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  أنباء مصرية عن صفقة تنهي ازمة غزة .1
د مصادر أمنية مصرية وفلسطينية مطلعة، أن       يأك إلى ت  :30/6/2006 األيام الفلسطينية     في  فايز أبوعون  شارأ

الوفد األمني الـمصري الـمتواجد في قطاع غزة حالياً، بذل جهوداً مكثفة وحثيثة، واتصاالت مـستمرة مـع                 
ئيلية، التـي كانـت متوقعـة الليلـة     حكومة االحتالل اإلسرائيلي، أثمرت عن تعليق العملية العسكرية اإلسـرا     

  . ساعة، لحين إيجاد مخرج مناسب لألزمة، يجنب القطاع كارثة عسكرية محتملة48الـماضية، لـمدة 
 احتمـال   ، مـن   مصادر امنية اسـرائيلية     ما أشارت إليه   :رام اهللا والوكاالت   من   30/6/2006 النهار   وذكرت

الى ان بيرتس طلـب     فيه  اشارت  في وقت   . لجندي االسير احراز تقدم على المستوى السياسي في شأن مصير ا        
  .اجراء تقويم للتأثير العملي لكل عملية ميدانية في ضوء فاعليتها في تحديد قواعد اللعبة

 العديد من االتصاالت مع القادة المعنيـين باألزمـة   ى حسني مبارك أجرأن :30/6/2006 األهـرام  وجاء في 
  . وضرورة التوصل إلي حل سريع لمشكلة الجندي        ، هدف نزع فتيل األزمة   ب  ، ةـ اإلسرائيلية الراهن   الفلسطينية

 أن   كمـا   .   أسفرت عن نتائج إيجابيـة مبدئيـة        ،  أن االتصاالت التي شملت عددا من قادة حماس        ىأشار إل حيث  
ل المـسئولية    تحم ى عل ها وحثت  ،  من مغبة االستمرار في اتخاذ مواقف متشددة       الحركة بتحذير قادة    ، مصر قامت 

  . تجاه المخاطر والمصائب المحدقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في المرحلة الراهنة
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 عن اإلسرائيليين قولهم ان أعـداد        نقل  االقتراح المصري  إلى أن : 30/6/2006 السفير    في حلمي موسى ولفت  
 محمود عباس في حديثه     نا إلى أن  مع االشارة ه  . األسرى الفلسطينيين المنوي اإلفراج عنهم سوف يذهل الجميع       

أن أولمرت كان قد أبلغه في لقاء البتراء، بنيته اإلفراج عن عدد مذهل مـن               ذكر  لعدد من القيادات الفلسطينية،     
ينطوي االقتراح الذي يجري التفاوض بشأنه أيضا علـى انـسحاب           كما  .  إذا تمكن من فرض التهدئة     ،األسرى

وتبلورت أمس في نقاشات بـين الرئاسـة        . لخط األخضر وإعادة فتح المعابر    القوات اإلسرائيلية إلى ما وراء ا     
وهنـاك  . والحكومة والفصائل، فكرة تشدد على وجوب تعهد جهة دولية أو حتى مصرية بضمان حدوث ذلـك               

 خاللها فحـص موضـوع إطـالق        ،حديث أولي عن هدنة لمدة شهر تتبع مبادرة حسن النوايا من الجانبين يتم            
عمر سليمان الذي أدار جانباً مهماً من االتصاالت مع كل من إسـرائيل والرئاسـة               وعلم أن     . مصواريخ القسا 

  .والحكومة الفلسطينية ومع قيادة حماس في دمشق، سيصل إلى غزة يوم غد
 مـصادر   هكشفتما  : غزةورام اهللا    من   فتحي صباح ومحمد يونس    عن مراسليها    30/6/2006 الحياة   ونشرت
 حماس في القطاع قبلوا العرض بهدف تجنيب القطاع عملية اجتياح مدمرة، لكنهم ما زالـوا                ان قادة من  مطلعة  

 على هذا العرض في زيارته      حماسوتوقعت ان يقدم خالد مشعل رد       . ينتظرون موافقة قادة الحركة في الخارج     
د موعد نهائي   يحدبتالفلسطينيين  نذرت  ، قالت مصادر فلسطينية ان اسرائيل ا      على نفس الصعيد  و. الراهنة لمصر 

 ال تزال تصر على     هاواضافت ان  .الطالق الجندي واال فانها ستشرع في تنفيذ هجومها الواسع على قطاع غزة           
كشفت النقاب عن ان بيـرتس اوصـل رسـالة الـى            فيما  . عدم تقديم تنازالت ازاء مطالب الجهات الخاطفة      

 في اشارة الى نيته والحكومة االسرائيلية       ،الق الجندي  مفاجأة بعد وقت في حال تم اط       انتظارالفلسطينيين مفادها   
 الجهات الخاطفة   مع االشارة هنا إلى أن    . اطالق اعداد من المعتقلين الفلسطينيين في عملية حسن نية من جانبها          

ان الدولة العبرية تراهن على عامل الوقت وجمع المعلومـات          وجدير بالذكر   . ال تثق عادة بالوعود االسرائيلية    
كلما طال وقت احتجازه كان هذا لغير مـصلحة الخـاطفين            ستخباراتية حول مكان الجندي، وترجح انه كلما      اال

  .ألنه يشكل عبئاً عليهم
  

   للنظام السياسي الفلسطيني اً االعتقاالت تهديدونرالفلسطينيون يعتب .2
ر األمن الداخلي في     أعلن وزي  :تل أبيب نظير مجلي   نقالً عن مراسلها في      30/6/2006الشرق األوسط   نشرت  

اسرائيل، روني بار أون، ان النية تتجه العتقال رئيس الوزراء الفلسطيني، اسماعيل هنيـة، باعتبـاره أكبـر                  
ا ومسؤوال في   نائب 20 وزراء و  8ويأتي هذا التصريح بعد حملة االعتقاالت التي شملت         . االرهابيين الفلسطينيين 

نها ال تملك أية معلومات يمكنها ان تشكل دليال قـضائيا علـى             واعترفت سلطات االحتالل ا   . حماس في الضفة  
ولكن خوفا من أن تتهم اسرائيل فـي        . قيام أي من هؤالء المسؤولين بمخالفة ما، حتى بحسب قوانين االحتالل          

المحكمة الدولية لجرائم الحرب بارتكاب المخالفة الخطيرة، خطف الرهائن ألغـراض المماحكـة، أصـدرت               
االسرائيلية بيانات قالت فيه ان االعتقاالت تمت حسب قانون مكافحة االرهـاب وأن المعتقلـين               وزارة القضاء   

جميعا سيمثلون أمام محكمة عسكرية اسرائيلية لالشتباه بأنهم أعضاء في منظمة غير شـرعية تـدير نـشاطا                  
إال ان  . ارتكب مخالفـات  ووعدت باطالق سراح من يثبت التحقيق انه        . وأنها ستتيح لهم التقاء محامين    . ارهابيا

ناطقا عسكريا باسم قيادة أركان الجيش االسرائيلي أعلن ان هذه االعتقـاالت هـي بمثابـة رسـالة حازمـة                    
وأن اللغـة   . للفلسطينيين نقول فيها ان اسرائيل لم تغير سياستها الرافضة الجراء أية مفاوضات مع الخـاطفين              

وأضاف ان هذه االعتقاالت مـا      . قط لغة الضرب بيد من حديد     الوحيدة التي ستستخدمها في التعامل معهم هي ف       
هي إال خطوة أخرى في مسلسل الضربات الموجعة التي ستوجهها اسرائيل الى القيادات السياسية والعـسكرية                

العـالم  : وسئل بار أون إن لم يكن يخشى أن تثير اسرائيل العالم ضدها في هذه االعتقاالت، فأجاب               . لالرهاب
على ان حماس حركة ارهابية وقرر مقاطعة حكومة هنية من هذا المنطلق، وال يـستطيع أن يأتينـا                 وافق معنا   

  . بادعاءات اليوم عندما بدأنا نترجم هذا الموقف الى لغة الفعل



 

 5

. قال الناطق باسم كتائب القسام إن حملة االعتقاالت لن تؤثر مطلقا على مـصير الجنـدي األسـير       من جانبه،   
هـذه  الحتالل أثبتت فشلها وعجزها عن مواجهة المقاومين، مشيرا إلى أن حملة االعتقاالت             واضاف أن قوات ا   

  . تدل على ارتباك الحكومة اإلسرائيلية وتخبطها
زعمت يديعوت : غزة ومن رام اهللا رشيد هاللنقالً عن مراسلها في  30/6/2006الوطن العمانية وأضافت 

 من اعتقال قادة حماس ليس احتجازهم كرهائن وال للمساومة، أشار إلى أن المقصود بار أونأن أحرونوت 
  .وليس اعتقاالً إدارياً، وإنما اعتقال أمني جنائي، سيقدمون بعده للمحاكمة

 وزيـر االعـالم      إلى أن  القدس أحمد عبد الفتاح   نقالً عن مراسلها في      30/6/2006القبس الكويتية   وأشارت  
ان الحكومة شكلت اكثر من لجنة من اجـل تـسيير اعمـال             تقاالت  االعالفلسطيني يوسف رزقة اكد ردا على       

  .الوزارات التي اعتقلت اسرائيل وزراءها، مما يعني ان حكومة هنية لن تقدم استقالتها
 اعتقلتهم، نقلوا الى معتقل المسكوبية الذي        تم نواب الذين الوزراء و المن جهته، افاد نادي االسير الفلسطيني بان        

لمسلخ الساليب التعذيب التي توصف بالرهيبة التي يستخدمها محققو الشاباك، وخالل سـنوات             يطلق عليه اسم ا   
واصدر النادي بيانا اوضـح فيـه ان محاميـه          . االحتالل قتل عدد من المعتقلين تحت التعذيب في هذا المعتقل         

ة االعتقاالت الواسعة التي    قرروا تعليق مثولهم امام المحاكم العسكرية االسرائيلية استنكارا واحتجاجا على حمل          
  .شملت نوابا ووزراء بمن فيهم وزير االسرى

الحكومـة الفلـسطينية     إلى أن     جهاد القواسمي  ةغزنقالً عن مراسلها في      30/6/2006الشرق القطرية   ولفتت  
ر  ووصفت العملية بالتصعيد الخطير الذي يمثل نوعا من العقاب الجماعي غي          ء والنواب وزراالاستنكرت اعتقال   

وحملت الحكومة المجتمع الدولي المسؤولية األخالقية عـن الجـرائم          . المبرر ويهدد النظام السياسي الفلسطيني    
يوسف رزقه  .وناشد د . نواب وإيقاف التصعيد العسكري   الاإلسرائيلية ودعته للعمل على إطالق سراح الوزراء و       

. ولي والرباعية لوقف سياسية العقـاب الجمـاعي       رئاسة القمة العربية وجامعة الدول العربية وقادة المجتمع الد        
 يبرر العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني تحت         الذي وأعرب رزقه استهجان الحكومة للموقف األمريكي     

  . مقولة الدفاع عن النفس
 أعلنت جهات إسرائيلية أن الغاية من العملية الواسعة في الضفة         : 30/6/2006 السفير    في حلمي موسى وكتب  

. اإليحاء لقادة حماس ووزرائها في غزة بأن دورهم آت إن لم يتم العثور على حل لمـسألة الجنـدي األسـير                    
وأشار معلقون إلى أن هذه االعتقاالت تشكل ترجمة فعلية لقرار إسرائيل العمل على ضعضعة سلطة حمـاس،                 

وذكـرت هـآرتس ان     . تخدم بعـد  وأن على قيادة الحركة أن تدرك أن هناك أوراقاً أخرى عدا االعتقال لم تس             
وأضافت ان اعتقال هؤالء تم بعد مـصادقة        . اسرائيل خططت لحملة اعتقال وزراء حماس ونوابها قبل أسابيع        

  . المستشار القضائي للحكومة مزوز
 نحن اآلن أمام فراغ قـانوني يجـب أن يتـصرف            :من جهته، قال رئيس كتلة فتح في التشريعي عزام االحمد         

 ذلك وحتماً سيواجه ذلك من خالل المؤسسات الفلسطينية وخاصة منظمـة التحريـر وفـق                الرئيس وهو يعي  
غير ان حمـاس رأت     . الصالحيات التي يتمتع بها من دون التخلي عن أعضاء الحكومة والتشريعي المختطفين           

نا  تعبر عن انتهازية سياسية للعدوان وهو بذلك يعلن حالة طوارئ مـستترة، وهـو يعـود بـشعب                  :ان دعوته 
 محاولة  : محذرة مما أسمته   ،الفلسطيني إلى عهد االحكام العرفية، ضارباً عرض الحائط بالمؤسسات الدستورية         

  . التكامل مع ما يقوم به االحتالل من أجل االستفراد بالسلطة
ويشير المراسل السياسي لهآرتس إلى أن عملية كيرم شالوم شكلت نقطة تحول في موقف أولمرت من حكومة                 

ولذلك قرر أنه يسعى ليس فقط      .  إذ اقتنع بأن حماس العسكرية تتمتع بإسناد من حماس المدنية الحكومية           حماس،
الستعادة الجندي من دون مفاوضات وإنما كذلك التوصل التفاق بإسناد دولي علـى شـكل تفاهمـات عناقيـد                   

هذا الهدف سيجد تأييـداً     ورأى المراسل ان    . غير أنه من أجل تحقيق ذلك عليه إسقاط حكومة حماس         . الغضب
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دولياً ألن العمل ضد حماس بات خطوة ضد حكومة إرهابية مجرمة، وخلق شريك لمفاوضات مستقبلية علـى                 
  . الضفة الغربية

إلى ذلك، ذكرت رويترز ان مسؤولين في إدارة بوش يخشون أن تكون اسرائيل قد ذهبت بعيداً فـي عـدوانها                    
 اإلجراءات االسرائيلية لن تؤثر علـى       :يركي رفيع المستوى قوله ان    ونقلت الوكالة عن مسؤول أم    . على غزة 

 .المدنيين االبرياء فحسب، وانما قد تشكل مصدر دعم لحماس
أعلن وزير الخارجية الفرنسية بالزي عـن إدانـة بـاريس           : نقالً عن الوكالت   30/6/2006السفير  وأضافت  

نظمة المؤتمر اإلسالمي اكمال الدين احسان اوغلـو ان  بدوره، اعتبر األمين العام لم. اعتقال شخصيات سياسية 
إقدام إسرائيل على خطف عدد من الوزراء الفلسطينيين وأعضاء من التشريعي يمثل انتهاكاً صارخاً للقـانون                

من جهته، طالب رئيس البرلمان العربي االنتقالي محمد جاسم الـصقر كـل دول              . الدولي واالتفاقات الموقعة  
قف قوي يجبر إسرائيل على اإلفراج الفوري عن ممثلي الـشعب الفلـسطيني مـن الحكومـة                 العالم اتخاذ مو  

  . والبرلمان
عبرت مجموعة الدول الصناعية الثماني عن قلقها إزاء اعتقال العشرات من أعضاء حكومة حماس              من جهتها،   

يل إلى التـزام أقـصى      ودعا وزراء خارجية مجموعة الثماني في بيان، إسرائ       . والمجلس التشريعي الفلسطيني  
درجات ضبط النفس في األزمة الحالية، معتبرين أن احتجاز أعضاء منتخبين في الحكومة والمجلس التشريعي               

ودعا الفروف، اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لتهدئة          . يثير القلق على نحو خاص    
ودعت رايس اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى تحمل مسؤولياتهم       . كالوضع، وإيجاد الظروف األمنية المناسبة لذل     

  . إلعادة الهدوء إلى المنطقة
أسـعد   و  فتحي صباح  ،نيويوركورام اهللا    و الناصرةوغزة  نقالً عن مراسليها في      30/6/2006الحياة  وذكرت  
لعدوان علـى غـزة      نائب رئيس المجلس التشريعي احمد بحر ندد با         أنراغدة درغام   و محمد يونس و تلحمي

وقال بحر ان التشريعي ومجلس الوزراء      . واعتقال النواب والوزراء، واعتبره اسرا لرموز وشخصيات وطنية       
قادران على تجاوز المحنة، والعمل من خالل آليات مناسبة للتواصل مع اهل الـضفة علـى رغـم الحـصار                

م اعتقال الوزراء والنواب واعرب عن رفـضه        بدوره، دان االمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحي       . واالحتالل
 وقال ان اعتقـال النـواب والـوزراء         .أي مبررات تتذرع بها الحكومة االسرائيلية العتقال هؤالء المسؤولين        

  .والتدمير في غزة انما يستهدفان تدمير النظام السياسي الفلسطيني
دة، مجلس االمن الى عقد اجتمـاع طـارئ         في الوقت نفسه، دعت ايران، والمجموعة العربية لدى االمم المتح         

    .للبحث في االجتياح االسرائيلي لغزة واالعتقاالت في الضفة
وصلتنا معلومات مـن    : في غضون ذلك، قال الناطق باسم حماس في الضفة فرحات اسعد لوكالة فرانس برس             

واكد احد المعتقلين في    . طعامداخل سجن عوفر تؤكد ان الوزراء والنواب المعتقلين بدأوا اضرابا مفتوحا عن ال            
السجن ان الوزراء والنواب بعثوا برسالة الى باقي المعتقلين وابلغوههم انهم بدأوا اضرابا عن الطعـام وانهـم                  

وكانت اسرائيل اعلنت امس انها لن تسعى الى مبادلـة المعتقلـين بالجنـدي               .سيقاطعون اي محكمة اسرائيلية   
  .  الى محاكمة جنائيةالمخطوف، بل ستقدم المتورطين منهم

قالت ناطقة عسكرية ان عملية االعتقال جاءت بعد ان ثبت ان حماس ضالعة في عملية كيرم شالوم                 من جانبها،   
واضافت ان اسرائيل ال تعتـزم      . وانه لم يكن امام اسرائيل من خيار آخر سوى الدفاع عن الشعب االسرائيلي            

  .ج عن الجندي شاليتاستخدام كوادر حماس لمقايضتهم من اجل االفرا
من جهته، دان رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي في الكنيست جمال زحالقة تصعيد اسـرائيل عـدوانها                 

  . على غزة واعتقال عشرات من كبار المسؤولين في الحكومة والتشريعي الفلسطيني
رفض  :رائد الفي ومال شحادة    آ ،غزةوالقدس  نقالً عن مراسليها في      30/6/2006الخليج اإلماراتية   وجاء في   

وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر اعتبار عملية االعتقال مخالفة قانونية، وقال ان حمـاس تنظـيم قاتـل،               
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اذا اختارت حماس طريق االختطاف فلتتأكد هذه الحركة، اآلن، ان          : موجود في سوريا وليس حكومة، واضاف     
  .  اليعازر ان هنية غير محصن من أي ضربة تصله او أي اعتقالوالمح بن. إسرائيل معنية بهذا الموضوع

نواب، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك     الوزراء و الودان الرئيس عباس العدوان اإلسرائيلي بما في ذلك اعتقال          
وحذر صائب عريقات من انهيار تام للوضـع فـي األراضـي            . الفوري لوقف التصعيد العسكري اإلسرائيلي    

 ندعو المجتمع الدولي لمساعدتنا لإلفـراج الفـوري عـن    :وقال عريقات.  بسبب الهجوم اإلسرائيلي الفلسطينية
وقال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري ان اقدام قوات االحتالل            .النواب والوزراء الذين اعتقلتهم إسرائيل    

 وهذا يعكس األهداف الحقيقية     على اعتقال المسؤولين يهدف إلى إسقاط الحكومة وإحداث اختالل في التشريعي،          
وأكد ابو زهري ان قصة الجندي اإلسرائيلي مجرد ذريعة واهية لتمرير اهـداف الحملـة               . للحملة اإلسرائيلية 

واستغرب ابو زهري الصمت الدولي على جرائم الحرب اإلسرائيلية ما يعني تـورط              .وخاصة اسقاط الحكومة  
والديمقراطية، ما يفضح حقيقة الموقف الدولي تجاه الصراع العربي         هذا المجتمع في هذه الجرائم ضد اإلنسانية        

  .اإلسرائيلي وخاصة الموقف األمريكي الذي يوفر الشرعية والدعم الكامل لجرائم الحرب اإلسرائيلية
 بالعمليات  48 نددت لجنة المتابعة العربية العليا في فلسطين         :القدسمن   30/6/2006الرأي األردنية   وأوردت  

قطاع وخاصة اعتقال الوزراء وأعضاء التشريعي من       الرية التي يقوم بها الجيش االسرائيلي في الضفة و        العسك
ودعت اللجنة إلى القيام بمظاهرات في المدن والقرى العربية اليوم وغدا والمشاركة في تظاهرة تقـام                 .حماس

  .أمام سجن عوفر االثنين القادم
عزام االحمد رئيس  إلى أن رام اهللا وليد عوضعن مراسلها في نقالً  30/6/2006القدس العربي وأشارت 

الكتلة البرلمانية لفتح اكد في حديث مع القدس العربي بأن هناك قرارا سياسيا اسرائيليا بتدمير السلطة وانهاء 
وجودها وخلق سلطة خدمات، وقال انا اعتقد ان اسرائيل قررت تدمير السلطة الحالية وانشاء سلطة خدمات 

 ى ضرورة إطالق سراح النواب والوزراء علىجمال نزال، المتحدث باسم فتح في الضفة، عل.وشدد د .يدةجد
وقال  .، وتغييب صوت العقل عن الموقف الفلسطينيىالفور، مؤكداً أن اعتقالهم يهدف الي فتح باب الفوض

 ى قلب الطاولة حفاظاً علنزال إن قوي خارجية لم يرق لها الوفاق الفلسطيني ـ الفلسطيني، قد عمدت الي
 . مصالحها بعيداً عن المصلحة الفلسطينية

نفـى  اً   كبيـر  اً فلسطيني مسؤوالً إلى أن    محمد هواش  رام اهللا نقالً عن مراسلها في      30/6/2006النهار  ولفتت  
للنهار ان يكون احد من مقربي الرئيس عباس اقترح عليه حل الحكومة الحالية وتأليف حكومة جديدة مـن اي                   

ان الرئيس عباس ال يعنيه اليوم شيء اكثر من وقف العـدوان ومنـع اجتيـاح غـزة بـالطرق                    : وقال. نوع
وكان موقع يديعوت احرونوت على االنترنـت    .الديبلوماسية، واطالق الوزراء والنواب الذين اعتقلتهم اسرائيل      

وقتة الـى حـين اجـراء       اورد ان اوساطا داخل فتح تحض عباس على اعالن حال الطوارئ واقامة حكومة م             
  .انتخابات جديدة

لتصعيد اأدان المجلس األعلى للقضاء الشرعي في فلسطين،        : 29/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات    وأضاف  
 .اإلسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية الحيوية في غزة، وحصاره والتهديد باجتياحه بما ينذر بكارثة إنـسانية               

عه الطارئ برئاسة الشيخ تيسير التميمي، حملة االعتقاالت الواسعة فـي الـضفة،             واستنكر المجلس، في اجتما   
التي طالت وزراء في الحكومة، ونواب المجلس التشريعي بما يعتبر مساساً خطيراً بحق شـعبنا فـي خيـاره                   

ودعا المجلس شعوب العالم العربي واإلسالمي اعتبار يوم غد الجمعـة، يـوم غـضب للتنديـد                  .الديمقراطي
بالعدوان اإلسرائيلي، ونصرة شعبنا المرابط على أرض اإلسراء والمعراج، كما ناشد المجلس علمـاء األمـة،                

  .وجميع األحرار في العالم التضامن مع شعبنا
وزيرة الخارجية االسرائيلية ليفني زعمت     أن    الفت حداد نقالً عن مراسلته     30/6/2006 48عرب  وذكر موقع   

 : الى نظرائها في العالم، التي تحدثت من خاللها عن دوافع العمليـة االسـرائيلية أن  من خالل رسالة بعثت بها 
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اسرائيل عملت ببتحفظ بعد صعود حكومة حماس للسلطة من أجل إتاحة الفرصة البو مازن الجبارها على نبذ                 
  .  االرهاب ولكن احداث األيام األخيرة زادت األمور خطورة

 :وقـال . عتقال أعضاء المجلس التشريعي والوزراء هو عملية اختطاف رهائن        عزمي بشارة ا  .اعتبر د بالمقابل  
  .لقد تصرفت إسرائيل كمنظمة إرهابية تختطف منتخبي جمهور من بيوتهم ليال وتحتفظ بهم كرهائن

 عـن رفـضه التـام       48لعـرب   من خالل حيث    عبَّر مستشار الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة        من جهته،   
نحن نرفض سياسة االغتياالت    : سرائيلية باستهداف رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، وقال       للتهديدات اإل 

إن التهديدات اإلسرائيلية   : وقال. نواب في الضفة  الوزراء و لوالتهديدات ونرفض سياسة االعتقاالت التي جرت ل      
  .ةلشخصيات وطينة ورسمية لن يزيد االمور اال تعقيدا ولن يساعد فى حل المشكل

حماس شددت على أن أي حكومٍة ستقوم في  إلى أن رام اهللا 29/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وأشار 
جاء ذلك على لسان  .المستقبل على أنقاض الحكومة الفلسطينية المنتخبة، ستكون آتيةً على ظهر دبابة صهيونية

  .المالشيخ فرحات أسعد، في تصريحاٍت خاصة بالمركز الفلسطيني لإلع
  

  الرئاسة والحكومة والفصائل تشكل خلية أزمة لمواجهة العدوان .3
كشفت مصادر فلسطينية للحياة النقاب عن أنه تم تشكيل خلية أزمة مشتركة من ممثلين عن                : فتحي صباح  ،غزة

وقالت المصادر ان الخلية تضم روحي فتوح       . الرئاسة والحكومة والفصائل الفلسطينية مؤلفة من عشرة اعضاء       
الممثل الشخصي لعباس، والناطق باسم الحكومة غـازي حمـد، وممثلـين عـن فـتح والجبهتـين الـشعبية                

واضافت ان خلية االزمة أو خلية العمل شـكلت          .والديموقراطية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية     
الشخصيات االخرى، وعـدد    اثناء اجتماع عقده الرئيس عباس مع ممثلين عن الفصائل المشاركة في الخلية، و            

واوضحت ان من مهمات الخلية بحث سبل مواجهة العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطيني،             . من مستشاريه 
ورجحت المصادر ان تقوم الخليـة ببحـث         .خصوصا في قطاع غزة، وتقديم مقترحات وافكار في هذا الشأن         

ة التي نفذها مقاتلون فلسطينيون فجر االحد الماضي، الى         أقصر السبل للحفاظ على نتائج العملية الفدائية النوعي       
  .جانب الحفاظ على االنجازات والمكتسبات الوطنية خصوصا في قطاع غزة من التدمير االسرائيلي
  30/6/2006الحياة 

  
  حماس تنفي اعتقال نائب رئيس الحكومة  .4

اعر نائب رئيس الـوزراء ووزيـر       ناصر الدين الش  .نفت حماس اعتقال د   :  عالء المشهراوي والوكاالت   ،غزة
 .عزيـز دويـك ، ود     .دلم تتمكن قوات االحتالل من اعتقال الشاعر، ورئيس المجلس التشريعي           حيث   ،التربية

   .محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، ولم يتواجد األخيران في بيتهما لحظة الدهم
 30/6/2006االتحاد االماراتية 

  
  ة أولمرت األحادية الجانبنسعى لمواجهة خط: الرجوب .5

أكد جبريل الرجوب ضرورة تكثيف الجهود الحباط اية محاولة اسرائيلية لتمريـر خطتهـا االحاديـة             :القاهرة
 ان الجانب االميركي غير مقتنع بأن ذلك من شأنه تحقيق امن واستقرار في              :الجانب بدعم او قبول دولي، وقال     

 انباء الشرق االوسط ان الجانب الفلسطيني يركز علـى انجـاز            وأوضح الرجوب في تصريح لوكالة    . المنطقة
مشروع الوحدة الوطنية وحشد التأييد الدولي لتنفيذ خطة خريطة الطريق لمواجهة خطـة اولمـرت االحاديـة                 

واعرب الرجـوب   . ونبه الى ان الهجوم االسرائيلي على غزة من شأنه ان يدمر كل الفرص والجهود             . الجانب
يستخلص االسرائيليون العبر من تاريخهم القائم على فرض حقائق بمنطق القوة وان يـدركوا               :عن امله في ان   

نحن كفلسطينيين لـو اختلفنـا علـى بعـض          : وتابع. ان كسر ارادة الشعب الفلسطيني السياسية امر مستحيل       
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ياداتنـا الممثلـة    التكتيكات فإننا وما ان قامت الدبابات االسرائيلية باجتياز الحدود حتى كنا موحـدين خلـف ق               
بمؤسستي الرئاسة والحكومة، فال مجال للتناقضات الننا شعب واحد والمدفعية والصواريخ االسرائيلية ال تفرق              

  .بين فلسطيني وآخر
  30/6/2006الحياة 

  
  الحصار والقمع أعجز عن كسر إرادتنا  : عشراوي .6

ر العصيب حيث يـصبح اختطـاف        عن مفارقات هذا العص    :ت حنان عشراوي امس كاشفة    قال: زينة برجاوي 
جندي احتالل ذريعة إللحاق الدمار بشعب كامل، بينما يبقى اختطاف وطن بكامله خـارج حـدود الـردع أو                   

أتيتكم من فلسطين   : قالتو. وكانت عشراوي تلبي دعوة جمعية متخرجي الجامعة االميركية في بيروت         . العقاب
الداخلية والخارجية وبالعقوبات الجماعية من فلسطين الممزقة       المحاصرة باالحتالل والظلم بالجدران والحواجز      

باالستيطان واالقتتال واالغتيال ألجد وطني الثاني تجربة للتاريخ أتعلم منه النهـوض وأشـهد كيـف يـضمد                  
وأكدت االشتراك في مسؤولية حق العودة والتعويض بما يحفظ السيادة وكرامة االنسان وصوال الـى               . جراحه

وختمت مؤكـدة   . ستقالل هناك، ودعت الى ترسيخ مفهوم الوفاق والديموقراطية والتعددية والتسامح         الحرية واال 
ان الحصار الجغرافي والسياسي واالقتصادي والعسكري أعجز عن محاصـرة العقـل والتـصميم، اذ لـيس                 

  . باستطاعة أي جدار مهما كان نوعه حجب الرؤية والبصيرة
  30/6/2006السفير 

  
 اً عسكرياًتفجر جيبو  اسرائيل ىكيماويا عل صاروخاًطلق ت ىكتائب االقص .7

 كتائب االقصي اطلقت صاروخا مجهزا ان: اف ب نقالً عن غزة من 30/6/2006القدس العربي نشرت 
 غزة وتوقيف وزراء ونواب من حماس في ى الهجوم الذي تشنه على اسرائيل ردا علىبرأس كيماوي عل

 .اسم الجيش االسرائيلي انه ليس لديها معلومات تؤكد هذه االدعاءاتقالت متحدثة بو. الضفة الغربية
كتائب تبنت  ان ال : نابلس من   رومل شحرور السويطي  نقالً عن مراسلها     29/6/2006الحياة الجديدة   واوردت  

مؤكدة وقـوع اضـرار      تفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري اسرائيلي، قرب المستشفى الوطني بمدينة نابلس           
وطالبت كافة المجموعات العسكرية لكافة الفصائل بتصعيد عملياتها ضد االحتالل والمستوطنين في             .فيهفادحة  

  .  غزةيلاكافة األراضي الفلسطينية، دعماً وتضامناً مع أه
 

   اغتيال قياديين في الجهاد وحماستفشل فياسرائيل  .8
ا استهدفت طائرة اسرائيلية سيارة كان      محاولة اغتيال عندم  من  نجا قيادي في سرايا القدس      :  فتحي صباح  ،غزة

واصيب القيادي مهدي الدحدوح وزوجته بجروح طفيفة       . يستقلها وزوجته في حي تل الهوا جنوب غربي غزة        
وسبقت محاولة االغتيـال محاولـة      . عندما اخطأ الصاروخ هدفه وسقط بالقرب من السيارة التي كانا يستقالنها          

زكي الدرديسي شـرق خـان        بثالثة صواريخ منزل القيادي في القسام      اغتيال اخرى، عندما قصفت الطائرات    
وسقطت الصواريخ في باحة المنزل وبالقرب منه، ما ادى الى اصابة مواطن بجـروح،              . يونس جنوب القطاع  

  . ونجاة الدرديسي الذي لم يكن موجودا في المنزل
30/6/2006الحياة   

  
  اجهة العدوانغرفة عمليات مشتركة لمو المقاومة تدشنفصائل  .9

أذرع المقاومة الفلسطينية أعلنت خالل مؤتمر صحافي عقده        ان  : غزةمن   30/6/2006الشرق األوسط   نشرت  
ممثلوها في مخيم جباليا شمال غزة، عن تشكيلها غرفة عمليات مشتركة تضم كافة األذرع العسكرية الفلسطينية                
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تي لم يحسب العدو حسابها علـى حـد تعبيـر احـد             وإعدادها استراتجية مقاومة تحمل الكثير من المفاجآت ال       
وأضاف المتحدث ان البندقية الفلسطينية موحدة وان الجميع يقفون في خندق المقاومـة             . المشاركين في المؤتمر  

  . والجهاد وان الجاهزية تامة لصد العدوان
لقدس وكتائب سرايا اكالً من غرفة العمليات تضم ان : غزةمن  30/6/2006الوطن العمانية واوردت 

 .االقصى والقسام إضافة إلى كتائب ابو الريش وباقي األذرع المسلحة التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية 
  

   احتماالت حول جلعاد شليط وتحذر من مرور الوقت3لجان المقاومة تقدم  .10
رات للحفاظ علـى حيـاة      وضعت لجان المقاومة الشعبية االحتالل اإلسرائيلي امام ثالثة خيا        :  وكاالت ،رام اهللا 

وقالـت  . ن الوقت ليس في صالح االحتالل والجندي وانها لن تقدم أية معلومات           االجندي األسير في غزة، قائلة      
ن الجندي قد يكون ميت وعبـارة عـن         ان االحتماالت الثالثة تتمحور حول      االلجان في مؤتمر صحافي بغزة،      

ثالجة وقد ال تتوفر نتيجة لعدم توفر الكهرباء في غـزة بعـد             جثة مفقودة لسبب أو آلخر وانه قد تتوفر لجثته          
تدمير محطة توليد الطاقة وأن االحتالل في ضوء هذا االحتمال مطلوب منه إبراز درجة اهتمامه بكرامة جثـة                  

 واالحتمال الثاني أن يكون الجندي ال يزال حياً ولكنه يعاني من إصابة خطيرة قد تتوفر لها الرعايـة                   .الجندي
أما االحتمال الثالـث    . حية وقد ال تتوفر والوقت هنا عنصر خطير لمن يهمه حياة وسالمة الجندي المفقود             الص

هو ان يكون الجندي بخير وال يعاني من أي شيء وسيمر الوقت طويالً عليه وعلى دولة االحـتالل، سـيمر                    
وأكدت اللجان   .من إحداها بنفسه  الوقت بشكل أطول وكالمعتاد سيمارس االحتالل المزيد من جرائمه وقد يدفع ث           

ن إضـاعة   اعلى ان الخيار االخير أمام االحتالل لن يكون إال الرضوخ والتسليم بحق األسرى في الحريـة و                
  .الوقت ليس في مصلحة االحتالل

30/6/2006المستقبل   
 

  جنود خالل اي عدوان على غزةالتشكيل وحدة خاصة لخطف عن تعلن لجان المقاومة  .11
 انه تم تشكيل وحدة خاصة قوامها مـن اعـضاء           ، الناطق باسم الوية الناصر صالح الدين      ،و عبير اكد اب : غزة

القسام وسرايا القدس والوية الناصـر صـالح الـدين          واالجنحة العسكرية للفصائل خصوصا كتائب االقصى       
  .ستتولى عمليات خطف جنود اسرائيليين اثناء اي اجتياحات او توغالت في غزة

30/6/2006الحياة   
  

 مشعل يجري اتصاالت عربية وإسالمية لوقف المجازر اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني .12
بضرورة التحـرك   أجرى خالد مشعل سلسلة اتصاالت مع عدد من القادة والمسؤولين العرب، وطالبهم             : غزة

بيان صادر عـن    وقال  . البنى التحتية لألراضي الفلسطينية   و ،لوقف المجازر التي تستهدف الشعب الفلسطيني     
المكتب اإلعالمي للحركة، ان مشعل أجرى اتصالين آخرين، حول الموضوع ذاته، مع عمرو موسى وأكمـل       

القادة والمسؤولين على آخر التطورات      وقد أطلع . الدين إحسان أوغلو، األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي       
  . والمستجدات التي تشهدها األراضي الفلسطينية المحتلة

29/6/2006 قدس برس  
  

  احتياطات أمنية لقادة حماس في دمشق .13
منذ إطالق مسؤولين إسرائيليين تهديدات باستهداف قادة حماس المقيمين في دمشق، يتخذ             : شعبان عبود  ،دمشق

ووجـدت غالبيـة المراسـلين      . اكثرهم احتياطات أمنية وخصوصاً في تنقالتهم وفي استخدام األجهزة الهاتفية         
ي دمشق صعوبة كبيرة في الوصول إلى خالد مشعل، الذي يعتبر الهدف األول لإلسرائيليين، وثمة               الصحافيين ف 
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كذلك يتخذ سـائر    . من يقول أنه خارج سوريا اذ غادرها قبل نحو خمسة أيام الى دولة عربية في شمال أفريقيا                
تحتاج إلى وقت طويل مـن      القادة إجراءات مماثلة، وموافقة أحدهم على اإلدالء بتصريحات صحافية مقتضبة           

  . الترتيب
30/6/2006النهار   

  
   أبو مرزوق يؤكد عدم وجود خالفات بين قيادة حماس العسكرية والسياسية .14

نفى موسى أبو مرزوق وجود أي خالفات بين القيادتين العسكرية والسياسية لحماس،            : نادية سعد الدين  ،  عمان
وتصرفاتها وهي تتحرك في اإلطار السياسي والعسكري وال صحة         مشيراً إلى أن القيادة العسكرية لها مواقعها        

وقال إن الفصائل الفلسطينية المتواجدة في دمشق ومنها حماس لم تتلق أي مطلب مـن                .لوجود خالفات بينهما  
 . من ضغوط حاليةاقبل القيادة السورية لمغادرة أماكنها باإلشارة إلى ما تتعرض إليه سوري

30/6/2006الغد األردنية   
 

  نصرة الشعب الفلسطينيلالجهاد اإلسالمي تندد بالدعم األمريكي للكيان الصهيوني وتدعو  .15
دعتْ حركة الجهاد الجماهير العربية واإلسالمية إلى الخروج في مسيراٍت حاشدة في عواصمهم للتنديد : غزة

واستنكر القياديان  .اإلرهابيةبالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحملة أمطار الصيف 
الصمت العربي واإلسالمي على جرائم  في الحركة، خضر حبيب وخالد البطش، خالل مؤتمٍر صحافي
ووصف حبيب الصمت العربي واإلسالمي  .االحتالل، داعين إلى طرد السفراء الصهاينة من العواصم العربية

إلسالمية أن تتقدم وتأخذ دورها وتتحمل مسؤولياتها تجاه بصمت القبور مطالباً الحكومات والشعوب العربية وا
ودعا إلى تجسيد الوحدة والتالحم والصبر مطالباً وسائل اإلعالم المحلية . الذي يحدث في غزة والضفة الغربية

والعربية والدولية تحمل مسؤولياتها في نقل الصورة الحقيقية للجرائم الصهيونية التي تُرتَكب بحق الشعب 
وحمل اإلدارة األمريكية المسؤولية الكاملة عما يجري، وذلك من خالل توفير الدعم والغطاء  .الفلسطيني

ن هناك دائرتين للتصدي للعدوان،  اطشبمن جانبه، قال خالد ال. السياسي والدولي لالحتالل لممارسة عدوانه
لمشترك، واألخرى ميدانية وتقوم به الفصائل األولى تتمثل باإلجماع الوطني في التصدي له والخطاب التعبوي ا

األذرع العسكرية لفصائل المقاومة هي التي ستجيب على العدوان الصهيوني والقوى المسلحة، مشيراً إلى أن. 
ن االحتالل بنقله الصراع إلى الخارج يؤكّد أنه متخبط اوعن التهديدات الصهيونية باغتيال خالد مشعل قال 

 لحل األزمة ويحاول أن يحمل أطرافاً عربية مسؤولية فشله في الداخل، ونحن نعتقد أن ويبحث عن مبررات
ورفض أن يتم تسليم الجندي  .تهديداته باغتيال مشعل هو عمل أحمق، وسيدفع ثمناً باهظاً إذا ما أقدم على ذلك

  .نيمشيراً إلى أن الكرة اآلن في الملعب الصهيو الصهيوني األسير دون مقابل
29/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
   شهيداً فلسطينياً سقطوا خالل عاٍم واحٍد من التهدئة مع العدو الصهيوني214: كتائب القسام .16

 أنهى المكتب اإلعالمي لكتائب القسام إحصائيةً دقيقةً متكاملة جمع فيها االنتهاكات الصهيونية منذ أول : غزة
 و شهيداً فلسطينياً 214م، حيث خلُص إلى أن 31/12/2005 وحتى اليوم األخير لها م19/1/2005أيام التهدئة 

1956انتهاكاً 17167ورصد المكتب  . جريحاً سقطوا خالل عاٍم واحٍد من التهدئة مع العدو الصهيوني 
شهداء خالل مدَّة وتفيد أن أكبر عدد  .المدةصهيونياً خالل التهدئة التي التزمت بها الفصائل الفلسطينية طيلة 

 فلسطينياً، في حين أكبر عدد للجرحى في شهر 44أيلول الذي استُشِهد فيه /التهدئة كان في شهر سبتمبر
حزيران / جريحاً، وكان أكبر عدد معتقلين خالل المدة ذاتها في شهر يونيو293حزيران والذي بلغ /يونيو

 عدد الذين اعتقلتهم قوات العدو خالل فترة التهدئة نفسها تؤكّد اإلحصائية أن و. معتقال425ًأيضاً؛ والذي بلغ 
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 معتقالً فلسطينياً، مشيرةً إلى أن عدد الحواجز التي نصبتها قوات العدو لعرقلة حركة السير وإذالل 3930بلغ 
تحم توضح أن العدو اق و. حاجزاً صهيونيا5802ًالفلسطينيين وتقسيم المناطق الفلسطينية إلى كنتونات بلغت 

وتسجل  . مرة بحجة البحث عن مطلوبين فلسطينيين2593المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية خالل التهدئة 
  . عملية تجريف لألراضي الزراعية1107اإلحصائية ذاتها 

29/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  ير في قضية الجندي االس البعض حاول ان يمارس الضغوط والترهيب:اسامة حمدان .17
 ممثل حماس في لبنان اسامة حمدان، خالل لقاء وطني طارئ عقدته الحملة االهلية للتداول في سبل قال

، بمشاركة ممثلي االحزاب والقوى والفصائل اللبنانية بيروتمواجهة العدوان الصهيوني في فلسطين، في 
ندي االسرائيلي من خالل القول والفلسطينية مشيرا الى انه جرت محاولة تزوير في المصطلح لعملية أسر الج

وتطرق الى االسرى . ان ما حصل هو عملية خطف، بينما الصحيح انه أسر خالل معركة مع العدو
كان مطلب المقاومة :  االف اسير، وقال10الفلسطينيين في السجون االسرائيلية، مؤكدا ان عددهم تجاوز ال
مات عن االسير االسرائيلي، وجرت بعض محددا بضرورة االفراج عن اسرى مقابل اعطاء اي معلو

االتصاالت التي ابدت استعدادا للتوسط، ولم تكن االتصاالت اقليمية، والبعض حاول ان يمارس الضغوط 
ونبه الى ان الصمت العربي يشجع الكيان الصهيوني على المزيد من االرتكابات واالعتداءات، . والترهيب
سع لغزة يظل مستبعدا، وان كان االحتالل يدمر البنية التحتية كافة، في تقديرنا ان خيار اجتياح وا: وأضاف

واعتبر محمود . ولكن تحريك الساحات العربية من شأنه ان يمثل ضغطا لصالح الشعب الفلسطيني وحمايته
االسدي باسم منظمة التحرير الفلسطينية ان العدو اراد نسف اتفاقنا عندما توحدنا حول وثيقة االسرى، مؤكدا 

وانتقد ممثل حركة الجهاد االسالمي . ان وحدتنا حصننا وتفاهمنا درعنا وديموقراطيتنا سالح تقدمنا االمضى
ابو عماد الرفاعي النظام الرسمي العربي الذي هلع الى إجراء اتصاالت من أجل تحرير الجندي االسرائيلي 

وراى شفيق الحوت  . قلين الفلسطينيينفيما غاب عن باله ان االحتالل الصهيوني يعتقل آالف االسرى والمعت
 .ان صمت الحكام العرب هو تواطؤ معيب ومريب، وأشار الى ان ابا مازن أسير مثل رفيقه الذي مضى

  30/6/2006السفير 
  

  لن نقف متفرجين أمام المجازر  : أبو العينين .18
ي طليعته اميركا من الصمت     المجتمع الدولي والعربي وف    حذر مسؤول حركة فتح في لبنان سلطان ابو العينين،        
وقال امام وفد من الهيئة الشعبية النروجيـة زار مخـيم           . المطبق والمشبوه على المجازر االسرائيلية في غزة      

اننا نقول الميركا واسرائيل اننا جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني في غـزة وان               :  في جنوب لبنان   الرشيدية
وان شعبنا سـيتحول الـى      . الم لن يقفوا متفرجين امام الغطرسة الصهيونية      ماليين الفلسطينيين الالجئين في الع    

ان تحليـق    اضـاف و. قنابل موقوته ولن يلقي االرز والورد على االسرائيليين بل سيواجههم بالنار والصاروخ           
عم عـن   الطائرات االسرائيلية فوق االراضي السورية اشارة من االسرائيلييين واالميركيين الى سوريا لرفع الد            

ليعلم الشعب الفلسطيني في غـزة اننـا        : وقال. القضية الفلسطينية لكن الرد السوري كان بالنار على الطائرات        
  .حدة لمواجهة اسرائيلااليوم كفلسطينيين في حماس وفتح وكافة الفصائل يدا و

30/6/2006السفير   
  

   مقدسيينمسؤوليناون يقرر سحب حق اإلقامة من أربعة  بار .19
أعـضاء  ر الداخلية االسرائيلي، هذا الصباح على سحب اقامة خالد أبـو عرفـة، باإلضـافة إلـى                  أقدم وزي  

بعد الفترة الزمنية التـي حـددها       ه هذا،   وياتي قرار  .محمد طوطح ومحمد أبو طير وأحمد عطون      التشريعي،  
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فـي مدينـة    وسيقيد القرار تنقل المسئولين ومنعهم من العـيش         . لألربعة من اجل سحب عضويتهم من حماس      
  .القدس المحتلة والتنقل داخل المناطق االسرائيلية

  30/6/2006 48عرب 
  

   في يوم واحد قذيفة أطلقت باتجاه شمال وجنوب القطاع 400أكثر من  .20
بينما يجري الحديث عن تعليق اجتياح منطقة بيت حانون، يتواصل القصف على شـمال وجنـوب                : ألفت حداد 
 قذيفة مدفعية   400وعلم أنه تم إطالق أكثر من        .ل ضرب المنشآت الحيوية   وتواصل قوات اإلحتال  . قطاع غزة 

كما علم أن سفن بحرية اإلحتالل تواصل إطالق القذائف باتجـاه منـاطق فـي               .  في يوم واحد   من ثالثة مواقع  
 .شمال القطاع، بزعم منع نقل الجندي األسير من مكان إلى مكان

  29/6/2006 48عرب
  

  مقر وزارة الداخلية عدة مواقع في غزة منها طائرات اإلحتالل تقصف  .21
  حيـث أصـاب    . طائرات اإلحتالل مقر وزارة الداخلية في حي تل الهوى في مدينة غـزة             قصفت: ألفت حداد 

، يقـع   لفتح شرق مدينة غزة    قصف مقر كما تم    .لم ترد إصابات بشرية   إال أنه   صاروخاً مكتب وزير الداخلية،     
أصيب شـخص واحـد     ، فيما   الذي أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في المباني        منطقة سكنية مزدحمة، األمر      في

 ، إضافة إلى  قطاعال في المنطقة الوسطى من      ،موقع تدريب تابع لكتائب القسام    وقصف أيضا   . بجروح متوسطة 
الصواريخ فـي    مع االشارة إلى أن حصيلة       .تابعة لحماس، في مدينة جباليا    القصف مؤسسة الصحوة اإلعالمية     

 المفتوحة بالصواريخ في كافة     قطائرات قصف المناط  الإلى ذلك، تواصل     . صاروخاً 22بلغت  ،   االخيرة الغارة
  .  أرجاء قطاع غزة

  30/6/2006 48عرب 
  

   ضئيلة في ظل فشل الدبلوماسية الجندي إحتماالت إطالق سراح:ضباط اسرائيليون .22
وكل ما هو معروف    . وفرة حول الجندي األسير   هآرتس أنه لم يطرأ أي تغيير بالنسبة للمعلومات المت         قال موقع 

ونقل عن ضباط في     . مصاب بجروح خفيفة ويحتجز في شقة سرية تم إعدادها مسبقاً، تحت حراسة مشددة             أنه
الجيش اإلسرائيلي أن اإلحتماالت بشأن إطالق سراحه في الوقت القريب هي ضئيلة، في ظل فشل اإلتصاالت                

  .الدبلوماسية
  29/6/2006 48عرب 

  
  هلع في أوساط االسرائيليين من عمليات خطف .23

حذر المعلق العسكري في صحيفة يديعوت احرونوت أمس المستوى السياسي من عواقـب اطـالق               : الناصرة
 سيحدد ما إذا كانـت      الحاليةقضية  الان سلوك اسرائيل في     إلى   ، وأشار مفاوضات مع الفلسطينيين لتبادل أسرى    
ـ  ،ويأتي هذا الموقـف  .ستوطنين أو ان تتحول الموجة الى طوفانقادرة على وقف موجة خطف جنود وم  رد ك

الى .  تبادل أسرى لالفراج عن نجله     يةغير مباشر على دعوة والد الجندي االسير الحكومة الى عدم الغاء إمكان           
ن االسرائيليين يعيشون حـال هلـع      أ ،ذلك، نقلت يديعوت احرونوت عن مصادر في الشرطة االسرائيلية قولها         

وقال أحـد المـسؤولين ان المنظمـات        . نهم أغرقوا مراكز الشرطة ببالغات عن عمليات خطف لم تحصل         أو
   .الفلسطينية تحاول عمداً زرع الخوف في نفوس االسرائيليين حيال تواتر األنباء عن عمليات خطف
  30/6/2006الحياة 
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  بن اليعازر يأمر بتحصين منشآت استراتيجية .24
 أصدر تعليماته بتحصين منشآت استراتيجية شمال       وزير البنى التحتية،  حرونوت ان   أوردت يديعوت ا  : الناصرة

  .اسرائيل وجنوبها خشية تعرضها لصواريخ كاتيوشا أو قذائف القسام
 30/6/2006الحياة 

  
  ليس هناك أي ضغوط دولية على إسرائيل لوقف العملية العسكرية: هيرتسوغ .25

أن تكون أية ضغوط قد مورست علـى الحكومـة لوقـف عمليتهـا              نفى وزير السياحة اإلسرائيلي،     : الناصرة
وذُكر أنه قال في مناظرة إذاعية أجريت له مع السفير الفلسطيني في لنـدن، إن أي                . العسكرية في قطاع غزة   

  .قيادي من حماس لن يفلت من العقاب، وبوجه الخصوص خالد مشعل
  29/06/2006قدس برس 

  
  لخطوات المشروعة إلطالق سراح الجندي  اتخاذ اإسرائيلمن حق : بتسيلم .26

أكدت بتسيلم أن من حق الجيش اإلسرائيلي اتخاذ كل الخطوات المشروعة من أجل إطـالق سـراح                 : الناصرة
  .لكنها طالبت بيرتس، باالمتناع عن استهداف ومهاجمة المنشئات المدنية في القطاع. الجندي األسير في غزة

  29/06/2006قدس برس 
  

 تضاربة في إسرائيل إزاء استهداف البنى االقتصادية الفلسطينيةوجهات نظر م .27
تثير العمليات الحربية االسرائيلية في قطاع غزة وما يرافقها من ضرب وتـدمير للبنـى التحتيـة،                  :تل أبيب 

ي،  اثنين من أبرز األكاديميين المؤثرين في بلورة الرأي العام االسـرائيل           ففيما أكد . نقاشات داخلية في اسرائيل   
 التفريق بين السكان المدنيين العزل وبين المـسلحين الـذين           أيد أحدهما تأييد الحرب على االرهاب بال هوادة،       

 . ان الفلسطينيين يحمون االرهابيين ويجب أن يعرفوا ان ذلك يكلفهم ثمناوأعتبر اآلخريمارسون العنف، 
  30/6/2006الشرق األوسط 

  
  ىاسرائيل ترفض وثيقة األسر .28

 التي وقعتها حماس، رغم انها ىرفضت الخارجية االسرائيلية رفضا قاطعا امس وثيقة االسر: اف ب ،القدس
 ى تحقيق السالم مع اسرائيل انما التوصل الى الوثيقة ال تهدف ابدا النوقالت ا .تعتبر اعترافا ضمنيا باسرائيل

 اعتراف واضح باسرائيل او حقها  ايى ال تشتمل علهاواضافت ان. اجماع داخلي فلسطيني وتفادي المواجهات
 هدنة ى تخدم االهداف االستراتيجية لحماس التي عبرت عن استعدادها للتوصل الهاواعتبرت ان .بالوجود

 حماس الستئناف المساعدات ىاعتبرت ان الوثيقة ال تتطابق مع الشروط التي فرضت علكما  .طويلة األمد
  .الدولية والتخلي عن الكفاح المسلح

  30/6/2006العربي القدس 
  

 مدير عام المعابر يحذر من كارثة إنسانية على معبر رفح .29
 حذر مدير عام المعابر الفلسطينية سليم أبوصفية امس من كارثة إنسانية سيواجهها أكثر من :  د ب أ-غزة 

 أن وأكد .ثالثة أالف فلسطيني عالقين على الجانب المصري إذا استمر إغالق معبر رفح جنوب قطاع غز ة
  الرئيس عباس يجري اتصاالت مكثفة مع الدول العربية واالوروبية لمحاولة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر 
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وأوضح أن حالة العالقين بين قطاع غزة والعالم الخارجي تهدد بكارثة إنسانية . وإخراجها من دائرة الصراع
  .اع غزة تتفاقم يوما بعد يوم مع تصاعد العدوان االسرائيلي علي قط

  30/6/2006الدستور 
  

  !مشروع حفريات جديد عند بوابة المغاربة من المسجد األقصى .30
كُِشف النقاب اليوم عن أنّه جرتْ المصادقة على مشروع حفريات صهيوني ضخم عند بوابة المغاربة المؤدية 

مى بسلطة اآلثار الصهيونية، وذكرت صحيفة هآرتس اليوم، أنّه في األيام القريبة ستبدأ ما يس .للمسجد األقصى
وقد صادق  .بحفريات أثرية وإزالة السواتر الترابية المؤدية إلى باب المغاربة، أحد أبواب المسجد األقصى

. مدير عام سلطة اآلثار الصهيونية، دورفمان، شخصيا على الحفريات هذه في أكثر األماكن الحساسة في العالم
وجاء في هآرتس أنَّ  .على مدار عامين أكثر من مرة كما ذكرت الصحيفةويذكر أن الحفريات هذه تأجلت 

، )شاباك(المستشار العسكري لرئيس الوزراء الصهيوني السابق، ومسؤولين من جهاز األمن الصهيوني العام 
  .عارضوا هذه الحفريات خوفًا من إثارة غضب المسلمين من هذه الخطوة

ممتاز، خاصةً وأنَّ السلطة الفلسطينية مشلولة  الحديث هنا عن توقيت: وقال مسؤول مطلع على خطة الحفريات
ورفض المسؤولون في سلطة اآلثار الصهيونية الرد على أسئلة هآرتس حول . تماما وال قوة لها للمعارضة

وزعمت مصادر من  .إنَّ مكتب رئيس الوزراء هو المسؤول عن كّل ما يجري في هذا الصدد: الخطة، وقالوا
كتب رئيس الوزراء الصهيوني أنَّ الخطة لم تُعرض بعد على رئيس الوزراء ولم يتم اتخاذ موقٍف مبلور في م

  . هذا الصدد
  30/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مفتي القدس عكرمة صبري لن أتنازل عن قناعاتي .31

بري ان الرئيس محمود عباس أحاله      أكد مفتي الديار المقدسة الشيخ عكرمة ص       :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
الى التقاعد في مرسوم رسمي بشكل مفاجئ معتبرا ذلك عقابا له على مواقفه وتصريحات األسـبوع الماضـي                

وقال مصدر فلسطيني رفيـع      .قال فيها ان إسرائيل ال تريد السالم والسعي وراء التفاوض معها مضيعة للوقت            
سلطة غير راضية عن تصريحات المفتي وعن عالقاته مـع الحركـة            المستوى ان الرئيس الفلسطيني وقيادة ال     

وكان عباس قد اصدر مرسومين احال فيهما عكرمة صبري الى التقاعد            .48االسالمية الشمالية داخل اراضي     
واستهجن المفتي تبليغه باإلحالة عبـر الفـاكس         .  عين الشيخ محمد احمد حسين خلفا للشيخ عكرمة صبري         و

االعراف المتبعة في العالم تقر بشكل قاطع ان المفتي ال يخضع لنظـام الخـدمات               : د وأضاف وهو خارج البال  
  .عبرت بتصريحاتي السابقة عن ضميري ولن أتنازل عن قناعتي: وقال صبري .المدنية وأنه ال يحال للتقاعد

  30/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مئات الفلسطينيين يفتحون ثغرة عند الحدود مع مصر .32
 قال مراسل فرانس برس ان مئات الفلسطينيين ومعهم عشرات المسلحين قاموا بفتح ثغرة في : اف ب-غزة

الحاجز الفاصل عند الحدود في رفح جنوب قطاع غزة في محاولة الجتياز الحدود، وقام عدد من افراد االمن 
 . الفلسطيني والمصري بمنع الفلسطينيين من اجتياز الحدود

  30/6/2006الغد األردنية 
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  مؤامرة الصمت الدولي تشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها : مركز حقوقي .33
أكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقرير حول االنتهاكات اإلسرائيلية ، أن قوات االحتالل واصلت 

وأضاف .اقتراف المزيد من جرائم حربها في األراضي الفلسطينية مستخدمة كافة وسائلها وعتادها الحربي
التقرير، أن قوات االحتالل بدأت بتنفيذ التهديدات التي أطلقها رئيس الحكومة اإلسرائيلية وأركان وزارته، 
بتنفيذ عميلة عسكرية واسعة في قطاع غزة، تأخذ شكل التوغل واالجتياح في إطار سياسة العقاب الجماعي 

أكد أن مؤامرة الصمت التي  و.ا أمطار الصيفالتي تمارسها ضد المدنيين الفلسطينيين في عملية أطلقت عليه
يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من االنتهاكات 

  .للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ضد الشعب الفلسطيني
  29/6/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
 رة في شاتيال استنكارا للعدوان االسرائيليمسي .34

نظمت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية مسيرة جماهيرية في مخيم شاتيال، استنكاراً  :بيروت ـ سعد الياس
للعدوان االسرائيلي علي قطاع غزة والجرائم التي ترتكب يومياً، شارك فيها حشد من ممثلي المؤسسات 

 .لشعبية وابناء المخيم وفاعلياتهاالجتماعية واالتحادات ا
  30/6/2006القدس العربي 

  
   أسيٍر من عوفر إلى سجني هشارون والنقب100نقل  .35

 أسير فلسطيني من معتقل عوفر شمال رام اهللا إلى 100بدأت مصلحة السجون الصهيونية، بنقل أكثر من 
ت مصادر محلية، أن هذه الخطوة وأكّد .، والنقب الصحراوي48سجني هشارون وسط األراضي المحتلة عام 

 السجون المركزية، تحِمل مؤشّراً واضحاً  الى أسيراً من عوفر60التي تأتي بعد يوٍم واحٍد من نقل أكثر من 
  على نية سلطات االحتالل الصهيوني االستمرار عملياً في خطف القيادات والنواب وخاصة من حركة حماس،

  29/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الفلسطينيون يعيشون محنة صعبة : وزير الصحة .36
قال وزير الصحة باسم نعيم أن الشعب الفلسطيني بات محاصرا في غذائه ودوائه   ايهاب مجاهد-عمان 

واشار الى ان ، وبيوته ال لشيء إال لرفضه الخضوع للضغوط واالستسالم لمخططات الصهاينة والغرب
من االعباء الملقاة على كاهل وزارة الصحة التي تعاني من ازمة مخيفة الحصار واالجتياح االسرائيلي يزيد 

خاصة وانها تحتاج لنحو خمسة ماليين دوالر شهريا للقيام بواجبها في الضفة وغزة وتوفير الدواء لمرضى 
 . السرطان واالطفال والنساء 

  30/6/2006الدستور 
  

  نتوسط في غزة: وزير الخارجية القطري .37
كشف وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثـاني عـن وسـاطة       :  المكي أحمد  محمد   -الدوحة  

قطرية بين اسرائيل والفلسطينيين وقال انه أجرى اتصاالت بمختلف األطراف، بمن فيهم حركة حماس ورئيس               
بـشكل  السلطة محمود عباس ووزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني، في محاولة لوقف االعتـداء وحلـه                

. سريع، موضحا ان مطالب الجانب االسرائيلي هي أن يعود الجندي االسرائيلي قبل التحدث في أي شيء آخر                
 .أن للفلسطينيين آالف الـسجناء فـي اسـرائيل        ) االسرائيليون(وأضاف نحن نقدر هذا ولكن ال بد أن يقدروا          
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التحتية للفلسطينيين ثم يجري بعد ذلك      ووصف األوضاع في غزة بأنها مأساوية وقال إن اسرائيل تضرب البنية            
دعوة الدول والعرب لمساعدتهم، وأضاف نحن لنا الشرف أن نساعد الفلسطينيين ولكن من سيقول السـرائيل                

  .ادفعي تكاليف ما دمرته من مطارات وبنية تحتية خالل السنوات األربع الماضية
  30/6/2006الحياة 

  
  يق التداعيات الخطيرة الجتياح غزةلتطو اتصاالت لبنانية وعربية وإسالمية .38

نبهت جهات ديبلوماسية بارزة في بيروت الى ضرورة التيقظ وقطع الطريق على الدولة العبرية                :خليل فليحان 
وتخوفت من   من استغالل حال الغضب التي يعيشها رئيس وزرائها اولمرت الذي يطمح الى ان يكون جنراالً،              

ل مقاومين لبنانيين وفلسطينيين، في اطار تصفية حـسابات، مثـل احـضار             ان يعطي اولمرت تعليماته العتقا    
ـ        ايار الماضي على العمق االسرائيلي، والرد       28 في   12فلسطينيين للتحقيق معهم لمعرفة مطلقي الصواريخ ال

ولـم   .االوسع داخل االراضي اللبنانية بشتى انواع االسلحة وعلى مساحات واسعة وبعيداً عن الخـط االزرق              
ستبعد ان يوسع رئيس الوزراء االسرائيلي اعتداءاته داخل لبنان وفي سوريا، بذريعة ان اسر الجندي جلعـاد                 ت

 باسـتثناء   -والحظـت صـمتاً دوليـاً        .في غزة حصل بتخطيط مسؤولين من حماس مقيمين في كال البلدين          
وزراء االسـرائيلي، يـدعو     اتصاالت يجريها كوفي انان مع بشار االسد والرئيس الفلسطيني عباس ورئيس ال           

 لبنانيـة بـدأت   – عربية وايرانيـة  – عربية عاجلة وعربية     –وافادت ان اتصاالت لبنانية      .خاللها الى التهدئة  
امس، التخاذ موقف من حرب اسرائيل على الفلسطينيين وعلى التهديد بتوسيع اعتداءاتها ليس علـى سـوريا                 

  .فحسب بل على لبنان ايضا
  30/6/2006النهار 

  
   يقرر التحرك لدفع العدوان عن الشعب الفلسطيني اللبنانيمجلس الوزراء .39

 على أهمية موقع لبنان ودوره في المبادرة الى التحرك العربي واالسالمي والعالمي  اللبنانيأكد مجلس الوزراء
سسات لنصرة الشعب الفلسطيني ورفض سياسة االرهاب التي تمارسها اسرائيل، ودعا الى استنفار كل المؤ

واتخاذ كل الخطوات والمبادرات لمتابعة التطورات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتأكيد حقه في العيش 
  . على أرضه بحرية وكرامة، ومقاومة المحتل الذي يتنكر لكل القرارات والمبادرات الدولية
س االمن الدولي كي ال وشدد رئيس الجمهورية اميل لحود على ضرورة أن يبادر لبنان ويطلب انعقاد مجل

أمس، اتصاالً هاتفياً وقد أجرى فؤاد السنيورة  . تصبح كل الحكومة والمجلس التشريعي الفلسطيني في السجن
، وطالبه باسم الحكومة ينباألمين العام لالمم المتحدة وأبلغه استنكار لبنان للهجوم الذي يتعرض له الفلسطيني

  .  واالجرام االسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطيني ومؤسساته الدستوريةاللبنانية التدخّل لوضع حد لالرهاب
  30/6/2006السفير 

  
  المجموعة العربية بعد ايران تطالب باجتماع طارىء لمجلس االمن .40

استبق وزير الخارجية االيراني منوشهر متقي المجموعة العربية لدى األمم المتحدة،           :  نيويورك، راغدة درغام  
وفي انان ونسخة عنها الى رئيس مجلس األمن يطالب فيها بانعقاد مجلس األمن للبحث فـي                ووجه رسالة الى ك   

االجتياح االسرائيلي لقطاع غزة، معتبراً ان النظام الصهيوني منبع االرهاب والتطرف وأن االجتيـاح يـشكل                
يـة المـصري   وقال انه تحدث مع عمرو موسى ووزيـري الخارج         .الخطر األكبر على األمن والسلم الدوليين     

وتعمد اال يـرد    . والسوري ومع األمانة العامة لمنظمة المؤتمر االسالمي في شأن التطورات الجارية في غزة            
كذلك لم يرد متقـي     . على سؤال هل تشاور مع الرئيس عباس قبل أن يتقدم بطلب رسمي النعقاد مجلس األمن              

وفـي   .االفراج عن الجنـدي االسـرائيلي     على سؤال هل تشجع ايران حماس والفصائل الفلسطينية على عدم           
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أعقاب الرسالة اإليرانية، أسرعت المجموعة العربية الى بعث رسالة الى مجلس األمن طلبـت فيهـا انعقـاد                  
  .اجتماع طارئ للبحث في التطورات الفلسطينية

  30/6/2006الحياة 
  

  البخيت ينفي عالقة سوريا بالخالف بين األردن وحماس .41
ردني اي عالقة لدمشق بالخالف القائم بين حكومته وحركة حماس على خلفيـة اتهـام               نفى رئيس الوزراء األ   

: وقال البخيت امس بعد لقائه نظيـره الـسوري          .األردن للحركة بالقيام بتهريب وتخزين أسلحة على أراضيه       
 أننا نـشير    سوريا ليست لها عالقة وإذا كانت هذه التنظيمات موجودة على األراضي السورية فإن ذلك ال يعني               

  .الى سوريا، مؤكدا ان القضية هي بين األردن وحماس
  30/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الحوار الوطني اللبنانـي يطالب بوقف الحرب المفتوحة ضدالفلسطينيين  .42

  اللبناني وقعت مداخالت معظم المشاركين في الجلسة التاسعة للحوار الوطنيأن 30/6/2006قالت السفير
 فقدالمشهد الفلسطيني، وقد اتسمت مناقشات المؤتمر على مدى الساعات األربع بخطابية سياسية، تحت تأثير 

مجتمع أدان المؤتمر باإلجماع العدوانية اإلسرائيلية المتمادية التي تمثل أعلى درجات إرهاب الدولة، داعياً ال
الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الهجمة اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني، كما أن لبنان شعباً ومجلساً نيابياً 

وطالب المؤتمر الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الدول . وحكومة يعلن تضامنه األخوي مع الشعب الفلسطيني
  . ا االجتياح والحرب المعلنة التي يتعرض لها الفلسطينيونالعربية بتحريك مجلس األمن واألمم المتحدة إزاء هذ

 المنظمات تأطراف الحوار طالبأن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد  أن 30/6/2006وأضافت الدستور
البرلمانية العربية واالسالمية والدولية بالتحرك الفوري لممارسة الضغوط على اسرائيل لوقف حربها المفتوحة 

 . المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينيةوتحرير اعضاء
  

  المطلوب تحرك عربي على مستوى الحدث: سعد الحريري .43
حذر سعد الحريري من خطورة تصاعد وتيرة االعتداءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 

 أسس السلطة الفلسطينية، وقطاع غزة، وقيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باتباع أساليب قمعية جديدة لتقويض
ومنعها من القيام بمسؤولياتها ألجل إبقاء احتاللها لألراضي الفلسطينية، وإجهاض كل مساعي الحلول السلمية 

ان استنكار االعتداءات لم يعد يكفي، بل ان األمر يتطلب تحركا عربيا : أضاف. لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة
إن العدوان اإلسرائيلي المجنون يهدد :  الشعب الفلسطيني، وختم بالقولعلى مستوى خطورة ما يحضر ضد

بجر المنطقة بأسرها الى حلقة عنف خطيرة، مما يستدعي تحركا عاجال وفاعال من المجتمع الدولي لوقف هذا 
  . العدوان اإلسرائيلي وتداعياته المدمرة

  30/6/2006السفير 
  

   قلق عربي من توغل اسرائيل في غزة .44
 مسؤولون عرب قلقهم من التصعيد االسرائيلي في قطاع غزة، وكذلك من تحليق مقاتالت اسرائيلية فـوق                 أبدى

وندد مجلس جامعة الدول العربية في اجتماع طارىء على مستوى المندوبين            .القصر الرئاسي للرئيس السوري   
الحتالل االسرائيلي ضـد الـشعب      الدائمين برئاسة دولة االمارات ، بـالحملة العسكرية التي تقوم بها قوات ا           

الفلسطيني، معتبراً انها تمثل جريمة وعقاباً جماعياً يجسد ارهاب الدولة ودلـيالً علـى حقيقـة المخططـات                  
  .االسرائيلية العدوانية الهادفة الى نسف كل جهد ديبلوماسي للتهدئة والتحرك السياسي
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كة ال يمكنها اال ان تندد بهذا التصعيد وبهذا العنف،          في الرباط، صرح الناطق باسم الحكومة المغربية ان الممل        
ووصف االمـين العـام      .وتطالب بايقاف هذا الهجوم والعودة الى مائدة المفاوضات من اجل ايجاد حل سلمي            

. لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية التوغل االسرائيلي في قطاع غزة بانه عمل ارهـابي بربـري                
في عمان الحظت جماعة االخوان المسلمين التي تعتبـر مـن            و .ولي تبعة هذا الهجوم   والقى على الصمت الد   

اقوى االحزاب المعارضة في المملكة ان الهجوم االسرائيلي وصل الى ابواب سوريا من اجل جنـدي واحـد،                  
  .واطفالبينما العرب والمسلمون والعالم العربي يبقون صامتين حيال اعتقال عشرة آالف فلسطيني بينهم نساء 

  30/6/2006النهار  
  

   احتجاجا على اجتياح غزة األردنيةالعشرات يعتصمون في النقابات .45
نفذ العشرات من النقابيين في باحـة مجمـع         , وسط غياب ملحوظ لنقباء وأمناء عامين الحزاب      : لقمان اسكندر 

وحـرق  . لشعب الفلسطيني النقابات المهنية اعتصاما أمس احتجاجا على العدوان االسرائيلي على غزة وعلى ا           
وشهد االعتصام حضورا خجوال مـن       .هؤالء العلم االسرائيلي ورفعوا شعارات منددة باالعتداءات االسرائيلية       

فيما وزع موظفو النقابات المهنية بيانا جاء فيه لوال التخاذل          . االحزاب السياسية والنواب وغياب لبعض النقباء     
وزراء والنواب وقيادات الشعب داعية الى توحيد الصفوف ورفـع رايـة            العربي لما قامت اسرائيل باعتقال ال     

  .النضال دعما للجهاد في فلسطين
 30/6/2006العرب اليوم 

  
  بحماية المدنيين الفلسطينيين كنائس الشرق األوسط تطالب .46

: ة، وقال أصدر االمين العام لمجلس كنائس الشرق االوسط، بيانا أمس استنكر ما يجري في االراضي الفلسطيني              
كان لالنباء الواردة من فلسطين المحتلة عن االجتياحات العسكرية االسرائيلية وتدمير البنى التحتيـة وسـقوط                
المدنيين واألطفال ضحايا العنف العشوائي، وقع أليم على مجلس كنائس الشرق االوسط الذي يستنكر بأقـصى                

 سواء بسواء، ويطيل عذاب الـشعب الفلـسطيني         الشدة هذا التصعيد العسكري الذي يأتي على البشر والحجر        
ان مجلس كنائس الشرق االوسط يدعو سلطة االحتالل         .ويحرمه حقه في الحياة الكريمة المستقلة كبقية الشعوب       

االسرائيلي الى الكف فورا عن عملياتها، مثلما يدعو المجتمع الدولي الى التحرك العاجل مـن أجـل حمايـة                   
جم التصعيد العسكري ورعاية عملية حوار سياسي بين سلطة االحتالل والسلطة الوطنية            المدنيين الفلسطينيين ول  

  .الفلسطينية، حقنا للدماء وإنهاء لدورة العنف
  30/6/2006النهار 

  
  موقعاً إسرائيلياً إلكترونياً منذ بدء عدوان غزة750تدمير  .47

ئيلياً على شبكة اإلنترنت، وذلك بعد بـدء         موقعاً إسرا  750تمكّنت مجموعة مغربية من تدمير أكثر من        : القدس
ـ وبحسب ما أفادت به يديعوت أحرونـوت، فـإن          .  أمطار الصيف اإلسرائيلية في غزة     عملية ن هـم   يالمقتحم

 التـي  هـا  ذاتاألمر يتعلّق بالمجموعةو. وهي مجموعة مغربية، Team Evilمجموعة تطلق على نفسها اسم 
مـن المواقـع التـي       وذكرت الـصحيفة أن      .2005 خالل عام    ة عد إسرائيليةتالف مواقع   إكانت مسؤولة عن    
بـي ام  موقع و  بحيفا، رمبامومشفى ،موقع بنك أوتسار هحيال  و ، الفرعي لبنك هبوعليم   الموقعتعرضت للهجوم   

 من هـذه    اً كبير اًقسموتؤكد الصحيفة أن    .  اإلسرائيلي الحاكم   وكذلك موقع شبيبة حزب كاديما     اإلسرائيلي، دبليو
تلفت انتم تقتلون   أالمهاجمون المغاربة الرسالة التالية على المواقع التي        في ما ترك    واقع ال يعمل حتى اآلن،      الم

  .اإلسرائيليةرفرز ي ونحن نقتل الس،الفلسطينيين
 29/6/2006 قدس برس
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 حاديةالخطوات أالالمتناع عن تدعو اسرائيل ل: دول الثماني .48

 ومحمود عباس إلى االمتناع عن أولمرتول الثماني الكبرى وزراء خارجية مجموعة الددعا  :موسكو
ا وكما دع. الخطوات أحادية الجانب التي من شأنها أن تثير الشكوك حول الوضع النهائي لألراضي الفلسطينية

في البيان المشترك الذي أصدروه في ختام اجتماعهم في موسكو اليوم الحكومة الفلسطينية إلى وضع نهاية 
  . خاذ إجراءات عاجلة إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المختطفللعنف، وات

  29/6/2006وكالة األنباء الروسية 
  

 رايس تدعو الفصائل الفلسطينية لتشكيل تحالفاً ضد اإلرهاب .49
أكدت ضرورة أن تشكل جميع الفـصائل الفلـسطينية تحالفـا ضـد             في غزة،    األخيرة األزمةن  أرايس  قالت  

 الثمـاني    وجددت التأكيد على التزام مجموعة     ،ت إسرائيل إلمعان التفكير في تصرفاتها     دعبالمقابل  و. اإلرهاب
  .  تطبيق خطة خريطة الطريقالكبار

  30/6/2006الشرق األوسط 
  

  ردود فعل دولية على اجتياح غزة  .50
مـن  الناطق باسم الخارجية الروسية،     عن   وكالة ريا نوفوستي     ما نقلته : 30/6/2006الشرق األوسط   جاء في   

 اإلرهابيـة  األنـشطة  تقوم بكل ما في وسعها لوقف        أن ينبغي   ، القيادة وكل الحركات والمنظمات الفلسطينية     أن
 حـق  أن وأكـد .  بسرعة عن الجندي االسرائيلياإلفراج المهم اليوم هو  كما أن من  . وقصف المدن االسرائيلية  

 يجب عدم القيام بذلك     نه استدرك بالقول أنه   إال ا اسرائيل في الدفاع عن حياة وأمن مواطنيها ليس موضع جدل،           
  .  العديد من الفلسطينيين المسالمينأرواحعلى حساب 

قيام الطـائرات    أن الناطق الروسيي، انتقد      :أ ف ب، أ ب، يو بي آي        نقال عن    30/6/2006السفير  وجاء في   
على اإلطالق انتهاك حـدود     من غير المقبول    ، وأكد على أنه     اإلسرائيلية بالتحليق فوق قصر الرئيس السوري     

إمكانيـة أن تطلـب الواليـات     األمريكيـة،  أكد المتحدث باسم الخارجيةوبالمقابل  . أي دولة أو مجالها الجوي    
 تقع على عاتقهم مسؤولية     ،طرف في المسألة  ، على اعتبار أنهم     المتحدة وساطة روسية لدى دمشق لحل األزمة      

رفض التعليق على خرق إسـرائيل       مع االشارة إلى أنه      . سلمية  نهاية إلىالتصرف بمسؤولية من أجل التوصل      
 ، من سوريا القيام بواجباتها لإلفـراج عـن الجنـدي           في نفس السياق،   طلب كوفي أنان  كما   .لألجواء السورية 

  .وطالب جهات أخرى لها تأثير على سوريا بذلك أيضا
 

  االمن لبحث التصعيد االسرائيلي يدعو لجلسة طارئة لمجلس منوشهر متكي .51
، الى عقد جلسة طارئة لمجلس األمن، للبحث فـي الهجـوم            اإليرانيعا وزير الخارجية     د :رام اهللا والوكاالت  

النظـام  أشار إلـى أن     و . الحدود القديمة لفلسطين من اجل حل النزاع       إحياءاالسرائيلي على قطاع غزة، والى      
 األمـن  مجلس   أن وعملياته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ورأى        الهأفع، وكذلك   اإلرهابالصهيوني مصدر   

 .  للسلم واألمن الدولييناألكبر يتعامل مع هذه القضية التي هي قطعاً التهديد أنيجب 
  30/6/2006النهار 

  
  لمخيماتا اللبنانية إلنماء خطة الحكومة علىواشنطن تثني  .52

 لشؤون الشرق األدنى التابع للخارجية األميركيـة خـالل          حمل ممثلون عن مكتب السكان والالجئين والهجرة      
 مكتبال رسالة لمدير    ،زيارتهم بيروت للتشاور حول أفضل الطرق الرامية إلى تخصيص المساعدات األميركية          
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 ااألونـرو  الواليات المتحدة على التزام الحكومة اللبنانية بالمضي قدما بخطة إنمائية رباعية وضعتها              أثنت فيها 
 المخيمات االثني عشر التابعة للوكالة في لبنان، معربة عن الثقة بأن هذه المبادرة سوف توفر الفـرص                  لتأهيل

  .االقتصادية لالجئين في لبنان، وتنعكس بشكل إيجابي ومباشر على جوار المخيمات
  30/6/2006المستقبل 

 
 العراق قصم ظهر اميركا في الحرب على اإلرهاب: خبراء .53

د غالبية الخبراء والمحللين في شؤون اإلرهاب والحرب التي تشنها الواليات المتحدة يعتق:  خاص-واشنطن 
وذكر استطالع للرأي أجرته مجلة الشؤون  .على العراق أن حكومة جورج بوش تخسر حروبها بهذا الشأن

ل سابق الخارجية فورين بوليسي ومركز التقدم األمريكي أن أحد الخبراء الذين استطلعت أراؤهم وهو مسؤو
في وكالة سي آي إيه قال إن الحرب على العراق زودت من سماهم الجماعات اإلرهابية العالمية أداة تجنيد 
ضخمة وأرضية تدريب قيمة وبساحل استراتيجي طويل يقع على تقاطع الخليج العربي الغني بالنفط وتركيا 

ي مكافحة اإلرهاب في الـ سي آي إيه المسؤول السابق ف .التي تربط تقليديا بين الشرق األوسط وأوروبا
 إن الحرب على العراق قد قصمت ظهرنا في الحرب على ،قالومؤلف كتاب همروجة إمبريالية مايكل سكور

وقد شارك في االستطالع مائة من ، مضيفا لقد جعلت كل شيء أكثر صعوبة والتهديد أكثر تواجدا .اإلرهاب
  .مريكيين قال ثمانون منهم إن واشنطن تخسر الحربخبراء ومحللي األمن ومكافحة اإلرهاب األ

  30/6/2006الدستور 
  

  يرانية اإل-أزمة الفلسطينيين بين الكماشة االسرائيلية والمصالح السورية  .54
  راغدة درغام

سرائيلي إعادة اجتياح قطاع غزة بسبب اختطاف جندي        إيكشف قرار رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت        
مرت الثقة بالنفس ويثبت فشل سياسة فك االرتباط أحادياً التي يريدها في الضفة الغربية بعـدما                مدى افتقاد أول  

هذا القرار الخائب يأتي خطوة أخرى في سلسلة مواقف مخيبـة لألمـل             . فرضها سلفه ارييل شارون في غزة     
ن الشراكة مع القيـادة     اتخذها اولمرت منذ تسلمه السلطة وأبرزها تفادي هذا الرجل للحل التفاوضي وهروبه م            

أولمرت يجد في حركة حماس شريك      . الفلسطينية المخولة بالتفاوض دستورياً والمتمثلة بالرئيس محمود عباس       
األمر الواقع الذي يوفر له مبرر التهرب من الحل التفاوضي، ويؤمن له ذريعة االنتقـام العـسكري، ويحـشد                   

 ويدمر البنية التحتيـة للكهربـاء والميـاه ويـضيق الخنـاق             وراءه الدعم الدولي حتى وهو يفتك بالفلسطينيين      
فالفلسطينيون يدفعون ضريبة باهظة لشراكة األمر الواقع بين اسرائيل وبين حكومة           . االقتصادي لدرجة التجويع  

سبوع بالذات أبرزت الدور    وتطورات هذا األ  . يران وسورية إحماس وحلفائها من منظمات ودول وعلى رأسها        
نذار سـيكون لكيفيـة ونوعيـة التجـاوب     إلى توجيه إاشر في المسألة الفلسطينية وأدت باسرائيل     السوري المب 

ن تعالج أزمة الجندي االسرائيلي، فإن االتفاق بين عباس وحركـة           أقليمية، وفيما يرجح    إالسوري معه دالالت    
 -لعالقـة الفلـسطينية     وثيقة األسرى يشكل منعطفاً مهمـاً فـي ا        بحماس والفصائل الفلسطينية على ما يعرف       

ن يستمر انـزالق    أوالخوف  . الفلسطينية، لكنه يبقى رهن تالعب القوى الخارجية به وعلى حساب الفلسطينيين          
لى مزاج فصائل فلسطينية تخـدم  إلى حادثة اختطاف جندي وشق نفق أو إالمسألة الفلسطينية من مرتبة القضية     

 تسترخي اسرائيل في ممارسة الظلم واالستبداد واالحتالل القبيح         دوالً لها مصالح ثمنها البؤس الفلسطيني، فيما      
  .جرائياًإخالقياً وأ

الشعوب العربية، كما القيادات، تبيع الفلسطينيين العواطف والشعارات وتزايد عليهم وطنياً ومقاومـة وحتـى               
نهـا  إتالل االسرائيلي بل    لى االلتحاق بصفوف المقاومة العسكرية لالح     إهذه الشعوب ال تسعى     . انتحارياً وحرباً 

ن تدقق  أتترفع عن الخروج في تظاهرات، ورغم ذلك فهي تصرخ وتبالغ وتتوعد في الغرف المكيفة من دون                 
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ن هـذه الـشعوب تـؤذي    إحقيقـة األمـر   . ستراتيجية أو دعم ملموس وفعليإفرازات التصعيد من دون     إفي  
العتب وتداوي شعورها بالذنب، كذلك علـى حـساب         نها ترفع   إ. الفلسطينيين بأضعاف ما تعتقد أنها تساعدهم     

  .البؤس واأللم الفلسطينيين
نهم ال يدفنون الـذنب فـي       إ. خالقية لديهم ذات العالقة بالفلسطينيين    األميركيون من جهتهم دمروا البوصلة األ     

 آخر حـدث    نما ينطلقون من سذاجة مذهلة تأخذ التاريخ من زاوية        إالتملص من المسألة كما يفعل األوروبيون و      
  .يتطابق مع ما أنجزه غسل الدماغ عبر العقود ليجعل من اسرائيل الضحية للعرب والفلسطينيين

بداً في تغيير الرأي األميركي الذي أوشك على تقبل القـضية الفلـسطينية             أأفعال الفصائل الفلسطينية لم تساعد      
رهابية تماماً عندما كان الرأي العام      إنتحارية و نها نابغة في توقيت عمليات ا     إثبتت  أفهذه الفصائل   . لكونها عادلة 

  . الفلسطينية-ميركي جاهزاً لتحول نوعي نحو الفلسطينيين في المعادلة االسرائيلية األ
 االسـرائيلي   -ميركية نحـو النـزاع العربـي        ن تحقق نقلة تاريخية في السياسة األ      أإدارة جورج بوش كادت     

 عهدها، لكن مزيج اللوبي االسرائيلي وتوقيت العمليـات االنتحاريـة           كان ذلك في بداية   . وبالذات نحو فلسطين  
فلقد تحدث بوش في البدء عـن       . دارته سقطوا في فلك اللوبي    إسيما وان أقطاب    الضد المدنيين كبل يدي بوش      

 لكن اللوبي اليهودي جنـد    .  في إطار حديثه عن رؤية الدولتين      1967إنهاء االحتالل االسرائيلي الذي وقع عام       
ومـا  . ميركي السلم نـزوالً   قة ودقة كي يتسلق الرئيس األ     لعالم بكل حذ  ميركية وفي اإل  دارة األ جيشه داخل اإل  

دارة بوش من حافة    إي شيء آخر، هو المساهمة االنتحارية، وهكذا كان، تراجعت          أساعد هذا اللوبي أكثر من      
قدام علـى معالجـة القـضية       وهو التملص من اإل   ارة أميركية قبلها،    إدالنقلة النوعية وفعلت تماماً ما فعلته كل        

  .الفلسطينية
دارة بوش غارقة في العراق لدرجة الهوس الذي يعمي عن ضـرورة تنـاول األمـور األخـرى                  إاليوم، تبدو   

ن أمنطقياً، يفترض   .  االسرائيلي -ن تدخل في دهاليز البحث عن حل للنزاع الفلسطيني          أالضرورية، وال تريد    
ميركية، وبينهـا العـراق     ن حل هذا النزاع يساهم جذرياً في معالجة شتى الهموم األ          أدارة  يفهم أقطاب هذه اإل   

لى حصان غير قـادر     إميركيين  لكن عقلية الغمامات تحول األ    . رهابيران ولبنان وما تسميه الحرب على اإل      إو
خابية شبه الدائمة حيـث     ثم هناك االعتبارات االنت   . لى شماله ويمينه  إسوى على رؤية ما أمامه فوراً وليس ما         

وهذا ما يستغله كل رئـيس حكومـة        . ساسياً في الحسابات  أميركيين مكانة مميزة تؤخذ عنصراً      لنفوذ اليهود األ  
  .اسرائيلية عندما يشاء

سلوب فك االرتباط مع الضفة الغربية في حل أحادي يفرضه كـي            أايهود اولمرت مقتنع بأن مهمته هي تطبيق        
لـى التنـازل عـن      إلى مساومات على الحدود التي يريـدها أو         إ الطرف الفلسطيني    ال تؤدي المفاوضات مع   

لذلك ال يريد اولمرت    . ال يريد أن يستخدم الشريك المفاوض أي فيتو على الخريطة التي في ذهنه            . مستوطنات
ـ          . شريكاً في المفاوضات شأنه شأن ارييل شارون قبله        ود لذلك، انه يتهرب باستمرار من الـشراكة مـع محم

لى إعباس، المخول القيام بالتفاوض السياسي على الوضع النهائي لألراضي، بموجب اتفاقيات أوسلو التي أدت               
وهو يتملص من فكرة التفاوض على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة التي احتلتها             . قيام السلطة الفلسطينية  

  .1967 ألنه يرفض المساومة على أساس حدود 1967اسرائيل عام 
حادياً على الضفة   أقناعه بمباركة فرض فك االرتباط      إما لم ينجح فيه ايهود اولمرت مع جورج دبليو بوش هو            

لى رؤية قيام دولة فلسطين بجانب دولة اسرائيل عبر المفاوضات بهـدف            إالغربية كبديل عن خريطة الطريق      
  .نهاء االحتالل واستبداله بالتعايش والتطبيعإ

 ومعها اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة هو محو تعبير االحـتالل مـن القـاموس                ما نجحت فيه اسرائيل   
وهي اآلن تريد محو خريطة الطريق واستبدالها بتعبير فك االرتبـاط           . عالمميركية ومن اإل  دارة األ السياسي لإل 
ألرض من خـالل    لى فترة زمنية الستكمال الخريطة التي يريد فرضها على ا         إاولمرت في حاجة    . وما يشابهها 

لى انهيار السلطة   إجراءات التي تؤدي    ولذلك سيبقى في تملص من التفاوض وسيتخذ اإل       . الجدار الفاصل وغيره  
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الفلسطينية، وسيمضي في ضرب الخناق االقتصادي واالجتماعي والمعنوي على الفلسطينيين، وسيـستفيد مـن     
  .لى حرب أهليةإاالنقسامات بين الفصائل الفلسطينية متمنياً لها أن تؤدي 

سـبوع  يلي ويـزل األ   إلى الحوار الذي أجراه معه      إفالمسيرة منذ أن ألقى اولمرت خطاب الفوز في االنتخابات          
الماضي في مؤتمر البتراء للحاصلين على جائزة نوبل للسالم مسيرة مخيبـة لألمـل فـي رئـيس الـوزراء                    

كثر اعتداالً وأهان ليس فقط الـرئيس الفلـسطيني         كالمه في البتراء هز بدن المشاركين األ      . االسرائيلي الجديد 
اهللا فـي    ن نجح العاهل األردني الملك عبد     أومنذ  . نما أهان كامل الحضور العربي    إ قبل دقائق و   قابلهالذي كان   

عداد دهاليز المماطلة بقرار اسرائيلي     جمع عباس واولمرت في مؤتمر البتراء لالتفاق على لقاء يعد له، دخل األ            
 جدية من حماس والفصائل الفلسطينية األخرى واألطراف التي تدعمها والتي لها أجندة غير القضية               وبمساهمة

  .يرانإالفلسطينية وعلى رأسها سورية و
نها تـستخدم   إ. قليمية والنووية يران اليوم ترهن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورقة في طموحاتها اإل          إ

يرانية، وهي تهدد وتؤكد بكل وقاحة، مع قادة عرب وليس فقـط بـصورة              إلح  المعاناة الفلسطينية لتحقيق مصا   
حكومة الرئيس  . مبطنة مع األميركيين، بأنها تمتلك حماس وشتى الفصائل الفلسطينية والقرار الفلسطيني أيضاً           

 فـي   لى جانب نفوذها وتمويلها لــ حـزب اهللا        إمحمود احمدي نجاد تتباهى بنفوذها مع المنظمات الفلسطينية         
نها تعمـل علـى     إ. قليميةلبنان، وهي تتاجر بكل ما من شأنه أن يعزز لعبتها النووية وسعيها وراء الزعامة اإل              

يران في أحالم هيمنتها على العـرب فـي منطقـة           خراج القضية الفلسطينية من بعدها العربي لتصبح ركناً إل        إ
  .قليميةالشرق األوسط وتربعها مع تركيا واسرائيل في مواقع العظمة اإل

 الفلسطيني وأن تفشل حلول التفاوض والتعايش للنزاع        -ن يتعطل التوافق الفلسطيني     أيران  إلذلك، من مصلحة    
يرانيـة  إيرانية وهو ال يكلف طهران أرواحاً       فاستمرار هذا النزاع يخدم المصالح اإل     .  االسرائيلي -الفلسطيني  

 أبداً في وارد دخول حرب مـع اسـرائيل لتحريـر            حكومة أحمدي نجاد ليست   . ما مجرد أرواح فلسطينية   إنو
يران ولو  إحتى ولو ضربت اسرائيل مواقع مفاعالت نووية في         . فهذا غير مطروح أبداً على الطاولة     . فلسطين

يران إنها من أجل    إ. نها ليست من أجل فلسطين وال هي ضد اسرائيل        إقليمية،  إدخلت المنطقة برمتها في حرب      
  .قليميةوطموحاتها النووية واإل

أحداث هذا األسبوع حجبت عن إيران المسؤولية المباشرة وركزت األنظار بدالً مـن ذلـك علـى المـساهمة        
فطهران أحياناً فوق المحاسبة حتى وإن كانت العمالقة في الـشراكة مـع             . السورية في التطورات الفلسطينية   

لـى  إي عليه من رسائل دولية وإسـرائيلية        سورية، إنما ما حدث هذا األسبوع يبقى في غاية األهمية لما ينطو           
  .دمشق

نان اعتبر الرئيس السوري بشار األسد صاحب نفوذ في الوضع الفلـسطيني            أفاألمين العام لألمم المتحدة كوفي      
 اإلسرائيلي المتأزم نتيجة اختطاف الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليت، إذ أجرى اتصاالً هاتفياً معـه بـصفته                 -

 فـصيل   -طالق سراح األسير، وكذلك بسبب وجود فصائل حماس في سورية           إ ضمان   صاحب دور في جهود   
  .خالد مشعل، حسبما قال أنان

االتصال الهاتفي الذي بادر إليه أنان مع األسد جديد من نوعه، إذ أنه خُصص لبحث العالقة السورية بالمـسألة                   
تخذون القرارات في الشأن الفلـسطيني ليـسوا        مين العام يعتقد أن الذين ي     هذا االتصال كشف أن األ    . الفلسطينية

  .فقط قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق، وإنما هؤالء يقعون تحت نفوذ الرئيس السوري
لى القيادة السورية والتي تمثلت في تحليق الطيران فوق بيت الرئيس الـسوري رسـالة               غالرسالة اإلسرائيلية   

رجاً على الدور السوري الراعي للفـصائل الفلـسطينية مباشـرة           نذار بأن ايهود أولمرت لن يقف متف      إتحذير و 
نذار يضع القيادة السورية أمام استحقاقات وقـرارات مهمـة، إذ أنهـا ال تريـد أن     وهذا اإل. يرانإونيابة عن   

  .تخوض حرباً مع إسرائيل وال هي في صدد تفعيل الجبهة السورية لتكون جبهة مقاومة لالحتالل اإلسرائيلي
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 اإليرانية، فال الحرب    -رك الفلسطينيين تحت االحتالل بين فكي الكماشة اإلسرائيلية والمصالح السورية           وهذا يت 
  .خيار أمامهم، وال التحرير العسكري وال المقاومة عبر كامل الحدود العربية مع إسرائيل

يمية التي تقودها الحكومـة     قللذلك يواجه الفلسطينيون مأساة استخدامهم وابتزاز معاناتهم سلعة في الحسابات اإل          
اإليرانية وحلفاؤها في المنطقة، وكأن القهر والظلم اللذين يعانونهما على أيادي إسرائيل القائمة باالحتالل ليس                

قليمي ال يبرئ الفصائل الفلسطينية من المحاسبة، بل انه يفاقم مسؤوليتها في وضع القـضية               هذا البعد اإل  . كافياً
  .قليمية لغير الفلسطينيينلطموحات اإلالفلسطينية تحت خدمة ا

. نهاء االحتالل والتفاوض على حـل سـلمي    إمقاومة االحتالل اإلسرائيلي حق فلسطيني طالما ترفض إسرائيل         
واقع األمر أن آفاق المقاومة العسكرية مغلقة، وأن العمليات التي تسميها فصائل فلسطينية مقاومة ليست سـوى                 

التهجير الجماعي للفلسطينيين من داخل     . سياسة االنتقام ومن أجل تعزيز خططها     أدوات تستخدمها إسرائيل في     
ذا تقدمت الفصائل الفلسطينية بالـذرائع والمبـررات        إحياء  إسرائيل خطة وضعت على الرفوف لكنها قابلة لإل       

مكان للـصبيانية   فال  . وهذا ما يجب على هذه الفصائل التفكير به عندما تُقِدم على مغامرات تكتيكية            . إلسرائيل
اآلن، إذ أن العواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني الذي كفاه احتالل واستغالل فيما العالم يتفرج على مآسـيه                  

  .ويبارك االنتقام اإلسرائيلي بعقاب جماعي بصفته حق دفاع عن النفس
د عبـاس علـى وثيقـة       االتفاق بين حماس التي تقود الحكومة الفلسطينية وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمو           

فال يكفي أن تندفع الفصائل     . سرى اتفاق جيد من الضروري أن يؤخذ بجدية، وأن يتبعه تشكيل حكومة جديدة            األ
ستراتيجية وطنية تُخرج القضية الفلسطينية     إإنها مطالبة ب  . لى االتفاق عندما تحشد إسرائيل مدرعاتها     إالفلسطينية  

دة بالعواطف والهتافات، وتتحصن ضد حرب أهليـة فلـسطينية، وتـدرس            قليمي والمزاي من بازار االبتزاز اإل   
  .فرازات المغامرات كي ال تقدم الخدمات والذرائع للخطط اإلسرائيليةإات هبجدية سيناريو

  30/6/2006الحياة 
  

  قتتال الفلسطينيتبادل المكاسب والخسائر بديل من اال .55
  ماجد كيالي

 ضمن التداعيات الناجمة عن الغـزو االسـرائيلي         1983بأزمة العام   ما يحصل على الساحة الفلسطينية يذكّر       
والتي نتج عنها انقسام هذه الساحة، وظاهرة االنشقاق في فتح، وتفشي نزعة االقتتـال لحـسم                ) 1982(للبنان  

  .الوضع، وتحقيق انقالب في النظام الفلسطيني
عاف المكانة الرمزية والوطنيـة للقيـادة       فال هي استطاعت إض   . آنذاك لم تنجح القوى المعارضة في مساعيها      

السائدة، وال تمكّنت من ترسيخ ظاهرة االنشقاق في فتح، كما لم تحرز نجاحاً يذكر في إضعاف المكانة التمثيلية                  
ولم تنجح هذه القوى أيضاً في مساعيها لتوليد البدائل المفترضـة، فـي المجـاالت               . الشرعية لمنظمة التحرير  

. تعرضت في ما بعد للضمور والتآكل، في مكانتها وشرعيتها وصدقيتها، كما في دورهـا             الوطنية، وهي ذاتها    
  .ولى والثانية، وضمن ذلك انبثاق حركة حماس من خارج هذه القوىكدته استحقاقات االنتفاضتين األأوهذا ما 
  :زمة الراهنة تبدو أخطر بكثير، ألسباب أهمهالكن األ

ـ        افتقاد زعامة وطنية في مكانة ا      -1 فتح، وشكّل بثقله القيـادي      لرئيس الراحل ياسر عرفات الذي كان قائداً ل
هذه الزعامة ليست متـوافرة    . يضاً، بمثابة الزعيم األوحد للفلسطينيين    أوكان،  . مرجعية سياسية لمعظم الفصائل   

  .و فصيلأاآلن، ال على مستوى شخص، وال على مستوى مؤسسة 
مـام مـشهد سياسـي      أفتح، آنذاك على مكانة القيادة، فيما نحن اآلن          عدم تبلور بديل قوي وشرعي ينافس        -2

ـ       . فلسطيني جديد  فتح التي حملت مـسؤولية إخفـاق الخيـارات          فثمة نوع من االنكسار في المسار القيادي ل
ك في المقابل هنا  . لى التسوية والتفاوض وغير ذلك من تبعات قيام السلطة        إالفلسطينية، من االنتفاضة والمقاومة     
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ـ    حماس التي ال تنافس فتح، على مكانة القيادة فقط، وإنما تعتبر نفسها بمثابة بديل شرعي                فصيل قوي يتمثل ب
  .لى سدة السلطة، نتيجة فوزها في االنتخابات التشريعيةإلها، السيما بعدما استطاعت الوصول 

، فيمـا   )جهزةقواعد والمكاتب واأل  ال(لى السالح في ساحة الفصائل      إ األزمة السابقة اقتصرت على االحتكام       -3
زمة الحالية تشمل المدن الفلسطينية ذاتها، كما الشارع الفلسطيني الذي وجد نفسه منقسماً علـى ذاتـه                 ساحة األ 

  ).شارع حماس في مقابل شارع فتح(
 تأتي الخالفات اليوم في ظروف قاسية، فالفلـسطينيون يعـانون األمـرين مـن أوضـاعهم االقتـصادية                   -4

جتماعية الصعبة، الناجمة عن استهالك طاقاتهم واستنزافها في مواجهات غير محـسوبة خـالل سـنوات                واال
  .جراءات الحصار والتدمير والقمع االسرائيلية المفروضة عليهم منذ سنواتإاالنتفاضة، وبسبب 

يك للتـسوية،   ن ال شر  أزمة السرائيل فرص لفرض الحل األحادي التصفوي، بادعاء          سياسياً، تتيح هذه األ    -5
ن انسحاب اسرائيل   أوالمغزى االستراتيجي لحل كهذا، يتلخص في       . وان الفلسطينيين غير مؤهلين لحكم أنفسهم     

راضي الفلسطينيين، يضمن لها، ليس فقط الحفاظ على طابعها كدولة يهودية، والـتخلص مـن               أجزاء من   أمن  
ة ثنائية القومية وصد الشبهات حـول وضـعها         يضاً من احتمال تحولها دول    أغرافي، بل التخلص    والخطر الديم 

إزاء (كدولة استعمارية محتلة، تمارس التمييز العنصري، وكدولة مطعون في صـدقية نظامهـا الـديمقراطي                
نهـا لـم تعـد    أ، و1967لى حد ما كأنها انسحبت من معظم أراضيهم المحتلة عام إحينها ستبدو  ). الفلسطينيين

  .ية مسؤولية عنهمأية بهم، وال تتحمل تسيطر على حياتهم، ولم تعد معن
فلم تعـد االنتفاضـة علـى جـدول         . زمة اآلن تتفاقم في ظل انسداد خيارات الفلسطينيين       ن األ أ المعضلة   -6
كثر من خمس سنوات من االستنزاف االسرائيلي، المتمثل في عمليات التدمير والتقتيل والحصار             أعمال، بعد   األ

و أوخيار المقاومة المسلحة في الضفة وقطاع غـزة،         . واجز وقطع المساعدات  والعزل وبناء جدار الفصل والح    
ن حماس عزفت عنه، ونحت نحـو  ألى درجة إوفق نمط العمليات التفجيرية في المدن االسرائيلية، بات صعباً،  

ة التي  صرار اسرائيل، ومعها الدول الكبرى، على دفع الحكوم       إما الخيار التفاوضي، فهو مغلق بسبب       أ. التهدئة
شكلتها حماس نحو تقديم تنازالت، تتمثل في االعتـراف بالدولـة العبريـة وبقـرارات الـشرعية الدوليـة،                   

  .وبااللتزامات التي وقعت عليها السلطة، ونبذ العنف
كل هذه الوقائع يفترض من الفلسطينيين البحث عن مخارج وطنية جامعة، ووضع مصالح الفـصائل الـضيقة                 

  .على الرف
لى السالح في حسم الجدل حول الخالفات السياسية، ألنها لـن تنتهـي ولـن               إ خالل حظر االحتكام      من : أوال

  .قليمية الفلسطينية، وتداخالتها الدولية واإلتحسم، بحكم الواقع المعقد واإلشكالي للقضية
. ، في صنع السياسة    تجنيب الشارع دوامة الخالفات السياسية للفصائل، ألنه ليس مشاركاً، بالمعنى الفعلي           :ثانياً

ى هبوط هذه السياسة وإدخالها     إلوهو لم ينشأ على ذلك، وألن استعماله، بهذه الطريقة الفجة والشعاراتية، يؤدي             
  .و وضع حد لهاأات الداخلية التي ال يمكن التحكم بها لصراعفي أتون ا

يجـاد مقاربـات وسـط،      إلى  إي  لى حسم في القضايا المختلف عليها، عبر الحوار الجدي الساع         إ السعي   :ثالثاً
و المزايدة  أمالء  و اإل أو مخارج ملموسة يمكن البناء عليها، وليس الحوار من اجل الحوار            ألى نتائج   إللوصول  

  .و استهالك الوقتأ
وضـاع الدوليـة    األلى التوافقات المتوخاة، متوقع في ساحة متداخلة مـع          إن عدم توصل المتحاورين     إ :رابعاً
لـى الطـابع    إالتيارات السياسية السائدة، وبسبب تدني مستوى العالقات الديمقراطية، وبالنظر          قليمية، ومع   واإل

  .المعقد للقضية الفلسطينية
لـى  إبالطبع، كل ذلك مؤسف، لكن البديل من استمرار الخالف والتأزم وعدم الحسم، ال يكمن فـي االحتكـام                   

وهذا االستفتاء ال يقلل مـن      . حول قضايا مختلف عليها   لى الشعب، عبر االستفتاء     إالسالح، وإنما في االحتكام     
لى سدة السلطة، لكنه يساهم في إيجاد مخارج مناسـبة          إقيمة االنتخابات، وال من شرعية وصول فصيل معين         
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ن ثمـة فارقـاً بـين       أوبديهي  . مورهم بوسائل ديمقراطية  أدارة  إزمة تحيق بالفلسطينيين، كما يمكنهم من       أألية  
و لحزب، فيما التصويت في االستفتاء يكـون        أففي االنتخابات يصوت الشعب لشخص      . ستفتاءاالنتخابات واال 

  .ليهأهمية اللجوء أعلى قضايا محددة، وهنا تكمن 
لى توافق عبر الحوار، ومن     إن البديل من استعراض القوى واالقتتال في الشارع، ومن عدم التوصل            إ :خامساً

و حكومـة تكنـوقراط مـن      ألهما يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية        أو: رفض االستفتاء، يكمن في خيارين    
شخصيات وطنية تتمتع بكفاءة، وثانيهما يتمثل في التوجه نحو تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في آن،                

ن يضمن هذا وذاك، لحركة حماس إعادة بناء منظمة التحرير وإصالحها وتفعيلها، لالنخراط فيـه، بمـا        أعلى  
  .المخاسر، إذا جاز القول اسب مع مكانتها التمثيلية في الساحة الفلسطينية، وضمن نوع من تبادل المكاسب ويتن

  30/6/2006الحياة 
 

  من السهل الدخول .56
  ألوف بن

بعد تسعة أشهر ونصف على استكمال فك االرتباط عن قطاع غزة، عادت إلى هناك أمـس قـوات الجـيش                    
اكتشفت إسرائيل أنهـا ال تـستطيع الخـروج         :  الرعب لمعارضي االنسحاب   وبذلك تحقق سيناريو  . اإلسرائيلي

ورمي المفاتيح، وأن الخط األخضر في غزة ال يردع الفلسطينيين عن مواصـلة القتـال، وأنهـم يتجـاهلون                   
  . التهديدات اإلسرائيلية بشن رد شديد

صد اقتراحات الجيش اإلسرائيلي    خالل األسابيع األخيرة، ضغط رئيس الحكومة إيهود أولمرت، على المكابح و          
فهو فضل الحفاظ على وقف النار مع حمـاس، مهمـا           . بشن عملية برية ضد مطلقي صواريخ القسام في غزة        

كان تقديره للوضع هو أن إسرائيل تستطيع تلقي ضربات القسام ومحـاوالت العمليـات مـن قبـل                  . كان هشا 
طالق إ الشعبية، ومواصلة الردود الموضعية من خالل        سالمي ولجان المقاومة  منظمات صغيرة، مثل الجهاد اإل    

فاألمر يتعلـق بتنظـيم     . بيد أن المواجهة مع حماس تُعتبر مشكلة بحجم مختلف كليا         . النار عن بعيد ومن الجو    
  . كبير، مسلح جيدا ويتمتع بغطاء سياسي

ي، أزال القيود والعوائـق     لكن الهجوم على موقع كيرم شالوم واختطاف الجندي غلعاد شليط، يوم األحد الماض            
وقد انتظر  . فحماس تجاوزت السياج وهاجمت إسرائيل، وهي بذلك وضعت حدا لوقف النار          . من أمام أولمرت  

رئيس الحكومة يومين إضافيين إلعطاء اإلذن بشن العملية وذلك من أجل الحصول على غطاء دولي ولتحسين                
  .الخطط العسكرية

تعلق بأعضاء مارقين من حماس تورطوا في العمليات، بل بـسياسة منظمـة             لقد اقتنع أولمرت بأن األمر ال ي      
واآلن يطـرح  . لـحماس العسكرية التي تتمتع بغطاء ـ إن لم نقل بتأييد وتوجيه ـ من جانب الحكومة المدنية  

 التي  ة تشير إلى أنه من السهل الدخول إلى األراضي        بستراتيجية الخروج؟ ذلك أن التجر    إما هي   : السؤال التالي 
تعاني من فراغ أمني، مثل لبنان، الضفة والقطاع، لكن من الصعب الخروج في ظل عدم وجود جهة يمكنهـا                   

فالحملة اإلسرائيلية بدأت كجهد إلعادة الجندي، لكنها ستتسع بسرعة للعمـل ضـد القـسام،               . تحمل المسؤولية 
حرب على جميع الجبهـات مـن        طلعات جوية تخويفية في سوريا، وإلى عملية ضد قيادة حماس في الضفة           

  . الصعب رؤية كيف ستنتهي
إذا كان األمر كذلك، يبدو أن إسرائيل تسعى        . لقد قرر أولمرت عدم إجراء مفاوضات وعدم اإلفراج عن أسرى         

فأولمرت يدرك أنه في حال تواصل القتال، فيمكن عندها نـسيان           . إلى هدف أوسع، يضمن هدوء لفترة طويلة      
ه سيجد صعوبة في شرح جدوى االنسحاب من الضفة، عندما يسيطر الجـيش اإلسـرائيلي   االنطواء ـ ذلك أن 

  . على القطاع
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. وقف النار بغطاء دولي، على غرار تفاهمات عناقيـد الغـضب فـي لبنـان              : ثمة هدفان يخطران على البال    
ل المطروح هو هل    والسؤا. فتفاهمات أمطار الصيف يمكنها أن تشمل وقف النار والتصفيات مقابل وقف القسام           

والهدف الثـاني، األكثـر طموحـاً،       . يوجد في غزة جهة يمكن االتفاق معها على هكذا صفقة، مثل حزب اهللا            
وهذا ما سيبرر في العالم على أنه خطوة ضد حكومة إرهاب مجرمة، وإيجـاد              . سيكون إسقاط حكومة حماس   

  . لدى إسرائيل القوة لتغيير السلطة الفلسطينيةوالسؤال هو هل . شريك لمفاوضات مستقبلية حول الضفة الغربية
 29/6/2006هآرتس 
  30/6/2006المستقبل 

  
  إسرائيل األسيرة .57

  الدين   ساطع نور
لى عنوان ألزمة إقليمية ومعضلة دولية كبـرى،  إعندما يتحول جندي إسرائيلي أسر في معركة عسكرية عادية   

تبذل المستحيل من اجل حمايتهم، وتـنخفض قيمـة العـالم           ترتفع مكانة إسرائيل كدولة تحترم حياة مواطنيها و       
  . وينكشف حال الفلسطيني عن بؤس لم يسبق له مثيل.. نسانواحترامه لمعايير المساواة وحقوق اإل

ليس في موازين القوى مكان لألخالق، السيما إذا كان الخلل هائل، يبرر السرائيل التهديد بتدمير قطاع غـزة                  
لـى  إجنبية  سير، ويفسر مسارعة العواصم العربية واأل     بير إذا لم يفرج عن الجندي األ      وإشعال حريق إقليمي ك   

لكن سلوك إسرائيل ليس دليال فقط على أنهـا          .زمة وسببها لضغط على الجانب الفلسطيني باعتباره مصدر األ      ا
 تلقتها من المقاومة    نها فقدت صوابها جراء الضربة التي     أيضا تعبير عن    أهو  . في ذروة القوة واختبار موازينها    
ولى مـن نوعهـا،     وهي بالمناسبة كانت عملية باهرة فعال، لكنها لم تكن األ         .. الفلسطينية في عملية كيرم شالوم    

عالنا فلسطينيا باالستسالم النهـائي تحـت       إوتوقيتها كان مؤثرا جدا، الن اإلسرائيليين كما يبدو كانوا يتوقعون           
  . وقع الحمالت العسكرية الضارية

 دون أن تدري، ضاعفت إسرائيل من أهمية عملية كيرم شالوم، وأمدت المقاومة الفلسطينية بحافز إضـافي                 من
لى خيار خطف الجنود والمـستوطنين عنـدما تتـاح          إللمضي قدما في مثل هذه العمليات، وتحديدا في اللجوء          

جهة االهتمامات العالميـة ولـو      لى وا إن يعيد القضية الفلسطينية     أن كل مخطوف يمكن     أطالما  .. الفرصة لذلك 
  . قليمي برمتهن يتسبب بتفجير الوضع اإلأيام معدودة، كما يمكن أل

قصى ما لديها من قوة عسكرية وسياسية ودبلوماسية، من اجـل اسـتعادة             أتستخدم إسرائيل في هذه اللحظات      
ا تمسكت برفضها التفاوض    ذإيضا، خصوصا   ألكنها ال تستطيع أن تنكر أنها وقعت في األسر          .. سيرالجندي األ 

و حتى نحو إشعال الجبهـة      أالمضي قدما نحو اجتياح قطاع غزة وإعادة احتالله بالكامل          : حول مبادلة األسرى  
  . لى رون أراد جديدإو ربما عن تحوله أالشمالية مع لبنان وسوريا، قد يسفر عن مقتل ذلك الجندي 

وهي ال تقتـصر    . احل متعددة من تاريخ الصراع    ن سجلت في مر   أهي لحظة ضعف إسرائيلية واضحة، سبق       
لمحدودي العدد، بل على تقدير اسرائيل الفعلـي لهيبتهـا          أعلى تقدير إسرائيل العملي لقيمة مقاتليها ومواطنيها        

قليمية ومكانتها الدولية، التي مسها المقاومون الفلسطينيون بشكل مفاجئ يخل بحـسابات النـصر              ووظيفتها اإل 
  . ديةوالهزيمة التقلي

وهي لحظة قوة فلسطينية ال جدال فيها، نادرا ما كانت تسجل في تاريخ الصراع، لكنها غالبا ما كانـت تمثـل                     
وهي تفـرغ   .. كثر مما تعبر عن الخوف    أنباء الواردة من الداخل الفلسطيني تعكس التحدي        األ: منعطفا حاسما 

ن أقصى، ولم يعد هناك مجال سـوى         بلغ حده األ   ن استخدام القوة  أهم مضامينه، طالما    أالتهديد االسرائيلي من    
فراط في الثقة بالنفس والمبالغة     تعيد اسرائيل حساب موازين القوى التي عدلتها اإلرادة الفلسطينية، من دون اإل           

  .و شرطأسير من دون قيد في قدرتها على استعادة الجندي األ
  30/6/2006السفير 
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  فرص قيام الدولة الفلسطينية  .58

  ر   نقوال نص
 تمر هذه األيام في ظروف قاسية جدا، بغـض          1993,السلطة الفلسطينية، التي رأت النور إثر أوسلو في العام          

النظر عن الخالفات والتوترات الحادة السائدة بين الرئيس محمود عباس وحكومة حماس، وخـصوصا علـى                
يضا أعض القادة الفلسطينيين، حيث يقتل      ضوء العمليات العسكرية االسرائيلية المبرمجة والعنيفة التي تستهدف ب        

  . برياء وتدمر منازل وأحياءأمدنيون 
ولما كان الشعب الفلسطيني يعمل في األساس لقيام دولة له مستقلة ومكتملة السيادة، ضمن حدود معترف بهـا                  

 بالـذات،   من واألمان واالستقرار، يطرح، في هـذا الوقـت        دوليا، في قطاع غزة والضفة الغربية، توفر له األ        
  . لى قيام الدولة المنشودة؟إما هي الشروط الموضوعية، التي تؤدي : السؤال

بالطبع، يبدو الوضع القائم دقيقا ومعقدا، بل خطيرا للغاية، وألنه كذلك وعلى رغم ذلك، هناك فسحة أمل، بـل                   
  : ةطالق بعض األفكار والطروحات البسيطإلى المبتغى، قد تنشأ عبر إفرصة كبيرة للوصول 

لما كانت حكومة ايهود أولمرت قد وضعت على رأس جدول عملها وبرنامجها فـرض أمـر واقـع ذي                    - 1
استكمال بناء الجدار الفاصل ورسم حدود دولة اسرائيل النهائية بطريقة أحادية، فإنه من مصلحة السلطة               : شقين

وقف كلي للعمليات العـسكرية     : نيضا حول شقي  أالفلسطينية التحرك بسرعة ثم اتخاذ قرار جريء، قد يتمحور          
ضد االحتالل االسرائيلي فورا ولفترة طويلة، ثم االنخراط في مفاوضات مباشرة جدية مع اسـرائيل، تحـت                  

: مـر واحـد  ألى إعلما بأن االستمرار في الرد على العنف االسرائيلي بعنف مقابل يقود          . رعاية عربية ودولية  
  ... لى موعد يبقى مجهوالإالسالم رفع وتيرة الحرب بين الفريقين وتأجيل 

مـر فـي صـالح الـشعب        سلوب العسكري، فلن يكون األ    ذا اختارت السلطة الفلسطينية المضي في األ       إ - 2
  . الفلسطيني النعدام توازن القوى

دولـة  : لى جنـب  إ مبدأ وجود دولتين، تعيشان جنبا       ،2002أقرت قمة بيروت العربية، التي انعقدت العام         - 3
لى االعتراف المبدئي بوجود    إر  من الدول العربية توصلت في نهاية األ      أيعني ذلك   . والدولة الفلسطينية اسرائيل  

ن يعترفوا جهرا بوجود    أنفسهم، وهم أصحاب المصلحة في هذا الطرح،        أيبقى على الفلسطينيين    . دولة اسرائيل 
  . م الدولة الفلسطينيةالدولة االسرائيلية، وان يتصرفوا على هذا األساس، كي يكون ممكنا قيا

ربع حروب عربية اسرائيلية نظامية، كانت حـصيلتها سـلبية          أعلى المستوى العربي العام، وبعد تجارب        - 4
) ردن وسوريا مصر واأل (ن الدول العربية، السيما دول الثقل العسكري        ألى العرب، يمكن التأكيد اآلن      إبالنسبة  

ن أراضي العربية والفلسطينية المحتلـة، بعـد         العسكري لتحرير األ   طالقا لمجرد التفكير بالخيار   إغير مستعدة   
ن يتكل الفلـسطينيون    أمن هنا ضرورة    . ردن وموريتانيا معاهدات سالم مع اسرائيل     عقدت كل من مصر واأل    

نفسهم وعلى قدراتهم الذاتية لتحصيل حقوقهم، وان يسلكوا جديا طريق التفاوض مع اسرائيل، مـن دون                أعلى  
  . ي ترددأ

ن موجـة   ألى تجارب الماضي العسكرية، يمكن االستنتاج       إيضا، وبالعودة   أوعلى المستوى العربي العام      - 5
سـاس  أ على   73 -67 الرفض المطلق المزمنة لالعتراف باسرائيل وللتفاوض معها، السيما بين حربي العامي          

راضـي المحتلـة    ع األ  أمنت فرصة ذهبية للمحتل االسرائيلي كـي يـزر         339, و 242من  قراري مجلس األ  
ن يـسلك  أوتتمنـى اسـرائيل   . بالمستوطنات اليهودية ويفرض واقعا عاما، صب كله في مـصلحة اسـرائيل           

  . رض الفلسطينية على هواهاالفلسطينيون ذلك المنحى السلبي، كي تتصرف باأل
لسياسية تفرض، مـن    ليه تخاذال واستسالما من ناحية، لكن الواقعية ا       إقد يعتبر مجمل الطرح الذي نشير        - 6

  . خرى نفسها، وتؤمن الفرص المتاحة لقيام الدولة الفلسطينيةأناحية 
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طلقتها أهناك خريطة طريق رباعية كانت قد       . سرة الدولية هي معنية ومهتمة بالموضوع     ن األ أثم ال ننسي     - 7
ع هذه الخريطـة هـو أحـد        وروبي واألمم المتحدة، والتعامل م    الواليات المتحدة واالتحاد الروسي واالتحاد األ     

  .  المداخل الهامة، التي تسهل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
: المراهنة على الوقت ال تحل المـشاكل      . خيرا، من المفيد التركيز على سرعة التحرك في كل المجاالت          أ - 8

عواطـف ودروب   ماني وال ن نعدل جميعا عن األ    أومن الضروري   . حجم الوقت الضائع في الماضي كان هائال      
  . لى واقع يصب في خانة المصلحة الفلسطينيةإالخيال، وان نكون واقعيين، كي يمكن الوصول 

راد أذا  إن يختار ويقرر، وان يتقن علم الحساب،        أنكتفي بهذا القدر من المقاربات، على الشعب الفلسطيني نفسه          
  ...طي صفحة المآسي المستديمة

  30/6/2006 السفير 
  

59. د في مواجهة إسرائيل في غزة والعرب وسطاءفلسطين تتوح!  
  طالل سلمان  
لم تنجح الحملة العسكرية اإلسرائيلية على غزة، برغم وحشيتها واستهدافها أسباب الحياة فـي هـذا القطـاع                  
المحاصر والمعزول عن الدنيا، بمئات اآلالف من النساء والرجال واألطفال فيه، في كسر إرادة شعب فلسطين                

لى االستسالم، أو في دفع قواه السياسية إلى االشتباك بين من يقول بالصمود ومن يحـاول اسـتنقاذ                  وإجباره ع 
  . السلطة بأية شروط ومهما كانت مذلة

لقد استعاد الفلسطينيون روحهم النضالية وهم يواجهون الحملة العسكرية اإلسرائيلية التي بدأت قبل عملية تبديد               
تخذت من الجندي األسير ذريعة قابلة للتسويق، علماً أن المقاتلين الفلسطينيين قـد  الوهم بأسابيع، وإن كانت قد ا    

اقتادوه من قلب دبابته في موقعه المحصن في كرم سالم، ولم يكن في نزهة خلوية بعـدما أضـجره الـصيف                     
  . الفرنسي

مة اإلسـرائيلية، تحـت     تماسكت السلطة برئيسها الذي كان مشبعاً بأوهام التفاوض إلى حد معانقة رئيس الحكو            
رعاية ملكية في البتراء، بينما دماء األطفال لما تجف فوق رمال الشاطئ في غزة وبيت لهيا وبيـت حـانون،                    
وحكومتها التي كانت تعاني من اشتراط إسقاط هويتها كمدخل لالعتراف بها، والفصائل التي كانت تباعد بينها                

  . تقاد النصيراالجتهادات تحت ضغوط الحصار وضيق الرزق واف
ومع كل ضربة جديدة، كمثل اعتقال نواب حماس في الضفة الغربية ومعهم ثمانية من رفاقهم الوزراء، كانـت                  
تتأكد وحدة الموقف الفلسطيني، برغم افتقاده الحد األدنى من الدعم العربي المفترض بداهـة، وبـرغم غيـاب         

ص، ومن ثم أميركيين، فضالً عن تلطي األمـم         الرعاة من حماة خريطة الطريق، أوروبيين على وجه الخصو        
هـذا إذا مـا تجاهلنـا    ... المتحدة بشخص أمينها العام وراء بيان ركيك كاد يساوي فيه بين الجالد والـضحية        

الموقف المهين لبعض المسؤولين العرب ممثلين بوزير خارجية قطر الذي تنصل فيه من تأييـد الفلـسطينيين                 
   !حتى ال يؤخذ بجريرة عروبته

لقد تبدت إسرائيل، بكل جبروتها، وكأنها دولة الخوف، خصوصاً وقد استذكر بعض قادتها وأهل الـرأي فيهـا         
تجربتها المرة في لبنان، وبعدما أثبتت األيام الثالثة الماضية، بكل ما حفلت به من ضروب القـسوة والتـدمير                   

ي ألف إنسان، أن الحصار لم يضعف روح        ئتاوتقطيع أوصال هذا الشريط الضيق والمكتظ بأكثر من مليون وم         
المقاومة عند الفلسطينيين ولم يؤجج الخالفات في ما بين الفصائل المختلفة، بل هو وحد المتشددين والمفرطين                
والمساومين والمقاومين لوعيهم أن صمودهم وحده قد يفتح باب الخروج من ليل الحصار إلـى أفـق التوافـق            

  . كالتي تستحقها دماء شهدائهمالوطني، وإعادة بناء سلطة 
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وماذا تملـك إسـرائيل     : إنها أيام عصيبة حقاً، ولكنها بقدر ما تبدو باهظة التكاليف فإنها تطرح السؤال البديهي             
أكثر من طاقة التدمير والقتل التي خبرها الفلسطينيون منذ زمن بعيد، هم الذين شيعوا خالل الـشهر األخيـر                   

  . م أكثر من عشرة أطفال وجنين لم تسمح له النار اإلسرائيلية بأن يرى النور مئة شهيد، بينهيوحده حوال
بضربة واحدة، أسقطت إسرائيل جميع االتفاقات والتفاهمات التي لم تنفذها أصالً، والتي ألغاها رئيس الحكومة               

ى معازل مفصول   اإلسرائيلية عندما حدد سياسته باالنسحاب من طرف واحد من الضفة الغربية بعد تقطيعها إل             
بعضها عن البعض اآلخر، وبعد مصادرة منطقة الغور كلياً، وبعد أسرلة القدس الشرقية جميعاً، وبعد إعالنه ما                 

  . سبق إلى العمل به أسالفه أن ال شريك فلسطينياً
ـ    دعم على أن الفضيحة تتمثل، كالعادة، في مواقف الدول العربية، قريبها المالصق وبعيدها الذي كان يكتفـي ب

  . الصمود بقروش معدودة، ثم يشيح بنظره بعيداً عما يجري لشعب فلسطين في أرضه
، وأرسـلت طيرانهـا     )ولبنان ضـمناً  (ولقد فضحت إسرائيل هذه المواقف، حين توجهت بإنذاراتها إلى سوريا           

  ! ره بالعقابالحربي ليخرق جدار الصوت فوق قصر الرئيس السوري في الالذقية، كأنما تحمله المسؤولية وتنذ
أما بقية الدول العربية فبالكاد توافقت على عقد لقاء بال قيمة لمندوبيها في الجامعة العربيـة، علـى أن توفـد                     
وزراءها الجتماع طارئ اليوم في القاهرة، بينما بلع الرؤساء والملوك ألسنتهم فلم تصدر عن أحدهم كلمة ولم                  

ة، فضالً عن التحرك لدعوة مجلس األمن مثالً إلى االنعقاد، خوفـاً            يتبرع أي منهم بوساطة مع اإلدارة األميركي      
  . من أن يغضب تل أبيب أو واشنطن

إن هذه الدول التي رفضت االعتراف بالحكومة العربية الوحيدة المنتخبة ديمقراطياً، والتي لم تستقبل رئيـسها،                
ولم يجرؤ من   .. قوافل من المواد الغذائية   الذي تمنعه إسرائيل من مغادرة غزة، لم تتحرك ولو لكسر الحصار ب           
  . له عالقات مع إسرائيل على سحب سفيره، أو تقديم احتجاج، ولو لفظيا

أما األشجع من بين المسؤولين العرب فهو الذي تبرع ببذل مساعيه الحميدة من أجل إطالق األسير اإلسرائيلي،                 
آالف أسير فلسطيني، هذا إذا مـا نـسينا للحظـة أن            بينما في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية أكثر من تسعة         

الشعب الفلسطيني جميعاً في سجن كبير، داخل ما تبقى من أرضه الممزقة إرباً بالجدار والمستعمرات والقالع                
  . العسكرية اإلسرائيلية

سـيما بـين أهـل      لقد هدفت إسرائيل إلى إلغاء الشريك الفلسطيني نهائياً، بداية باستغالل الخالفات الداخلية، ال            
وهي قد أخذت باالعتبار اقتراب الطرفين من التوافق على وثيقـة األسـرى كقاعـدة               .. السلطة وأهل الحكومة  

  . للحكم، وهي تباشر حملة تدمير غزة
ولكن شعب فلسطين، المجوَّع والمحاصر براً وبحراً وجواً، ومن أهله وإخوانه إضافة إلى عدوه عدوهم، صامد                

  ..  العسكرية، بشرط أال يضرب من بيت أبيهفي مواجهة الحملة
على أن حكّام العرب معنيون بتعليمات وزيرة الخارجية األميركية أن يتصرفوا بمسؤولية الحفاظ على السالم،               

  .وهو مصير سيطاولهم جميعاً، بعيدهم والقريب... أكثر مما هم معنيون بمصير فلسطين وشعبها
  30/6/2006السفير 

 
   على السلطة وخلط األوراقالقضاء: إسرائيل .60

  أشرف العجرمي
مع قيام السلطات االسرائيلية باعتقال عدد كبير من قادة حركة حماس في الضفة الغربية بينهم ثمانيـة وزراء                  
وأربعة وعشرون نائباً في المجلس التشريعي تكون اسرائيل اتخذت قراراً بعدم السماح باستمرار الوضع فـي                

عادة صياغة الواقع من جديد عبـر عمليـة مقـصودة لخلـط األوراق،              إ وبمحاولة   السلطة الوطنية على حاله   
ن الحكومة االسرائيلية تنفي أن يكون االعتقال على خلفية السعي لتحويل المعتقلين ورقة مـساومة               أخصوصاً  
  .طالق سراح الجندي االسرائيلي األسيرإمن أجل 
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مس، في الـضفة المحتلـة، بـل        أول من   أ على ما جرى     وال يقتصر القرار االسرائيلي باستهداف قيادة حماس      
. ويتجاوز مجرد االعتقال   سماعيل هنية، إيضاً قادة الحركة في قطاع غزة وعلى رأسهم رئيس الحكومة           أيشمل  

ن اسرائيل وضعت بعض القيادات على قائمة االغتيال الذي تنوي قوات االحتالل تنفيـذه كلمـا سـنحت                  إبل  
ن تعود المنطقة هنـا     أوقف العدوان االسرائيلي واستمر على هذا المنوال فمن المرجح          ذا لم يت  إو. الفرصة بذلك 

جراء االنتخابات، مع مالحظـة وجـود       إعالن التهدئة و  إلى الوضع الذي كان سائداً في السنوات الماضية قبل          إ
ة المـسلحة علـى   لى مربع المواجهإي العودة أدوات القتال والحرب لدى الجانبين،    أفارق في مستوى استخدام     

وهنا ستكون  . لى ميدانين للحرب  إوسع نطاق وهذا يتضمن دون شك تحويل الساحتين الفلسطينية واالسرائيلية           أ
  .الخسائر كبيرة لدى الجانبين وسيكون المدنيون هم الضحية األكبر

ن لديها وهمـاً    أأم  لى هذه النتيجة    إذا ما كانت مستويات القرار في اسرائيل تريد الوصول سريعاً           إليس واضحاً   
بأنها تستطيع مثالً القضاء على قيادة حماس اعتقاالً واغتياالً وإخراجها من مؤسسة الحكم، وفي الوقـت نفـسه                  

  .إضعاف الحركة وشل قدرتها على القيام بأعمال مسلحة
 إضـعاف   نها تستطيع التحكم في ردود الفعل الفلسطينية، وأنها قـادرة علـى           أذا كانت حكومة اسرائيل تعتقد      إ

فحجـم  . وتدمير حركة بحجم حماس، فهي دون شك واهمة وال يمكنها قراءة الواقع الفلسطيني بصورة صحيحة   
العدوان وشراسته يقابلهما إصرار فلسطيني على التحدي، وفي اللحظة التي تبدو فيها حركة حمـاس ضـحية                 

  .اطف المواطنين الفلسطينيين معهاللعدوان واالستهداف االسرائيلي فهذا يمنحها شعبية كبيرة ويزيد من تع
ن حماس عندما تشعر    أوالشيء المهم الذي ربما ال يكون حاضراً في القرارات االسرائيلية بأبعاده المختلفة، هو              

طار المؤسسة السلطوية فهي دون ريب ستنسحب       إداء دورها في    أو تصبح غير قادرة على      أأنها تخسر السلطة    
مكانياتها من اجل قلب    إن حماس ستسعى بكل جهدها و     أي  أ. يث تريدها اسرائيل  لى مواقع قتالية ولن تنكفئ ح     إ

ن أو عنـدما رأت     أن هناك محاولة إلفـشالها      إالطاولة تماماً كما كانت قيادات حماس تهدد بذلك عندما شعرت           
  .حجم العراقيل أمامها اكبر مما كانت تتوقع وأضخم من قدرتها على تذليلها

على عملية دمار هائلة للسلطة الوطنية بدأتها اسرائيل بقصف منشآت البنيـة التحتيـة،        مهما يكن، نحن مقبلون     
وقد تكون هذه بداية مرحلة جديدة مختلفة في        . وهي على ما يظهر ستطال مختلف مؤسسات السلطة وأشخاصها        

الل التي تمـس    عمال القتل وجرائم االحت   أ االسرائيلي من الصعب رؤية نهايتها فيما وراء         -الصراع الفلسطيني 
كل مكونات الحياة الفلسطينية، وما ينجم عن ذلك من تصعيد للمقاومة، وما قد يحـصده ذلـك مـن خـسائر                     

اسرائيل تبدو اآلن مدفوعة برغبتها في االنتقام لكرامـة جيـشها التـي              .اسرائيلية بشرية واقتصادية وغيرها   
اسر الجندي فيها الكثير من العنجهيـة وعـدم         ورد فعلها على عملية     . بو سالم أتلطخت بالوحل في عملية كرم      

وهناك دوافع شخصية لبعض القـادة االسـرائيليين تحـثهم علـى            . لى حل ينهيها بسالم   إالرغبة في الوصول    
هم شخصين في الحكومة، رئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزير دفاعه عميـر            أالتصعيد الدموي وخاصة لدى     

  .بيرتس
ن احتال منصبا امنيا رفيعا وهما متهمان بالضعف،        أمنية حيث لم يسبق لهما      األهذان الشخصان يفتقدان الخبرة     

زالة بعض المستوطنات المعزولة    إعتاب تنفيذ خطة االنطواء التي سيتم بموجبها        أخصوصا وأن الحكومة على     
راضـي  طالق الصواريخ من قطاع غزة باتجـاه األ   إنها لم تنجح في التصدي لظاهرة       أكما  . في الضفة الغربية  

  .االسرائيلية
ـ مني بالموافقة علـى     ثبات الذات والقدرة في المجال األ     إلى محاولة   إهذا ربما يقودهما     تراتيجية وتكتيكـات   إس

نهم كذلك يبحثـون عـن      أكما  . لى المستوى السياسي  إالجيش الذي يحمل قادته آراء ومواقف متطرفة بالقياس         
غلب، نحو التهـور    مور، وهي هكذا على األ    ، وربما تذهب األ   ن يعيد للجيش هيبته داخلياً وخارجياً     أعمل يمكنه   

ن نجري مسحاً سريعاً لتصرفات الجيش االسرائيلي خالل قصف مناطق          أوالمزيد من العنف والدموية، ويكفي      
  .سابيع القليلة الماضيةقطاع غزة خالل األ



 

 32

ريد التضحية بحركة حماس وترغب     طرافاً ت أن هناك   أما في الجانب الفلسطيني فيبدو      أهذا في جانب اسرائيل،     
 فلسطيني يعيـد    -خراجها من السلطة ربما لعدم رغبتها في وجودها في الحكومة في ظل توافق فلسطيني             إفي  

ن حمـاس فـي الحكومـة ال        أو ألنها تشعر    أللقضية الفلسطينية ما فقدته عندما غابت عنها الواقعية السياسية،          
لى موقع المقاومة   إانت في المعارضة، وبالتالي ال بد من جعلها تنسحب          ن تحقق النتائج المرجوة كما ك     أيمكنها  
  .الشعبي

بو سالم التي ال يمكن انتقادها عـسكرياً وال         أن الذين يقفون وراء عملية كرم       أحوال، يبدو واضحاً    على كل األ  
دائهم القتالي، ال   أ داء، فاالسرائيليون اعترفوا بقدرة المقاتلين وجرأتهم ومستوى      من حيث مستوى التخطيط واأل    

ويمكننـا  .  عبثياً وقد جرى التحضير لها منذ شهور طويلـة  سليه من نتائج فتوقيتها لي    إن تقود   أيهمهم ما يمكن    
ن غالبية من تحدثوا من الوزراء حولها اسـمعوا نبـرة           إن الحكومة لم تكن على اطالع بمجرياتها بل         أالتقدير  

سـاس ضـد    نها موجهة باأل  إكن الذهاب في التحليل ابعد قليالً، بالقول        ويم. و غير مباشرة لها   أنتقادية مباشرة   إ
ثمرت جوالت الحوار بتحقيقه ممـثال فـي        أالحكومة وضد السلطة الوطنية وضد مساعي الوفاق الوطني الذي          

ويبقى السؤال المحير والجوهري كيف يمكن الخروج من هذا الوضع الذي ازداد تأزمـاً بعـد                . سرىوثيقة األ 
  !حصار السياسي واالقتصادي؟أزمة ال
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  مسلحة والسلطةمقاومة الوهم القدرة على الجمع بين ال .61
   محمد ياغي

يستطيع الجميع أن يجزم بأن الخلية العسكرية التي نفذت عملية الوهم المتبدد لم تتلق ضوءاً أخضر من رئـيس     
ناح المسلح في حماس عن توفر النية لديهم بالقيام بهـا، والرجـل             الوزراء، إسماعيل هنية، ولم يطلعه قادة الج      

حد، فوجئ مثلنا جميعا بأن عملية عسكرية قد نفذت، واطلع مثلنا على تفاصـيلها مـن وسـائل             صبيحة يوم األ  
بل يمكن الجزم أيضا، بأن الرجل كان قد استيقظ وفي نيته ذلك اللقاء مع الرئيس عباس لتسوية مـا                   .. عالماإل

 من قضايا عالقة بشأن االتفاق على وثيقة األسرى، بما في ذلك االتفاق على شكل وطبيعة حكومة الوحدة                  تبقى
  .الوطنية التي اتفق الجميع على ضرورة تشكيلها

.. إن كان لذلك مغزى محدد، فهو بالتأكيد في تبدد الوهم بالقدرة على الجمع بين السلطة والمقاومـة المـسلحة                  
ح وتغير، وأن تمارس سياسة تمكنها من تحقيق ما أمله جمهورها منها عندما انتخبها، بما               لى تريد أن تصل   وفاأل

أما الثانية فلها حساباتها المختلفة تماما،      .. في ذلك عمل ومواقف سياسية مرنة لكسر الحصار المفروض عليها         
من حزبها، ولعل أهم هذه     حيان، حتى لو كانت هذه السلطة هي        والمتعارضة مع السلطة نفسها في الكثير من األ       

الحسابات هو في حاجة المقاومة للقول إنها قادرة على الفعل والرد دائما، حتى لو كان الثمن هو نهاية السلطة،                   
  .سلطتها

حد يوما عاديا،   لم يكن فجر يوم األ    .. في عملية الوهم المتبدد يمكن قراءة الكثير، لكن أساس القراءة هو التوقيت           
الذي سيوقع فيه االتفاق بين حماس وفتح، كان هو اليوم الذي سيجتمع فيه الرئيس ورئـيس                كان هو فجر اليوم     

كان الرئيس يحضر نفسه للقول للعالم إن الشعب الفلسطيني موحـد خلـف برنـامج               .. عالن االتفاق وزرائه إل 
كان الـثمن   عطته ضوءاً أخضر بذلك، حتى لو       أسياسي، وإنه على استعداد لمفاوضة اسرائيل، وان حماس قد          

بمقاييس رئيس الوزراء وقيادة حماس السياسية كافيا       .. يبدو.. وكان الثمن .. كبيراً بمقاييس أي مراقب لما جرى     
لكن المفاجأة كانت برسالة شديدة اللهجة من قيادة حماس الحقيقية، القيادة اآلمرة، الناهية فيها، بأن أي                .. للقبول

ا، وأنها تفهم االتفاق وتفسره بطريقتها هي، وأن تركيـز المقاومـة فـي    ال إذا مر من خاللهإتفاق ال معنى له     ا
راضي المحتلة بحسب نص االتفاق ال يعني بالضرورة التوقف عن العمل العسكري من القطاع حتى لو كان                 األ

ن العنـوان   أهل من مغزى لعملية التوقيت غيـر بيـان          .. و مغادرته لتنفيذ عمل مسلح خارج حدوده      أمحررا،  
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قي لـ حماس هو جناحها المسلح وقيادته في الداخل والخارج، وان االتفاق له من هـذه القيـادة تفـسير                    الحقي
  . مختلف لما يمكن أن يدعيه رئيس السلطة

مكان تنفيذ هذه العملية قبل أسابيع من موعد االتفاق، وكان يمكن تنفيذها بعد أسابيع منه، وكان يمكـن                  كان باإل 
صـرار علـى تنفيـذها      لكن اإل .. لى اكتشاف النفق  إدي  ؤن التأخير سي  ألك خوف من    لغاء العملية إن كان هنا    إ

واختيار التوقيت هو من باب الترجمة الحرفية لما قاله رئيس حركة حماس لحظة الفوز باالنتخابات برنامجنـا                 
ذلك من  ليس من طريقة أوضح لبيان      .. لى الجحيم إن تذهب   أهو المقاومة، وإن اعترضت السلطة طريقنا فلها        

.. ال أن تصل الجميـع    إورسالة بهذا الزخم ال يمكنها      .. عملية عسكرية بتوقيت يتالءم تماما مع فحوى الرسالة       
طراف المعتدلة في قيادة حكومة حماس التي ترغب بالحفاظ على التهدئة لتتمكن من العمل، لقيـادة عبـاس                  لأل

امج سياسي يمكن تطويره الحقا مثلما حدث في فتح         الذي اعتقد أن بإمكانه تغيير حماس باالتفاق معها على برن         
  .تاريخيا، والسرائيل ومن خلفها العالم، بأن قيادة المقاومة المسلحة في حماس هم عنوانها الحقيقي

ليس مهما هنا ما نص عليه االتفاق بضرورة حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولـة                 
لى مجرد مفهوم معنوي في الوجدان الفلسطيني يسهل الدفاع عنـه، دون أن             إنها أن تتحول    القادمة فالسلطة يمك  

و إمكانية على توفير الخدمات اليومية للفلسطينيين بفعل المواجهة العـسكرية المـستمرة مـع               أيكون لها قدرة    
ـ              .. إسرائيل وزراء والنـواب   كيف يمكن تزويد غزة بالكهرباء بعد تدمير محطة الطاقة فيها، وكيف يمكـن لل

نفس ليعاد تدمير كل    وما هو المغزى من عملية بناء تتم بشق األ        .. ممارسة عملهم من داخل السجون االسرائيلية     
شاهدنا ذلـك سـابقا     .. كذوبة الجمع بين المقاومة المسلحة والسلطة     أالوهم المتبدد، بدد     .شيء في ثوان معدودة   

بقاء على االثنتين، مستخدما خبرته الطويلـة       طرق الممكنة، اإل  عندما كان الرئيس الراحل عرفات يحاول بكل ال       
منية بوقف عمل ونـشاط     جهزته األ في العمل السياسي، مدينا ورافضا للعمليات العسكرية، مصدرا القرارات أل         

رغبته بالجمع بـين    .. فراج عنهم باعتقالهم واإل .. ياهم في الوقت نفسه للتعاون معهم     إغامزا  .. فصائل المقاومة 
مقاومة والسلطة كانت تدفعه لتعزيز وضع المقاومة دون احتضانها علنا، وتحريض الجمهور الفلسطيني على              ال

من جهزة األ والنتيجة كانت بداية انهيار السلطة شيئا فشيئا تحت ضربات الجيش االسرائيلي أل           .. االستمرار فيها 
   .الفلسطينية، وبفعل الحصار السياسي واالقتصادي الذي مورس عليها

نفسنا بالقول إن سلطة    ى أ ليس بإمكان حماس أن تعيد استنساخ التجربة، فقد ثبت فشلها، وال يمكن أن نكذب عل              
الرئيس الراحل عرفات كانت تدين العمليات في الوقت الذي تقوم به سلطة حماس باحتضانها ومباركتهـا، الن                 

ودت بحياته فـي نهايـة      أاسية، متتالية   عرفات كان محتضنا لها ولو لم يكن كذلك لما حوصر لثالث سنوات ق            
  .المطاف

لى وضع أصبح فيه كل تنظيم فلسطيني قـادراً علـى           إقصى، وصلنا   بعد ست سنوات على اندالع انتفاضة األ      
ن يكون بحاجة لتفويض    إتقرير مصير ومستقبل الماليين من الشعب الفلسطيني، مصير ومستقبل سلطته، دون            

 ذات طابع   ةوأصبحنا ندير أزم  ..  على تحديد مستوى الصراع وحدته وطابعه      من أحد، وأصبح كل تنظيم قادراً     
زمة تتعمق بشكل يومي بطريقـة سيـصعب مـن خاللهـا            ستراتيجية بعيدة المدى، واأل   إيومي أكثر مما ندير     

 الحصول على التأييد والدعم الدولي دون اشتراطات جديدة لن يكون بإمكاننا تنفيذها، لكنها ستبقى سيفا مـسلطا                
ليس هنالك حل سهل لمعضلتنا     ..  بمفاوضات حل نهائي   ءعلى رقابنا في كل لحظة تطالب فيها قيادة عباس بالبد         

  .الداخلية، لكن قد تكون نقطة البداية الحقيقية بالتوقف عن البحث عن إجماع
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  :كاريكاتير .62
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