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  ان االتصاالت متواصلةيقول عباس  و اسرائيل و مصر تصطدم بموقفي حماسجهود .1
الرئيس محمود عباس صرح امس ان  أن :عبدالقادر فارس عن مراسلها غزة من  2/7/2006عكاظ  ذكرت

وقال ان الجهود  .االتصاالت الرامية الى االفراج عن الجندي االسرائيلي متواصلة وليست في طريق مسدود
  .لكل االطراف ولوضع حد لمسألة االسير» حل مقبول«صول الى مستمرة للو

محمد و محمد صالح، فتحي صباح، ، عن مراسليها القاهرة، غزة، رام اهللا من 2/7/2006 الحياة وقالت
بدا امس أن المفاوضات الجارية من اجل اطالق الجندي وصلت الى طريق مسدود، وأن الجهود : يونس

، على »حماس«قطاع غزة اصطدمت بإصرار طرفي األزمة، إسرائيل وحركة المصرية لوقف التصعيد في 
وفيما رفضت اسرائيل مطالبة المجموعات الفلسطينية الثالث التي تحتجز الجندي شاليت باطالق الف . مواقفهما

اسوشييتد «اسير فلسطيني وعربي اضافة الى االسرى الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر، نقلت وكالة 
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الجهود التي يبذلها المصريون تواجه صعوبات «عباس القول في بيان اصدره مكتبه ان الرئيس عن » سبر
بسبب عدم وجود عنوان لدى حماس قادر على اتخاذ القرارات، اذ قيادة حماس السياسية في الخارج تقول ان 

القرار بيد القيادة السياسية في القرار بيد الجناح العسكري للحركة داخل غزة، بينما يقول الجناح العسكري ان 
  .»ويبدو ان رئيس الوزراء اسماعيل هنية ليست له كلمة في ما يحصل بهذا الخصوص. الخارج

خالد مشعل للحضور إلى » حماس«وترددت معلومات عن دعوة مصرية لرئيس المكتب السياسي لحركة 
بها رئيس االستخبارات المصرية عمر القاهرة وبحث األزمة معه، ومعلومات أخرى عن زيارة قصيرة سيقوم 

هناك، ثم زيارة أخرى للمسؤول المصري الى كل من غزة وتل » حماس«سليمان إلى دمشق للقاء مشعل وقادة 
وتوقعت مصادر . أبيب، لكن لم يحضر مشعل إلى القاهرة، ولم يذهب سليمان إلى دمشق أو غزة أو تل أبيب

وساطة المصرية في ضوء رفض إسرائيل االستجابة لمطالب خاطفي مطلعة أن تحسم الساعات المقبلة مصير ال
الجندي التي زادت أمس إلى إطالق ألف معتقل من الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية، وليس فقط 

وأشارت المصادر إلى أن تحركات سليمان ستبنى في ضوء ردود فعل طرفي األزمة . إطالق النساء واألطفال
وواصل حسني مبارك اتصاالته وهاتف محمود عباس ورئيس الحكومة اإلسرائيلية  .لمصريةعلى الجهود ا

  .أولمرت
في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن شعوراً ساد بأن خاطفي الجندي اإلسرائيلي يتمتعون بدرجة كبيرة 

حتاج تأثيره على وأن الضغط على القادة السياسيين للحركة، إذا أفاد، ي» حماس«من االستقالل عن قيادة 
الخاطفين إلى وقت، في حين أن الحاجة ملحة لحل األزمة سريعاً قبل تصعيد إسرائيلي كبير، وأن الوفد األمني 

باالستجابة للجهود المصرية ولتمهيد » حماس«المصري الموجود في غزة حالياً يسعى سعياً حثيثاً إلى إقناع 
فض أميركي وأوروبي لدور سوري في حل األزمة، فيما وتحدثت المصادر عن ر .األجواء لزيارة سليمان

تحرص سورية على أن تبدو وكأنها طرف في أزمة لم تكن سبباً فيها، حتى ال يمنح المتربصون بها الفرصة 
وقالت المصادر إن القاهرة اقترحت على طرفي األزمة أن تطلق  .الصطياد مواقف لم تخترها القيادة السورية

سرائيلي على أن تلتزم إسرائيل بإطالق الوزراء والنواب الفلسطينيين المعتقلين، وأن تلتزم الجندي اإل» حماس«
عدم القيام بأي دور انتقامي ضد الفلسطينيين بعد إطالق الجندي، وتطلق الحقاً معتقلين فلسطينيين أسوة بما 

   .لمصري بعد بعد انتهاء أزمة أريحا، لكن الطرفين لم يستجيبا لالقتراح ا2004جرى العام 
مصادر فلسطينية مقربة من أن :  صالح النعامي عن مراسلهاغزة من 2/7/2006 الشرق األوسط وأضافت

الحكومة الفلسطينية كشفت أن مصر نقلت الى السلطة الفلسطينية وإسرائيل اقتراحاً يقضي باإلفراج عن 
ن عاماً، ووقف العمليات العسكرية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل الذين مضى على اعتقالهم عشرو

ونفت المصادر أن يكون . اإلسرائيلية في قطاع غزة، مقابل االفراج عن الجندي اإلسرائيلي االسير جلعاد شليط
واشارت المصادر الى أن . الطرف الفلسطيني قد وافق على هذا المقترح، مستدركة أنه يتم دراسته بجدية

االفراج عن جميع األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل الى جانب الجانب الفلسطيني يشدد على وجوب 
واضافت أنه من المفروغ منه أن تقوم اسرائيل باالفراج عن جميع . االطفال في كل صفقة لتبادل االسرى
 ونفت المصادر بشدة ما تناقلته بعض وسائل االعالم اإلسرائيلية من أن ،وزراء ونواب وقادة حركة حماس

 الفلسطيني وافق على هذه الصفقة من دون تعهد مكتوب بأن تقوم اسرائيل باالفراج عن األسرى الجانب
واكدت المصادر أن الجانب الفلسطيني اوضح بما ال يقبل الشك، أنه ال يثق بالطرف اإلسرائيلي . الفلسطينيين

بتسليم الجانب الفلسطيني واشارت الى أن مصر وعدت . وغير مستعد لتنفيذ الصفقة على اساس النيات الحسنة
تعهدا مكتوبا بتنفيذ كل ما يتم االتفاق عليه، إال أن الطرف الفلسطيني شدد على تلقي التعهد من الحكومة 

  . اإلسرائيلية نفسها، مع ثقتها المطلقة بالحكومة المصرية
متين الفلسطينية واإلسرائيلية إلى ذلك زعمت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي الليلة قبل الماضية أن الحكو

واشارت القناة الى انه وفق الصفقة المتبلورة، فإنه . وافقتا بالفعل على العرض الذي قدمته مصر لحل األزمة
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في البداية ستقوم اسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في القطاع واطالق سراح وزراء ونواب وقادة حركة 
دي، وبعد ذلك يفرج عن الجندي المختطف؛ على أن تشرع إسرائيل في حماس الذين اعتقلوا بعد اختطاف الجن

واوضحت القناة التلفزيونية أن االتفاق على اطالق سراح  .وقت الحق في اطالق سراح االسرى الفلسطينيين
ونقل مراسلو ومعلقو . الحكومة االسرائيلية» لحفظ ماء وجه«الجندي االسير قبل األسرى الفلسطينيين جاء 

ة عن مصادر سياسية وعسكرية اسرائيلية تاكيداتها أنه بالفعل قد تم االتفاق على الصفقة، األمر الذي نفاه القنا
وحسب التلفزيون االسرائيلي فقد جند سليمان الرئيس ، مصدر حكومي فلسطيني رفيع» الشرق االوسط«لـ

قول المصادر اإلسرائيلية، إن وت. السوري بشار األسد في الضغط على مشعل للموافقة على المقترح المصري
تل أبيب تطالب بأن تتضمن الصفقة التزاما فلسطينيا بوقف اطالق الصواريخ على البلدات اليهودية في النقب 

ورد مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت على هذه . سديروت«الغربي والشمالي، سيما مدينة 
  .ية من الرئيس المصري وهي مجرد افكار واالحتماالت مفتوحةلم تصلنا اقتراحات رسم«المعلومات بالقول 

مصادر امنية أن  :آمال شحادة، رائد الفيعن القدس المحتلة، غزة   من 2/7/2006الخليج االماراتية  وأوردت
اسرائيلية ادعت ان التشاورات حول مضمون صفقة االفراج عن الجندي تتبلور بين ممثل سـري عـن خالـد             

 28وتزعم االجهزة االمنية ان مبعوث مشعل غـادر لبنـان يـوم             . فصائل التي تحتجز الجندي   مشعل وقيادة ال  
الشهر الماضي ، ووصل الى القاهرة بعدما رفض مشعل كل االقتراحات التي قدمت له للوصول الى القـاهرة،                  

:  امـرين  وحسب المصادر االسرائيلية فان المبعوث اوضح باسم مـشعل        . بما في ذلك نقله عبر طائرة خاصة      
االول انه على استعداد للتفكير بشكل عقالني في مصير الجندي االسرائيلي ثم ان حماس لن توافق علـى ايـة                    

وتتوقع االستخبارات االسـرائيلية ان   . صفقة يتم بموجبها االفراج عن الجندي من دون ان تحصل على مقابل
 ما سيؤدي الى تفجير المفاوضـات وبالتـالي         ترفض الفصائل الفلسطينية أي اقتراح يتفق عليه مع المصريين،        

وقال النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي مـشير المـصري، فـي     .استئناف عملية امطار الصيف
تعقيبه على المطالب الجديدة لفصائل المقاومة، هناك تحركات فلسطينية ودبلوماسية تبذل فـي هـذا االتجـاه،                 

 .لعب االسرائيليوالمطالب الجديدة تضع الكرة في الم
زياد أبو عين، وكيل وزارة شؤون أن : يوسف الشايب عن رام اهللا من  2/7/2006 الغد األردنية ونقلت

وأن طبيباً فلسطينياً عالجه، جراء إصابته بثالث  األسرى الفلسطينية، أكد أن الجندي شاليت، ما زال حيا،
وكشف أبو عين، في مؤتمر صحافي،  .لجنديوفق من وصفهم أبو عين بالوسطاء في قضية هذا ا, رصاصات

عقده برام اهللا، أمس النقاب عن اتصاالت يقوم بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، في 
نحن ما زلنا ننتظر ما ستسفر عنه االتصاالت الدولية واآللية التي يمكن أن تقدم : مصر، لحل االزمة وقال

رئيس عباس، كلفه بتشكيل لجنة قانونية مهمتها زيارة الوزراء والنواب الذين وأشار إلى أن ال .خدمة ألسرانا
أقدمت إسرائيل على اختطافهم مؤخرا، والعمل على متابعة قضيتهم حتى يطلق سراحهم، والعمل على رفع 

  .قضيتهم إلى المحافل العربية والدولية، لحثها على النظر في أمرهم، والمساعدة في حل قضيتهم
 الى ما أعلنه الرئيس  : وكاالت  وعبدالرازق ابو جزر   عن مراسلها2/7/2006أليام البحرينية اولفتت 
والخطوة االولى لحل االزمة المتصاعدة  «  المفتاح  » هو     ياالسرائيل    بوش ان اطالق سراح الجندي   االمريكي

  .وفقا لما افاد البيت االبيض أمس   غزة،   في
مجموعات فلسطينية وبدأت الإسرائيل رفضت أمس رفضا قاطعا مطالب  أن 2/7/2006 البيان وجاء في

وقال الناطق باسم .. وحدات عسكرية خاصة تدريبات على اقتحام موقع محتمل يحتجز فيه الجندي شاليت
ير األسرة الدولية والواليات المتحدة وأوروبا تطالب منذ أيام باإلفراج الفوري وغ«الخارجية مارك ريغيف ان 

وأضاف أن رئيس الوزراء اولمرت . »وهذا أيضا موقف إسرائيل. شاليت) جلعاد(المشروط عن الكابورال 
وإذا لم يتم اإلفراج عن شاليت ستتحرك . كان واضحا حين قال انه لن تجرى مفاوضات مع الخاطفين«

  .»إسرائيل لإلفراج عنه
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 ليئور بن   هقال الى ما    :  تغريد سعادة والوكاالت   ا عن مراسلته  غزة من  2/7/2006 االتحاد االماراتية  وأشارت
خيارنا رفض مطالب مختطفي الجندي اإلسرائيلي ألننا سنقوم بعمليـة          '': ة الخارجية اإلسرائيلي  فيدور الناطق   

لدى اسرائيل معلومات مؤكدة عـن مكـان        ''وقال إن    · ''واسعة، وألن إسرائيل لم تستخدم قوتها العسكرية بعد       
وقالت إذاعة إسرائيل إن اولمرت تلقـى صـباح امـس           '' نحن نعلم كيف نتصرف   ''وأضاف  · ''احتجاز الجندي 

حسني مبارك بحثا خالله تدهور األوضاع األمنية في المناطق الفلسطينية وسبل تـسوية األزمـة       اتصاالً هاتفيا 
  .سلميا

  
  هنية وعباس يجمعهما لقاٌء ثنائي فجر اليوم .2

لقد تباحثنا : قب لقاٍء ثنائي جمعه بالرئيس عباس في مدينة غزة، فجر اليومقال رئيس الحكومة إسماعيل هنية ع
في هذا التصعيد الخطير وأكدنا على ضرورة توقف هذا العدوان وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه 

 من تم استعراض عمل الوزارات خاصة بعد عمليات االختطاف األخيرة لعدٍد: وأضاف أنه .شعبنا الفلسطيني
كما تم التباحث في األضرار الناجمة عن االعتداءات الصهيونية . الوزراء، واالطمئنان على سير العمل

وأكد أن الحكومة بصدد إصالح  .األخيرة بما فيها تدمير االحتالل لمحطة توليد الطاقة الوحيدة في قطاع غزة
وم األحد خاصةً وأن هناك نقصاً حاداً فيها األضرار، موضحاً أنه تم التطرق إلى مسألة إدخال المحروقات الي

  .كما تم التطرق إلى كيفية استكمال الرواتب والسلف. نتيجة الحصار
 2/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 بتحويل األموال لحساب السلطة » الجامعة«عباس يطالب  .3

ال الى السلطة لسداد رواتب  تحويل االمو العربيةطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من الجامعة
 لالمين العام  بهذا الخصوصإن الرئيس عباس وجه رسالة«وقال الناطق باسم الرئاسة أبوردينة ، الموظفين

  . »للجامعة العربية عمرو موسى الجامعة إلى حساب السلطة الوطنية الفلسطينية
  2/7/2006البيان 

  
  هنية في غزةمروحيات االحتالل تقصف مقر رئيس الوزراء اسماعيل .4

 قصفت طائرات االحتالل فجر اليوم مكتب رئيس الوزراء اسماعيل هنية في حي تل الهوا جنوب غرب -غزة
وقال مصدر فلسطيني ان طائرات االحتالل قصفت بصاروخ واحد على االقل مكتب هنية الذي  .مدينة غزة

ميره واشتعال النيران فيه دون يبعد بضعة أمتار عن منزل الرئيس محمود عباس حيث ادى القصف الى تد
وطالب  . إن هذا التصعيد غاب عنه العقل والمنطق وقالواستنكر هنية في زيارة تفقدية لمقره  .وقوع اصابات

في تصريحات للصحافيين المجتمع الدولي والدول العربية بالعمل على وقف العدوان االسرائيلي على الشعب 
ائرات الحربية االسرائيلية للمقر هو استهداف ألحد رموز الشعب واعتبر هنية استهداف الط .الفلسطيني

مؤكدا ان هذه الغارات لن تخيف الشعب  و الفلسطيني، مضيفاً أن هذه السياسية تعكس غياب العقل والمنطق
وقال سنستمر في عملنا وسنستمر في أداء رسالتنا وخدمة أبناء شعبنا فهذه سياسة ، الفلسطيني وال الحكومة

 .نها القانونغاب ع
  2/7/2006الغد األردنية 

  
 دحالن يشعر بالقلق على حياة هنية .5

 دعا مسؤولون فلسطينيون امس الى التعامل بجدية مع التهديدات االسرائيلية بالمساس بحياة : ا ف ب-غزة 
شريعي وقال محمد دحالن رئيس لجنة االمن والداخلية في المجلس الت .رئيس الوزراء اسماعيل هنية والوزراء
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لوكالة فرانس برس اننا نتعامل مع هذه التهديدات على انها جدية وخطيرة مضيفا نأمل اال يتعرض األخ رئيس 
واوضح دحالن انه يتوجب على الجميع أخذ هذه  .الوزراء اسماعيل هنية او اي مسؤول فلسطيني لمكروه

قف العدوان االسرائيلي واإلفراج عن التهديدات بكل جدية واتخاذ جانب الحيطة والحذر مشددا على ضرورة و
 .الوزراء والنواب المختطفين داعيا المجتمع الدولي الى التدخل لوقف هذه التهديدات وانهاء التصعيد العسكري

من جهته قال مسؤول في الرئاسة الفلسطينية  طالبا عدم الكشف عن اسمه نسمع تهديدات بالتعرض لحياة هنية 
 .اسرائيليين في اإلعالم وهذا أمر خطير ويجب أخذه على محمل الجدمن خالل تصريحات مسؤولين 

 2/7/2006الغد األردنية 
  

  دحالن ينفي نية عباس تشكيل حكومة طوارئ .6
وقال دحالن في .  نفى محمد دحالن األنباء التي تحدثت عن االستعدادات لتشكيل حكومة طوارئ:وام

لسطيني محمود عباس مع المبعوث األوروبي لعملية تصريحات له في غزة عقب حضوره اجتماع الرئيس الف
 . السالم مارك اوت إن موضوع تشكيل حكومة طوارئ لم يطرح على القادة الفلسطينيين

  2/7/2006البيان  
  

  وزير الصحة يتسلم حقيبة الشؤون االجتماعية .7
كل مؤقت بتكليف من أكد وزير الصحة باسم نعيم أمس، أنه تسلم مهام وزير الشؤون االجتماعية بش: ا.ب.د

العمل وانه  وقال نعيم، إن اعتقال الوزراء جاء إلفشال الحكومة وعرقلة سير، رئيس الوزراء إسماعيل هنية
  .تجاوز كل الشرائع والقوانين واألعراف

  2/7/2006الخليج االماراتية 
 

  بدأنا إصالح ما خلفه القصف: وزير األشغال .8
ن الغارات التي شنها الطيران الحربي الصهيوني على المنشآت المدنية أكد وزير األشغال عبد الرحمن زيدان، أ

أن عدم مشاركة رئيس الحكومة والوزراء  .في قطاع غزة، خلفت خسائر تُقَدر بعشرات الماليين من الدوالرات
من قطاع غزة في االجتماع الحكومي األسبوعي، جاء بسبب انشغالهم بمعالجة آثار العدوان وتحسباً من 

وأشار  .مشيراً إلى أن الوزراء يخرجون إلى الشارع عند اللزوم فقط هدافهم من جانب جيش االحتالل،است
زيدان إلى أن استهداف المنشآت المدنية يشير بشكٍل واضح ال يقبل التأويل، إلى وجود نيٍة مسبقة لقوات 

رير عملية االجتياح، محذراً من االحتالل الجتياح قطاع غزة، وهي تختلق أسر الجندي الصهيوني كذريعٍة لتب
  .نية قوات االحتالل ارتكاب مجزرٍة ضد سكان قطاع غزة 

  2/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  

  في غارة شمال غزةاحد عناصر القسام د اهتشسا .9
 وجرح آخر في غارة اسرائيلية في جباليا شمال غزة كتائب القساماكد مصدر طبي مقتل عضو في : اف ب
شهود ان طائرة اسرائيلية اطلقت صاروخا واحدا الوافاد . ى لقوة خاصة انشئت حديثا وتابعة للحكومةعلى مبن

  . على االقل على المبنى الذي يضم ايضا مكتبا لنائب في حماس
2/7/2006الرأي األردنية   
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 توحيد االجنحة العسكرية في فتح  .10
وحيد أجنحتها العسكرية تحت قيـادة موحـدة جديـدة          أعلنت االجنحة المسلحة التابعة لفتح عن ت      :  د ب أ   ،غزة

 فلسطين في الوقت الـذي انتقـدت فيـه مرجعيتهـا           -أطلقت عليها اسم القيادة الوطنية العامة لقوات العاصفة         
انهـا هـي    لقيادة الجديـدة    لواعتبر بيان    .الحركية العليا مبررة ذلك بتقاعسها في إعادة ترتيب أوضاع الحركة         

وأكد أن تشكيل هذا االطار الجديد جاء فى أعقـاب    .لعسكري والتنظيمي في محافظات غزة    المرجع السياسي وا  
ما وصفه بمماطلة القيادة المركزية للحركة وتقاعس المجلس الثوري في تلبية احتياجات ابناء الحركة وترتيـب                

يادة الوطنية عمـدت    وأشار البيان إلى أن الق     .البيت الفتحاوى وتغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الحركة       
إلى المشاركة فى تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع كافة االجنحة العسكرية للقوى الوطنيـة واالسـالمية فـي          

 .قطاعالمحافظات غزة استعدادا لمواجهة التصعيد االسرائيلي على 
2/7/2006الدستور   

  
  وزراء 8ال فراغ في السلطة رغم اعتقال : فتحلثوري المجلس ال .11

و 24اكدت فتح ان ال فراغ في السلطة الفلسطينية رغم قيام اسرائيل باعتقال ثمانيـة وزراء                :  اف ب  ،رام اهللا 
واثار عزام االحمد حفيظة قيـادات      . نائبا، واعتبرت ان محاوالت اسرائيل الحداث فراغ سياسي ستبوء بالفشل         

 اسرائيل اعتقالها لمسؤولين    حماس حين تطرق قبل ايام الى احتمال الوقوع في فراغ دستوري في حال واصلت             
وخلص البيان الى القول ان النظام السياسي الفلسطيني الذي          .من حماس في الحكومة او في المجلس التشريعي       

تأسس وطنيا وثوريا وديموقراطيا لن يتغير بفعل الدبابة االسرائيلية، ولن يتزعزع تحت اي ضغط مهما بلغـت               
 .قسوته

2/7/2006الدستور   
  

  ام تفجر ناقلتْي جنٍد في منطقة المطار كتائب القس .12
من تفجير ناقلتي جنٍد صهيونيتين في منطقة المطار في رفح، بعبوٍة موجهة وقذيفة   تمكنت كتائب القسام:رفح

   .ياسين، أدت إلى اشتعال النار فيهما
2/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  عمليات خطف اإلسرائيليين ستتكثف: أسامة حمدان .13

د ممثل حماس في لبنان اسامة حمدان ان عمليات خطف اإلسرائيليين ستتكثف ما لم تفـرج إسـرائيل عـن                    أك
وقال في مقابلة مع صحيفة نروجية ان الفلسطينيين سيقومون بأي شيء لتحرير أبنـائهم              . المعتقلين الفلسطينيين 

: ت قادة حماس المدنيين، وأضاف    وأكد ان إسرائيل ارتكبت جريمة حرب عندما اعتقل        .من السجون االسرائيلية  
عليهم ان يفرجوا عنهم وأن يطلبوا منا الصفح عما قاموا به، معتبراً الهجوم االسرائيلي في غزة اشـارة إلـى                    

هـذه هـي    : الحركات الفلسطينية ان من مصلحتها، بدالً من خطف جنود إسرائيليين، ان تقتلهم حيث هم وقال              
  .رسالة ايهود اولمرت

2/7/2006المستقبل   
  

  تحسين أوضاع الالجئين يرمي إلى إلغاء حق العودة: مصادر فلسطينية .14
تخوفت أطراف فلسطينية في لبنان من أن تكون الزيارات الرسمية اللبنانية لمخيمـات    :  أسماء المنصوري  ،دبي

ملف الالجئين الفلسطينيين تهدف الى ما هو أبعد من تحسين أوضاع الالجئين، حيث أكدت مصادر في فتح ان                  
التوطين مطروح بشكل سري للغاية الى حين التمهيد له في اوساط الالجئين أوال، وبخاصة أن أطرافا لبنانيـة                  
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في وقت كشف أمين سر فصائل منظمة التحرير فـي          . معارضة للتوطين أبدت ليونة حياله في اآلونة األخيرة       
 الى الدول المانحة لتقديم الدعم للمخيمـات        لبنان خالد عارف عن توصية من المزمع ان ترفعها الدولة اللبنانية          

وأكد مصدر مطلع في فتح، رفض الكشف عن اسمه، على أن هناك عملية التفاف علـى حـق                  . وإعادة تأهيلها 
العودة، مشيرا الى ان تحسين اوضاع المخيمات والغاء االحكام التعسفية الصادرة بعد نهاية الحرب االهلية في                

 منع التملك والعمل تدخل في سياق تكييف الالجئين مع اوضاعهم في البلد المـضيف    لبنان بحق الالجئين ومنها   
وأشار المصدر إلى ان هذا المخطط الـدولي        .ومن ثم منحهم الجنسية اللبنانية، والغاء حق عودتهم الى فلسطين         

لعربية واالجنبية التي   بدأ العمل على تنفيذه في لبنان بعد مقتل رفيق الحريري، وبالتالي سينتقل الى كل الدول ا               
واكد ان الفلسطينيين لديهم تجربة سيئة في لبنان إبان الحرب األهليـة وال يرغبـون بـالتوطين                 . تضم الجئين 

 . ويفضلون عليه الهجرة الى الخارج ان لم يتمكنوا من العودة الى فلسطين
 

2/7/2006البيان    
 

  منيانحسار كبير في شعبية حكومة أولمرت بسبب التدهور األ .15
 تشهد الحكومة االسرائيلية برئاسة ايهود أولمرت انحسارا كبيرا في شعبيتها في صفوف : نظير مجلي،تل أبيب

، جاء انه في حالة اجراء »يديعوت أحرونوت«االسرائيليين، ففي استطالع رأي نشر أمس من صحيفة 
 67 مقعدا من مجموع 13الي االنتخابات العامة في اسرائيل اليوم ستخسر أحزاب االئتالف الحكومي الح

الحاكم » كديما«فقد خسر حزب   .مقعدا، مما يعني انها تفقد األكثرية البرلمانية التي تتمتع بها حاليا وتسقط
من ( مقاعد 4، وخسر حزب العمل ) مقعدا29 بدال من 24( مقاعد في هذا االستطالع 5برئاسة ايهود اولمرت 

وحزب المتقاعدين مقعدين ) 10 الى 12من (ود الشرقيين مقعدين وخسر حزب شاس لليه)  مقعدا15 الى 19
ولوحظ ان الجمهور االسرائيلي، حسب هذا االستطالع، لم يجد في اليمين االسرائيلي ). 5 الى 7من (آخرين 

 2003فالليكود خسر من قوته مقعدا اضافيا، فبعد ان كان له في انتخابات . بديال عن االئتالف الحكومي الحالي
.  مقعدا11 مقعدا في االنتخابات األخيرة، هبط في االستطالع األخير الى 12 مقعدا وهبط الى 40ثرية أك

حافظا على قوتهما وحزب )  مقعدا11(» اسرائيل بيتنا«وحزب اليهود الروس )  مقاعد9(واالتحاد القومي 
جمهور االسرائيلي، ورغم أن ، مما يعني ان ال) مقاعد5 الى 6من (اليهود االشكناز المتدينين خسر مقعدا 

 1000فقررت رفع الحد األدنى للرواتب الى ، حكومة أولمرت اتخذت عدة قرارات اقتصادية مهمة لصالحه
دوالر ورفعت ميزانيات التعليم والصحة والخدمات االجتماعية ومخصصات التأمين، فإن هذا الجمهور يضع 

ويرفض سياسة أولمرت ويحملها مسؤولية كبيرة عن . على رأس سلم اهتماماته الموضوع السياسي األمني
 .التدهور األمني الحاصل

  2/7/2006الشرق األوسط 
  

  انقسام الطبقة السياسية االسرائيلية حول طريقة التعامل مع الجندي االسير .16
ـ  , دخلت حكومة ايهود اولمرت أول امتحان حقيقي لها       : ابتهاج زبيدات , العرب اليوم :  الناصرة ع واالمتحان وق

قامت الصحافة االسرائيلية التي صدرت فـي نهايـة         و. الجيش: في عصب البناء الهرمي للسياسة االسرائيلية     
وبدا واضحا انها تسعى للجم الحكومة ووقف تدهورها في التـصعيد           . األسبوع بتلخيص األحداث بشكل موسع    

 مهاجمة الحكومة واتهامها    وخرجت بمقاالت وافتتاحيات وتحليالت تصب في معظمها في موقف واحد         . الحربي
  .بالتسرع الخطير وتحذرها من انها تكتب نهايتها بهذه الطريقة من العالج

التي أجرت استطالع رأي للجمهـور خرجـت فـي          , كبرى الصحف االسرائيلية  , صحيفة يديعوت أحرونوت  
المراسل . الموضوعوبهذه الروح تعاطت الصحافة أيضا مع        .استنتاج تقول فيه ان الجمهور أعقل من الحكومة       
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, يقول ان اسرائيل على عكس ما يقوله رئيس حكومتها ووزراؤها         , ألكس فيشمن , العسكري للصحيفة المذكورة    
وأرسلت الصحيفة ثالثة من صحافييها الميدانيين لمرافقـة عائلـة         . مستعدة لدفع ثمن لقاء اطالق سراح الجندي      

كتـب  , شمعون شيفر , المراسل السياسي للصحيفة   . ياسياوهي عائلة معتدلة س   , جلعاد شليط , الجندي المخطوف 
مقاال ذكر فيه أولمرت بأن ما يقوله ان اسرائيل ال تفاوض خاطفين ليس صحيحا وان رئيس الحكومـة الـذي                    

وهو أيـضا   , وقبله اسحق رابين  ،  والذي كان معروفا كعسكري كبير قام بعقد صفقة تبادل        , أرئيل شارون , سبقه
  .راح ألف أسير فلسطيني بينهم أناس ثبتت عليهم عمليات قتل كبيرة لالسرائيليينأطلق س, عسكري كبير

تهاجم فيها الحكومة وتتهمها بفقدان الصواب وتطالبها بالعودة الـى          , نشرت افتتاحية صارخة  , صحيفة هآرتس 
ان كل  وقالت   .تحكيم العقل وادارة مفاوضات مع حماس حول اطالق سراح الجندي مقابل اطالق سراح أسرى             

فلماذا ال تحقن الـدماء     . وانتهت بالتالي الى ادارة مفاوضات    , الوسائل الحربية االسرائيلية الحالية سبق وجربت     
في الصحيفة نفسها كتب يوئيل ماركوس ان الحكومة تظهر جنونـا            . وينتقل األطراف الى المفاوضات مباشرة    

الـذي كـان    , أرئيل شارون , س الحكومة السابق  هستيريا في التعامل مع قضية الخطف وعبر عن اشتياقه لرئي         
كتـب  , محرر معروف في الصحيفة نفسها هو جدعون سـامت         .يتحلى في مثل هذه الحاالت ببرود األعصاب      

, قائال ان العمليات الحربية تعتبر خطأ حتى لو أدت الى اطالق سـراح الجنـدي              , تحت عنوان نحتاج الى قائد    
ودعـا  ،  حياة الجندي المخطوف وحياة الجنود الذين يديرون هذه الحرب        وذلك ألنها تنطوي على مغامرة تهدد       

واختتم مقاله بالقول ان اسرائيل بحاجة اليوم الى قيادة مالئمة لألحداث وليس قيادة             . الى التفاوض مع الخاطفين   
  . تعرف كيف تضرب على الطاولة بالقبضات

واتهـم  . ة ارهابا سيجر ارهابا آخر من الفلـسطينيين       الكاتب زئيف شترنهال اعتبر العمليات الحربية االسرائيلي      
  . وسياستها جاءت لتخلد الحرب. حكومة اولمرت بأنها تتصرف كحكومة ليكود ب متوحشة ومنفلتة العقال

يـسعون السـقاط    : وتساءل محررا الشؤون العربية في صحيفة هآرتس آفي سخاروف وعاموس هرئيل قائلين           
  !!?مة ستأتي بعدهافهل يعرفون أية حكو, حكومة حماس

 .عدة مقاالت تشجع الحكومة على المضي في العمليات الحربية        , وهي االكثر يمينية    , ونشرت صحيفة معاريف  
. يتسحاق تورجمن يقول ان هذه الحرب فرضت على اسرائيل مثل كل الحروب السابقة            , وكتب الصحافي القديم  

ويكتب فيهـا    .ويجب ان تحقق اسرائيل فيها النصر     , انها جزء من الحرب التي ال تنتهي بين اسرائيل والعرب         
أبدوا شجاعة وجرأة تدالن علـى      , أمير أبوحبوط مقاال يقول ان المسلحين الفلسطينيين االرهابيين حسب تعبيره         
ولذلك يجب أن يظهر لهم الجيش      . ان هيبة الجيش االسرائيلي قد انخفضت الى الحضيض في نظر الفلسطينيين          

  .وعليه ان ال يسمح باقامة دولة حماسستان على حدود اسرائيل الشرقية. فيهم فردا فرداقوته فيطاردهم ويص
فيكتـب  , ولكن الصحيفة تعطي حيزا أيضا للرأي اآلخر وذلك من خالل مقال للصحافي اليساري أوري أفنيري              
ذف علـى   ان هدف العمليات الحربية في غزة ليس تحرير الجندي المخطوف وال وقف صواريخ قسام التي تق               

  .وقال ان اعتقال وزراء حماس خطوة حمقاء غبية. انما تحطيم حكومة حماس. البلدات االسرائيلية
 2/7/2006العرب اليوم 

  
  سرب لجهات استيطانيةتستة عقارات جديدة في القدس تابعة للبطريركية ت .17

تهم بالبطريرك الحالي، أعلن قادة مجلس الطائفة العربية األرثوذكسية في مدينة الناصرة، أمس، عن نزع ثق
ثيوفولوس، والعودة لتجديد الثقة بالبطريرك السابق، ايرينيوس األول، وذلك في أعقاب الكشف أن ثيوفولوس 
قام خالل السنة األخيرة بتسريب ستة عقارات جديدة تابعة للبطريركية لصالح شركات ومؤسسات مشبوهة، 

   .بعضها معروف بانه تابع للشركات االستيطانية
  2/7/2006لشرق األوسط ا
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   في غزةخطر نفاد المواد الغذائية األساسية في غضون أسبوعين .18
 ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة 200قال لؤي شبانة رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إن حوالي 

وحذر  . اإلنسانيةواكد أن قطاع غزة يتعرض حالياً لضغط هائل على مختلف األصعدة الخدماتية و .كهرباء بال
في ما يتعلق «وقال . شبانة من أخطار إنسانية كبيرة على حياة اإلنسان الفلسطيني خالل هذه الفترة العصيبة

 ال تكفيها ألكثر من ،بمخزون السلع الغذائية، وفي أحسن األحوال، فإن غالبية السلع األساسية المتوفرة لدى األسر
فى بال كهرباء أو تعتمد على مصادر بديلة للتزود بالكهرباء، آخذين  مستش22هناك «: وحسب شبانه أسبوعين،

واكد وجود ما ال ،  عملية جراحية تلغى يوميا200أن « وأضاف ،بعين االعتبار نفاذ الوقود المستخدم في التشغيل
  .متوقعاً أن تتفاقم المشكلة  الف طفل يعانون من سوء التغذية المزمن،30يقل عن 

  2/7/2006الشرق األوسط 
  

  قوات االحتالل تقتحم اريحا .19
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم مدينة أريحا وشنت حملة تفتيش واسعة النطاق في منازل : بترا

وذكرت وكالة وفا أن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة معززة بالدبابات واآلليات العسكرية . المواطنين الفلسطينيين
الحربية اقتحمت المدينة وسط إطالق نار كثيف وعشوائي وشنت حملة دهم تساندها الطائرات المروحية 

  . وتفتيش في المنازل 
  2/7/2006الرأي األردنية 

  
   آالف فلسطيني عالقون في معبر رفحثالثة .20

لليوم السابع على التوالي، تتواصل معاناة نحو ثالثة آالف فلسطيني من سكان قطاع غزة، العالقين على الجانب                 
ولم يتمكن آالف الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في القطاع،          . من معبر رفح الحدودي مع القطاع     المصري  

إن : وقالت مصادر فلـسطينية مطلعـة     . منذ يوم األحد الماضي، بعد إغالق المعبر الوحيد مع العالم الخارجي          
اد سوءاً يوماً بعد يـوم، فيمـا ال         أحوال الفلسطينيين العالقين في العراء على الجانب المصري من المعبر، تزد          

وأجـرت الحكومـة    .يلوح في األفق انفراج قريب لألزمة، مع تصاعد العملية العسكرية اإلسرائيلية في القطاع 
وقالت مصادر إعالمية إن    . الفلسطينية اتصاالت مكثفة مع عدد من األطراف إلنهاء أزمة العالقين على المعبر           

  . إيجاد مخرج من هذه األزمة، وإنهائها في أقرب وقت ممكنالجانب المصري وعد بالعمل على
 2/7/2006الخليج االماراتية 

  
  قتحم العديد من المؤسسات األهلية والرسمية في محافظة جنينياالحتالل  .21

اقتحمت قوات االحتالل ، فجر اليوم عدداً من المؤسسات األهلية في محافظة جنين حيث داهمت مقر جمعية 
 فيما داهمت قوة أخرى مقر لجنة أموال الزكاة ومقر مديرية األوقاف في في مدينة ،الخيريةالبر واإلحسان 

 ،وكذلك اقتحمت قوات االحتالل مقر النادي اإلسالمي .جنين وصادرت العديد من الملفات وأجهزة الحاسوب
ه الحمالت تستهدف ويرى مراقبون أن هذ .وقد عاثت قوات االحتالل خراباً في المؤسسات التي تمت مداهمتها

االنتقام من المواطنين الفلسطينيين وتعطيل عمل المؤسسات التي تُقدم العون للمحتاجين من أجل مزيٍد من 
  .الضغط والتجويع

  2/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  دمشق ترفض انتقادات بولتون وتعتبرها دليالً على االنحياز األمريكي   .22

وصف مصدر رسمي سوري تصريحات المندوب األمريكي في األمم المتحدة جـون             : يوسف كركوتي  ،دمشق
بولتون بأن خالد مشعل إرهابي وأن دمشق تحميه ويتعين عليها اعتقاله وتسليمه، بأنهـا سـخيفة وال تـستحق                   

ـ                  ار التعليق، مذكراً بالمواقف العدائية التي يكنها بولتون للعرب والمسلمين عامة وبكونـه مـن الـداعمين الكب
ء وأضاف بأن الهدف مـن ورا     . يللسياسات الدموية اإلسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني واالحتالل العراق        

ودان قـادة الفـصائل    .لدعم األعمى للسياسات العدوانية اإلسرائيلية والتغطية على جرائمهـا      هو ا تصريحات  ال
   . قيمة لهاالفلسطينية في دمشق تصريحات بولتون، ووصفوها بأنها تصريحات ال

2/7/2006الخليج االماراتية   
 

  وزير خارجية ماليزيا يدعو لدولة فلسطينية مستقلة تعيش الى جانب اسرائيل  .23
 رؤيته المتمثلة االردنيقال وزير خارجية ماليزيا سيد حامد البار ان بالده تشاطر الملك :  حمدان الحاج،عمان

ان يكون في اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش في ان الحل للصراع الفلسطيني االسرائيلي يجب 
وأضاف ان اسرائيل  .جنبا الى جنب مع اسرائيل وان الحوار والمفاوضات هو الحل االمثل لهذا الصراع

تضرب بعرض الحائط وتخرق كل االعراف والتقاليد والمواثيق الدولية وال تأبه للمجتمع الدولي وتقوم باقتحام 
وقال ان ماليزيا باعتبارها رئيس منظمة المؤتمر االسالمي وحركة عدم  .سطينية دون ترددالمناطق الفل

االنحياز تدين بشدة االجتياح االسرائيلي االحادي الجانب لغزة واعتقال اعضاء في المجلس التشريعي 
ق سراح القادة الطلب بشدة من اسرائيل اطالعلى حث المجتمع الدولي  و.الفلسطيني والمسؤولين الفلسطينيين

وتطرق الى المساعدات التي قدمتها بالده الى الشعب الفلسطيني لبلدية جنين من خالل اقامة  .الفلسطينيين
 الف دوالر اضافة الى االلتزام الذي قدمه رئيس وزراء ماليزيا عبداهللا احمد 816مدرستين ابتدائيتين بقيمة 

 .طينية  محافظة فلس16 مليون دوالر لدعم 16بدوي بتقديم 
2/7/2006الدستور   

  
  مد مشروع قرار إلى مجلس األمنالجامعة تعت .24

جدد مجلس الجامعة العربية في ختام اعماله الطارئة على مستوى المندوبين الطلب من :  محمد الشاذلي،القاهرة
. المجموعة العربية في مجلس االمن طرح مشروع قرار يتضمن المطالبة بوقف العدوان االسرائيلي فوراً

وصرح االمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير احمد بن حلي عقب االجتماع بأن مجلس الجامعة طالب 
المجموعة العربية بأن يتضمن مشروعها النص على اطالق المسؤولين الفلسطينيين والوزراء واعضاء المجلس 

ل على عدم توسيع العدوان االسرائيلي الى التشريعي وتبادل االسرى بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي والعم
ونفى أن يكون الموقف الفلسطيني مفككاً  .دول عربية اخرى ورفع الحصار االقتصادي عن الشعب الفلسطيني

  .وإنهم يعون االخطار التي تهددهم
2/7/2006الحياة   

 
  أولمرت خدعني: أردوغان .25

دوغان إنه تحدث إلى إيهود أولمرت وطلب منه        قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أر       : حسني محلي  ،أنقرة
المرونة في الحوار مع الفلسطينيين، وأضاف اال أن أولمرت بعد هذا االتصال خدعه وأصدر تعليماتـه ببـدء                  

وأكد أنه ال يمكن له أن يتفهم الموقف االسرائيلي الذي يتنـاقض مـع القـوانين                 .العمليات العسكرية ضد غزة   
ليس من المنطقي والمقبول أن تختطف اسرائيل       انه  وقال  . سي وقواعد السياسة الدولية   الدولية والعرف الدبلوما  
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ولفت  .الوزراء وأعضاء البرلمان ورؤساء البلديات وتدمر البنية التحتية للشعب الفلسطيني من أجل جندي واحد             
ة، وقال إنه سيتصل    أردوغان الى صعوبة الوضع في فلسطين، إذ لم يعد يستطع الحديث هاتفيا مع اسماعيل هني              

فـي   .هاتفيا مع الرئيس بوش ويدعوه للتدخل لوقف العمليات العسكرية االسرائيلية ضد الـشعب الفلـسطيني              
ودعت العديد من االحزاب والمنظمات الشعبية      . غضون ذلك، تظاهر المئات أمام السفارة االسرائيلية في أنقرة        

  . ن تضامنهم مع الشعب الفلسطينيالمواطنين للخروج إلى الشوارع للتظاهر تعبيراً ع
2/7/2006الخليج االماراتية   

 
 الفلسطيني قبل تبرعاتنا ورفض سفر متطوعين للقتال في فلسطين السفير: بن حاج .26

حمل علي بن حاج، الرجل الثاني في الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ الجزائرية :  بوعالم غمراسة،الجزائر
فلسطين بالجزائر، أحمد عبد الرازق السلمان، وأعرب له عن استعداده المحظورة، مبلغا من المال إلى سفير 

ولكنه اعتذر عن عدم  مالالن السفير الفلسطيني أخذ اوقال  .»الجهاد في فلسطين إذا فتحتم أبواب الجهاد«لـ
ة نحن ال نهدف إلى مساعدة حرك: وأضاف. تلبية طلب المساعدة على التنقل إلى فلسطين لنصرة اإلخوان هناك

حماس حتى ال يفهم بأننا متضامنون مع اإلسالميين فقط، وإنما نتعاطف مع السلطة الفلسطينية وهذا منذ سنة 
1990. 

2/7/2006الشرق األوسط   
 

  االتحاد األوروبي يطالب باإلفراج عن وزراء حماس .27
لى انه يتعين على  شدد رئيس الوزراء الفنلندي ورئيس االتحاد األوروبي الجديد ماتي فانهانين أمس ع: قنا

إسرائيل إطالق سراح عشرات المسؤولين الفلسطينيين المحتجزين ويتعين على الفلسطينيين إطالق سراح 
والطريقة الوحيدة لحل . وقال إنني قلق للغاية من التطورات في الشرق األوسط. الجندي اإلسرائيلي على الفور

ين على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية وإطالق سراح يتع«وقال إنه ، الصراع هي العودة لطاولة المفاوضات
 .»الوزراء وأعضاء البرلمان الفلسطينيين والتوقف عن تدمير البنية التحتية المدنية في األراضي الفلسطينية

 2/7/2006البيان  
  

  برلين لن تعرقل تزويد إسرائيل بمدرعات .28
مة االلمانية لن تعرقل تصدير مركبات نقل  ذكرت صحيفة المانية أمس السبت أن الحكو: رويترز-برلين

 وبيع غواصتين السرائيل في اطار صفقات من المقرر ان يوافق عليها في يوليو 2مدرعة من طراز دينجو 
ونقلت صحيفة دي فيلت أمسية عن مصادر لم تذكر اسماءها داخل االئتالف الحكومي الكبير القول ان  .الجاري

 .لمانية ليس لديه اي اعتراضات على بيع مركبات دينجو الغراض االختبارمجلس االمن التابع للحكومة اال
. ويقول خبراء عسكريون ان الناقالت ستحل محل مركبات مدرعة خفيفة اسرائيلية الصنع مثل سوفا وابير

واضافت صحيفة دي فيلت ان  . مليون دوالر100 مركبات بسعر 103وعبرت اسرائيل عن رغبتها في شراء 
 .ستبرم هذا الشهر»  مليار دوالر1‚27«قيمتها بنحو مليار يورو   غواصتين الى اسرائيل التي تقدرصفقة بيع

  2/7/2006الوطن القطرية 
  

  مجلس حقوق اإلنسان يدرج أوضاع فلسطين في كل اجتماعاته .29
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ـ                : ا.ن.ف وق  أنهى مجلس حقوق اإلنسان الجديد التابع لألمم المتحدة أولى جلساته بالتصويت على جعـل حق
إن ذلك سوف يتناول األزمـة      : وقالت إذاعة لندن   .اإلنسان الفلسطيني بنداً لبحثه في جميع االجتماعات المقبلة       

  االنسانية الكبيرة التي يعيشها الفلسطينيون ولكن في الوقت نفسه سيحيي االنقسامات العميقة التي عانت منها 
  

  . هيئة حقوق اإلنسان القديمة في األمم المتحدة
 2/7/2006يج االماراتية الخل

 
  وتحالف األسرى والمقاتلين.. المواجهة بين العدوان اإلسرائيلي  .30

 بالل الحسن
رفعت إسرائيل درجة االبتزاز، آملة أن العنف والعنف والعنف، سوف يدفع الشعب الفلسطيني لالستسالم 

 الحل المنفرد، واالستيالء على فإضافة إلى االبتزاز السياسي المتمثل في خطة ايهود اولمرت لفرض. والركوع
القدس ونصف الضفة الغربية، كانت هناك سلسلة متواصلة من العمليات العسكرية في نابلس وجنين وطولكرم 

أما . وطوباس وسلفيت وقلقيلية، وكانت هناك مداهمات يومية، واعتقاالت يومية في كل أنحاء الضفة الغربية
دفعي، وغارات الطائرات بهدف االغتيال وبهدف المساس المتعمد في غزة فقد تم اتباع سياسة القصف الم

وحين وقعت مجزرة شاطئ غزة، وتناقلت تليفزيونات العالم صورة الطفلة هدى وهي تبكي فوق . بالمدنيين
جثث أفراد عائلتها، أظهرت حكومة إسرائيل انعداما شبه كامل للحساسية اإلنسانية، فبدال من محاولة التوقف 

 شهيدا 13 امتصاصا لهذه الصدمة اإلنسانية، بادرت إلى توسيع قصفها في اليوم التالي لتحصد عن القصف
  .بينهم أيضا أطفال ونساء حوامل

لقد مارست إسرائيل سياسة العنف والعنف والعنف، وفي ظنها أنها هي التي توصلها إلى هدفها، إلى أن جاءت 
 أطلق عليها منفذوها، لتضع حدا لجدوى هذا النوع من العمل كما) »الوهم المتبدد«عملية (العملية الفدائية 
وقد وصلت الرسالة إلى إسرائيل وتم وعيها بدقة، وبسبب ذلك انفجر الغضب اإلسرائيلي . المنفلت من عقاله

كما لم يحدث من قبل، إذ ثمة سياسة تم رسمها وتدقيقها، وتم وضعها موضع التنفيذ، وتعهدها جنرال في 
شارون، ويتابعها اليوم نائبه ايهود اولمرت، وإذا بهذه السياسة تكاد تتالشى كلها بفعل عملية مستوى آرييل 
فالجيش الذي يعتبر نفسه جيشا ال يقهر، الجيش الذي . وهكذا انفجر الغضب، وانفجر ألسباب عدة. فدائية واحدة

. ن سوى سالح التصميم واإلرادةيهدد الدول حتى أواسط آسيا، يهز كبرياءه حفنة من الشبان الذين ال يملكو
موقع مدجج بالسالح يهاجم في غفلة من ضباطه وجنوده، ويتوزع مصيرهم بين قتلى وجرحى واسير حرب، 

هذه اإلهانة للعسكرية اإلسرائيلية، هي . ثم يتم انسحاب المهاجمين بدون أن يعرف الجيش إلى اين انسحبوا
دد ماليين المدنيين بقطع الكهرباء والماء والطعام عنهم، ثم بدون شك سبب من أسباب الغضب الذي يحشد ويه

  .يهددهم بالتدمير والقتل والخطف، وبحجة استرجاع جندي مخطوف
وقد أرفقت إسرائيل حملة التخويف العسكري هذه، بحملة إعالمية تصف العملية الفدائية باالرهاب، كما هي 

 المقاتلون يقومون بعمليات انتحارية يموت بسببها مدنيون العادة، ولكن وصف اإلرهاب هذا كان يتم عندما كان
. إسرائيليون، وهي عمليات أيدها كثيرون وعارضها كثيرون أيضا، وكان بين المعارضين فلسطينيون وعرب

ولكن االستمرار بوصف العملية األخيرة بأنها عملية إرهابية فيه كثير من اإلسفاف السياسي واإلعالمي، فهي 
ة نموذجية، تتم ضد جيش محتل، وتتم داخل موقع عسكري، ويتواجه فيها جنود ومقاتلون من عملية عسكري

في عملية كهذه؟ إن وصف اإلرهاب هنا هو مجرد تكميل لسياسة سابقة تريد أن » اإلرهاب«الجانبين، فأين هو 
  . 11/9/2001تحافظ على تالقيها مع معركة الواليات المتحدة األميركية ضد اإلرهاب منذ 

كذلك أرفقت إسرائيل حملة التخويف العسكرية الجارية، بحجة إعالمية أخرى، تصور العملية على أنها اعتداء 
. خارجي على دولة إسرائيل، حيث من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها كما قال الناطق باسم البيت األبيض
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عن نفسها في حالة عدوان خارجي، فإن أن تدافع الدولة ) وحده(وإذا كان مفهوما في إطار القانون الدولي 
إسرائيل تريد أن تمد هذا المفهوم ليصبح شامال لالحتالل اإلسرائيلي أيضا، فإسرائيل تريد هدوءا لدولتها، 
وتريد في الوقت نفسه هدوءا الحتاللها، وهذا منطق مقلوب على قفاه، مع أن هناك من الناطقين األميركيين من 

  .يرى فيه ذروة المنطق
لقد راقبت إسرائيل الحوار الوطني . مة في هذا الوضع المتوتر ظاهرة أخرى تزيد في غضب إسرائيلوث

كان الحوار يدور حول وثيقة األسرى، وهي وثيقة ترفضها إسرائيل شكال . الفلسطيني بدقة، وأكاد أقول بسرور
تراقب تنامي الخالف بين فتح ومضمونا، ولكنها ابتلعت رفضها، وتصرفت وكأن األمر ال يعنيها، ألنها كانت 

وحماس وتنتظر وصوله إلى لحظة االنفجار، االنفجار األمني عبر االشتباكات، أو االنفجار السياسي عبر 
وتقلصت خالفات الحوار . االستفتاء، وتأمل أن يؤدي هذا التوتر إلى إقصاء حركة حماس عن سدة الحكم

ت كما قيل حول خمس كلمات، وكانت هذه الكلمات الخمس الفلسطيني ولكنها بقيت جوهرية، رغم أنها تمحور
ولكن في تلك اللحظة، في تلك اللحظة بالذات، يوم . كفيلة بإفشال الحوار من قبل من يريدون تفشيله، وهم كثر

، جاءت العملية العسكرية ضد المعسكر اإلسرائيلي، وتم خطف الجندي من معسكره وليس من 25/6/2006
لي يتظاهرون ويطالبون بعدم تسليم الجندي إال إذا تم اإلفراج عن ابنائهم األسرى في الشارع، وخرج األها
وفي تلك اللحظة، في تلك اللحظة بالذات، تم االتفاق على الكلمات الخمس، وتم التوافق . السجون اإلسرائيلية

وهكذا نشأ . ة وطنيةعلى وثيقة األسرى بعد تعديلها وتطويرها، وتم االتفاق على العمل باتجاه حكومة وحد
تالحم جديد بين األسرى أصحاب الوثيقة، وبين المناضلين أصحاب العملية الفدائية، واستطاع هذا التحالف بين 
األسرى والمقاتلين أن يفرض إنجاز وثيقة االتفاق الوطني، وأن يسقط مراهنة إسرائيل، وبعض مريديها، فال 

ويتعزز التالحم الوطني، ثم يتنادى المقاتلون المتناحرون من الشوارع يقع االقتتال، وال يقع االنقسام السياسي، 
ونقلت شاشات التلفزيون صور مقاتلي فتح وهم يتعاونون . لكي يعملوا معا من أجل مواجهة العدوان اإلسرائيلي

  .ائيلوزاد ذلك في غضب إسر. مع مقاتلي حماس في كل المواقع وكأن شيئا لم يحدث بينهما في األيام الخوالي
حملة مركزة ضد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة . اتخذ غضب إسرائيل هذه المرة أبعادا جديدة

  .وحملة مركزة ضد سوريا. حماس
وزير العدل اإلسرائيلي حاييم رامون اجتمع مع نظيره األميركي ادوارد غونزاليس، ووصف خالد مشعل بأنه 

  .بصرامة وجدية مع سوريا التي تأوي خالد مشعل على أراضيهازعيم المخربين، وطالب أميركا بالتصرف 
إن انطباعي هو أن المشكلة األساسية تكمن في دمشق، ويتعين : السفير االميركي في إسرائيل ديك جونز قال

  .على المجتمع الدولي أن يركز جهوده وضغوطه على سوريا ليوضح لها أن سلوكها غير مقبول
. إسرائيل أرسلت طائراتها لتحوم حول سوريا.  لهذه المواقف أن دخلت حيز التنفيذوما لبثت الترجمة العملية

إن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وكأنه : والناطق باسم البيت األبيض قال مبررا السلوك اإلسرائيلي
تحدث عن االتفاق ولم يتوقف الناطق األميركي عند هذا الحد، . يقول إن من حق إسرائيل أن تدافع عن احتاللها

دعونا ننتظر حتى نرى شيئا حقيقيا، إذا : قال. الوطني الفلسطيني على أساس أنه أمر مزعج، بل ومرفوض
). وكلمة اإلرهاب هنا ذات داللة خاصة هذه المرة(» اإلرهاب«أرادت حماس أن تنال االعتراف فعليها أن تنبذ 

ثنا عنها، هذه هي الشروط األساسية وبعدها يمكن أن على حماس أن تتقيد بالخطوات األخرى التي تحد: وقال
  .نمضي من هناك

الرئاسة الفلسطينية والحكومة ستعمالن معا بعد إقرار وثيقة االتفاق الوطني، وهذا ما ال تريده .... واآلن
ينية ولذلك سيتواصل العدوان اإلسرائيلي، وسترفض الرئاسة الفلسط. إسرائيل، وما ال يعجب اإلدارة األميركية

  .وتقاطع، وسوف يتم توسيع التهديد اإلسرائيلي ليشمل سوريا وغيرها، إال من رضخ واستكفى
وهذه هي صورة األيام المقبلة، وطالما أن في البيت األبيض من يردد بأن من حق إسرائيل أن تدافع عن 

  .اطئ غزة، وال يستطيع أن يرى صراخ الطفلة هدى على ش)جلعاد شليط(نفسها، ويرى خطف الجندي 
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  .كفى: هذه هي صورة األيام المقبلة، طالما أن صوتا عربيا جماعيا لم يرتفع ليقول لصاحب البيت األبيض
2/7/2006الشرق األوسط   

 
 

  الفلسطينيون تحت ضغط التراجع العربي .31
  ياسر الزعاترة 

طة في نزاعهم مع عدوهم، ماذا يفعل الفلسطينيون عندما تغدو الدول العربية، وعلى رأسها الشقيقة الكبرى وسي
؟ )الحيلولة دون مزيد من التصعيد وللحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني(وبالطبع تحت ذات الالفتة التقليدية 

ماذا يفعل الفلسطينيون عندما يتراجع الوضع العربي الرسمي إلى هذا الحد بعد أن قايضت أنظمته ضغوط 
 لسطيني؟ اإلصالح بالتراجع في الملفين العراقي والف

هناك من دون شك نقاط ضوء خافتة هنا وهناك في الوضع العربي الرسمي، تسمح بالقول إن قدراً من التمرد 
الموسمي على اإلمالءات ربما توفر بشكل من األشكال، لكن عموم الحراك السياسي العربي خالل العامين 

يال ياسر عرفات وتمرير الموقف كما لو أنه الماضيين بات عبئاً على الفلسطينيين وقضيتهم، تحديداً منذ اغت
 . مات بالسكتة القلبية وليس بسم سرى في أوصاله

ولم يتوقف األمر عند هذا الحد ، بل تجاوزه نحو تمرير القرار والسلطة إلى من انقلبوا عليه ، وصوالً إلى 
ن القتل واالختطاف فرض تهدئة ظالمة على الفلسطينيين لم يحصلوا من خاللها على شيء سوى المزيد م

اآلن تنهض قصة الجندي األسير كشاهد على بؤس الموقف العربي الرسمي ، ذلك الذي . واإلذالل والتدمير
ليس إلى وسيط يحاول تقريب المواقف ، بل إلى عنصر ضغط وابتزاز للفلسطينيين من أجل إنهاء : تحول

لها من انتصار كبير ورائع على غطرسة القوة قضية الجندي بما يحولها وقبلها العملية ، التي اختطف خال
اإلسرائيلية إلى هزيمة سياسية تؤكد أن الوضع الفلسطيني برمته ، ما زال يعيش ذل االحتالل ال عنفوان 

ليتهم توسطوا على نحو يحفظ ماء الوجه للفلسطينيين، ألم يكن بوسعهم أن يؤكدوا على المطلب  . المقاومة
ء واألطفال، أم أن في ذلك ما ينطوي على إذالل لإلسرائيليين، وفتح الباب أمام مزيد األولي باإلفراج عن النسا
 من عمليات االختطاف؟

ولكن ماذا عن عمليات االختطاف اليومية في الضفة ، بل في غزة أيضاً كما كان الحال قبل أسبوعين في قصة 
تؤمن اإلفراج عن الشابين المشار إليهما اختطاف الشابين من بيتهما؟ ترى هل كان بوسع الشقيقة الكبرى أن 

 مقابل الجندي؟، 
قبل حكاية الجندي األسير ، كان بعض العرب يضغطون على حماس لالعتراف بالمبادرة العربية ، فيما هم 
يسمعون إيهود أولمرت يقول أمام كاميرات التلفزة إن حدود إسرائيل من البحر إلى النهر ، فيما يستكثرون 

 في المئة من 22ترد بذات الخطاب ، مع أنها لم تقف في وجه أحد يمكنه الحصول على على حماس أن 
 . فلسطين ، ال أيام أوسلو ، وال أيام محمود عباس الجديدة

مثير للقهر هذا الذي يجري ، في وقت تتحمل فيه القوى السياسية الشعبية العربية واإلسالمية مسؤولية كبيرة 
لعربي من القضية الفلسطينية والقضية العراقية ، فنحن هنا ال نتحدث عن قضيتين عن هذا التردي في الموقف ا

 وطنيتين في واقع قطري عربي معروف ، بل عن قضيتين تؤثران على وضع األمة بأسرها ، 
وفي حين تبدو فلسطين عنوان صراع األمة مع من يريدون إذاللها ، فإن احتالل العراق كان تابعاً للرؤية 

. ة ، ولوال المقاومة العراقية لكان الوضع العربي برمته تحت االستعمار االنتداب األمريكي هذه األيامالصهيوني
ثمة حاجة إلعادة فلسطين والعراق إلى جدول أعمال الحركات اإلسالمية والقوى الحية في األمة ، ليس 

افع مع األنظمة ، أكان منها بوصفها مظاهرات موسمية وتبرعات وهبات ، بل بوصفها واحدة من عناوين التد
ال أظن أننا في حاجة . من يتواطأ ضد المقاومة وقواها ، أم من يتراجع أو يفرض التراجع على الفلسطينيين
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إلى التأكيد على أن األمة تعيش مواجهة مع المشروع األمريكي الصهيوني إلذاللها ، وإذا كانت بعض األنظمة 
ي الداخل مقابل التراجع في الملفين الفلسطيني والعراقي ، فإن على قد قررت شراء وجودها وإطالق يدها ف

 .القوى الحية أن تتصدى لهذه الصفقة التي تهدد الحاضر والمستقبل في آن
2/7/2006الدستور    

 
  أمطار الصيف والوثيقة .32

 عبداهللا اسكندر
 رفضها لعملية السالم على ال يهم ان يكون خالد مشعل في دمشق، او في غيرها من العواصم، لتنقل اسرائيل

ذريعة مواجهة . المسار الفلسطيني الى حملة على سورية او غيرها، تدعمها في ذلك الواليات المتحدة
فهذه الذريعة . باتت تقليدية كثيرا في تبرير تملص الدولة العبرية من التزاماتها ازاء الفلسطينيين» االرهاب«

والحجة ان قياديا ألحد فصائله المطرود اصالً من . لوباً للعدالةتحاول ان تجعل شعبا بكامله مطارداً ومط
  !أرضه ما زال يعيش في الخارج، بعد محاولة موصوفة الغتياله في عاصمة عربية أخرى

، كان الفلسطينيون الذين عانوا االنشقاق بين الرئاسة والحكومة الى حدود المواجهة »امطار الصيف«قبل بدء 
فهي البرنامج السياسي االول من نوعه الذي يحدد اهداف . ع وثيقة استثنائية االهميةالمسلحة على وشك توقي

بما ينهي حجة الخالفات . ويلقى، للمرة االولى، تأييد الفصائل المتعارضة ايديولوجيا. الحل السلمي
على اساس » اسيةالحم«والحكومة » الفتحاوية«االستراتيجية الفلسطينية الداخلية، ويعيد العالقة بين الرئاسة 

الدارة الشأن » حماس«ويعطي لالنتخابات التشريعية االخيرة معناها العميق المتمثل باختيار . برنامج وطني
  .اليومي، على ان يحكم الرئاسة والحكومة سعي موحد إلقامة الدولة الفلسطينية

ئيلية األحادية في أزمة، ألنه كان من شأنه ان يضع كل أسس السياسة االسرا» وثيقة االسرى«هذا التوافق على 
» الوثيقة«. ينهي اسطورة عدم وجود الشريك او ان الشريك الجاهز ضعيف الى حد ال يجدي التفاوض معه

توفر لمحمود عباس بصفته الرئاسية في السلطة ومنظمة التحرير دعما من اكثر األطراف راديكالية في 
ليس موجوداً فقط، وانما موجود وقوي وقادر على التفاوض مما يعني ان الشريك الفلسطيني . مواجهة اسرائيل

  .باسم كل الفلسطينيين
على خططها األحادية في » الوثيقة«الحكومة االسرائيلية ال تريد ان تسمع بالسالم وموجباته، وادركت خطورة 

عدما بررت طرح الخطة وب. الضفة الغربية، الوسيلة الوحيدة للتخلص من التزام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة
األحادية بعدم قدرتها على االنتظار الى ما ال نهاية من اجل ان يرتب عباس بيته الداخلي، جاء التوافق 

وبات ملحاً بالنسبة الى اولمرت ان يجد تبريراً جديداً ... ليعلن االستعداد للمفاوضات» الوثيقة«الفلسطيني على 
ول الى برنامج فلسطيني عام، وسعي الى نقل مأزق الخطة األحادية الى من التح» الوثيقة«منع : لرفضه السالم

ميدانياً بارسال طائرات حربية فوق القصر الرئاسي في الالذقية، وديبلوماسيا . الخارج، الى حيث يوجد مشعل
  .»الوثيقة«والهدف هو . عبر السفير االميركي لدى االمم المتحدة جون بولتون

، واسماعيل هنية، »فتح«ن المفترض ان يوقع عباس، كرئيس للسلطة وممثل لـ وفي اللحظات التي كان م
، تمهيداً إللغاء االستفتاء الذي ال تعود له أي وظيفة »الوثيقة«، على »حماس«كرئيس للحكومة وممثل لـ 

ائيلي، وعودة الحياة الطبيعية الى المناطق الفلسطينية، في هذه اللحظات بدأ الهجوم المدفعي والجوي االسر
المنتخبة، لينشغل الجميع باألزمة الجديدة، بدل » الحماسية«وبدأت عمليات االعتقال الواسعة في الضفة للقيادات 

  .»الوثيقة«تفعيل التوقيع على 
وهي الحجة التي اتاحت للدولة العبرية قلب معطيات المشكلة، لكنها . الحجة االسرائيلية هي اختطاف الجندي

لفلسطيني الى مكان، ينبغي بذل جهود استثنائية العادته الى ما كان عليه لدى اعالن ايضا دفعت بالوضع ا
وهذا يطرح بدوره اسئلة على القيادات السياسية الفلسطينية، خصوصاً لجهة انجرار . »الوثيقة«االتفاق على 
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.  النظر عن النياتقيادات عسكرية ميدانية الى ممارسات تالقي الذرائع االسرائيلية في منتصف الطريق، بغض
فبعض من هذه القيادات، وإن اختلفت التسميات والجذور، يتصرف وفق منطق قبضايات الشوارع، اكثر من 

وفي مثل هذا السلوك ما يؤكد اهمية . كونه أجنحة عسكرية لتنظيمات سياسية تخوض مواجهة من االكثر تعقيدا
وربما لهذا السبب ايضاً . ن يغادرون الشوارعالتي يفترض ان تسعى الى جعل المسلحي» الوثيقة«مبادئ 

  .لتدفن مع ركام البنى التحتية في قطاع غزة» الوثيقة«، قبل أي هدف آخر، قصف »امطار الصيف«استهدفت 
2/7/2006الحياة   

 
  هل ستنقلب حماس على نفسها؟ .33

  العفيف األخضر 
ط على أنها المبادرة التاريخية التي دشنت       الفلسطينيين تاريخ فلسطين والشرق األوس    " وثيقة األسرى "هل ستدخل   

بداية تعافي النخبة اإلسالمية الفلسطينية من هذيانها الجهادي المزمن؟ هل ستقطع الطريق على الحرب األهلية               
الفلسطينية الكارثية التي تلوح في األفق؟ وفي الوقت نفسه هل ستفتح الطريق إلـى حـل النـزاع الفلـسطيني                    

في , التي استغرقها النقاش في الوثيقة      , ع العربي اإلسرائيلي؟ وهل ستضع العشرون يوماً      لب النزا , اإلسرائيلي
الجبهة الديمقراطيـة لتحريـر     , الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   , حماس,بين ممثلي فتح  , سجن داريم اإلسرائيلي  

ادية والبـشرية   حجر األساس لبناء شرق أوسط مسالم يكـرس مـوارده االقتـص           , والجهاد اإلسالمي , فلسطين
كما فعل الشرق األوسط كثيراً وغالباً في تاريخه وخاصـة          , لصناعة الحياة بدالً من إهدارها في صناعة الموت       

  .؟ في السيناريو المتفائل الجواب هو ربما 1948منذ أول حرب عربية إسرائيلية سنة 
الديبلوماسـية  , لرئيس محمـود عبـاس  ا, منظمة التحرير الفلسطينية, ماذا في وثيقة األسرى؟ ما طالبت به فتح  

: االعتراف بإسرائيل :حماس غداة فوزها في التشريعيات الفلسطينية منذ ستة أشهر        , اإلقليمية والدولية والرباعية  
, االعتراف باالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مع إسرائيل منذ أوسلو ومـع الرباعيـة               

  .ير رجعة داخل حدود إسرائيلترك العنف الجهاد إلى غ
مـع تعـديالت شـكلية علـى        ,  أخيراً على وثيقة األسرى    - على األقل بعض حماس الداخل       -موافقة حماس   

لكنه ال  . بدت للمعلقين الغربيين موقفا ملتبساً ودون الحد األدنى من المطالب الدولية من حكومة حماس             , األرجح
مي الذي يحرم ويجرم تنازل المسلم عن شـبر واحـد مـن أرض              يبدو كذلك لمن يعرف الفقه الجهادي اإلسال      

ولمن يعـرف   ;وأحرى إذا كانت أرض فلسطين المحملة برموز دينية قوية تسجن عقل المسلم في قمقم             , اإلسالم
 14بهذا الفقه الجهادي الذي وجه العقيدة العسكرية اإلسـالمية منـذ            , المؤمنين السذج , عمق التزام قادة حماس   

سبب هزائم المسلمين في العصور     , بتهاونه بموازين القوى واتكاله على التدخل الرباني في التاريخ        , نوكا, قرناً
إلـى هزيمـة    ,منذ هزيمة المماليك أمام الحملة الفرنسية بقيادة نابليون في نهاية القرن الثـامن عـشر              , الحديثة

  .ن الحادى والعشرين بقيادة شاروناالنتفاضة الفلسطينية الثانية أمام الجيش اإلسرائيلي في مطلع القر
تقيدت حماس حتى اآلن بقيود     . ستكون حدثاً تاريخياً له قبل و بعد      , إذا أكدتها المعاينة  , قطيعة حماس مع الجهاد   

بـدالً مـن    " وقفاً إسالمياً على جميع المسلمين في العـالم       "مثالً تقيدت بفقه الجهاد في اعتبار فلسطين        . الجهاد
, يخطئ من يثير قضية الوطن فـي هـذا الموضـوع          : "مسلمين ومسيحيين , ميع الفلسطينيين اعتبارها وطناً لج  

فأينما تحققت مبادئ اإلسالم وضمنت الحقوق اإلسالمية فثمـة         . ولكنه يرتبط بدينه  , فالمسلم ال يرتبط باألرض   
الفتاوى , لحسن اليوبي  ("ففكرة الوطنية كانت من أشد ما ابتلي به اإلسالم في الحقبة األخيرة           (...) وطن المسلم   

كما تقيدت بـه    ): 1998) المغرب(طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية      , 206ص  ,الفقهية في أهم القضايا   
« هدنـة »أفتى اإلمام ابن زكريا في صلح       :" على إسرائيل بعد هزيمة االنتفاضة    " هدنة طويلة "¯ في عرضها ل  

 سنة بأنه غير ماض غير جائز وغاية ما يقع فيه الصلح بـين              انعقد بين السلطان والعدو لمدة تزيد عن عشرين       
. وقد أخذت حماس في الهدنة بالقول الـراجح       ). 241ص  ) المصدر نفسه ( المسلمين وعدوهم السنتان والثالث     
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أما الفقيه ابن خجو فقد صنف عقد الهدنة أو الصلح مـع            :"بالقول المرجوح , لحسن حظ الفلسطينيين    , ولم تأخذ   
التزام حماس بفقه الجهاد دفعها النتخاب نتيناهو سـنة         ) 242نفس المصدر ص    " (ن البدع المحرمة  الكافر ضم 

 وإسقاط شمعون بيريس الذي كان مشروعه إكمال المصالحة اإلسرائيلية الفلسطينية وتوقيع السالم مـع               1995
ـ    , حافظ األسد باعتراف هذا األخير لوفد برئاسة عزمي بشارة         ة دون تنفيـذ الـسلطة      ودفعها ومـازال للحيلول

الفلسطينية للشرط األول من خارطة الطريق الذي ينص على إيقاف العنف ونزع سالح الميليـشيات لالنتقـال                 
  .انسحاب جيش االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية: للمرحلة الثانية والثالثة

تمال تركها لفقه الجهاد وللجهاد     باح, ما لم يقع حدث ليس في الحسبان      , توقيع حماس أخيراً لوثيقة األسرى واعد     
شجع فقهاء اإلرهاب من يوسف القرضـاوي       . النيل من المدنيين األبرياء   : ذاته الذي هو اليوم مرادف لإلرهاب     

, ال يوجد مدنيون في إسرائيل    "إلى راشد الغنوشي إرهاب حماس األعمي عندما زعموا في فتواهم الشهيرة أنه             
! تالهم وقتلهم بما في ذلك األجنة في بطون أمهاتهم كما أفتـى القرضـاوي             يجب ق " فجميع سكانها جنود احتياط   

  !.الجنين عندما يكبر سيصبح بدوره فرداً في جيش االحتياط اإلسرائيلي
من القواعد  , من السياسة الشرعية إلى السياسة الوضعية     , بالقوة, بالتوقيع على وثيقة األسرى بدأت حماس تنتقل      

إلى الواقعية التي تتقيـد     , الذي تجلى بكل فظاظة في ميثاقها     , من الهذيان الديني  , رغماتيةالفقهية الجامدة إلى الب   
إلى اعتبـار   " وقفاً إسالمياً "من اعتبار فلسطين    , بموازين القوة على األرض بدالً من التقيد بأقوال فقهاء الجهاد         

تسمر في مبدأ اللذة الصبياني إلى التكيف مع        من ال , القطاع والضفة وطناً صالحاً لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة        
إذا تحول انتقال حماس بالقوة إلى انتقال بالفعل من حماس األمس الجهادية إلى حماس الغد               . مبدأ الواقع الراشد  

  . درجة180وانقلبت على نفسها بتغيير اتجاهها , التفاوضية فسيعني ذلك أن حماس تنصلت من هويتها
بأنهم طلبوا مهلـة    , بعد لقائه بقادة حماس في القاهرة غداة فوزهم في االنتخابات         , صرح الجنرال عمر سليمان   

يبـدو  . كما أكد رئيس المخابرات المصرية العامة     "  درجة 180تغيير اتجاههم   "¯ ستة أشهر إلقناع قواعدهم ب    
 إلـى مجـرة     لكن من الصعب تصور مثل هذا االنتقال التاريخي من مجرة         . أن رجال حماس لم يخلفوا الميعاد     

الجهاد غدا طبيعة ثانية في قادة ومجاهدي حماس مثلما هو طبيعة ثانية في الحركات اإلسالمية               . أخرى بسهولة 
وربمـا انقـسام    , دون صراع داخلـي   , فرضيتي أن مثل هذا االنتقال لن يحصل أكبر الظن        . الجهادية األخرى 
  ... حماس أو تفككها 

شاركوا في صياغة وثيقة األسرى مع مروان البرغـوثي وممثلـي   , شةالنت, بقيادة أحد مؤسسيها , أسرى حماس 
, وزراء حماس وبرلمانيوها منهم من مازال غارقاً في هذيانـه الجهـادي المـزمن             , الفصائل المسلحة األخرى  

مجاهدو كتائـب   , ومنهم من بدأوا يحاولون االنتقال من الهذيان إلى إعادة ربط العالقة مع الواقع وقوانين الواقع              
, أي تحكمت فيهم الرغبة المميتة في أن يكونوا قتلة وقتلـى          , الذين استبطنوا غريزة الموت أخذاً وعطاء     , القسام

أما قادة حماس الخارج فينشدون واقفين النشيدين الـوطنيين         ... في حالة تمرد نصف معلن على محمود هنيه         
رئيـسها مـشعل   , قيادة الخـارج . ضاربةوهكذا فقيادة حماس خاضعة لضغوط قوية مت     ... السوري واإليراني   

. الحركـة األم لحمـاس    , إيران وسورية فضالً عن اإلخوان المسلمين المـصريين       , رهينة حزب اهللا  , وبطانته
الحكومة المصرية بطرح اتفاقيات كامب ديفيد لالستفتاء       , محمد مهدي عاكف  , مطالبة مرشد اإلخوان المسلمين   

هـي  ) 13/6/2006القدس العربـي    (و" دريم"كما قال في تليفزيون     " يوإذا صوت الشعب على إلغائها فستلغ     "
رسالة لمتشددي حماس ليصروا بدورهم على إلغاء اتفاقيات السلطة الوطنية الفلسطينية مع إسـرائيل والقيـام                

 الحركـات ! كما يقول الفقه اإلسـالمي " ماضياً إلى قيام الساعة   "بفريضة الجهاد الذي شاءت إرادة اهللا أن يكون         
التونسية راشد الغنوشي   " النهضة"رئيس  . الجهادية األخرى ال تقل عن اإلخوان المسلمين صباً للزيت على النار          

وهو بالضبط ما حاولت    , لن تكون أكبر الظن إال اقتتاالً أهلياً بين الفلسطينيين        ,"انتفاضة ثالثة "¯ يطالب حماس ب  
  ...وثيقة األسرى تفاديه 
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س بترك اإلرهاب واالعتراف بمبدأ الواقع أقوى بما ال يقاس مـن التيـار الـذي                لكن التيار الذي يطالب حما    
حزب العدالة والتنمية اإلسالمي التركي وحكومته طالبا على لـسان رئيـسهما            . يحرضها على مواصلة الجهاد   

وبـاالعتراف  , العقيمـة " التخلي عن أساليب الماضـي    "¯حماس في رسالة مفتوحة ب    , طيب رجب أردوغان  ,
كما سماه  ,"شيخ اإلرهاب ."ئيل وبجميع االتفاقات التي أبرمتها السلطة الوطنية الفلسطينية معها وترك الجهاد          بإسرا

; ودعاها للتحلـي بالواقعيـة    " قلة خبرتها السياسية  " نعي على حماس    , حسن الترابي , اإلعالم العالمي في حينه   
, ية ما فتئت تضغط على حماس في االتجاه ذاتـه         جميع الفصائل الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطين       

وكذلك تفعل مـصر  . الرئيس محمود عباس يوجه لها اإلنذار تلو اإلنذار لتغير اتجاهها من النقيض إلى النقيض             
 في المئة من الشعب الفلسطيني الـذين        81وأخيراً  , واألردن فضالً عن الديبلوماسية الدولية ممثلة في الرباعية       

باالعتراف بإسرائيل واالنصياع لإلرادة اإلقليمية والدولية عسى أن ترفع عـنهم           , االستطالعاتفي  , يناشدونها
هذه الضغوط القوية المتناقضة    . والحرب األهلية التي وضعتهم على أبوابها     , أوزار المحنة التي زجت بهم فيها     

الـسؤال  . لذي سيتصدع وال شك   على حماس البد أن تكون لها تأثيراتها على إجماع حماس القديم على الجهاد ا             
  هو كيف ومتى؟

االتجاهات األقل هذياناً في حماس الداخل عن حماس الخارج وانخرطت فـي            , في السيناريو المتفائل  , إذا تخلت 
 اإلسـرائيلي   -واإلقليمي والدولي العام المناضل من أجل حل تفاوضي للنـزاع الفلـسطيني           , التيار الفلسطيني 

 هـذياناً   - وربما آخر أيامه   -في فلسطين عاش الجهاد أكثر أيامه       . ياً حدث األحداث  فسيكون ذلك سياسياً ورمز   
في القارات الخمس لعمليات حماس االنتحارية ضد المـدنيين         , نخبة وجمهوراً , وصفق غالبية المسلمين  , دموياً

هكذا فاحتمال ترك   و... ومن الجهاد قوتهم النووية الضاربة      , وجعلوا من حماس صنمهم المعبود    , اإلسرائيليين
ما ترك الجهاد قوم إال ذلـوا       : "حماس للجهاد سيكون صدمة صحية للوعي اإلسالمي الجمعي المسكون بحديث         

 إال قاعـدة    - لكن إلـى متـى؟       -وربما بداية النهاية للجهاد في أرض اإلسالم الذي لن تبقي مصرة عليه             , «
  .وأسامة بن الدن, أيمن الظواهري. الشيخين المجاهدين د

2/7/2006السياسة الكويتية   
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