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   بعد قصف عسقالنأولمرت يطلق يد الجيش لعزل المدن الفلسطينية  .1
 ، األمنية اعطت  ة اولمرت حكومأن  :  وكاالت  نقال عن  لمحتلةالقدس ا  من   6/7/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت

الضوء االخضر إلقامة منطقة أمنية عازلة موسعة في شمال قطاع غزة لمنع اطالق الصواريخ، بحيث تكـون                 
جيش االذن بمحاصرة بيت حانون وبيت      الهذه المنطقة تحت سيطرة الطيران والمدفعية االسرائيليين، كما تلقى          

دعـا  فيمـا   . ارات الجوية على مقار الحكومة الفلسطينية وقادة حماس وناشطيها        غ مع تكثيف ال   الهيا وعزلهما 
  .وزير البنية التحتية الى عمليات قتل منهجية كرد وحيد على الهجمات الصاروخية

على رغم ان المستشار القضائي :  الناصرةمن  مراسلهاأسعد تلحميعن  6/7/2006 الحياة وأضافت
لوزراء بعدم االفصاح عن قرارات المجلس الوزاري المصغر ومداوالته إال أن مراسل االذاعة  أمر ا،للحكومة

 افاد بأن الوزراء المجتمعين تباحثوا في سلسلة خطوات عسكرية ،العبرية المعروف بمصادره الوثيقة الصلة
 ، بحيث الغربيةضرب قادة حماس والبنى التحتية للحركة في قطاع غزة والضفة عدة خطوات منها، واقروا

. تشمل مؤسساتها المختلفة وشل نشاط منظمات االغاثة االنسانية التابعة لها ومصادرة ارصدتها في المصارف
مواصلة عمليات االغتيال لتطاول المزيد من قادة حماس ومواصلة توجيه ضربات عسكرية لخاليا  إضافة إلى

مواصلة النشاط   بالمقابل كما أقروا.شطين الميدانيينفرض المزيد من القيود على حركة الناو .اطالق القذائف
الديبلوماسي على الساحة الدولية بهدف ممارسة ضغوط على القيادة السورية لحملها على العمل من اجل اطالق 

في حال حصول تصعيد آخر، سوف وكانت التقارير االسرائيلية قد أشارت إلى أنه  .سراح الجندي المخطوف
 مراقبون  إليهلفت يشار من جهة أخرى، إلى ما  . في دائرة االستهداف الفلسطينيةحكومةيتم وضع وزراء ال

ن اجتماع المجلس الوزاري المصغر كان مقررا منذ ايام وال عالقة مباشرة له بسقوط القسام على أ من
ه على  الطالع اعضائه انما جاء اساساً بعد ان ارتفعت اصوات داخل الحكومة، تطالب بانعقاد.عسقالن

الخطوات العسكرية التي تعتزم اسرائيل القيام بها من دون االنتقاص من صالحية رئيس الحكومة ووزير 
 وجدير بالذكر أنه وفي سياق التصعيد أعلن أولمرت من جانبه اصراره وبشكل .دفاعه إقرار ما يريانه مناسبا

  .طلق سراح اي اسير لقاء الجنديت لن  على أن اسرائيلنهائي،
أن المجلس الوزاري خول أولمرت، وبيرتس، صالحية إصدار تعليمـات          : 6/7/2006 48 عرب    موقع وذكر

  فـي حـين زعمـت      .لألجهزة األمنية بالقيام بعمليات أمنية متواصلة تدريجية في قطاع غزة والضفة الغربية           
لى دفع مـا أسـمته      في المنطقة لعدة أيام للعمل ع     حيث ستبقى   . مؤقت منياألحزام  الأن  من  مصادر إسرائيلية   

سـتقلص حجـم قواتهـا فـي      وبعد ذلك .خاليا مطلقي الصواريخ إلى الجنوب باتجاه مدينة غزة ومخيم جباليا       
  .المنطقة، إال أنها ستقوم بإدخال وحدات خاصة حسب الحاجة فيما بعد

مـس، ان    أ ،مجلس األمني، اعتبر  إلى أن ال   :تل أبيب  من   6/7/2006الشرق االوسط    مراسل    نظير مجلي  ونوه
. اطالق صاروخ قسام على عسقالن، تطور خطير وتجاوز للخطوط الحمراء سيستدعي تغيير قـوانين اللعـب               

 ستدفع ثمنا باهظا مقابـل      هاوقال ان . ووجه تهديدا مباشرة لحماس بكل أذرعها وأجهزتها وقادتها في كل مكان          
حمـاس،  من صـنع    اسطة محركين   ، أن الصاروخ الذي أطلق بو      خالل الجلسة  وأوضح حالوتس . هذا التصعيد 

وقال انه يدل على ان هذه الحركة بـدأت تمتلـك           . ويعتبر تطويرا محليا للصاروخ البدائي المشهور باسم قسام       
 ان هذا ارتفاع كبير في درجات الخطر الكامن في نشاط حماس،             أيضا وأكد. خبرات عالية في صنع الصواريخ    

 يجعل مهمة تصنيع الصاروخ فـي        من شأن ذلك أن      نأل. بيعيال يجوز السكوت عنه أو التعامل معه بشكل ط        
ساد االجماع على   يشار إلى أنه    و .الضفة الغربية قريبة جدا، مما يعني ان تل أبيب والقدس ستكونان في خطر            
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، ان اطالق الصاروخ نحو      من جانبه   ديسكين أعتبرو. ان حماس بالذات هي التي تتحمل مسؤولية هذا التصعيد        
ال يمكن اعتباره قـرار     وأنه  ثل الهجوم على الموقع العسكري على حدود غزة وخطف الجندي،           عسقالن هو م  

وأشار في هذا السياق الى الفيلم الذي بثته قنـاة          .  وتوقيته لم يكن صدفة    قبلاللحظة، انما جرى التخطيط له من       
 هـا، بـأنهم يطورون  فضائية عربية، عدة مرات حول صناعة الصواريخ في غزة، وتباهى رجاالت حماس فيه              

 هذا اعتراف علنـي بـأن حمـاس         وأعتبر أن .  مجانا على كل التنظيمات الفلسطينية المسلحة      هاوانهم يوزعون 
تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل اطالق للصواريخ، حتى لو تبنت العملية مجموعات معدودة علـى تنظيمـات                

ن الحكومة االسرائيلية مرتبكـة فـي       أ ، تبين مما تسرب من نقاشات داخل المجلس     جدير بالذكر أنه و   و .أخرى
اختيار الوسائل التصعيدية وتشعر أن أيديها مكبلة، حيث انها تخشى من تبعات كل اجراء على مصير الجنـدي              

  .المخطوف، من جهة واآلثار الدولية لكل عملية عسكرية
ما قرره و ردينة اعتبر امس نبيل ابأن  إلى :رام اهللا من 6/7/2006 القدس العربي  مراسل وليد عوضوأشار

 وال يخدم الجهود المبذولة، كما انه ال ، العادة احتالل غزةا تصعيدا خطيرا ومتدرجالمجلس الوزاري المصغر،
وطالب االدارة االمريكية بالضغط علي الحكومة  .يساهم في خلق المناخ المالئم لتحصل حلول مرضية

لب مجلس االمن بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني وتجنيبه االسرائيلية لوقف العدوان والتصعيد، كما طا
  .المزيد من القتل والدمار

 صائب عريقات أكد أن اسرائيل تتذرع       أن: ب.ف.ا نقال عن     غزة من 6/7/2006 األيام الفلسطينية    وجاء في 
بل على العكس ستساهم    باألحداث األخيرة لفرض أمر واقع جديد، الفتاً الى أن منطقة عازلة لن تعالج المشكلة               

  .في تصعيد التوتر وتعقيد االمور
  
   يقرر تجميد إجراء االستفتاء على وثيقة األسرىعباس .2

قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى إن الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس            :  عبدالرؤوف أرناؤوط  ،رام اهللا 
فاق الذي توصلت إليه الفصائل بشأن هـذه        قرر تعليق إجراء االستفتاء على وثيقة األسرى وذلك في أعقاب االت          

اللجنة االنتخابية تلقت خطابا رسميا من مكتب عباس يطلب فيه من اللجنة            أن  : وذكر مصدر فلسطيني   .الوثيقة
  ".تجميد جميع االستعدادات مؤقتا

  6/7/2006الوطن السعودية 
  

  الجرائم اإلسرائيلية دليل على الفشل واإلرباك : هنية .3
يل هنية، رئيس الوزراء، اليوم، أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، يكشف المـستور مـن    أكد إسماع  :غزة

الخطة اإلسرائيلية والقاضية بإعادة احتالل مناطق واسعة من القطاع، وضرب البنية التحتية، وفرض العقـاب               
 .لى الحياة الفلسطينية  الجماعي على شعبنا الفلسطيني وترويعه، باإلضافة إلى إرباك عمل الحكومة والتشويش ع           

وقال هنية في بيان أرسل إلى وفا، إن الجرائم اإلنسانية التي ترتكبها إسرائيل، دليل على الفـشل واإلربـاك،                   
وأكـد أن القـضايا ال يمكـن         .ولكنها لن تدفع الشعب الفلسطيني إال إلى مزيد من الصمود والوحدة الوطنيـة            

 وإنما بالتوقف عن العدوان، واحترام إرادة الـشعب الفلـسطيني،           معالجتها بالتصعيد العسكري وتوسيع نطاقه،    
 فال القصف الجوى وال إعادة احتالل األرض، وال اعتقـال           :وتابع .واالستجابة لحقوقه ومطالبه الوطنية العادلة    

جلب الوزراء والنواب، وال التهديد بالقتل واالغتيال وال الحصار وال منع الشعب من العيش الكريم، يمكن أن ي                
وجدد هنية، مطالبته للدول العربية واإلسالمية، ومؤسـسات المجتمـع الـدولي،             .الهدوء واالستقرار للمنطقة  

للتحرك العاجل والمسؤول من أجل حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، ووضع حد للتجاوزات الخطيـرة               
  .التي يرتكبها االحتالل

  6/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
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  الى اجتماعات اللجنة التنفيذية ظمة التحرير تدعو حماسمن .4

رام اهللا برئاسـة    ودعت امس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب اجتماع لها في غـزة               :رام اهللا 
محمود عباس، حركة حماس الى المشاركة في االجتماعات المقبلة للجنة ممثلة برئيس الوزراء اسماعيل هنيـة                

 التشريعي عزير الدويك، الى حين التوصل الى صيغة عمل في اللجنة، في ضوء اتفاق الفصائل على                 او رئيس 
وقررت اللجنة التنفيذية ان تواصل الحكومة اعمالها ايا تكن الظروف وبصرف النظـر عـن                .وثيقة االسرى 

ئتالف وطني، وفقا لوثيقـة     االجراءات التي يقوم بها االحتالل، الى ان تتوافر الشروط الالزمة لتأليف حكومة ا            
وشدد المجتمعون على ضرورة التوصل الى حلول سياسية في قضية الجندي االسير لتجنيـب              . الوفاق الوطني 

الشعب الفلسطيني في غزة الكارثة، مؤكدين دعمهم للجهود المصرية المبذولة ومطـالبين جميـع االطـراف                
عالجة التداعيات التي قد تطـرأ علـى اسـر الجنـدي            وقرروا تأليف لجنة من القوى كافة لم      . بالتجاوب معها 

  .االسرائيلي
  6/7/2006النهار 

  
  الحكومة الفلسطينية تشكل لجان طوارئ للتعامل مع األزمة   .5

 أعلن األمين العام مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية محمد عوض أن الحكومة شـكلت عـدة لجـان                   :قنا
ة التي يعيشها قادة الحكومة والحركة والفلسطينيون خصوصا في قطاع          طوارئ للتعامل مع طبيعة األزمة اليومي     

وقال عوض في تصريحات لراديو صوت فلسطين إن الحكومة أعدت خطة طوارئ لتفادي أي ازمات قد                . غزة
 مـشددا   ،تنجم عن العدوان االسرائيلي المتصاعد ومن بينها توفير الكهرباء والمياه في المنازل والمستـشفيات             

وأضاف عوض أنـه جـرى تـشكيل لجـان          . ية تعاون البلديات والمؤسسات في مواجهة هذه األزمة       على أهم 
طوارئ في أكثر من مستوى منها في مناطق قد تتعرض الجتياح كمنطقتي رفح وخانيونس مـشيرا إلـى أن                   

  . هناك لجان طوارئ سيكون فيها امتداد مع لجنة متابعة عليا لمجلس الوزراء
  6/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الدويك يدعو إلى البدء في تنفيذ التفاهمات التي توصلت إليها الفصائل  .6

عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي إلى البدء فوراً في تنفيذ التفاهمات التي توصلت إليهـا               . دعا د  :رام اهللا 
مود عباس، ورئـيس    وقال الدويك في رسالة وجهها إلى كل من الرئيس مح          .الفصائل في وثيقة الوفاق الوطني    

 إن الظروف الصعبة والمتزامنة مع التصعيد اإلسرائيلي على شـعبنا، وبنـاء علـى               :الوزراء إسماعيل هنية  
التوصيات التي خلص إليها المجلس التشريعي في جلسته الطارئة، فإننا ندعوكم فوراً لتطبيـق وثيقـة الوفـاق            

  .الوطني
  5/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
  ائيل تحاكم الوزراء والنواب المخطوفين بتهمة االنتماء إلى حماسإسر .7

بدأت المحكمة العسكرية االسرائيلية في معتقل عـوفر        : غزةوتل أبيب   من   6/7/2006الشرق األوسط   نشرت  
أمس، النظر في قضايا الوزراء ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني وشخصيات قيادية اخرى            ) قرب رام اهللا  (

وجلب الى المحكمة امس خمـسة  . ماس، وذلك بتهمة االنتماء الى حماس وتولي مسؤوليات قيادية فيها      تنتمي لح 
وطلبت النيابة العسكرية تمديد اعتقالهم حتى تنتهي من        . منهم، في مقدمتهم وزير األوقاف الشيخ نواف الرجوب       

وفي حـديث الـى الـشرق       . كرونهاوأوضحت ان التهمة ثابتة عليهم وان المتهمين ال ين        . اعداد لوائح اتهامهم  
 رغـم أن النيابـة      :األوسط، قال المحامي الفلسطيني، جواد بولس، الذي أوكل اليه الترافع عـن المخطـوفين             
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فهي ترمي الـى عرقلـة      . العسكرية تحاول اظهارها محاكمة أمنية جنائية، فإنها من دون شك محاكمة سياسية           
سساتي في السلطة الفلسطينية وحكومة حماس ومنع قادة تيـار          عمل الوزراء والنواب بهدف تعطيل العمل المؤ      

وسألت الشرق األوسط بولس إن كان هذا الخطـف الجمـاعي محظـورا        .حماس من تثبيت أقدامه في السلطة     
حسب القوانين والعرف الدولية، فأجاب، إن اتفاقات أوسلو جعلت السلطة الفلسطينية جسما غير محدد المعـالم                

ولذلك فإن الحصانة التي يتمتع بها      . فهي أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي مدني        . ية الدولية في الساحة السياس  
 :وردا على سؤال عن حالة األسرى أنفسهم، صحيا ونفسيا، قـال          . قادة دول منظمة، غير متوفر في هذه الحالة       

ـ                 ا هـو حـال بقيـة       ال توجد مشكلة خاصة في هذا المجال ومع ذلك فإنهم يقبعون في غرف السجن تماما كم
في قضايا الزيارات والجـوالت     ومعاملة احتاللية بكل ما تعنيه الكلمة،       .  أشخاص في غرفة ضيقة    8السجناء،  

  . والطعام وتنفس الهواء الطبيعي النقي، فال تجد تجاوبا
لحة  ألزمت المحكمة العليا اإلسرائيلية، مص     :شفاعمرومن   5/7/2006وفا  -وكالة األنباء الفلسطينية  وأضافت  

وذلك في أعقاب التماس قدمته محاميـة مـن    .السجون، بالسماح لنواب التشريعي الفلسطيني بااللتقاء بمحاميهم      
  . 48مركز عدالة القانوني الناشط في أراضي عام 

مصادر قضائية إسرائيلية اعترفت أنها ال تزال، حتى يوم أمـس،  إلى أن   6/7/2006 48عـرب   وأشار موقع   
ة في تلفيق التهم للمختطفين من أجل تقديمهم للمحاكمة، ما يعني، ضـمنيا، أنـه قـد تـم     األربعاء، تجد صعوب 

فقد صرحت مصادر قضائية إسرائيلية، ذات صلة بقـضية         .. اعتقالهم قبل تدبير التهم المناسبة لكل واحد منهم       
يم عـدد كبيـر مـنهم        المختطفين، يوم أألربعاء، أن هناك شكوكاً كبيرة بإمكانية تقـد          والنواباعتقال الوزراء   

وبحسب أقوال المصادر فإن هناك صعوبة في إثبات أن المعتقلين متورطون فـي اإلرهـاب، ولـو                 . للمحاكمة
وتابعـت المـصادر ذاتهـا أن بعـض          ..بشكل غير مباشر، ألن السجل اإلرهابي لعدد كبير منهم نظيف جداً          

 اآلخرين بعد عقد صفقة مع آسري الجنـدي         المعتقلين سيتم إطالق سراحهم قريباً جداً، في حين سيطلق سراح         
  ..اإلسرائيلي

  
  الوزراء والنواب المختطفون يرفضون االعتراف بشرعية محاكم االحتالل .8

، محامي الوزراء والنواب المختطفين لدى، لأليـام، أن         سأكد المحامي جواد بول    :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
االسـرائيلية فـي محـاكمتهم او االعتـراف بـشرعية           الوزراء والنواب رفضوا االعتراف بشرعية المحكمة       

االختطاف الذي قام به الجيش االسرائيلي بحقهم، او شرعية التحقيق الجاري معهم، مشددين على ان اختطافهم                
  .سياسي في اهدافه وتوقيته وابعاده

  6/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  ل الرجوبجنود االحتالل شتموا النبي محمد عليه السالم اثناء اعتقا .9
 تعرض الوزراء والنواب الفلسطينيون الذين اعتقلوا، مؤخراً، لالعتداء بالضرب والشتم خالل عمليـة              :رام اهللا 

وأكد المحامي إسماعيل الطويل، الـذي يترافـع عـن           .اعتقالهم، كما عوملوا معاملة ال تليق بمواقعهم القيادية       
د لقائه وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني نايف        الوزراء والنواب المعتقلين، في تصريحات صحافية، بع      

الرجوب، أن جنود االحتالل تعاملوا مع الرجوب بشكل سيئ أثناء اعتقاله، بعد أن ضربوه، كما قـاموا بـشتم                   
وأضاف الطويل نقال عن الرجوب، أن الوزراء والنواب تعرضوا لمعاملة مهينة تتنافى مع              ).ص(النبي محمد   

: ص منتخبين يتمتعون بحصانة، بل على العكس من ذلك تمت معاملتهم كسجناء جنائيين، قـائال              مواقعهم كأشخا 
  .ةاالعتقال كان يفتقد لكل أشكال االحترام والدبلوماسي

  6/7/2006الغد األردنية 
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 المفاوضات بشأن الجندي االسرائيلي لم تتوقف: الحكومة الفلسطينية .10
اعلن امين عام مجلس الوزراء الفلسطيني االربعـاء ان         : غزةوس  القدمن   6/7/2006القبس الكويتية   نشرت  

المفاوضات بشأن الجندي االسرائيلي االسير مازالت جارية ولم تتوقف، مطالبا الجانبين الـدولي واالميركـي               
واعتبر عوض خالل اعتصام نظمه العـاملون فـي          .بالعمل على توفير جو لهذا الحوار ان ارادا حال للقضية         

ان  س الوزراء امام مقرها احتجاجا على القصف االسرائيلي للمقر وللمؤسسات الفلسطينية المختلفـة            رئاسة مجل 
التصعيد االسرائيلي المتواصل يشكل عائقا امام الحوار الجاري بشأن التوصل الى حل لالفراج عـن الجنـدي                 

ـ            ى حيـاة االسـير، وعلـى       االسرائيلي االسير، مؤكدا استمرار توجه رئيس الوزراء وتأكيده على الحفاظ عل
  .المتحاورين االستمرار في الحوار

 كشف النـاطق باسـم      :يوسف الشايب نقالً عن مراسلها في رام اهللا وغزة         6/7/2006الغد األردنية   وأضافت  
غازي حمد، أن االتصاالت لحل قضية الجندي االسرائيلي األسير مازالت جارية، رغـم             .الحكومة الفلسطينية د  

 ساعة التي حـددتها حتـى صـباح         24قاومة التي تحتجزه طي الملف عقب انتهاء مهلة الـ          إعالن أجنحة الم  
 إن الحكومة مازالت تحاول معالجة القضية من خالل القنوات الدبلوماسية خـصوصا فـي               :وقال حمد . الثالثاء

ت ومداوالت  ضوء التصعيد اإلسرائيلي المتزايد، مشيرا إلى أن الوفد المصري يواصل مساعيه وهناك اقتراحا            
حول قضية الجندي ، لكنه اعترف ان الوضع بات صعبا ومعقدا خصوصا وان الوقت عامـل أساسـي، وان                   

وكشف حمد عن وجود أكثر من طرف دولي يشارك في الوساطة،            .تصلب الطرف اإلسرائيلي يصعب األمور    
في إطالق سراحه مقابل إطالق     مشيرا الى ان االقتراح المتبلور حتى اللحظة بشأن قضية الجندي األسير يتمثل             

سراح أسرى في وقت الحق، وان مسألة معايير هؤالء األسرى الزالت قضية تحتاج إلى نقاش، كما أن أجنحة                  
المقاومة لم تقبل بهذا االقتراح بهذه الصيغة مشددا على أن الحكومة ليست طرفا في هذه المفاوضـات ولكنهـا                   

  .تحاول المساعدة
  

  بارقة أمل بحل قضية الجندي االسير ال صفقات وال: األحمد .11
نفت السلطة الوطنية الفلسطينية علمها بوجود أي نوع من الصفقات بين خاطفي الجندي : كمال زكارنة، عمان

ال يوجد اي جديد : وقال رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام االحمد .االسرائيلي والحكومة االسرائيلية
كما ال تلوح في االفق أي بارقة أمل لحل هذه المشكلة الن كل االطراف .. سيربشأن الجندي االسرائيلي اال

متشبثة بمواقفها وكل االقتراحات التي قدمت من قبل الوسطاء لم يأخذ بها احد ال الحكومة االسرائيلية وال 
عد من  ان الوسطاء المصريين حاولوا الحصول على و:وقال االحمد للدستور. الجهات التي أسرت الجندي

وقال ان السلطة الفلسطينية ليست طرفا في . الحكومة االسرائيلية باطالق سراح اسرى فلسطينيين لكنها رفضت
واضاف ان اعالن اسرائيل اقامة منطقة عازلة شمال قطاع غزة يزيد  .الموضوع وال تستطيع ان تفعل شيئا

 .االمور تعقيدا الن ذلك يعني تقسيم القطاع
  6/7/2006الدستور 

  
  الداخلية تدعو المجتمع الدولي ومجلس األمن إلى وضع حد لغطرسة االحتالل .12

دعت وزارة الداخلية واألمن الوطني المجتمع الدولي، ومجلس األمن، ومنظمة المـؤتمر             :كتب فايز أبو عون   
حتالل جامعة العربية، وكافة منظمات حقوق اإلنسان، إلى القيام بواجبهم، ووضع حد لغطرسة اال            الاإلسالمي، و 

وزارة في بيان وزعته علـى المعتـصمين        الوأعربت   .المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية     
على أنقاض الوزارة المدمرة بفعل الطيران الحربي اإلسرائيلي، من موظفين ومتضامنين، عن إدانتها لعمليـة               

  .ارة للمرة الثانية خالل أسبوع واحدالقصف الهمجية التي طالت المؤسسات التعليمية والوزارات، وقصف الوز
  6/7/2006األيام الفلسطينية 
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  الدويك يطالب االتحاد البرلماني الدولي بعقد جلسٍة طارئة لمناقشة العدوان الصهيوني. د .13

عزيز الدويك، رسالةً إلى رئيس االتحاد البرلماني . وجه رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د:رام اهللا
 رئيس المجلس في رسالته بالشكر والتقدير لدور االتحاد البرلماني الدولي في حماية الديمقراطية وتوجه. الدولي

وأشار في رسالته إلى العدوان الصهيوني الذي يتعرض له قطاع غزة، بتدمير  .وتعزيزها على نطاق العالم
ضحاً أن هدف العدوان هو البنية التحتية؛ من شبكات طرق ومياه وكهرباء وتدمير المؤسسات الشرعية، مو

تقويض النظام السياسي الفلسطيني الديمقراطي، وإنهاء وجود السلطة الوطنية الفلسطينية، بهدف تمرير خطة 
أولمرت أحادية الجانب، ورسم حدود الكيان الصهيوني بالقوة من جانٍب واحٍد على حساب الشعب الفلسطيني 

 عدوان كيان االحتالل هو عدوان ممنهج على النظام الفلسطيني  أندويكوأكّد  .وحقوقه الوطنية المشروعة
 .وعلى الشرعية الفلسطينية، وهو يهدف إلى القضاء على الديمقراطية الفلسطينية المتمثّلة بالمجلس التشريعي

 وكذلك.  بعقد جلسة طارئة التحاد البرلمانات الدولية، ومناقشة الوضع الخطيردويكوفي ختام رسالته طالب 
من أجل إطالق حملٍة برلمانية دولية للتضامن مع نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين، مؤكّداً على رغبة وإرادة 

  .السلطة الفلسطينية في الحوار مع جميع الشعوب والدول
  5/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  تهم إسرائيل باستخدام أسلحة محرمة دولياً في غزة تمنظمة التحرير  .14

صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليـوم، قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي،                اتهم  
وأكـد   .باستخدام أسلحة محرمة دولياً في عملياتها العسكرية، التي تشنها منذ األمس، على شمال قطاع غـزة               

اطنين الجرحـى مـصابون     رأفت، بعد عيادته الجرحى في مستشفى الشفاء في غزة، صباح اليـوم، أن المـو              
بحروق، يعتقد أنها ناتجة عن أسلحة محرمة دولياً، تطلقها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد المواطنين في شمال                

ودعا رأفت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وسحب قواتهـا                .القطاع
زة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم اإلسرائيلية ضد أبناء          من المناطق، التي أعادت احتاللها في قطاع غ       

  .شعبنا
  6/7/2006 48عرب 

  
  اللجنة التنفيذية تقرر البقاء في انعقاد دائم طيلة حالة الطوارئ القائمة .15

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، األربعاء، اجتماعاً طارئاً برئاسة محمود عباس، في : غزة
 للتطورات األخيرة، والجهود عباسواستمعت اللجنة إلى عرض مفصل من  .مقر الرئاسة، في مدينة غزة

وقررت اللجنة التنفيذية البقاء في انعقاد دائم طيلة حالة الطوارئ  .المبذولة لوضع حد للعدوان اإلسرائيلي
مثلون عن الحكومة والمجلس التشريعي القائمة، والتأكيد على تشكيل لجنة وطنية لمعالجة األزمة، يشارك فيها م

وفصائل العمل الوطني واإلسالمي، والشخصيات الوطنية، وفعاليات المجتمع المدني برعاية السيد الرئيس 
  .محمود عباس، مما ينسجم مع النداء الذي وجهه المجلس التشريعي بهذا الشأن

  5/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  ةبمبادرة السعوديواسع فلسطيني ترحيب  .16
 مليون دوالر الى حساب السلطة      50تحويل جامعة الدول العربية مبلغ      بأشاد عباس   : 6/7/2006النهار  نشرت  

الفلسطينية وهو ما من شأنه ان يساعد في دفع جزء من رواتب الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتـبهم الربعـة                    
ان ) أبو ليلى (وقراطية في اللجنة التنفيذية قيس السامرائي       وقال ممثل الجبهة الديم    .اشهر ودخلوا الشهر الخامس   
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 في المئة من راتب شهر واحد للموظفين، مـن غيـر ان             80االموال التي وصلت الى حساب الرئيس ستغطي        
يحدد موعد دفع الراتب، معربا عن امله في استقرار الحال السياسية على نحو يـؤدي الـى اسـتمرار تـدفق                     

ورأى ان وصول هذا المبلغ الى حساب الرئيس ليس كسرا للحصار المفـروض علـى               . باالموال لدفع الروات  
  .الشعب الفلسطيني

تلقت مختلف : دفهيم الحام وعبدالقادر فارسنقالً عن مراسلها في غزة وجدة  6/7/2006عكاظ وأضافت 
لفلسطيني كأول دعم  مليون دوالر للشعب ا50األوساط الرسمية والفصائل الفلسطينية إعالن المملكة تقديم 

عربي منذ فرض الحصار اإلسرائيلي بترحاب بالغ في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني 
  . مع استمرار سياسة الخنق اإلسرائيلية ضدهم

من جهته نَوه رئيس الوزراء الفلسطينى إسماعيل هنية بالدعم باعتباره أول دعم عربى للفلسطينيين منذ 
وقال هنية في تصريحات لعكاظ إن هذا الدعم غير مستغرب من .  الذى فرضته القوات اإلسرائيليةالحصار

وأضاف هنية توقيت الدعم الذي . المملكة التى كانت سباقة فى دعم القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى اآلن
أ المراحل بسبب استمرار العدوان قدمته المملكة كان له تأثير بالغ في أوساط الشعب الفلسطيني الذي يعيش أسو

وطالب هنية جميع الدول العربية بان تحذو حذو المملكة وتساند الشعب الفلسطيني في . اإلسرائيلي الغاشم ضده
   . واصفا الوضع في األراضي الفلسطينية بأنه خطير،هذه المرحلة التاريخية المأساوية التي يمر بها

ي السعودي ستكون له تأثيرات إيجابية على الشعب الفلسطينى الواقع صائب عريقات إن الدعم الماد.وقال د
تحت وطأة سياسة الخنق االقتصادي التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني واستمرار العدوان على 
الشعب المغلوب على أمره معتبرا أن هذا الدعم ليس مستغرباً وجاء في وقته المناسب باإلضافة إلى تحركها 

  . ابي الحتواء األزمة في األراضي الفلسطينيةااليج
موسى أبو مرزوق أن المملكة لم تتأخر في دعمها المادي للشعب الفلسطيني وقال الدعم سيكون له .وذكر د

واجمع كل . عظيم األثر اإليجابي على الشعب الفلسطيني في ِظل االجتياح والحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة
سم حماس ونافذ عزام المتحدث باسم حركة الجهاد أن الدعم المادي الذي قدمته من اسعد فرحات المتحدث با

المملكة سيساهم في انقاذ الشعب من محنته الحالية مؤكدين انه في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي صامتا 
  .ومتفرجا لما يجري تتحرك فيه المملكة سياسيا وماديا لدعم الصمود الفلسطيني

نتقدم بالشكر الجزيل لخادم : يوسف رزقة وزير اإلعالم الفلسطيني ووزير المالية بالنيابة. دل من ناحيته قا
الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبد العزيز، وكذلك لحكومة المملكة والشعب السعودي الكريم، وهذه ليست 

شيمة عربية أصيلة من شيم األشقاء المرة األولى التي تقف فيها المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، بل هذه 
  .في المملكة وهذا الدعم يأتي في الوقت المناسب

نحن نثمن الموقف العربي السعودي في دعم الشعب : عالء الدين األعرج وزير االقتصاد الوطنيمن جانبه قال 
 الذي فرضته الفلسطيني، والكل يعلم علم اليقين أن تأخر تحويل األموال بسبب الحصار المالي والمصرفي

جهات عديدة على رأسها اإلدارة األمريكية، وفي الوقت الذي توفر فيه إيصال األموال كانت المملكة على رأس 
وفي مقدمة الدول التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني، ونحن نأمل من الجامعة العربية واألشقاء العرب أن يحذو 

  .حذو المملكة العربية السعودية
  

   تدين استهداف الصحفيين وزارة اإلعالم .17
 دانت وزارة اإلعالم، استهداف قوات االحتالل للصحفيين أسامة الكفارنة، ومحمد الكسكين، مصوري قناة :غزة

   .الجزيرة الفضائية، مشددةً على استمرار العمل الصحفي الحر والوطني كعامل مهم في فضح جرائم االحتالل
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ب تحرك المؤسسات اإلعالمية المحلية، لفضح ممارسات قوات وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، على وجو
  .االحتالل المستمرة، ونقل جرائمه وإرهابه

  6/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  المقاومة تقوض الحزام األمني بصاروخ جديد على عسقالن   .18
 اإلسـرائيلي المـصغر     ردت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على قرار المجلس الـوزاري          : حلمي موسى 

للشؤون األمنية توسيع حملة أمطار الصيف لتشمل مناطق مأهولة، بقصف قلب مدينة عسقالن لليوم الثاني على                
وجاء هذا الرد بعدما تحركت الوحدات والمدرعات اإلسرائيلية الحتالل مناطق في شـمالي القطـاع               . التوالي

أفلحت المقاومة فـي إطـالق      و. خ على سديروت وعسقالن   إلقامة نوع من الحزام األمني لمنع سقوط الصواري       
وأفـادت األنبـاء    . صاروخ على وسط عسقالن، سقط في شارع إفرايم تسور في حي ساسون جنوبي المدينة             

اإلسرائيلية أن أحدا لم يصب بجروح ولم تحدث أضرار، غير أن الصاروخ أثار هلعا وخشية مـن أن تبقـى                    
واعتبر معلقون عسكريون أن امتالك الفلسطينيين قـدرة صـاروخية          . ةعسقالن عرضة للصواريخ الفلسطيني   

  .  كيلومترا فقط، يعني وقوع ما ال يقل عن مئتي ألف إسرائيلي في دائرة االستهداف حول القطاع12تصل إلى 
6/7/2006السفير   

  
 حماس تبدي مرونة في موضوع الجندي واسرائيل تصر على الحل العسكري .19

 قالت مصادر عليمة في غزة ان حمـاس تبـدي مرونـة ملحوظـة فـي االتـصاالت                   : محمد يونس  ،رام اهللا 
والمفاوضات الجارية بشأن اطالق سراح الجندي االسرائيلي األسير في القطاع وذلك في مسعى منها اليجـاد                

وقالت هذه المصادر ان الحركة تراجعت عن مطلبهـا          .مخرج سلمي لألزمة يجنبها والقطاع حربا تبدو مدمرة       
 اسيرة، اضافة   120الق سراح الف اسير، واقترحت عبر الجانب المصري اطالق جميع االسيرات وعددهن             اط

الى االسرى الذين امضوا اكثر من عشرين عاما في االسر، وعددهم ال يتجاوز ثالثين اسيرا، وهو ما قوبـل                   
ا تحت ضغط كبير يفوق     ويرى مراقبون في غزة ان حماس وجدت نفسه        .ايضاً بالرفض من الجانب االسرائيلي    

الضغط الذي تتعرض له اسرائيل في هذه القضية، مشيرين الى حرب االستنزاف التي تخوضها اسرائيل ضـد                 
  .الحركة سياسيا وعسكريا وبشريا

6/7/2006الحياة   
 

 اطالق الجندي االسرائيلي مستحيل من دون ثمن والحل سياسي: أبو مرزوق .20
 من المستحيل اطالق االسير االسرائيلي من دون أي ثمن هبو مرزوق ان  قال موسى ا: ابراهيم حميدي،دمشق

مشيراً الى ان قيادة الحركة تبلغت من وسطاء عدة ان اسرائيل لم تقبل الى اآلن مبدأ التفاوض لعقد صفقة في 
افاً والحظ ابو مرزوق وجود فرق بين الموقفين العربي والتركي، ذلك ان اطر .شأن اطالق الجندي االسرائيلي

عربية عدة تلعب دور الوسيط بدالً من ان تكون طرفاً داعماً للشعب الفلسطيني، مقابل اقتناع الجانب التركي 
    . سورية موقفها واضح.يحاولون الضغط على سورية للتدخل: وقال .بضرورة قيام عملية تبادل بين الطرفين

غط سواء الديبلوماسي او استمرار العمل تيار يريد استمرار الض: اشار الى وجود تيارين في اسرائيلو
العسكري والعدوان او بنقل األزمة الى سورية والقيادة السياسية للحركة في الخارج، وتيار يتصاعد على خلفية 
. وجود توجهات داخل اسرائيل لقبول عملية التبادل بين الجندي االسير واسرى من النساء واالطفال الفلسطينيين

 .الحل لألزمة، ليس هناك حل سوى الحل الديبلوماسي والسياسي اذا أردوا ،واضاف
6/7/2006الحياة   
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  استشهاد قساميين في انفجاٍر غامٍض بمدينة غزة .21

ضيا في انفجاٍر غامٍض أثناء تأديتهما لواجبهما الجهـادي فـي           قزفّت كتائب القسام شهيدين قساميين لها       : غزة
ن تبقـى علـى العهـد       اكتائب  الوعاهدت   .ع العسكري في الكتائب   والشهيدان من أعضاء وحدة التصني    . غزة

  .والدرب الذي خطّه الشهداء األبرار بدمائهم حتى يتحرر كامل تراِبنا المغتَصب من دنس الصهاينة الغاصبين
5/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  لمكتب السياسي لحماس في غزة ل ا عضويغتالونمجهولون  .22

حسين أبـو   .د باتجاه   وامسلحون مجهولون أطلق  ان  : ألفت حداد  نقالً عن مراسلتها   6/7/2006 48عرب  نشرت  
وأعلنت مصادر في    .، من سكان حي التفاح، شمال شرقي غزة، ما أدى إلى مقتله على الفور             ) عاماً 44(عجوة  

مكتـب  حماس أن حسين أبو عجوة، يعمل كأستاذ مشارك في جامعة األقصى، في مدينة غزة، وهو عـضو ال                 
وقال شهود عيان إن المسلحين الحقوا أبو عجوة، بينما كان يـستقل سـيارته الخاصـة،                 .حركةالالسياسي في   

وقاموا بإطالق النار في اتجاهه، ما أدى إلى إصابته بعدة عيارات نارية في الساقين في بداية األمر، قبـل أن                    
ات نارية قاتلة على صدره، ما أدى إلى مقتلـه          يقوم المسلحون بإخراجه من السيارة بالقوة، وإطالق عدة عيار        

  .على الفور
 عبر عن استنكاره وبالغ حزنه لعمليـة        ان اسماعيل هنية  : 6/7/2006وفا  -وكالة األنباء الفلسطينية  واوردت  

  .االغتيال الجبانة مشدداً على أن المجرمين لن يفلتوا من يد العدالة والقانون
  .طة والحذر وقطع الطريق على العابثين، وحماية الساحة الفلسطينيةوشدد في الوقت ذاته على ضرورة الحي

  
   في بيت حانون احد عناصر فتحقوة من المستعربين تخطف  .23

اعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن قوة من المستعربين دخلت وبشكل مفاجئ منطقة النعايمة في بلدة               : ألفت حداد 
   .ضو فى فتح واقتادته الى جهة غير معلومةبيت حانون شمال غزة واختطفت حازم انعيم الع

  
5/7/2006 48عرب   

  
  لجنة المتابعة تقر إجراءات لدعم الوحدة  .24

أقرت لجنة المتابعة العليا للفصائل والقوى الوطنية واالسالمية الفلسطينية سلسلة إجراءات لتعزيز وحدة             : أ.ب.د
 وتوسيع تحركات الغضب الجماهيرية الداعية      الصف الفلسطيني وتفعيل اللجان الخاصة بتوفير مقومات صموده       

وندد بيان للجنة عقب    . لوقف العدوان االسرائيلي والحصار ووقف االعتقاالت واالغتياالت والعقوبات الجماعية        
اجتماعها في غزة باستمرار اعتقال الوزراء والنواب الفلسطينيين، مستنكرا موقف واشنطن وتلويحها بالفيتو في              

. يل مشروع قرار يدعو إسرائيل لوقف عدوانها وسحب قواتها ورفع المعاناة عن الفلسطينيين            مجلس االمن لتعط  
 . مواجهة العدوان بخطة موحدة، خاصةً بخطاب سياسي وإعالمي موحدعلى ضرورة وأكد البيان 

6/7/2006البيان   
  

  صفقة سرية مع الفرنسيين الطالق سراح الجندي االسرائيلي : على ذمة هاني الحسن .25
أكد رئيس رابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية القدامى العميد ماجد الـصيفي ان عـضو اللجنـة                : أسعد العزوني 

المركزية لحركة فتح هاني الحسن أبلغه في اتصال هاتفي ان اتفاقاً سرياً جرى مع الفرنسيين يقضي بتـسليمهم                  
يضمن قيام اسرائيل باطالق سراح اسرى      الجندي االسرائيلي الذي يحمل الجنسية الفرنسية مقابل تعهد فرنسي          
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وفي هذا السياق ابلغ الصيفي ان هناك اطرافاً أمنية فلسطينية تبحث عن             .ومعتقلين فلسطينيين دون تحديد العدد    
  .الجندي االسرائيلي األسير للعثور عليه وابطال الصفقة مع الفرنسيين بعد تسليمه السرائيل مباشرة

6/7/2006العرب اليوم   
  

   ضارية بين جيش االحتالل ورجال المقاومة شمال قطاع غزةمعركة .26
تمكنت كتائب القسام من إطالق قذيفة ياسين وتفجير عبوة شواظ في دبابتين صهيونيتين غرب بيت الهيا، 

 كما أصيب جندي ،وإطالق قذيفتي  ياسين على ناقلتي جند صهيونيتين في منطقة اإلسراء غرب بيت الهيا
ر شهود العيان أن اآلليات الصهيونية وصلت بعد احتاللها بلدتي العطاطرة والسيفا إلى وأشا .صهيوني بجراح

ولم تستطع سيارات اإلسعاف الفلسطينية منذ الصباح الدخول لمنطقة ، منطقة التوام على مشارف غزة
  .العطاطرة المحاصرة بالكامل من قبل الدبابات الصهيونية

  6/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  قيادي في جبهة النضال ُيحمُل المقاومة واالحتالل مسؤولية التصعيد الصهيوني .27
ساوى قيادي في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالمسؤولية بين المقاومة الفلسطينية وسلطات االحتالل، فيما 

طيني، وقال فضل طهبوب عضو المجلس الوطني الفلس .يتعلق بالتصعيد الصهيوني األخير في قطاع غزة
وعضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، في حديث إلذاعة صهيونية قبل ظهر اليوم بأن الجانبين 
الصهيوني والفلسطيني يتحمالن مسؤولية التصعيد األخير، داعيا الطرفين بالعودة إلى ما اسماها مسيرة السالم، 

  .وبالتراجع عن موقفهما التصعيدي حسب وصفه
  5/7/2006لإلعالم المركز الفلسطيني 

  
  حزب الشعب يحمل إسرائيل مسؤولية تدهور األوضاع في األراضي الفلسطينية .28

ن على المجتمع الدولي أن يحدد موقفه من السلطة الوطنية، وإذا كان فعالً يريد اقال حزب الشعب الفلسطيني، 
 استمرار إسرائيل في انتهاك وأكد الحزب على أن .استمرار بقائها بوصفها نواة للدولة الفلسطينية العتيدة

السيادة الفلسطينية بشكل يومي وإعادة االحتالل الشامل لألراضي، والمس بكل مؤسسات السلطة التمثيلية، يدفع 
القيادة الفلسطينية للبحث بشكل جدي في جدوى استمرار بقاء السلطة في ظل هذه االنتهاكات، مشيراً إلى 

وعربية ومن اللجنة الرباعية، حول عالقة هذه األطراف مع السلطة الرغبة في سماع إجابات آنية دولية 
إن على القيادة الفلسطينية، أن تقرر أسلوب تعاملها مع األطراف الدولية إزاء مجمل واقع : وقال البيان .الوطنية

االحتالل السلطة، بعد معرفة مواقف هذه األطراف وخطواتها الفعلية لحماية السلطة أو تركها فريسة إلجراءات 
 .وممارساته الالغية لكافة االتفاقات السياسية، مشيراً إلى أنه ال يمكن االستمرار طويالً في هذا الوضع المتأزم

على صعيد آخر، حمل حزب الشعب الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تدهور األوضاع في األراضي 
ن تجلب إال مزيداً من ردود الفعل، مضيفاً أن إسرائيل لم الفلسطينية، مؤكداً أن سياسة العنف اإلسرائيلية ل

تتجاوب مع التهدئة التي سبق وأن أعلنتها كافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وأصرت في الوقت نفسه على 
  .استمرار سياسية االغتياالت واالجتياحات، األمر الذي ولد ردود فعل

  5/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  ضرب الجناح العسكري لحماسيجب ضرب : حلوتس .29
  . ن ضرب الجناح العسكري لحماس سيوقف اطالق صواريخ القسامأقال دان حلوتس، يوم أمس، 

  6/7/2006 48عرب 
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  خاطفو الجندي يحتجزونه تحت األرض ومعزولون عن العالم: صحيفة إسرائيلية .30

دي اإلسرائيلي محتجز في مكان تحت األرض ويحرسه قالت صحيفة إسرائيلية إن الجن: تل أبيب ـ يو بي أي
وأفادت المصادر أنه لم  .وأيضا عن محيطهم القريب سبعة مسلحين فلسطينيين معزولون عن العالم الخارجي

زيارة طبيب فلسطيني على  كما لم يتعرف أحد ،يعط أحد تقارير حول تحركات مشبوهة في موقع المخبأ
  .الم كما جاء في وسائل اإلعلجنديل

  6/7/2006القدس العربي 
  

  اإلحتالل يعتقل فلسطينياً من منطقة جنين بزعم أنه خطط لعملية كبيرة  .31
اعتقلت قوات اإلحتالل، في المنطقة الصناعية، فلسطينياً من منطقة جنين، اشتبهت بأنه خطط لتنفيذ عملية فـي                 

إلى ذلك، أشارت مصادر أمنية إلى أنـه         .هكما قامت باعتقال سائق سيارة األجرة الذي قام بنقل         .داخل إسرائيل 
 إنذاراً موضعياً حول تخطيط لتنفيذ عمليات، غالبيتها ذات صلة بحركة الجهـاد،             19 ةيوجد لدى األجهزة األمني   

  .  في شمال الضفة الغربية بشكل خاص
  5/7/2006 48عرب 

  
   تؤكد بأن العدوان على غزة لن يعيد الجندي األسيراالمهات السبعمنظمة  .32

ذكرت معاريف أن منظمة األمهات السبعة، قد تظاهروا أمام بيت الجندي األسير، مطالبين جيش : الخليل
االحتالل بعدم القيام بأي عمل عسكري داخل قطاع غزة من أجل تحريره، ألن ذلك سيوقع خسائر فادحة بين 

ت في هذا التنظيم، أن جيش واعتبرت إحدى الناشطا .صفوف قوات االحتالل، ولن يعيد الجندي حيا إلى بيته
جيش ال خطف 2006منذ بداية سنة شارت إلى أنه و وأ،االحتالل هو جيش إرهابي بكل ما في الكلمة من معنى

 . مواطنا فلسطينيا من بيوتهم، ولذلك من الممكن مبادلتهم بالجندي1843
  5/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   الجيش الصهيونيازدياد كبير في عمليات سرقة السالح من .33

 قد شهدت 2005ذكرت معاريف من خالل معطيات أصدرها جيش االحتالل، والتي تشير إلى أن سنة  :الخليل
 147إلى 2006 قطعة سالح من الجيش، بينما ارتفعت هذا النسبة في النصف األول فقط من عام 203سرقة 
مر في االزدياد على ضوء الطلب سرقة ستستال أن عمليات ،وأضاف مصدر عسكري رفيع المستوى. قطعة

ظاهرة هذه الوتنظر الشرطة العسكرية بقلق من ازدياد  .المتزايد على السالح من قبل تجار األسلحة اليهود
 .خاصة بعد وصول هذا األسلحة إلى أيدي رجال المقاومة الفلسطينية

  6/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ديم تقرير حول وضعه الصحي اقتراح قانون يلزم رئيس الحكومة بتق .34
صادق الكنيست خالفاً لموقف اإلئتالف الحكومي، في القراءة التمهيدية على اقتراح قانون، يلزم رئيس الحكومة               

كما يلزم كـل     .بإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري ونشر بيان حول وضعه الصحي بين اآلونة واألخرى            
مة، بإجراء فحوصات طبية، ونشر نتائجها قبل موعد اإلنتخابـات          من يرشح نفسه في اإلنتخابات لرئاسة الحكو      

  . يوما30ًبـ 
  5/7/2006 48عرب 
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  تل أبيب تقر بوجود الئحة سوداء تمنع الفلسطينيين من العودة للضفة   .35

 امس، بان الحكومة تحتفظ بالئحـة سـوداء بأسـماء    ، أقرت وزارة الدفاع اإلسرائيلية للمرة األولى:يو بي آي  
 ومنعوا منذ ذلك الوقت من العـودة خـشية ان           67نيين الذين غادروا الضفة الغربية المحتلة بعد حرب         الفلسطي

تمت و. يرفعوا دعاوى الستعادة أراضيهم التي استخدمت إلنشاء مستوطنات وقواعد عسكرية في وادي األردن            
 ألفـين بحلـول العـام       بدأت بمئة شخص لكنها تضخمت الى ان وصلت الى أكثر من            الالئحة االشارة إلى أن  

   .لهاعندما اصدر قائد منطقة الضفة الغربية، قرارا بعدم إضافة أي أسماء جديدة ، 2004
  6/7/2006السفير 

 
  واستنفار في صفوف المقاومة.. جيش االحتالل يبدأ هجوماً واسعاً على شمال قطاع غزة .36

مق أكثر من كيلومتر في األراضي بدأت قوات االحتالل الصهيوني فجر اليوم هجوما عسكرياً واسعاً بع
 وأفاد شهود عيان أن آليات االحتالل بدأت ،الفلسطينية شمال قطاع غزة، والتي أطلق عليها اسم سيف جلعاد

بالتقدم البطيء نحو بلدة بيت حانون، إال أنها ال تزال تتمحور في المنطقة الزراعية المطلة على المناطق 
وتحشد قوات االحتالل آلياتها بالقرب من منطقة أبو صفية شرق مخيم  .ةالسكنية بالبلدة والمناطق المحرر

وأكد مراسل الفلسطيني لإلعالم أن دبابات االحتالل تطلق النار  ).بيت حانون/ إيرز(جباليا، ومنطقة معبر 
وقد استنفرت  .ة القرية البدوية شمال بيت الهياقبشكل متقطع على منازل المواطنين شرق جباليا، ومنط

مجموعات المقاومة الفلسطينية للرد على العدوان الصهيوني، وشوهدت مجموعات من المقاومين تنتشر في 
 .أنحاء متفرقة من شمال غزة

نحن نؤكد أن قوات االحتالل بدأت بدخول شمال قطاع غزة في عملية : وقال الناطق باسم جيش االحتالل
 الصهيوني من التوغل لمسافة تزيد عن كيلومتر بعد واسعة ومحددة، موضحاً أن هذه العملية ستمكن الجيش

وذكر تلفزيون االحتالل القناة الثانية، الناطق . الجدار الفاصل بين األراضي الفلسطينية والكيان الصهيوني
باللغة العبرية، أن العملية العسكرية تهدف للضغط على فصائل المقاومة والسلطة الفلسطينية، بأربعة أذرع، 

عمليات مكثفة لسالح الجو الصهيوني، تهدف لضرب كل ما يشتبه به : ذراع الضغط األول هوموضحاً أن 
الذراع الثانية، فهي عمليات عسكرية برية محددة ، أما بأعمال المقاومة أو إطالق الصواريخ، من شمال غزة

ل خلق حالة عدم مستمرة وتدريجية وتعتمد على الكر والفر، أي عدم البقاء طويالً في مكان واحد، من أج
هي عمليات قصف جوي للبنية : والذراع الثالثة . استقرار، تمنع عناصر المقاومة من إطالق الصواريخ

، االجتماعية والعسكرية لحركة حماس، تشمل المساجد والمؤسسات االجتماعية، والمدارس، ومراكز التدريب
  . للحكومة الفلسطينيةالذراع الرابعة وتهدف إلى استمرار ضرب البنية السياسيةأما 

أن عددا كبيرا من الصحفيين ) إيرز(من ناحية أخرى، أفادت مصادر أمنية فلسطينية في معبر بيت حانون 
 باتجاه الكيان الصهيوني، بعد أن سمح الجيش الصهيوني بفتح ، مساء أمس األربعاء،واألجانب غادروا غزة

مهيد لتوسيع العملية العسكرية الصهيونية في شمال  أنها ت-على ما يبدو-المعبر لمدة ساعتين في خطوة 
 .القطاع

  6/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات تحذر من اعتداءات المستوطنين على األقصى .37
حذرت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات االسالمية، من اعتداءات استفزازية ينوي المستوطنون المتطرفون،            

وقالت انها ستدعو جماهيرها الى صيانة المقدسـات العربيـة،          . مها ضد المسجد األقصى والحرم القدسي     تنظي
جاء هذا الموقف اثر الكشف عن مخطط        .اإلسالمية والمسيحية، في القدس وفلسطين الى التجند لصد أي اعتداء         
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 القتحام المسجد األقصى تحـت      لجماعات يهودية متطرفة عبر وسائل اعالم اسرائيلية، لتجهيز حمالت متتالية         
 9آب المقبـل، الـذي يـصادف        /  أغسطس 3وحددت هذه المنظمات أوج هذه الحملة في        . شعار حملة اآلالف  

 .اغسطس حسب التقويم العبري، وهو اليوم الذي يحيي فيه اليهود المتدينون ذكرى خراب الهيكـل المزعـوم                
دية القدس المحتلة، أنها قررت مباشرة ترميم كنس        وأعربت مؤسسة األقصى أيضا عن انزعاجها من اعالن بل        

ومن ضمنها كنيس تفئيـرت يـسرائيل         مترا، 27يهودية في البلدة القديمة بالقدس ورفع أبنيتها عاليا وبارتفاع          
  .وكنيس هحوربا، بهدف إظهار المعالم اليهودية في المدينة بنفس ارتفاع قبة الصخرة والكنائس المسيحية

  6/7/2006الشرق األوسط 
  

  مؤتمر القيادة اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة تندد بجرائم االحتالل  .38
نددت فيه القيادة الدينية , عِقد مؤتمر في مدينة القدس المحتلة، تحت شعار نداء الحق واألخوة والضمير

ة الفلسطينية والحصار  وخطف وزراء في الحكوم،اإلسالمية والمسيحية بالعدوان الصهيوني على الضفة وغزة
وشارك في المؤتمر كّل من عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى ورئيس  .المفروض على الشعب الفلسطيني

والمطران عطا اهللا حنا والشيخ رائد صالح ومحمد زيدان رئيس هيئة , الهيئة اإلسالمية العليا في القدس المحتلة
في ختام المؤتمر قرأ .  اعتبارية إسالمية ومسيحية أخرىالوفاق الوطني في الداخل الفلسطيني، وشخصيات

  .مؤتمر وثيقة موقّعة باسم القيادات الدينية والمسيحية في بيت المقدسمدير ال
  5/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء احتجاجاً على استمرار العدوان .39

س الوزراء برام اهللا، امس، الـمجتمع الدولي الى الضغط على دعا العاملون في مقر مجل :فادي العاروري
 الـمتصاعدة ضد أهالي قطاع غزة، منددين في الوقت ذاته بإقدام جيش ااعتداءاتهاسرائيل إلجبارها على وقف 

جاء ذلك خالل ، االحتالل على اختطاف عدد من النواب والوزراء واستهداف مقار مؤسسات السلطة الوطنية
م امام مقر مجلس الوزراء برام اهللا، بمشاركة عدد من النواب وحشد من موظفي وزارة التربية اعتصام له

وحث الـمشاركون في هذا االعتصام الحكومة الفرنسية على سحب الجنسية الفرنسية من  .والتعليم العالي
الى تبني موقف ) نسيةالحكومة الفر(الجندي االسرائيلي الـمختطف في قطاع غزة، جلعاد شاليت، داعين اياها 

 .صريح أزاء التطورات التي تشهدها االراضي الفلسطينية
  6/7/2006األيام الفلسطينية 

 
 قوات االحتالل تغلق شمال رام اهللا والبيرة  بزعم وجود إنذارات ساخنة .40

 فرضت قوات االحتالل، أمس، طوقاً عسكرياً في شمال محافظة رام اهللا والبيرة، وعلى :فادي العاروري
ونشرت عشرات الدوريات على الطرق الرئيسية الـمحيطة بقرى  .الطرق الرئيسية الواصلة لـمحافظة نابلس

وأفادت  .شمال وغرب وشرق رام اهللا، ونصبت عدداً من الحواجز الطيارة على مداخل عدد من القرى هناك
الحتالل حول احتمال خروج مصادر عسكرية إسرائيلية لـ األيام، بأن هناك إنذارات ساخنة تتوارد لجيش ا

وقال ضابط ارتباط إسرائيلي تواجد على حاجز عطارة، حيث منعت  .فلسطينيين لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل
قوات االحتالل الـمواطنين من العبور نهائياً نحو رام اهللا، إن القيادة العليا للجيش اإلسرائيلي أوعزت بتكثيف 

ورفض الضابط اإلدالء بتفاصيل عن اإلنذارات،  .طينيين إلى إسرائيلاإلجراءات األمنية لـمنع دخول فلس
من جهة أخرى، ذكر  .وذكر أن األوامر تقضي بتكثيف اإلجراءات العسكرية على محافظات شمال الضفة

شهود عيان لـ األيام، أن قوات االحتالل نصبت حواجز طيارة على مداخل قرى سنجل والنبي صالح وأم 
 .ويةصفا واللبن والسا



 

 17

 6/7/2006األيام الفلسطينية 
 

   معلما450تعد القوائم النهائية لتعيين  في األردن األونروا  .41
 معلمـاً ومعلمـة     450تعكف وكالة األونروا على إعداد قوائم تعيينات جديدة لزهاء          :  نادية سعد الدين   –عمان  

 5167اع التعليمي في األونروا حوالي      ويقدر حجم العاملين في القط     .لاللتحاق بعملهم في العام الدراسي المقبل     
 مدرسة تابعة للوكالة في المناطق التعليمية األربع        177 معلم ومعلمة يعملون في      4500 منهم نحو    ،ألف عامل 

   . ألف طالباً وطالبة130 إضافة إلى الزرقاء وإربد والتي تضم جميعها ،الواقعة في شمال وجنوب المملكة
  6/7/2006الغد األردنية 

  
  ون شمعة من الضفة إلضاءة غزةملي .42

 والهدف من الحملة هو     ، بدأ فلسطينيون في الضفة الغربية امس جمع شموع للمساعدة في اضاءة غزة            :رويترز
 مليون نسمة عن طريق جمع مليون شمعة على األقـل وارسـالها             1،4اظهار الدعم لسكان غزة البالغ عددهم       

  .للقطاع عبر اللجنة الدولية للصليب األحمر
  6/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
 مئات العائالت في بيت حانون معزولة عن العالم الخارجي  .43

 متر شرق مدينة بيت حانون بشمال قطاع غزة 300على بعد حوالي :  د ب أ-) قطاع غزة(بيت حانون 
لي لها  عائلة فلسطينية منذ عدة أيام في وضع إنساني صعب بعد محاصرة الجيش االسرائي200تعيش أكثر من 

كما ازداد الوضع الصحي لبعض العائالت . واحتالل العديد من المنازل داخلها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية
وقال رئيس بلدية بيت حانون محمد نازك الكفارنة إن هناك  .التي يوجد لديها مصابون بأمراض مزمنة

ة من المدينة عبر غرفة الطوارىء التي عشرات النداءات نتلقاها من المواطنين المحاصرين في المنطقة الشرقي
المواطنون يطالبون بلدية بيت : وأضاف الكفارنة. أنشئت لتلقي احتياجات المواطنين في ظل عملية االجتياح

حانون بتوفير المياه لهم، مؤكدا أنه توجد مشاكل جمة تواجهنا في عملية توفير هذه الطلبات والتي تتمثل في 
 البلدية من الدخول إلى المنطقة إال من خالل عملية التنسيق مع الصليب االحمر منع قوات االحتالل الطقم

وأكد رئيس مجلس بلدي القرية أن الوضع الصحي متدهور خاصة بعد  .الدولي والذي يستغرق مدة طويلة
توقف محطات ضخ المياه والصرف الصحي عن العمل، مضيفا أن هناك احتمال غرق بعض المنازل بمياه 

 .الصحي نتيجة توقف المحطات منذ عدة أيام بسبب انقطاع التيار الكهربائيالصرف 
  6/7/2006الدستور 

  
   دونماً في يطا45قوات االحتالل تصدر امراً عسكرياً بمصادرة  .44

 دونمـاً مـن اراضـي المـواطنين         45اصدرت قوات االحتالل، امس، امراً عسكرياً جديداً يقضي بمصادرة          
 المار شرق بلدة يطا، وذلك بغرض اقامة موقع عسكري عند بوابة فـي              60اني رقم   المحاذية للشارع االستيط  

جدار العزل الذي انتهت من اقامته على امتداد الطرف الغربي من الشارع، فيما ذكرت مصادر محلية ان قرار                  
  .االستيالء على اراض اضافية جاء بالتزامن مع هجمات جديدة للمستوطنين

  6/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  االحتالل يختطف فتاة فلسطينية وعشرة شبان في الضفة .45
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  شنت قوات االحتالل حملة دهم وتفتيش جديدة في مدن وقرى الضفة الغربية، وذلك في إطار حملة يومية، 
  

  .أسفرت عن خطف فتاة فلسطينية، إضافة إلى اختطاف عشرة فلسطينيين
 6/7/2006 قدس برس

  
  ع زيارة األسرى منذ اختطاف الجندي شليطسلطات السجون االسرائيلية تمن .46

إلتماسا للمحكمـة العليـا جـاء فيـه أن الـسلطات       قدم مركز الدفاع عن حقوق الفرد في إسرائيل يوم أمس،
االسرائيلية تمنع من أهالي األسرى األمنيين الفلسطينيين من زيارة أبنائهم في األسر منـذ اختطـاف الجنـدي                  

 وطالب المركز المحكمة العليا بإصدار أمر مشروط يمنح األهل حق زيارة ابنائهم في              .االسرائيلي، جلعاد شليط  
وربط المركـز قـضية االختطـاف بمنـع         . السجن خاصة وأن منع الزيارة يعني ضرب أدنى حقوق االسرى         

  . إن هذه االعتبارات في هذه القضايا ممنوعة وتعبر عن عقاب جماعي: وجاء في االلتماس أيضا. الزيارة
  6/7/2006 48عرب 

  
   ساعات إلدخال العالقين فيه 4فتح معبر رفح لـ  .47

أعلنت مصادر فلسطينية الخميس انه سيتم فتح معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة لمـدة أربـع              : ألفت حداد 
من جهة أخرى قال شهود عيان انه تم         .ساعات إلدخال الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري من المعبر        

أسماء كافة الفلسطينيين المتواجدين في صالة االنتظار لدى الطرف المصري ليتمكنوا من اجتياز المعبـر               اخذ  
   .اليوم، فيما لم يعرف بعد مصير العالقين في بعض المدن المصرية كالعريش والقاهرة

 إسرائيلية  من جهته نوه صائب عريقات، إلى أن هذا القرار اتخذ في أعقاب إجراء مفاوضات مكثفة مع جهات                
  .ومع المراقبين الدوليين

  6/7/2006 48عرب 
  

   ماليين دوالر من  صندوق األوبك للتنمية الدولية  للضفة الغربيةثالثة .48
 مليون دوالر، لدعم قطاع 7.9تقديم ست منح مالية، قيمتها اإلجمالية ) أوفيد(أقر صندوق األوبك للتنمية الدولية 

 بوليفيا والموزمبيق والبلدان المطلة على البحر األحمر، إضافة إلى ما الصحة والتعليم والزراعة في كل من
وأفاد بيان أوفيد أن المنحة األخيرة وقيمتها ثالثة  .سيخصص منها لفلسطين وتمويل مشاريع لمكافحة اإليدز

وخصص هذا المبلغ لدعم  .ماليين دوالر، هي ضمن المساعدات المالية التي يرصدها الصندوق لفلسطين
اريع التنمية االجتماعية، التي تنشط في تقديم الخدمات للمتضررين، مما خلفه االحتالل االسرائيلي من دمار مش

  .مباشر، انعكست آثاره في االقتصاد المتردي وانتشار البطالة والفقر في الضفة الغربية
  6/7/2006الحياة 

  
  امسية شعرية في غزة على ضوء الشموع .49

 امس امسية شعرية على ضوء الشموع بسبب انقطاع التيار الكهربائي في غزة ادارها              اقامت وزارة الثقافة ليلة   
الشاعر احمد دحبور وكيل وزارة الثقافة وحضرها جمع من المثقفين والشعراء القى خاللها الشاعر ايهاب ياسر                

لتهديد العسكري  بسيسو عددا من القصائد الوطنية من ديوانه الجديد نورس الفضاء الضيق ساهمت في مواجهة ا              
االسرائيلي، ووصف الشاعر احمد دحبور في كلمته في االمسية انها مقاومة لما يحاول العـدو فرضـه علـى                   

  .الشعب العربي الفلسطيني
  6/7/2006الرأي األردنية 
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  على تدمير مكاتب مشعل إسرائيل تشجع شخصية عربية رفيعة :يديعوت .50
 إسرائيل قصف مواقع ىن علأ عن شخصية عربية رفيعة قولها نقلت يديعوت أحرونوت :تل أبيب ـ يو بي أي

 ، فوق مكاتب مشعل16واعتبرت أنه من دون زيارة تقوم بها طائرتان حربيتان من طراز إف ـ  .في دمشق
 أن خالد مشعل يعيق إنهاء قضية الجندي االسير بكل حيث أكدت .فإن قضية الجندي االسير لن تحل قريباً

ألنه سيتم فوراً ته،  إسرائيل التخطيط أو التفكير بتصفيى أنه يحظر علىالشخصية شددت عل إال أن هذه .تأكيد
  ما إذا موضحا أنهوتابع . ويتواجدون برفقته منذ سنوات طويلة،تعيين قائمين بأعماله ليسوا أقل تطرفا منه

إدراك مجمل المعاني  ىم التلميح وسيضطر بشار األسد اله فإنه سيف، صفعة مدوية مثل تدمير مكاتبهىتلق
 .الكامنة في القصف اإلسرائيلي في سماء دمشق

  6/7/2006القدس العربي 
 

  حق الفلسطينيين بقطر تطالب بوضع حد إلرهاب قوات االحتالل  .51
 وضـع حـد لحالـة الرعـب         إلى لدى األمم المتحدة     اإلنسانطالبت دولة قطر من مجلس حقوق        : قنا -جنيف

 وتحريـك آليـات     الفلسطيني الشعب   أبناء من   األبرياء حق المدنيين    فيالحتالل   ترتكبها قوات ا   التي واإلرهاب
كما طالبت  .  من قبل جيش االحتالل    المرتكبة الجرائم   في مقررين خاصين للتحقيق     إرسال ذلك   فيالمجلس بما   

كاء يصبحوا شر   حتى ال  أمامهمقطر من الدول األعضاء بالمجلس إلى التصويت لصالح مشروع القرار المقدم            
  .  الفلسطينييناألبرياء عملية قتل في

  6/7/2006الشرق القطرية 
  

 والقاهرة ألغت جولة لسليمان يحتفظ باألمل إلنهاء األزمة أبو الغيط .52
 طريق مسدود بعدما رفـضت      إلىوصلت الجهود المصرية    :  محمد صالح  -القاهرة 6/7/2006الحياة  نشرت  

سرائيلي المختطف مقابل وقف العمليات االسـرائيلية فـي         حركة حماس اقتراحات مصرية بإطالق الجندي اال      
قطاع غزة، ووعد بإطالق معتقلين فلسطينيين في مرحلة الحقة، ورأت الحركة أن إطالق الجندي من دون ثمن                 

وقالت مصادر مصرية إن زيارات سريعة كان سيقوم بها رئيس االستخبارات المصرية            . يضر بموقف المقاومة  
 لكـن وزيـر     ، ودمشق ألغيت في ضوء تعثر جهود الوساطة المـصرية         أبيب غزة وتل    عمر سليمان لكل من   

، مؤكداً أن الجهود المـصرية عمومـاً تـستهدف          األزمة إنهاء في   باألملالخارجية المصري أبو الغيط احتفظ      
ـ  فـي    22الحصول على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على           األراضـي   مـن    ةالمائ

 األراضـي  فـي    األساسـية  والعمل على تفويت الفرصة تجاه تحطيم البنية         1967طينية عند حدود العام     الفلس
  .الفلسطينية وكذلك تحقيق تسوية مرضية

 مشعل رفـض    إنكشف مسؤول مصري طلب عدم ذكر اسمه        : نقال عن وكاالت   6/7/2006النهار  وأضافت  
 مشعل  أن وأوضح. األزمة مناقشة في شأن     إجراءاجل   من مرة دعوة من عمر سليمان لزيارة القاهرة من           أكثر

 الجانـب   أن وأضاف.  يطبقوها في المفاوضات مع اسرائيل     أنيختلف مع المصريين على التكتيكات التي يجب        
 تطلق الجندي ثم تتفاوض الحقـا كـي تتجنـب انتقامـا             أنيجب   ن حماس أ الوقت قصير و   أنالمصري يعتقد   

  .حماس  بعض مطالبأوال تلبي أننه يتعين على اسرائيل أيصر على  مشعل أناسرائيليا قاسيا، غير 
    

 الجهود التركية الحتواء أزمة الجندي االسرائيلي .53
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 احمـد داود    أن أمـس،  ،كشفت مصادر فلسطينية في دمـشق     : القاهرة، رام اهللا، دمشق، الناصرة، جدة، غزة      
لمكتب السياسي في حمـاس خالـد مـشعل          رئيس ا  إلى اجتمع   ، كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي     ،اوغلو

 طلبت من انقرة التحرك، ثم جرت اتصاالت مع         وأوضحت المصادر أن أميركا   . أسرىبلغه دعم صفقة تبادل     أو
  .لكن اسرائيل انسحبت من الموضوع. حماس

  6/7/2006الحياة 
  

  األسيرمنظمة مصرية حقوقية تطالب بالحفاظ علي حياة الجندي االسرائيلي  .54
ـ   الجماعات الفلسطينية المسلحة التي اختطفت جنديا أمس، ،طالبت منظمة حقوقية مصرية:  يو بي أيالقاهرة 

نه يدعو  أوقال مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان في بيان          . حياته وعدم التهديد بقتله    ىسرائيليا بالحفاظ عل  ا
، أن تلتزم في معاملته بمبـادئ القـانون         سرائيلي األسير الجماعات الفلسطينية المسلحة التي تحتفظ بالجندي اال      

وأسـتنكر  . سرائيليوأدان البيان العدوان اال   .  الحروب والنزاعات المسلحة   ىالدولي اإلنساني فيما يتعلق بأسر    
البيان الموقف المتخاذل لالتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية إزاء العقاب الجماعي المتواصل الـذي              

 .فلسطينييتعرض له الشعب ال
  6/7/2006القدس العربي 

  
  سرائيل من الدول العربيةاقوى سياسية مصرية تطالب بطرد سفراء  .55

أبلغ وفد من اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي والحريات يضم ممثلين عن كافة القوى الـسياسية                 : القاهرة
ول العربية احتجاج المنظمـات علـى        العامة لجامعة الد   األمانةوالوطنية ومنظمات المجتمع المدني في مصر       

 ضد الشعب الفلسطيني، فيما طالب الوفد في مذكرة سلمها إلى األمين العام المساعد للجامعة               االسرائيليالعدوان  
سرائيل من سائر البالد العربية وتجميد أي       بطرد السفراء والممثلين السياسيين واالقتصاديين وغيرهم التابعين ال       

 ضرورة االلتزام بمقاطعة    إلىكما دعا البيان    . قامة عالقات من أي نوع مع دولة االحتالل       اتجاه في أي دولة إل    
وطالب الجامعة العربية بالتحرك لتـوفير الـدعم   . البضائع الصهيونية واألميركية وعدم دخولها ألي بلد عربي       

 العربية على تشكيل لجنة     وحث الوفد الجامعة  .  الدعم للشعب الفلسطيني المحاصر    أنواعالمالي والفني ومختلف    
  .منها تقوم بزيارة قطاع غزة لالطالع على األوضاع المتردية

  6/7/2006الشرق األوسط 
 

  فرنسا تؤكد للسنيورة دعم حاجات المخيمات  : لبنان .56
 فؤاد السنيورة، رسالة من نظيره الفرنسي نقلها سفير فرنسا برنار ايمييـه              اللبناني تلقى رئيس مجلس الوزراء   

 في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتطلب من المجتمـع الـدولي            باألوضاع رسالة سابقة تتعلق     أنهاقال  الذي  
 فرنسا زادت العام الماضي ضـعف المبلـغ         أنوأضاف ذكرت لرئيس الوزراء     .  في هذا المجال   إضافيادعما  

ركة الجمعيات الفرنسية غيـر      ح أما.  سنستمر به خالل العام الحالي     األمر، وهذا   ـ األونروا الذي تشارك فيه ل   
  .  المقبلة باتجاه لبنان والمخيمات الفلسطينيةواألشهر األسابيعالحكومية فستتواصل خالل 

  6/7/2006السفير 
  

  فضل اهللا يدعو لمواجهة الفتنة  : لبنان .57
  الخصومات والنزاعات ستزول حتما عندما يأخـذ النـاس         أن األسبوعيةرأى محمد حسين فضل اهللا في ندوته        

وقال إننا نشعر باأللم حيال هذا اإلصرار العربي على الخضوع لما تمليـه             . بالقيم األخالقية والتعاليم السماوية   
أميركا، وعلى ترك الشعب الفلسطيني لمصيره، كما نشعر بضغط المأساة أمام هذا التداعي لتحريـك الـروح                 
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ة في األمة، وتعيـد القـوة إلـى االحتاللـين           المذهبية بطريقة عشائرية قبلية لتأكل ما تبقى من روح المواجه         
إنني أناشد العلماء والطليعة الواعية في األمة، أن يتحركوا سريعا في خطـة             وأضاف  . سرائيلي واألميركي اال

وحدوية ترسم خطوطها العامة من وحي ما يتهددنا جميعا في مستقبل أجيالنا ومستقبل حركة اإلسالم في العالم،                 
لنجعل حركة الوقت السياسي تعمل لحسابنا ال لحـساب أميركـا           .  الشعب الفلسطيني  ومن وحي ما يتعرض له    

 .وإسرائيل ومن يسير في فلكها في المنطقة والعالم
  6/7/2006السفير 

  
   دعم الشعب الفلسطينيإلىأحزاب صور تدعو : لبنان .58

 إلـى دعوا فيـه الـدول العربيـة         اللبنانية والفلسطينية بياناً     واإلسالمية والقوى الوطنية    األحزاب ممثلوأصدر  
 أن آليات الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني، كمـا رأوا          إطالقالخروج من دائرة الصمت المريب والشروع في        

 واألحـزاب  اإلسالميوطالبوا الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر      .  وتدمير ممنهج  إرهاباالعتداءات االسرائيلية   
 الـرد   أن إلىتحرك انتصاراً لفلسطين وفي سبيل تحرير األسرى، وأشاروا          بال واإلسالميةوالبرلمانات العربية   

على هذه االعتداءات سيكون بالمزيد من التمسك بخيار المقاومة والمواجهة واستنهاض كل الطاقـات الكفيلـة                
  .بصيانة الثوابت وردع المحتلين

  6/7/2006المستقبل 
 

   قطاع غزة يهود في بريطانيا يدينون العدوان االسرائيلي على .59
 التايمز على صفحة كاملة يحمل عنوان مـاذا تفعـل   صحيفة نشرته األجر مدفوع إعالن في إدانة جاءت   :لندن

 يهودي في بريطانيـا     300 من   أكثر الذي يحمل توقيع     اإلعالنووصف   .اسرائيل؟ نداء من اليهود في بريطانيا     
 السفارة  إلى خطابات   إرسال إلى القراء   اإلعالنا  ودع.  تصعيد للعنف  بأنهاالعمليات االسرائيلية في قطاع غزة      
  .  تصرفاتهم خاطئة، وان المبررات التي يرددونها ليست مقنعةأناالسرائيلية في لندن لنجعلهم يفهمون 

  6/7/2006بترا - وكالة األنباء األردنية
  

  ع غزة المفوضة األوروبية تطالب إسرائيل بإعادة بناء محطة الكهرباء التي دمرتها في قطا .60
أدانت المفوضة األوروبية فيريرو والدنر بشدة خالل خطابها السياسي أمام أعـضاء البرلمـان              :  ستراسبورغ

كما وصفت االجتياح بأنه مخالف تمامـاً   األوروبي في ستراسبورغ االجتياح العسكري اإلسرائيلي لقطاع غزة،       
لمادية والمالية والعملية في إعادة إعمـار مـا تـم           للقانون الدولي، مطالبةً إسرائيل في نفس الوقت بالمساهمة ا        

تدميره خالل عملية االجتياح خاصة تلك التي استهدفت محطة توليد الكهرباء التي أدى تدميرها إلـى حرمـان                  
ودعت المفوضـة المجتمـع      .مئات اآلالف من الفلسطينيين من الكهرباء بما في ذلك المرضى في المستشفيات           

 أجل المساهمة في إنهاء هذه الحالة مشيرة إلى أن الحل يكمـن فـي دولتـين فلـسطينية     الدولي إلى العمل من 
  .1967وإسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسالم تفصلهما حدود واضحة هي حدود عام 

  5/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
 

  حماسة مع حكومالسياسية  مستعدةٌ لالتصاالت تناحكوم: خارجية النرويج .61
إن الحكومـة النرويجيـة مـستعدة       : قال وزير الخارجية النرويجي، يوناس غـاهر سـتوري        : أوسلو

لالتصاالت السياسية مع السلطة الفلسطينية، وشدد على أن الهدف النرويجي في النهاية هـو إيـصال                
فيـسين  وأضاف ستوري في حديٍث مـع صـحيفة داغسا         .المساعدات مباشرة إلى الحكومة الفلسطينية    
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اليومية النرويجية، أنّه على اتصاٍل دائٍم طوال الوقت مع ممثّلين عن حكومة حماس، وإن كان بمستوى                
              ل االتصال مع المستوى الحكـوميٍع في االتصاالت سيشمتوس أي موظّفين من وزارة الخارجية، وأن. 

، ومن المهم أن يعيد المجتمع الدولي       كما أكّد أن الباب اآلن مفتوح لالتصاالت السياسية أكثر من السابق          
وشدد على أن األوضاع اآلن شديدة السخونة، مشيراً        . تقديم إشاراٍت إيجابية في ظّل التطورات الراهنة      

  .إلى أنّه على اتصاٍل أسبوعي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
  5/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   على حماسبالضغط سوريا تطالب رايس .62

البت رايس سوريا باستخدام عالقاتها الجيدة مـع حمـاس          ط ،بعد لقائها نظيرها التركي    :هشام ملحم ،  واشنطن
 مساعدة  إلى المجتمع الدولي    تودع.  عن الجندي االسرائيلي األسير    لإلفراجوغيرها من التنظيمات الفلسطينية     

 المعابر مفتوحة، وكررت تحميل حكومة حماس تبعة مـا وصـفته بــالوضع              وإبقاءالرئيس محمود عباس،    
 الجنـدي  إلطـالق وأشادت بالوساطة التركية لدى دمشق من أجل الـضغط علـى حمـاس          .المتوتر في غزة  

 هذه الخطوة تنسجم مع مواقف حكومات المنطقة وموقف واشنطن أي القول للـسوريين              أنوقالت  . االسرائيلي
 عن الجنـدي    لإلفراج لسوريا نفوذاً كبيراً تستطيع استخدامه       أن هناك دوالً عدة تعتقد      أنرة،  بأكثر طريقة مباش  

 انه حان الوقت لحمـاس كـي        إلىوخلصت   . يفعلوا اآلن، الن هذا كان بداية النزاع       أناالسرائيلي، وان عليهم    
  . يمارسهأنتعيد الجندي، وانه حان الوقت لكل من لديه نفوذ على حماس 

  6/7/2006النهار 
  

 بين الجانبين االسرائيلي والفلسطيني مل في دور مصري نأ ال نزال :السفير األمريكي .63
 في القاهرة فرانسيس ريتشاردوني الوضع الحالي والمتصاعد األميركيوصف السفير : محمد صالح، القاهرة

 الضوء الوحيدة تتمثل في  بارقةأنفي غزة بين الجانبين االسرائيلي والفلسطيني بأنه خطير للغاية، معتبراً 
وقال ريتشاردوني إن هذا الدور المصري . الدور الذي تضطلع به مصر لمحاولة احتواء الموقف المتصاعد

البارز يأتي نظراً لكون مصر هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بنفوذ وتأثير لدى كال الجانبين وقال السفير 
الجهد المصري، وبشكل عام فإنني متفائل بأن مصر وهي تحظى ابدي امتناني الكبير لهذا الدور و: األميركي

 من الجانب االسرائيلي أيضانأمل : أضافو.  في المنطقة ستجد حالًواألصدقاءفي ذلك بتأييد الواليات المتحدة 
ا  االسرائيلي فقد عانوا مآو سواء للشعب الفلسطيني إضافية معاناة أي يلتزم ضبط النفس ألننا ال نريد رؤية أن

 .أمامنا السالم هو الطريق الوحيد أننحن نعتقد .. يكفي
  6/7/2006الحياة 

  
  إسرائيل تنتهك حقوق اإلنسان في القطاع  : األمم المتحدة .64

، بدعوة  اإلنسانفي جنيف قال دوغارد، خالل جلسة طارئة لمجلس حقوق          : ا ف ب، ا ب، رويترز، يو بي آي        
 العمليات العسكرية االسرائيلية بعد اسر الجندي تشكل       أنن اسرائيل،    قرار يدي  إلىمن الدول العربية التي تسعى      

 فـي   أساسية األكثر اسرائيل تنتهك القواعد     أناستخداما غير متكافئ للقوة ضد مدنيين مضيفا انه من الواضح           
لية لحقـوق   وانتقد دوغارد اللجنة الرباعية لتجاهلها االنتهاكات االسرائي      . اإلنسانالقانون الدولي وقانون حقوق     

ورأى دوغارد ان اعتقال وزراء حماس ونوابها ينتهـك منـع العقـاب الجمـاعي               .  والقوانين الدولية  اإلنسان
  . المنصوص عليها في معاهدة جنيف الرابعةواإلرهابواجراءات الترهيب 

  6/7/2006السفير 
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  اليونسكو تضغط على مصر من أجل تطبيع ثقافي مع إسرائيل .65

كسر الحـدود    ل اع اآلثار المصرية صبري عبد العزيز عن محاوالت منظمة اليونسكو         كشف رئيس قط   :القاهرة
الثقافية وإجبار مصر على التطبيع الثقافي مع إسرائيل من خالل المشروعات الثقافية التي تدعو إليها المنظمـة                 

ظيم، والذي يـضع    وصرح أن تحركات اليونسكو إلقامة مشروع ثقافي في منطقة األخدود اإلفريقي الع           . الدولية
وقـال   . دولة إفريقية يستهدف كسر الحدود السياسية عبـر قنـاة الثقافـة            21سبع دول آسيوية منها إسرائيل و     

   .عبدالعزيز إن إسرائيل تقف وراء هذا المشروع للوصول إلى كينيا والتأثير على منابع النيل
  6/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ن المساس بالبنى التحتية الفلسطينيةاالمريكيون يحذرون االسرائيليين م .66

أعلنت تسيبي ليفني أن األميركيين أبلغوها أنه ال يسعهم قبول فكرة أن يدفعوا هم إلنشاء بنى : حلمي موسى
وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن . تحتية في األراضي الفلسطينية ويأتي االسرائيليون لتدميرها

 ضبط النفس وتجنب العودة هطلبت رايس منحيث . لمسؤولين األميركيينأولمرت على اتصال دائم مع ا
  .مرة أخرى من المساس بالمدنيين الفلسطينيينمبدية خشيتها . الحتالل مناطق في القطاع

  6/7/2006السفير 
 

 في أسواق الماشية.. يعون بناتهم فقراء أوغندا يب .67
ن منطقة شمال شرق أوغندا الذين ال يستطيعون حذر مسؤولون اوغنديون من أن القرويين الفقراء من سكا

 . إعالة أسرهم يبيعون بناتهم في أسواق الماشية االسبوعية وأن المشترين يحولون الفتيات للعمل في الدعارة
ويفر الرجال من قبيلة كارا موجونغ التي تعمل في رعي الماشية من وجه الحملة التي تقودها الحكومة 

في المقابل فإن نساء القبيلة اللواتي ال يجدن ما ينفقنه على . غير القانونية من المنطقةوالرامية لجمع االسلحة 
. أسرهن التي هجرها االزواج يبعن بناتهن في أسواق المناطق المجاورة حسبما ذكرت الصحف االوغندية أمس

امهن حيث يبعن مع  عاما في حافالت أو على أقد18 و12ويتم نقل الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  
ويأخذ المشترون بعضهن للعمل . االبقار في أسواق الماشية في مناطق جنوب كاراموجا وبخاصة في كاتاكاوي

  . كعامالت وخادمات
  6/7/2006السفير 

  
  حتى ال يقع العالم العربي في الفتنة اإلسرائيلية في غزة  .68

  عبد اهللا األشعل. السفير د
ب باالرتباك في قراءة المشهد الفلسطيني؛ بـسبب اإلدارة اإلسـرائيلية للمـشهد             يبدو أن العالم العربي قد أصي     

ولذلك . الفلسطيني، ويخشى أن يقع العالم العربي في فتنة القراءة اإلسرائيلية واإلخراج اإلسرائيلي لهذا المشهد             
لتحليله وفهمه  ،  لسطينيفقد يكون من المفيد تقديم بعض المالحظات التي تتصل بقراءة العالم العربي للمشهد الف             

  :ووضعه في سياقه الصحيح
 أن قرار االجتياح الشامل لغزة ردا على أسر جندي واحد في عملية عسكرية يهدف إلى إرسال عدد مـن                    :أوالً

 وهذه الرسالة مؤلمة بالنسبة     ، أهمها أن الشعب الفلسطيني بأكمله ال يعدل مجرد جندي إسرائيلي واحد           ،الرسائل
ورة التي يقتل جنودها وهم يؤدون واجبهم الرسمي ثم يصبح اتهام إسرائيل لهم والذي تـسبب فـي          للدول المجا 

قتلهم معلقًا، ومع ذلك ال تُظهر دولتُهم أي غضب أو شعور بالخسارة، وبصراحة أكبر وللتاريخ أقول إن تكرار                  
ة دون أن تعلـق الحكومـة       قتل إسرائيل لجنود مصريين وهم في مواقعهم الرسمية وفي األراضـي المـصري            
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 كما أنه ظلم للـشعب      ،المصرية رسميا على ذلك ينطوي على ظلم مزدوج، فهو ظلم للجنود الضحايا وألسرهم            
 -أما الظلم الذي لحق بالضحايا فيتمثل في أن سكوت الحكومة المصرية على قتلهم على أراضـيهم                .المصري

التسليم بأن اتهام إسرائيل لهم بدخول أراضيها ليس دخـوال           يعني   -وهو أبشع صور التفريط بالسيادة المصرية     
 وأن هؤالء الضحايا وفقًا لهذا المنطق يستحقون القتل؛ بسبب غبائهم وعدم قدرتهم على التمييز بين خـط           ،بريًئا

كذلك فإن هذا السكوت قـد يعنـي أن هـؤالء            . وهو أمر شائن بالنسبة لمصر     ،الحدود المصرية واإلسرائيلية  
ا قد كُلفوا بعمليات داخل إسرائيل، وأنهم بسبب غبائهم مرةً أخرى قد انكشفوا؛ ولـذلك فـإن الحكومـة                الضحاي

المصرية ال تريد أن تكشف نفسها مع إسرائيل، وهذه فرضيةٌ مستحيلةٌ في ضوء الشفافية التامـة واإلخـالص                  
ضي عن مقتل جنودها علـى       وهذا اإلخالص هو نفسه الذي يدفع مصر إلى التغا         ،المصري الواضح  إلسرائيل   

  .يد إسرائيل في مناسبات متفرقة
 أن إسرائيل تنظر إلى الوساطة المصرية على أنها طريقٌ لتحقيق هدفها، وهو إطـالق سـراح الجنـدي                   :ثانيا

اإلسرائيلي المخطوف دون مقايضته بأسرى فلسطينيين، ولكن مصر أصرت على أن العدوان علـى الـشعب                
 كما رفضت مصر المنطق اإلسرائيلي الـذي        ، وأن الموقف األمريكي يشجِّع إسرائيل     ،رِّرالفلسطيني ليس له مب   

يرى أن خطف الجندي عمٌل إرهابي، وأنه ال يجوز مقايضة جندي إسرائيلي اختُطف من موقعه؛ حيـث كـان                   
  .للتصرفيؤدي عمله الرسمي بمعتقلين فلسطينيين إرهابيين؛ ألن إسرائيل هي التي تضع الوصف القانوني 

يقضي المنطق اإلسرائيلي أيضا بأنه ال يجوز المقايضة بين أمرين غير متكـافئين؛ ألن مجـرد المقايـضة أو               
التفاوض عليها يكسر قاعدةً مهمةً، وهي أنه ال يجوز التفاوض مع اإلرهابيين أو االستجابة لطلباتهم وإال كـان                  

ر وفقًا للمنطق اإلسرائيلي، ومعلوم أن المنطق المصري        ذلك مكافأةً لهم، ولذلك فإن إسرائيل تريد أن تعمل مص         
 ولكنه أكد على أنه إذا كان االحتفاظ        ،ال يتعرض لمسألة شرعية العملية التي تم فيها خطف الجندي اإلسرائيلي          

 يستحق عنـاء    - حتى بدون مقابل   -بهذا الجندي هو السبب الحقيقي في العدوان اإلسرائيلي فإن إطالق سراحه          
وال يخفى أن إسرائيل ال يمكن أن تعطي مصر أيةَ ميـزة فـي هـذه           . لتفويت الذريعة على إسرائيل    ،المحاولة
 رغم أن إسرائيل ال تعول كثيرا على أوراق الضغط المصرية التي لوح بها الرئيس مبارك في حديثـه                   ،العملية

 ،ئيلي والكيل األمريكي بمكيالين    وأدان فيه العدوان اإلسرا    1/7/2006المصرية يوم   ) األهرام(المنشور بجريدة   
 التـي تنتهكهـا     ،وأشار إلى أن استمرار هذا العدوان يمكن أن يوثر على اتفاقية السالم المصرية اإلسـرائيلية              

  .إسرائيل بشكل مطرد
 ، تحمـل رسـائل متعـددة      - كما أشـرنا   - هناك عدد من الشواهد على أن الحملة اإلسرائيلية على غزة          :ثالثًا

على إسقاط حكومة حماس، ومصدر الخطورة في هذا العمل هو أن إسرائيل قامـت بتـشويه                وأخطرها العمل   
 وبشكل خاص حركة فـتح      ،صورة حماس ودفعت أطرافًا عديدةً إلى الضغط عليها من داخل فلسطين وخارجها           

طراف وعلى رأسها أبو مازن، ومعنى ذلك أن سعى إسرائيل إلسقاط حماس يبدو وكأنه يتم بالتوافق بين كل األ                 
المناهضة لحماس؛ مما أدى إلى إحراج أبو مازن ودفِعه إلى إدانة ما أسماه الجرائم اإلسرائيلية ضـد الـشعب                   
الفلسطيني، وربما قرأت إسرائيل أيضا موقف مصر من حماس في نفس السياق؛ ولذلك فإن مصر ال تـستطيع                  

 كما أن مصر ابتعدت     ،ى إسقاط حكومة حماس   في نظر إسرائيل أن تتهم هدف العمليات اإلسرائيلية بأنه يتجه إل          
 رغم أنها تسمح لإلعالم الرسمي بأن يتناول ما يشاء في تفسير هـدف هـذه                ،تماما عن هذه النقطة في موقفها     

  .العمليات
 وأن هذا المشهد كشف عن صورة   ، أظهرت المواقف اإلسرائيلية أن القوة الخرقاء تقف في مواجهة الحق          :رابًعا

راد القوة اإلسرائيلية المتحررة من كل القيود األخالقية والقانونية والسياسية بالشعب الفلـسطيني             مذهلة وهي انف  
هذه المالحظة بشكل خاص تؤدي إلـى االعتقـاد بـأن           . األعزل بعد أن قضت على تحالفاته العربية والدولية       

وقد اتضح إلسرائيل    .ياساتهاإسرائيل تختبر تصرفات مقبلة وتجسُّ نبض المنطقة حتى تحدد معدل المقاومة لس           
 وبشكل خاص من الدانمرك التي وقف العـالم اإلسـالمي           ،أن الشعب الفلسطيني ال يتلقَّى إال دعما معنويا قليالً        
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 ،صلى اهللا عليه وسلم وهي نقطة لها داللـة مهمـة           ضدها في الشهور الماضية انتقاما للرسوم المسيئة للرسول       
ذي قاطع المنتجات الدانمركية ألسباب تتعلق بحرية التعبير في نظرهم عجـز عـن              وهي أن العالم اإلسالمي ال    

   .مقاطعة السلع األمريكية واإلسرائيلية بسبب العدوان اإلسرائيلي
 إلى أن يتقرر مصير الجندي اإلسرائيلي المخطوف فإن أضرارا فادحةً تكـون قـد لحقـت بالـشعب                   :خامًسا

، فإن ُأطلق سراح الجندي بال مقابل فسوف تضاف هذه السابقة إلـى مـا               الفلسطيني وحكومته ورموز مقاومته   
 بعـد أن يكـون      ،قبلها في مسلسل القهر اإلسرائيلي للفلسطينيين، وسوف يؤدي ذلك إلى تراجع شعبية حماس            

 إذا  ،أمـا .  كما قد يؤدي ذلك إلى إضعاف معنويات المقاومة وتردُّدها في الخطف في المستقبل             ،الضرر قد وقع  
م قتل الجندي اإلسرائيلي فإن ذلك سيكون ذريعةً للقضاء التام على حماس واغتيال رموزها بما في ذلك رئيس                  ت

  .الوزراء
 أن خطف إسرائيل للوزراء والنواب الفلسطينيين يتناقض مع التزاماتها في القانون الـدولي وخاصـةً                :سادًسا

ميِّين دوليا، ومع ذلك لم نـسمع مـن الـدوائر            التي تحظر خطف األشخاص المح     1979اتفاقية نيويورك لعام    
القانونية الدولية أو البرلمانية إدانةً لهذا العمل، والسبب في ذلك كما قلت هو أن إسرائيل حاولـت أن تـصوِّر                    

 .خطفها للسياسيين الفلسطينيين على أنه انتقام لذلك العمل الذي تَعتبره إرهابيا، وهو خطف الجندي اإلسـرائيلي              
 وأن تقبـل أن العمليـة       ، أية حال فإن إسرائيل مطالَبةٌ باحترام المركز القانوني للسياسيين الفلـسطينيين           وعلى

العسكرية ضد جيشها بما في ذلك خطف أحد الجنود هي عملية مشروعة في إطار االنتقام من أعمال الخطـف                   
  . واالنتقام من رفض إسرائيل االنسحاب من األراضي الفلسطينية،اليومية

إن إسرائيل نجحت في اختزال المأساة الفلسطينية في عامل واحد، هو في الواقع أحد تداعيات               .. خالصة القول و
 وأن تجعل مستقبل الشعب الفلسطيني يرتهن وجودا وعـدما بوجـود            ،المأساة، وهو خطف الجندي اإلسرائيلي    

نطقها الذي يقضي بأن من حقِّهـا أن تبيـد          الجندي حيا أو ميتًا، وتعلم إسرائيل أن أحدا ال يجرؤ على تحدي م            
 .الشعب الفلسطيني بأنها تسعى إلى هدف أكثر نبالً وهو تفريغ األرض من سكانها لتمكين اليهود من استعادتها                

فهل يستفيد العالم العربي من هذه المالحظات ويتخذ موقفًا حازما من إسرائيل والواليات المتحدة ومن الفرقـاء                 
درك أن االتفاق الفلسطيني على وثيقة األسرى قد تجاوزه الزمن، وأنه ال يمكن تفسيره علـى  داخل فلسطين؟ وي  

أنه وحدةٌ فلسطينيةٌ في مواجهة الخطر؛ ألننا ال نزال نعتقد أن بعض األطراف فـي فلـسطين تفكِّـر بمنطـق                    
فض الحفل وتـنجح     وبعد أن ين   ،انتهازي، وال يضيرها أن تكون إسرائيل هي التي تفتك بخصوم هذه األطراف           

إسرائيل في إسقاط حكومة حماس يتوهم هؤالء أن السالم واالستقرار في متناول اليـد، وهـم ال يـدركون أن                    
 .الكارثة تحيط بالجميع

  5/7/2006إخوان أون الين 
  

  الخيار الوحيد .69
   افتتاحية هآرتس

 في كيرم شالوم، أعادا إلـى       إن إطالق صواريخ القسام على سديروت، والهجوم على موقع الجيش اإلسرائيلي          
. الحياة اليمين بكل أنواعه وأشكاله، وقوضاً تأييد الجمهور لسياسة فك االرتباط التي انتُخبت الحكومة لتنفيـذها               

فتأثير وسحر الخطابة األمنية يأسران مجددا قلب الجمهور على الرغم من أن هذه الصيغة جربت طوال أربعين               
  . عاما من االحتالل وفشال كليا

. لقد تضررت قوة إسرائيل وقدرتها الردعية جراء االستخدام المفرط للقوة وليس بسبب عدم اسـتخدام القـوة                
ويتعين االعتراف بأن كل الوسائل     . فتصميم الفلسطينيين وقدرتهم على الصمود تزايدا مع ازدياد وضعهم سوءاً         

طالق القسام، إوإيالما ـ العمليات االنتحارية،  العسكرية التي استخدمتها إسرائيل أوجدت وسائل ال تقل إبداعية 
وال يوجد شيء يبعث على الضعف      .  نجحت في إثارة قلق واستنزاف الدولة األقوى في الشرق األوسط          ،األنفاق
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ربما كان من السذاجة بمكان االفتراض أن االنسحاب من غزة، بحد            .أكثر من الشعور بتضييع الطريق والهدف     
لكن الفلسطينيين يواصـلون النـضال ضـد االحـتالل          . نيين أن نهاية النزاع باتت مرئية     ذاته، سيقنع الفلسطي  

والمستوطنات، وهذه المستوطنات تتواجد بكل زخرفها في الضفة، حتى وإن كان من الصعب الموافقـة علـى                 
 أن  في هذه األيـام يتعـين     . إطالق صواريخ القسام كوسيلة معقولة لتحسين ظروف حياة ومستقبل سكان غزة          

 أنه لـيس أمـام   ،نتذكر مجددا ـ وكان من المناسب لو أن رئيس الحكومة وجد الوقت والجرأة على فعل ذلك 
وعلى الـرغم مـن أن      . إسرائيل من خيار طويل األمد سوى االنسحاب من المناطق الفلسطينية ومن االحتالل           

يجب على إسرائيل العمل إلنهائـه، إال       المس بالسيادة اإلسرائيلية بواسطة صواريخ القسام هو أمر ال يحتمل، و          
فهي ال تشكل سببا للعودة إلى غزة، والعودة        . أن المشكلة، مهما كانت خطيرة، هي مشكلة تكتيكية في جوهرها         

ومن شأن إسقاط حكومة حماس التسبب في فوضـى         . إلى غزة ال تُعزز سيادة إسرائيل وال تعزز قدرة ردعها         
 عن إجراء انتخابات في المستقبل، آخذين في االعتبار حقيقة أن إسرائيل            مهعارمة في الجانب الفلسطيني وردع    
  . والعالم العربي ال يحترمان نتائجها

يمكن التحلي باألمل في أن تؤدي األزمة الراهنة تحديدا إلى حصول مفاوضات إلنهائها، تشمل وقـف إطـالق    
 المـصلحة اإلسـرائيلية     . بين الفينة والفينة   هذا ما يجدر أيضا تذكره     وفي جميع األحوال،  . النار على سديروت  

تقتضي أن يعيش الفلسطينيون حياة رفاهية وازدهار ال أن يعيشوا حياة جوع ومهانة، لذلك ال يوجد شيء أكثر                  
 التحتية وقصف محوالت الكهرباء، بينما يقترح وزير الطاقة والكهرباء على الحكومـة             يةحماقة من تدمير البن   

إن إنهاء االحتالل ما زال يشكل هدفا يتعين على كل تكتيك يعتمد في األزمة               .يوم التالي ترميمها في صبيحة ال   
وبدل خطاب الدم والنار الذي يصدر عن كل وزراء الحكومة وأعضاء المعارضة، يتعين             . إليه الراهنة أن يقود  

  . على القيادة أن توحي بأنها تعرف إلى أين تسير
   2006/ 7/ 5هآرتس 

  6/7/2006المستقبل 
  ...ومرماكم .. مرمانا .70

   مازن حماد 
كثر تطوراً مثل الكاتيوشا التي يمتلكها حزب اهللا        أسواء كانت الصواريخ بدائية مثل قذائف القسام الفلسطينية أو          

و الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تـسعى كوريـا          أيرانيون  و سلسلة صواريخ شهاب التي طورها اإل      أ
القاعدة الذهبية التي وضـعها المتنفـذون        .نها جميعاً تقلق اسرائيل والواليات المتحدة     إ ف ،تالكهالى ام إالشمالية  

ذا إ و ،ن تضعونا في مرماكم   أ ولكن ليس من حقكم      ،ن نضعكم في مرمانا   أمن حقنا   : األقوياء تقضي بما هو آت    
  . فسنعتبر ذلك تحدياً واستفزازاً وتصعيداً وسنعمل على اجتثاثه،حاولتم

، ا كانت القنبلة النووية التي بحوزة اسرائيل قد مكنتها من تحييد صواريخ الدول المجاورة وغير المجـاورة                ذإو
 وصل مـداها    ، وكان مداها ثالثة كيلومترات    2002ول جيل منها في أوائل عام       أفان قذائف القسام التي جرب      

الدين القسام العـسكري التـابع لحركـة    كما يقول جناح عز ) 15(كيلومتراً كما تقول اسرائيل و    ) 12(لى  إاآلن  
طالق إ خصوصاً مع فشلها المتكرر في السيطرة على         ، وهو ما يقلق الدولة العبرية ويسبب لها الرعب        ،حماس
يراني ضـدها بالقنبلـة     إن ترد على أي هجوم      أوعندما تضع اسرائيل في حسبانها       .و تصفية مطلقيها   أ القذائف
  .الح النووي سيحرمها من التفرد بالقدرة على الرد وتحقيق النصر فان حصول طهران على الس،النووية

المعادلة ذاتها تنطبق على الواليات المتحدة التي جن جنونها باألمس عندما جربت كوريا الـشمالية صـواريخ                 
ولم يقلل فشل تلك التجـارب وسـقوط        . ميركيةراضي األ ن يضرب األ  أن يتمكن أحدها    أبعيدة المدى يفترض    

لى اجتماع استثنائي   إقامت الدنيا على رأس بيونغ يانغ داعية        أ من قلق واشنطن التي      ، في بحر اليابان   الصواريخ
  .لمجلس األمن الدولي
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منيـة المـصغرة لبحـث نتـائج التـصعيد          لى اجتماع استثنائي للحكومة األ    إوبالمقابل فقد دعا ايهود أولمرت      
 وليس علـى    ، المرة في قلب مدينة عسقالن الساحلية      طالق صاروخ قسام مطور سقط هذه     إالفلسطيني المتمثل ب  

 العاديـة ويحملهـا     ورش الحـدادة  أطرافها كما كان الحال بالنسبة للصواريخ السابقة التي تنتج في المخارط و           
  .طالق خاصة كالصواريخ الفعليةإلى وسائل إلى آخر دون الحاجة إالمقاتلون بسهولة وينتقلون بها من مكان 

ن يبلـغ   أن الكثير من هذه القذائف يسقط قبل        أ ورغم   ،ذي تلحقه قذائف القسام يكاد ال يذكر      ن الضرر ال  أورغم  
أمـا كوريـا   .  فان وقوع هدف اسرائيلي في مرمى الفلسطينيين هو خط أحمر لم تستطع اسرائيل محوه         ،أهدافه

ا الباليـستي العـابر     ميركيون بامتالكها بضع قنابل نووية فستتمكن بعد تطوير صاروخه        الشمالية التي يشك األ   
لى الواليات المتحـدة التـي شـغلت نظامهـا          إ ،رسال ذلك الصاروخ القابل لتحميله برأس نووي      إللقارات من   

مـس  أالخاص بالتصدي للصواريخ المعادية في اللحظة التي بدأ فيها الكوريون تجاربهم الصاروخية الفاشـلة               
  .ميركيةراضي األلقت باتجاه األطأسقاطها فيما لو إلى إجراء احتياطي يهدف إ ك،ولاأل

خضاعها فأميركا واسرائيل ال    إربعة نماذج متمردة مطلوب     أ وحزب اهللا وحماس     ،يران وكوريا الشمالية  إتشكل  
وعندما تحـاول   . سقاطها والتخلص منها  نهما تسعيان إل  أ وتعلنان صباح مساء     ،تخفيان نواياهما العدوانية ضدها   

و الدفاعية تهدر الدبابات وتزأر الطائرات وتبـدأ        أطور قدراتها التكنولوجية    ن ت أربعة  طراف األ ي من هذه األ   أ
لى فـتح حـوار     إأما عندما تُدعى الواليات المتحدة واسرائيل        .التهديدات واالغتياالت وجتياحات والتوغالت   اإل

بقاءهمـا فـي    إنهما ترفضان مفضلتين    إعطائها األمان ، ف   إو  أمنية  أو منحها ضمانات    أ ،طرافجاد مع هذه األ   
وفي المرمى العسكري من خالل تشغيل اآللة الحربية        ،  من ضدها المرمى السياسي عن طريق تشغيل مجلس األ      

  .ضدها
 وان  ،خرين لن يحصل عليه   ن الذي ال يمنح األمن لآل     أنهم لم يتعلموا بعد     أميركيين واالسرائيليين   لكن مشكلة األ  

د ولو بضربة واحدة تذكر المتغطرسـين بـأن         الرربة مقابل   الباحث عن الكرامة والحرية مستعد لتلقي ألف ض       
  .الحصول على األمن والسالم دون مقابل هو مجرد وهم متبدد

  6/7/2006الدستور 
  

  تداعيات أسر الجندي اإلسرائيلي .71
  أحمد سعيد نوفل

ن ضعف يـستطيع  وبددت عملية تبدبد الوهم االعتقاد الخاطئ بأن القوة العسكرية اإلسرائيلية ال توجد فيها مكام    
ثارت ردود فعل داخل إسرائيل، تنتقد الجيش اإلسرائيلي الذي حـاول           أو. من يريد استغاللها لمقاومة تلك القوة     

وينتقـد موشـيه    . عن طريق ممارساته ضد الفلسطينيين أن يخفف من فشله أمام الـرأي العـام اإلسـرائيلي               
ه على حسم الصراع مع الفلسطينيين، ويطالـب        تسميرمان، في صحيفة معاريف، الجيش اإلسرائيلي لعدم قدرت       

بضرورة إعادة النظر في المخصصات واالمتيازات التييحظى بها جيش أصبح عاجزاً عـن الوفـاء بمبـرر                 
  يقاس الجيش بقدرته على الدفاع عن دولته، سواء بقدرة الردع التي تحول دون قيـام طـرف                    :وجوده، قائالً 

تخدام الوسائل المتوفرة له لمنع المساس بمواطني الدولة المسؤول هـو           آخر بعمل عسكري خشية الرد، أو باس      
ويطالـب   .عن حماية أرواحهم وممتلكاتهم وتأمين حياتهم اليومية والجيش اإلسرائيلي ال ينجح في هذا االختبار             

بأن في  ممثلو اليمين اٍإلسرائيلي بعمليات مكثفة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، من منطلق االفتراض الخاطئ               
ويبدو أن هؤالء قد نسوا أن األميركيين في فيتنام والروس في أفغانستان لم يتغلبوا              . ذلك ما يوفر الحل للمشكلة    

كمـا أثـرت     .لدى خصومهم، رغم األسلحة األفضل التي كانت بحوزتهم، وبينها القنبلة النووية          ) البدائية(على
سرائيلية برئاسة ايهود أولمرت الذي فشل في التعامل مع         عملية أسر الجندي اإلسرائيلي على شعبية الحكومة اإل       

وفي استطالع رأي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، بعد أسر الجندي اإلسرائيلي، اظهـر أن              . قضية األسير 
 مقعدا في حال    67 مقعدا من مجموع     13ستخسر  ) كديما والعمل وشاس والمتقاعدين   (أحزاب االئتالف الحكومي  
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مـن  % 52كما وافـق    . نها ستفقد األكثرية البرلمانية التي تتمتع بها حاليا       أكنيست، ما يعني    إجراء انتخابات لل  
الذين شملهم االستطالع على التفاوض مع الفلسطينيين من أجل تبـادل األسـير اإلسـرائيلي مـع المعتقلـين                   

ير اإلسرائيلي مع ألـف     ومع أن الحكومة اإلسرائيلية ترفض التفاوض مع الفلسطينيين لتبادل األس          .الفلسطينيين
من النساء واألطفال الفلسطينيين، بحجة عدم التفاوض مع حركة حماس، إال أن إسرائيل سبقت وأطلقت سراح                
العشرات من المعتقلين العرب في سجونها في تبادل مع جثامين ثالثة جنود إسـرائيليين فـي عهـد حكومـة                    

ما جعل صحيفة هـآرتس اإلسـرائيلية       . ر فلسطيني شارون، ومن قبله وافق رابين على إطالق سراح ألف أسي         
دارة مفاوضات مع حماس حـول      إلى تحكيم العقل و   إتهاجم الحكومة وتتهمها بفقدان الصواب وتطالبها بالعودة        

  . طالق سراح أسرىإطالق سراح الجندي مقابل إ
إلطالق سراح الجنـدي    ومن جهة ثانية فإن الضغوطات الفلسطينية والعربية والدولية التي تمارس على حماس             

بل أن بعض رموز الـسلطة الفلـسطينية وقيـادات          . األسير، أكثر من الضغوطات التي تمارس على إسرائيل       
ة طالبوا حماس بإطالق سراح األسير، وكأن المعتقلين الفلسطينيين، الـذين تطالـب حمـاس               يتنظيمات فلسطين 

موز السلطة االنتقادات نفسها ضد إسرائيل عندما       بإطالق سراحهم، ليسوا من تلك التنظيمات، ولم تصدر عن ر         
 فلسطيني منذ مطلع هذا العام في نابلس فقـط،        1700اغتالت عائلة بكاملها على شواطئ غزة، وال ضد اعتقال          

 طفالً فلـسطينياً منـذ      350واعتقال أربعة آالف طفل فلسطيني منذ اندالع انتفاضة األقصى، وال على اعتقال             
  .  على وجود عشرة آالف معتقل فلسطيني في السجون اإلسرائيليةمطلع هذا العام، وال

 أسير فلسطيني ولبناني من معتقل أنـصار عـام          5000ونسيت حركة فتح أنها ساهمت من قبل بإطالق سراح          
 مقابل إطالق سراح ستة جنود إسرائيليين كانت حركة فتح أسرتهم أثناء االجتياح اإلسـرائيلي لجنـوب                 1983

كما الم بعض المسؤولين الفلسطينيين ما قامت به حركة حماس واتهموها بأنها السبب فـي               . 1982لبنان عام   
 اإلفراج  !!العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني وبالذات على قطاع غزة، ولهذا طالبوا وألسباب إنسانية              

تلك العمليات لم تكن موجـودة      عن األسير اإلسرائيلي لوقف العمليات العسكرية اإلسرائيلية في القطاع، وكأن           
علما أن الصحافة اإلسرائيلية تحدثت أن خطة اجتياح قطاع غزة كانت معدة سلفاً،             . قبل أسر الجندي اإلسرائيلي   

، أي قبل عملية    21/6/2006لدى القادة العسكريين اإلسرائيليين، وقد نشرتها بعض الصحف اإلسرائيلية بتاريخ           
  .األسر بأربعة أيام

لية أسر الجندي اإلسرائيلي أن حماس هي الالعب الرئيسي في الساحة الفلسطينية والمؤثر الفاعـل               وأثبتت عم 
على مجريات القضية الفلسطينية، على الرغم من محاوالت إسرائيل إضعافها ومحاصرتها منـذ فوزهـا فـي                 

بل علـى   . رأسها لم تنجح  وأن محاوالت القفز عنها وتجاهل الحكومة الفلسطينية التي تت        . االنتخابات التشريعية 
العكس فإن العملية التي قادتها حماس وأسر الجندي اإلسرائيلي، وباعتراف المؤسسة العـسكرية اإلسـرائيلية               
شكلت ضربة كبيرة إلسرائيل، وزادت من شعبية حماس لدى الرأي العام الفلسطيني، لما لقضية اإلفراج عـن                 

  . فلسطينيةالمعتقلين الفلسطينيين من تأثير في الساحة ال
الوساطات كثيرة لحل قضية األسير اإلسرائيلي، منها أن يسلم الجندي األسير لفرنسا ألنـه يحمـل الجنـسية                   
الفرنسية، أو لمصر مقابل أن تتعهد إسرائيل بإطالق سراح األسرى الفلسطينيين بعد أن تتأكد إسرائيل باستالم                 

ركي هو الوحيد القادر على التأثير على إسرائيل لكـي          لكن يبقى التدخل األمي   . فرنسا أو مصر للجندي األسير    
توافق على مبادلة الجندي اإلسرائيلي المدجج بالسالح عند أسره، مع النساء واألطفال الفلسطينيين العزل الذين               

هل تفعلها الواليات المتحدة وتضغط على إسرائيل إلدخال الفرحة إلى قلوب اآلالف مـن        . اختطفوا من منازلهم  
ينيين إذا أفرجت عن المعتقلين في السجون اإلسرائيلية، وتغير بذلك من صورتها القبيحة أمـام الـرأي                 الفلسط

  .العام الفلسطيني والعربي؟ نأمل ذلك
 6/7/2006الغد األردنية 
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  !هل تتحول إلى تجربة كربالئية؟.. .حكومة حماس .72
  صالح القالب

 تطلبه منهما اآلن لما وصل الفلسطينيون في الضفة         لو أن حركة حماس أعطت لحركة فتح والسلطة الوطنية ما         
لى هذا الوضع المأساوي ولكانت هناك إمكانية فعلية إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ولكان العـالم كلـه،                 إالغربية وغزة   

حتى بما في ذلك الواليات المتحدة، أكثر تفهماً لوجهة النظر الفلسطينية، ولكان مأزق إسرائيل أصعب ألف مرة                 
لم تفعل حركة حماس هذا عندما كانت في دائرة المعارضة وهي قد سارت فـي خـط                  .أزق الفلسطيني من الم 

بياني تصعيدي بدأ بتكثيف العمليات االنتحارية في أسوأ ظرف، وهو ظرف ما بعد كارثة نيويورك وواشـنطن                 
انتفاضة شعبية على   نتفاضة األقصى من    الى تحويل   إ، ثم انتقل    2001 أيلول عام    /في الحادي عشر من سبتمبر    

لـى زوبعـة صـواريخ القـسام     إلى مواجهة مسلحة وانتهى أي هذا الخط البياني التصعيدي إالطريقة الغاندية   
  . الكرتونية، التي أفادت إسرائيل أكثر مما أفادت الفلسطينيين وقضيتهم

و فـي عهـد     أ  كانت حماس ترفض اإلصغاء لمناشدات السلطة الوطنية، إن في عهد ياسر عرفات رحمـه اهللا              
نها اتبعت نهجاً تدميرياً التقى مع النهج التدميري اإلسرائيلي، بدون اتفاق أو تنسيق بالطبع،              إ بل   ،محمود عباس 

عند نقطة تعميم الفوضى في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحطيم األجهزة األمنيـة الفلـسطينية وإلغـاء كـل                   
ى الحكم فوجدت أمامها كل األشواك التي كانت زرعتهـا          لإوهكذا فقد جاءت هذه الحركة      . المؤسسات الرسمية 

بيديها نكاية بالسلطة الوطنية وبحركة فتح ووجدت أنه ال بد من أن تناشد حركة فتح كما كانـت حركـة فـتح                      
ن حماس لم تجد مـا تفعلـه سـوى التـصعيد            أتناشدها ولكن بدون استجابة وكانت النتيجة أمام انسداد األفق          

ى إغراق غزة بالفوضى والى اإلمعان في تدمير        إللى لعبة صواريخ القسام ولجأت      إ فعادت   لى األمام إوالهروب  
  . بو مازن وافتعال أكثر من معركة جانبيةأاألجهزة األمنية الفلسطينية وتهميش دور 

ن رئيس الوزراء اإلسرائيلي يهودا أولميرت أسوأ من سلفه أرييل شـارون وأكثـر منـه دمويـة                  أال شك في    
 ورفضاً لقيام دولة فلسطينية، ولو في هيئة حكم ذاتي إداري مقطع األوصال، لكن مما ال شـك فيـه                    وعنجهية

لى الحكم قد خـدمت مخططـات الحكومـة         إن تصرفات حركة حماس حتى بعد انتقالها من المعارضة          أأيضاً  
جة الجندي المختطـف  اإلسرائيلية واستدرجت استدراجا غبياً ردود فعل الجيش اإلسرائيلي الذي كان بانتظار ح           

  .ليبدأ بتدمير البنية التحتية لغزة وليوجه الضربة القاضية لـخارطة الطريق ولفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة
ن القرار الفعلي، كما ثبت، ليس بيد إسـماعيل هنيـة وقيـادة             أولعل ما جعل األمور تتفاقم على هذا النحو هو          

ادة الخارج التي طالما أعلنت وعلى رؤوس األشهاد وأكثر من مرة أنهـا             الداخل كلها وإنما بيد خالد مشعل وقي      
كما هو معروف يسعى لتدمير عملية السالم ما دام أنه يسعى إلقامـة محـور               و ،لى الفسطاط اإليراني  إمنحازة  

 إقليمي يكون هو الوصيُّ على هذه المنطقة، ويكون هو الطرف اآلخر في إبرام أي معاهدة سلمية مع إسـرائيل          
ن حكومة إسماعيل هنية ال علم لها مـسبقاً بقـضية الجنـدي اإلسـرائيلي               ألقد ثبت بشكل قاطع     .ومع أميركا 

لى الموقع اإلسرائيلي كان قد انتهى حفره       إالمختطف وأن النفق األرضي الذي تسلل منه المقاتلون الفلسطينيون          
لـى قيـادة    إالد مشعل بدون الرجـوع ال       منذ نحو شهرين قبل هذه العملية، التي اتخذ قرارها وحدد موعدها خ           

لى الحكومة الفلسطينية وبالتشاور والتنسيق مع المخابرات اإليرانية ومخابرات بعـض           إحماس في الداخل وال     
  . الدول العربية

ن حكومة إسماعيل هنية وقيادة حمـاس فـي الـداخل همـا             أوهنا فإن بعض المسؤولين الفلسطينيين يقولون       
عملية وأن خالد مشعل الذي كان أبعد كل من شارك في الحكومة الفلسطينية الجديـدة عـن                 المستهدفتان بهذه ال  

لى التوتير والتصعيد، إلعادة االعتبار لنفسه والستعادة القرار من يد القيادة الداخليـة،             إالشأن العسكري قد لجأ     
  .وان الشرعي والوحيدوإللغاء كل العناوين السياسية في هذه الحركة لمصلحة عنوانه الذي يريده العن

لى مـا   إن تشدد خالد مشعل الذي أوصل األمور        أوالى جانب هذا الرأي ووجهة النظر هذه فإن هناك من يقول            
لى إإلخوان المسلمين التي هي في ضوء تجربة الشهور الماضية وصلت           لوصلت إليه تقف خلفه القيادة العالمية       
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وأنها كانت على حساب قناعة األميركيين بضرورة إيـصال         قناعة راسخة بان تجربة حماس في الحكم فاشلة،         
لى الحكم ووضعه في مواجهة اإلسالم المتطرف بعد فشل األنظمة التقليدية القائمة في القيـام               إاإلسالم المعتدل   

ـ وعلى هذا الصعيد فإن أصحاب وجهة النظر هذه يدعمون وجهة نظرهم باإلشـارة               .بهذه المهمة الصعبة   ى إل
ن حركـة  إإلخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف، وقال فيـه        لان أطلقه المرشد العام     تصريح سابق ك  
ن هذا الذي كان قاله عـاكف بعـد تـشكيل           إوالحقيقة  . لى الحكم قبل األوان بنحو عشرة أعوام      إحماس جاءت   

ن انتصار إخـوانهم    أحكومة حماس مباشرة بدأ يقوله بعض قادة التيار اإلسالمي علناً وبدأ هؤالء يقولون أيضاً               
لى السلطة في بعض الدول العربية ومن بـين         إفي فلسطين قد قطع الطريق على انتصارهم األكبر ووصولهم          

  . هذه الدول مصر واألردن
ن القيادة العالمية لإلخوان المسلمين، التي من ضمنها المرشد العام لإلخوان المسلمين فـي مـصر                أوالواضح  

لى الحكم انطالقا من الضفة     إخطأت خطًأ فادحاً عندما بدأت تجربة السلطة والوصول         نها أ أبالتأكيد، قد اكتشفت    
فالقضية الفلسطينية قضية معقدة وحساسة وغير قابلة لالعتدال والمساومة ولذلك فإنهـا،            . الغربية وقطاع غزة  

 نموذجاً كربالئياً   لى االنتحار لتصبح  إوقد أصبحت بين خيارين أحالهما مرُّ، قد اختارت التصعيد ودفع حماس            
  . وليس نموذج تفريط ومساومة واعتراف بالدولة اإلسرائيلية

لقد كانت تجربة إسماعيل هنية ورفاقه مع الحكم تجربة مبكرة وقبل موعدها بعشرة أعوام بالفعل ولذلك وحتى                 
 المعادلـة   لى السلطة ولو علـى أسـاس      إال تصبح هذه التجربة عبئاً على تطلعات اإلخوان المسلمين للوصول           

 فقد تقرر التضحية بهذه التجربة ولكن بعد تـصعيد          .اإلسالم المعتدل في مواجهة اإلسالم المتطرف     : األميركية
  .نفة الذكرإلخوان في كل األقطار العربية لتحقيق ما يسعون إليه وفقاً لهذه المعادلة األ لكربالئي يكون رصيدا

ولو خطوة واحدة وهي كانت قد أثبتت فشالً ذريعاً منـذ اليـوم             لم تعد حكومة إسماعيل هنية قادرة على التقدم         
نهـا جـاءت   إن قرارها ليس بيدها وإنما بيد خالد مشعل وقيادة الخارج وثانياً            أاألول لتشكيلها والسبب هو أوالً      

ن تخلع ثوب المعارضة والهدم وترتـدي ثـوب         ألى الحكم بدون تجربة وبدون مرحلة تأهيلية انتقالية وبدون          إ
  . سلطة والبناء ورؤية العالم كله حتى بما في ذلك إسرائيل من زاوية غير الزاوية السابقةال

لى الطالق مع خالد مشعل وقيـادة       إواآلن وقد حدث ما حدث فإن هذه الحكومة، غدت أمام خيارين فإما اللجوء              
عباس والسلطة الوطنية وهذا    لى الداخل والى التفاهم مع فتح ومع الرئيس محمود          إالخارج والعودة عودة نهائية     

مستبعد وربما مستحيل وإما القبول باالنتحار الكربالئي لمصلحة معادلة اإلسالم المعتدل في مواجهة اإلسـالم               
  .المتطرف

لقد عادت حماس بقيادة خالد مشعل وطموحاته ألن يكون ياسر عرفات آخر، وإرشـادات مرجعيـة التنظـيم                  
لى الخلف، ووضعت بتحالفها مع إيـران وحلفـاء         إ الفلسطينية خمسين سنة     العالمي لإلخوان المسلمين بالقضية   

إيران هذه القضية تحت الوصاية مرة أخرى، وزعزعت مكانة منظمة التحرير باعتراضها على االعتراف بها               
  . كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني

  6/7/2006الشرق األوسط 
  

  بحرب أن ترد بشد الحبال من دون  ستسمح إسرائيل لألسدهل  .73
  شموئيل روزنر

زمـة الجنـدي االسـرائيلي      أمس للحديث عن الدور السوري في       أ مقاله   )روزنر(خصص المعلق في هآرتس     
حياناً قد تنغرز شوكة في قفاك لوقـت طويـل،          أ: ميركيةدارة األ يقول مسؤول كبير في اإل    : المخطوف، فكتب 

ميركيين واالسرائيليين مع الـشوكة التـي       و حال األ  هذا ه . نها ستلوث حولها  إوحتى لو كانت شوكة صغيرة ف     
المفتاح لحل أزمة غزة موجود في دمشق، هذا        . سد والنظام السوري وها نحن نشهد اليوم التلوث       يمثلها بشار األ  

ن هذا  أسبوع ومن الصعب القول     ميركية رايس مطلع هذا األ    ما قاله وزير الدفاع  بيرتس لوزيرة الخارجية األ        
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زعاج يعرقل كل مسعى هدفه تحقيـق       إن سوريا تحولت مصدر     أميركية  دارة األ اإلوتعلم رايس   . االكالم فاجأه 
  . من دون جواب..؟ مواجهة ذلكحول لتساؤلاو. االستقرار في المنطقة

 وغيـر   ي،الطفولو ،األحمقبسد الذي يصفونه في واشنطن والقدس       فاأل. سد يدرك صعوبة مواجهته   ن األ أيبدو  
جرتها معه صحيفة الحياة تحدث عن عالقتـه مـع          أفي المقابلة التي    . ي دليل على التراجع   أ ال يظهر    ،الناضج

وسـئل  . ميركيون منا محاصرة حماس وضربها، وهذا تغيير للسلوك التي اعتادته سوريا       طلب األ : حماس وقال 
نا موقفنا منذ وقت    لو كنا مستعدين لغير   : هل سوريا مستعدة لتغيير سلوكها؟ فأجاب بلهجة ال تترك مجاالً للشك          

  .طويل
ن تأييد سوريا لحماس خطأ يجـب العـودة         أميركية السبت الماضي جاء     صدرته وزارة الخارجية األ   أفي بيان   

ن إميركيون يعترفـون بـصعوبة      كثر حدة بكثير ولكن األ    أيركية  موفي المجالس المغلقة تصبح اللهجة األ     . عنه
عطى السوريون وزير الخارجية آنذاك كـولن بـاول         أسنوات  قبل ثالث   . مر ال يزال حتى اآلن مجرد كالم      األ

شهر قال موظفون كبار في     أقبل ثالثة   . غالق مكاتب حماس في دمشق، ولكن شيئاً لم يحدث        إنوعاً من التعهد ب   
  .ننا نسيناهاأال تعتقد أن الحساب مع سوريا لم ينته ويجب إوزارة الدفاع ووزارة الخارجية للصحيفة 

ال أسـد علـى     حد السوريين، وبالطبع يحرص األ    ألم ينس   . ي تقدم ألى  إشارة  بيع من دون اإل   ساواليوم تمر األ  
من، والذي بدأ مع التحقيق      الفرنسي إلخضاع سوريا عبر تطبيق قرارات مجلس األ        –ميركي  المسعى األ . ينسوه

ولي وزارة الخارجية   وكما قال احد مسؤ   . في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري يسير ببطء         
وفي غياب االتفاق علـى     . لم يبق الكثير من الحوافز للتأثير في سوريا، فقد فرضنا عليها كل العقوبات الممكنة             

ميركية رادعة، من الصعب رؤية من سيحرك الـسوريين         أو عملية عسكرية اسرائيلية ال      أعملية هجوم دولية    
ن تـرد   أي مدى ستسمح له بشد الحبال من دون         ألى  إف: قدةسد على اسرائيل مشكلة مع    يطرح األ  .عن مواقعهم 

لى حرب بدايتها معروفة ولكن نهايتها مجهولة؟ في الماضي جربت الـضربات            إعليه بطريقة قد تجر المنطقة      
ميركا ترى  أسد يجعل   فاأل. لى الواليات المتحدة الوضع مثير جداً للغضب      إالمعزولة ولم تؤت ثمارها، وبالنسبة      

  .تكثر فيها المصائب والمؤامرات ا وعجزها في المواجهة الشرق األوسطية التيحدود قوته
  5/7/2006هآرتس
  6/7/2006النهار 

  
  رتباك إسرائيلي؟ا .74

  عزمي بشارة
لى عتبة سورية، كما قال بالعبرية، وان       إيستطيع وزير األمن اإلسرائيلي الهاوي  بيرتس أن يدحرج المسؤولية           

وتستطيع الطائرات االسرائيلية أن تقـوم بعمليـة زعرنـة          . س السوري شخصياً  يبدو كمن يهدد ويتوعد الرئي    
لكن . وتشبيح فوق الشاطئ السوري، وتستطيع أن تخفي في وسائل إعالمها أن المضادات السورية تصدت لها              

الحـظ ارتباكـاً    نملـك إال أن     نعلى رغم ضرورة عدم التهاون أو االستخفاف بهذه العصبية اإلسـرائيلية، ال             
  .سرائيلياً جدياًإ

في البداية انفعلوا واتهموا السلطة الفلسطينية وحملوها المسؤولية، وما لبثوا أن عادوا إلى خطـتهم المرسـومة                 
وإذا كان  . بناء على أجندات أخرى معدة سلفاً بينهم وبين اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة التهام سورية              

ولو صح أن المـسؤولين عـن أسـر         . ب والتهم المعدة سلفاً شفافة ونايلونية     نهج بيرتس نابوليونياً فإن األكاذي    
الجندي فعالً خارج الحدود لفاوضتهم إسرائيل لتحرير الجندي، فقد سبق أن فعلت ذلـك بغـض النظـر عـن                    

لكن إسرائيل تتمنع وتقاوم التفاوض ألن األسر تم في منطقة تعتبرها منطقة نفوذها،             . تصنيف اآلسر كـإرهابي  
ن تعتقلهم وتقيد حركتهم، وهم يعيشون فـي        أحتاللي يمنعها أن تفاوض من تستطيع في أي لحظة          وغرورها اإل 

  .فأي باب يفتح هذا التفاوض؟. منطقة سيادة بالنسبة لها
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 اختار أولمرت في بيانه األول حول العملية الفدائية أن يحمل السلطة الفلسطينية المـسؤولية،               25/6يوم األحد   
لى الفظاظـة اإلسـرائيلية     إوغادرت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية لطافتها      . الرئيس عباس باالسم  مع تخصيص   

وفي اليـوم نفـسه     . المعهودة أن أبو مازن سيغدو حبيس غزة إلى أن يعود الجندي اإلسرائيلي األسير إلى بيته              
ولـن  ... ية هذا الهجوم ونتائجه   ننا نحمل السلطة الفلسطينية ورئيسها مسؤول     إ: أعلنت الحكومة األمنية المصغرة   

ن السلطة الفلسطينية مصابة بداء اإلرهاب مـن        إواعتبر بيرتس   . تكون هناك حصانة ألي شخص أو مجموعة      
  .قمة رأسها إلى أخمص قدميها
 أمام مؤتمر الوكالة اليهودية في القدس المحتلة، قال اولمرت إن إسـرائيل             26/6وفي خطاب ألقاه يوم االثنين      

لطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن وحكومة السلطة، الجهتين المسؤولتين عن العملية اإلرهابيـة التـي               تعتبر الس 
  .وقعت األحد، وعن اختطاف الجندي اإلسرائيلي، وعليهما واجب إعادته سالماً ومعافى إلى إسرائيل

من سورية، حيث يقيم     فبدأ شمعون بيريز التحول بقوله من الواضح أن أوامر االختطاف جاءت             27/6أما يوم   
وأنا أقصد خالد   ... سورية تستضيف شخصاً يريد إيقاع المزيد من الضحايا وقتل السالم         . من يريد تدمير السالم   

مشعل الذي أصدر األمر على ما يبدو، وهو الشخص الذي يحول دون اإلفراج عن الجندي، وهـو يقـيم فـي              
  . سورية علناً

 أكد ضابط كبير في هيئة أركان الجيش، فـي مقابلـة مـع              30/6يوم  . وتوالت التصريحات في االتجاه نفسه    
. وداخل دمشق إذا دعت الحاجة    . صحيفة معاريف، أن إسرائيل ليست بعيدة عن اتخاذ قرار باغتيال خالد مشعل           

وأن ما يحول دون إلقاء قنبلة بوزن طن في قلب دمشق في هذه المرحلة هو العلم بأن صلية مـن صـواريخ                      
وأشار هذا الضابط   . لى إسرائيل، وربما ستقع حرب تحاول فيها سورية شن هجوم في الجوالن           سكود ستسقط ع  

المجهول الهوية إلى أن مشعل محكوم عليه بالموت، وسيتم استغالل أية فرصة إلزاحته من دون توجيه ضربة                 
لى المعركة  إالتوجه  ن خطوطاً هاتفية انشغلت مع واشنطن، وان هذا         أواضح   .فظة بهذا الحجم للسيادة السورية    

الرئيسية بعد الرد االنفعالي ضد السلطة الفلسطينية يتناسق مع ما أعلنه بولتون في مجلس األمن بـأن سـورية                  
   .وسطمسؤولة عن الوضع الخطير في الشرق األ

 فـي   لى أن الواليات المتحدة تدعو    إرهابية المختلفة الموجودة في دمشق مشيراً       إغالق البؤر اإل  بوطالب بولتون   
لى اإلفراج الفوري وغير المشروط من جانب حماس عـن          إمرحلة أولى وبهدف إيجاد مخرج لألزمة الحالية،        

أي أن اإلفراج من دون مقابل هو فقط مرحلة أولى قبل خطوات أخرى ستتخذ فـي أي حـال ضـد                     . الجندي
فراج غيـر المـشروط   أي أن على حماس أن تشكر الواليات المتحدة أن األخيرة تتنازل وتقبـل بـاإل    . حماس

  .كخطوة أولى
 هـو أن    ،ساسية إلنهاء هذه النزاع   ن الواليات المتحدة تعتقد على نحو جازم بأن من الشروط األ          إوقال بولتون   

رهاب وأن تدينا عمليات حماس بمـا فيهـا عمليـة           يران دوريهما كدولتين راعيتين لإل    إتنهي حكومتا سورية و   
 يدعو هو مجلس األمن لالنعقاد، وان يحدد موعداً أخيراً إلنهاء النـزاع             نأبقي فقط   . الخطف بشكل ال لبس فيه    

ن يفعل ذلك، وهذا ما يجعل القصة برمتها مهزلـة ومـن بولتـون              ألكنه ال يستطيع    . قبل شن الهجوم عليهما   
  .زلةلى مأساة، وهي قد تكرر نفسها هنا كمهإلقد انتهت السياسة األميركية في العراق . كاريكاتيراً عن سابقه

 ، أوضحت رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أن أولمرت قال، خالل اتصال هاتفي مع رايس يوم األحـد               2/7في يوم   
يـوم  . ن المفتاح لحل األزمة موجود في دمشق ألن التعليمات واألوامر للقيام بأعمال إرهابية تأتي من هناك                 إ

. شعل يتحملـون مـسؤولية االختطـاف       كرر اولمرت أن سورية ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد م          3/7
عكس مصطلحات اليوم األول أوضح أن إسرائيل ال تزال تسمح لجهات معتدلة في السلطة الفلسطينية وفـي                 و

على الجميع أن يعلم أن     : وفي اليوم نفسه ربط بيرتس بين سورية وأسر الجندي        . العالم العربي بممارسة نفوذها   
وأنـا  . ها خالد مشعل، وهي العنوان المركزي الذي يتحمل المـسؤولية         قيادة اإلرهاب تعمل في سورية ويترأس     
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. أنصح األسد، الذي يتصرف وهو مغمض العينين، بأن عليه أن يفتح عينيه، ألن المسؤولية تتدحرج نحو عتبته                
  .ألم نقل لكم أننا أمام نقابي هستدروتي في زي نابليون؟
ابرات العسكرية اإلسرائيلية في محاضرة ألقاها أمام معهد        قبل العدوان األخير على غزة عدد رئيس شعبة المخ        

 يونيو سبعة عوامل أدت إلى تحول استراتيجي سلبي مقارنـة           / حزيران 21األمن القومي في جامعة حيفا يوم       
  :وقد رتبها حسب األهمية. 2005 وآب 2002بالتطورات المريحة إلسرائيل بين نيسان 

  . نووي وانتخاب نجاد عودة إيران إلى تطوير السالح ال-1
  .  تعثر الخطط األميركية في المنطقة- 2
حزب اهللا، حماس، األخوان في :  وتحول حملة الديمقراطية واالنتخابات إلى أداة بيد المعادين ألميركا-3

  .في ثالث حمالت انتخابية متتالية... مصر
ويتضمن هذا . (نسحابات إسرائيليةا تمكن حزب اهللا وحماس من اإلقناع بأن المقاومة، هي السبيل إلى -4

 تراجع الضغط العالمي على -5). الكالم نقداً أكثر من ضمني لنموذج فك االرتباط واالنسحاب من طرف واحد
  .سوريا وحزب اهللا بسبب االنشغال بإيران والعراق

ي اإلسرائيلي، لى ساحة الصراع العربإ تحول الجهاد العالمي، أي ظاهرة أو ظواهر القاعدة، بشكل ملحوظ -6
  .وهو أمر لم يكن قائما في السابق

  . ارتفاع أسعار النفط بشكل ينعش االقتصاد اإليراني-7
وال شك أن العصبية اإلسرائيلية في التعامل مع قطاع غزة، ومحاولة تلقينه درساً بعد عملية مقاومـة نوعيـة،                   

 قدر اإلمكان من خطر انتشار وهـم لـدى          وتهديد سورية هي محاولة الحتواء هذا التغيير بحيث تقلل إسرائيل         
التهديـد اإلسـرائيلي    . أعدائها أن األجندات تغيرت نتيجة لورطة العراق وتعثر الخطط في لبنان وتجرؤ إيران            

لسورية هو تعويض إسرائيلي عن النقص الذي حصل في التهديدات المتوقعة من اتجاهـات أخـرى، وبحـث                  
  .جندة األصلية رغم التطوراتأميركي عن أسباب جديدة لإلبقاء على األ

ولم يحصل االنعطاف والقطع الكامل مع ما كان في         . من منظور إسرائيلي وأميركي الورطة في العراق حقيقية       
لم ينقلب النظام تماماً ولم يتم نزع       . لبنان، إذ لم يتحول البلد مجتمعاً ونظاماً إلى المعسكر األميركي اإلسرائيلي          

 األخيرة التعامل بواقعية مع المتغيرات؛ وذلك بالحفاظ على قدر كاف من شرعيتها             واستطاعت. سالح المقاومة 
وعاد حلفاء سورية إلى تنظيم وتأطير أنفسهم مـن         ). ميشال عون (بل وتطوير تحالفات مع التيار الوطني الحر        

  .جديد
. ألميركي األكثر تحديـداً   وفي سورية لم يتغير النظام، وال تغيرت ثوابته، وربما كان تغيير ثوابته هو الهدف ا              

ولم تحدث لجنة التحقيق في اغتيال الحريري صدعاً في النظام السوري وحلفائه في لبنان؛ ولـم تـأِت بـدليل                    
واضح التهام سورية؛ ولم ينهار االقتصاد السوري، بل على العكس اثبت حيوية وقدرة على التحول واسـتقبال                 

صادر اإلسرائيلية باستمرار أن سورية تبرم اتفاقيات لشراء أسـلحة          وتؤكد الم . االستثمارات العربية على األقل   
 وبات واضحاً أن أي تغيير جذري داخلي في سورية يجب أن يستعين             .ومعدات عسكرية جديدة، ولتطوير القائم    

  .والتجسيد العراقي الكارثي والجهنمي لهذا النموذج ماثل أمام الجميع. بتدخل خارجي
ذا أخذ في االعتبار جمود المخطط االستراتيجي وارتباك المشهد فإن إسرائيل           إة أنه   من هنا يمكننا طرح فرضي    

كان فإن الحلقة المتبقية األهم في المشهد اإلستراتيجي هي سورية، فهـي            يمقتنعة بأنه إذا ترك أمر إيران لألمر      
  .التي تشكل مفتاح تغيير الصورة في جميع المحاور

فقـد  .  خلق أجواء تحتم الرد على عملياتها وعلى حربها منخفضة الـوتيرة           تحاول إسرائيل في األشهر األخيرة    
حاولت عن طريق اغتيال قائد من الدرجة الثانية، على حد تعبيرها، في الجهاد اإلسالمي امتحان قدرة حـزب                  

ثم فعلت كل ما بوسعها من قصف واغتياالت وجرائم بغية دفع المقاومة الفلسطينية للـرد علـى جـرائم                   . اهللا
تؤدي عملية يروح ضحيتها عدد كبير من المدنيين اإلسـرائيليين   . االحتالل في عملية استشهادية داخل إسرائيل     
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لى سورية كحاضنة لحماس وحزب اهللا، ومن هنا إلى مغامرة عسكرية           إإلى توجيه أصابع االتهام بشكل مباشر       
لكن المقاومة ردت علـى     . ية ذاتها جوية في سوريا وأعمال تخريبية تدميرية وأعمال اغتيال على أرض سور          

وواضح من  . اإلرهاب اإلسرائيلي في الضفة والقطاع بعملية نوعية ضد دبابة وتحصين عسكري وأسر جندي            
يعتبر كل هـذا  . السلوك اإلسرائيلي طوال السنة السابقة أنها توقعت أن يحصل أسر جندي على الجبهة الشمالية    

  .ة وغضب في الردوهنالك عصبي. أمراً مربكاً إلسرائيل
إسرائيل تستعد لهجمات من جانب حماس، هجمـات بقـذائف محليـة           ): 12/6هآرتس  (كتب شيف قبل أسابيع     

وتـم  )! خالد مشعل (ن هذا القرار اتخذ في دمشق       إوقال  . الصنع وعمليات استشهادية تنطلق من الضفة الغربية      
ترد، هـل    ن تقرر كيف  أ على إسرائيل    ومفي حال وقوع هج   : ضافأو. عالم رئيس الوزراء الفلسطيني بذلك    إ

لم يأِت الهجوم من الضفة، ولم يوجه       . و العمل على نطاق واسع جداً     أطالق القذائف   إتحاول القضاء على خاليا     
  .ضد مدنيين

يتهمان حماس الخارج الموجودة في سورية بدفع كتائب        ) 12/6هآرتس  (وكتب آفي سخاروف وعاموس هرئيل      
في نهاية المطـاف، كلمـة الفـصل        : نهاء التهدئة، ويقوالن  إجمات في العمق اإلسرائيلي و    لى القيام به  إالقسام  
. ن الصحافة هيأت بشكل موجه من مصادر عليا ألجواء توجيه أصابع االتهام مسبقاً إلى سـورية               أي  أ. لدمشق

لمحتلـة،  بين حماس دمشق وقياديون في المنـاطق ا       : خالفات في قيادة حماس   : وفي خبر آخر يكتب سخاروف    
  .وكأننا أمام سيناريو فيلم معد سلفاً. الخارج يريد التصعيد وفي الداخل يعارضون

وترى إسرائيل أن توجيه ضربة إلى سورية يضعها في موقف مستحيل، إذ ال يمكن لألخيرة فـي الظـروف                   
ـ               نح األطـراف   الراهنة عدم الرد، فغياب رد سوري على عدوان إسرائيلي ينزع شرعية المقاومة اللبنانية ويم

اللبنانية الداعية لنزع سالح المقاومة حججاً؛ في حين أن رداً سورياً سيؤدي إلى اندالع مواجهة مع إسـرائيل                  
لى حرب معلنة ستستغلها إسـرائيل لتغييـر        إبالتحول من حرب على وتيرة منخفضة تجاه حزب اهللا وسورية           

 غزة عن طريق ضرب حـزب  - سورية-ور إيرانو الهجوم لمحأأي تدمير قدرة الردع   . المشهد اإلستراتيجي 
لى إوخالفاً لحرب شاملة في الخليج ال يؤدي هذا         . اهللا وسورية كما أنها تؤدي إلى القضاء على حماس الخارج         

  .لواليات المتحدة وعمالئها من احتوائهال  يمكنلى ارتفاع سعر النفطإأزمة نفط عالمية، إنما قد يؤدي 
ناقضة بين ضابط يريد تجنب حرب في معاريف وحكومة تدفع باتجاه الحرب في             ات مت ههكذا يرسمون سيناريو  

على كل حال، هنالك تخبط     . وال بأس من معرفة كيف يفكرون، وإلى أين يدفع الخيال الغربي الخطير           . هآرتس
تـشاف  إسرائيلي بعد الخطوة األميركية األخيرة في الشأن اإليراني وبعد تعثر الخطط األميركية في لبنـان واك               

  .شبكات تخريب إسرائيلية عاملة فيه
وسيزداد االرتباك بعد نهاية العملية على غزة، فشعب اهللا المختار، المحتار حالياً، يسأل منذ اآلن مـا الجديـد                   
فيها؟ وما الذي سيتغير بعدها أو بعد استعراض عضالت ضد سورية؟ ستجد إسرائيل نفسها أمـام التحـديات                  

  .حدةنفسها، وربما بشكل أكثر 
  6/7/2006الحياة 

  
  عملية الوهم المتبدد وتداعياتها السياسية واألمنية .75

  إبراهيم أبو الهيجاء 
أكدت عملية الوهم المتبدد أنها الورقة الرابحة للمقاومة الفلسطينية فمن جهة أصبح الجميع يخطب ود حمـاس،                 

بلورة برنامج إجماع بحده األدنى،     هو الحل الفلسطيني ل    ومن جهة أخرى أصبح التوافق وليس ضغوط االستفتاء       
بالسلطة والفصل العضوي بـين التزاماتهـا كمقاومـة ضـد            ومن جهة ثالثة أبانت العملية حدود تعلق حماس       

ورغم صعوبة هذا الفصل بين المقاومة وحكومـة المقاومـة، فإنـه             .االحتالل وواجباتها كمقاومة ضد الفساد    
 ألنها إن ضغطت على المقاومـة فأفرجـت عـن           ،اومة معاً يستوجب ذلك وإال خسرت حماس الحكومة والمق      
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الجندي العتبارات موقعها الجديد ألغت بذلك الهامش الضيق والمهم ببن واجبـات المقاومـة ضـد العـدوان                  
والتزامات السلطة ضد الفساد، بل إن هذا سيورطها ويؤكد الدعايات اإلسرائيلية أنها دولة إرهابية وأن العمليات                

بل عندها قد تدفع الحكومة الفلسطينية أثمان كل ذلك في كل عملية مقاومـة،               . ضمن صالحياتها  العسكرية تقع 
ولكن هذا ال يعفي الحكومة من حماية المقاومة سياسيا ألنها انتخبت على أساس برنامج واضح، لكن سـيكون                  

م تأت عملية الـوهم المتبـدد       ل  .من الخطأ أن تتدخل الحكومة في األبعاد الزمنية واألمنية والعسكرية للمقاومة          
دون أبعاد سياسية مبررة، بل هي بامتياز عملية مسيسة وواعية ليس فقط ألهداف الردع التي اقتضتها، وإنمـا                  

   أيضا للقراءة السياسية الصحيحة لألوضاع الفلسطينية
عيـة لـيس فقـط      في كل األحوال لم تأت العملية دون أبعاد سياسية مبررة، بل هي بامتياز عملية مسيسة ووا               

  :ألهداف الردع التي اقتضتها، وإنما أيضا للقراءة السياسية الصحيحة لألوضاع الفلسطينية وذلك ألنها
 إمعان إسرائيل في معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره من خالل تجويعه ومساومته علـى لقمـة عيـشه                   -1

  .وحليب أطفاله
 80ء واألطفال، األمر الذي أدى إلى استـشهاد أكثـر مـن              مبالغة إسرائيل في العدوان والسيما ضد النسا       -2

  .وجرح العشرات في ثالثة أسابيع فقط
  . استنفاذ التهدئة منطقها قبالة العنجهية اإلسرائيلية والنفاق العربي الرسمي والدعم األميركي الالمحدود-3
  .  دفع الفتنة الفلسطينية من المرمى الداخلي إلى العدو الخارجي-4

قوة شرعية هذه العملية أنها جاءت ضد جنود وفي موقع عسكري، وهذا برأينا يخرس األصوات التي                زاد من   
ها على صواريخ ال تقتل، أو ادعائها أن العمليات فـي           ءتكااطالما قللت من فاعلية المقاومة الفلسطينية بذريعة        
  .العمق اإلسرائيلي تضعف منطق المقاومة الفلسطينية

ـ  تثيقة األسرى يعلمون أنها نص   ورغم أن المتمسكين بو    ، 67 على واجب المقاومة مع تركيزها في حـدود الـ
ولكن هاهم مع أول اختبار لهذا المنطق فإنهم يتعاملون مع الوثيقة بانتقائية فهم اآلن يطالبون بـإطالق سـراح                   

م قصدوا بوثيقـة    وهذا يدلل على أنه    .الجندي المسكين وينددون بالعملية التي لم تتجاوز خطوط وثيقة األسرى         
األسرى توريط حماس في فخ الموافقة على تنازالت مجانية وأن مقصدهم حول المقاومة ال يتعـدى المقاومـة                  

وحتى األسرى الذين جرت المتاجرة بقضيتهم قبل أيام يرفض اليوم المتاجرون بمنطق مقايضة             ! الكالمية ربما 
وهذا يكشف بوضوح النفاق الممـارس      , اع غزة الجندي المخطوف بهم بدعوى الحرص على المواطنين في قط        

وحتى أولئك الذين يتحدثون عن ضرورة استشارتهم في أعمال المقاومة ونوعيتها بموجـب الحـوار                .سياسياً
الفلسطيني يرفضون أن يسألهم أحد عن أسباب العناق والكالم الذي تفوه به الرئيس محمود عبـاس فـي لقـاء          

القضية الفلسطينية بينما ال تملك حماس الفائزة بأغلبية عظمى في االنتخابـات            وكأنهم األوصياء على    ,  البتراء
التشريعية البوح برأيها في استفتاء كان يراد له تقديم اعتراف مجاني بإسرائيل، مع أن األخيرة تعلن كل يوم أن                   

  .وثيقة األسرى ال تعنيها
السيما العربية والفلسطينية التي ستهتم فقـط       الوساطة الضاغطة و   من أجل نجاح أكبر للعملية ال بد من رفض         

   .بتسجيل إنجازات لموقعها وليس للشعب الفلسطيني
بالعموم لم يعد هناك شيء تخسره حماس فقد حاولت خوض غمار السلطة لتصلح سياسيا وإداريا وأعطت هدنة                 

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

  .االنتخابي
فماذا بعد مصادرة الحرية والكرامة من خسارة؟ وعليه فعدوان إسرائيل لقطاع غزة لن يزيد من الخسارة شيئا،                 

محاصرين لخيار الشعب الفلسطيني، وسيؤدي إلـى تراجـع منطـق           بل ربما سيكون مفيداً في كشف أهداف ال       
إسرائيل األحادي تجاه األرض كما يخطط له أن يكون في الضفة تحت ما يـسمى خطـة التجميـع، كمـا أن                      
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إسرائيل تدرك أن غزة ليست سمكاً سهل االصطياد خاصة مع تكدس كل أنواع الـسالح فيهـا، مـا سـيؤدي         
بالعموم عملية الوهم المتبدد كانت ناجحة بامتياز وعلـى          .رق المركب بمن فيها   بإسرائيل إلى رمال متحركة تغ    

عملية المقايضة أن تتم بامتياز، وال يتأتى ذلك إال باالتعاظ من تجارب االختطاف الفاشلة والناجحـة واألخـذ                  
  :بكافة أسباب النجاح وأهمها

 األكاذيب والضغوط التي ستقال وستسرب أو        احتفاظ المقاومة بالمخطوف وعدم تسليمه بالمجان مهما كانت        -1
  .ستنقل

 رفض الوساطة الضاغطة السيما العربية والفلسطينية التي ستهتم فقط بتسجيل إنجازات لموقعهـا ولـيس                -2
  .للشعب الفلسطيني

 قبول أي دور دولي يريد بلورة صفقة ويجب هنا التركيز على سجناء المؤبـد والسـيما قـادة الفـصائل                     -3
  .العسكريين

  .  فصل المتفاوضين عن حيثيات مكان الجندي المخطوف والتي يفترض أن تكون بالحدود الدنيا جداً-4
  . يجب التوضيح إلسرائيل عواقب اجتياحها لغزة على حياة الجندي-5
 تجب بلورة رأي فلسطيني متفاعل مع الحدث من أهالي األسرى خصيصا وتالياً الشهداء ومعاقي االنتفاضة                -6

  .المحافظات الفلسطينية لخلق ضغوط متوازنة مع الضغوط اإلسرائيلية المقابلةوفي كل 
 من المفيد هنا أن تمارس الحكومة والفصائل الفلسطينية حماية سياسية لمنطق ومشروعية الخطف ردا على                -7

  .الخطف اإلسرائيلي
وهذا ما لم تأسف عليه     -رها هي   إلجراءات اإلسرائيلية الجديدة ستؤدي إلى انهيار خدمات السلطة وربما انهيا          

 وستقطع الطريق على جدوى خطة أولمرت التجميعية، وبالمقابـل فـإن حمـاس سـتزداد شـعبيتها                  -حماس
   .وسيعذرها شعبها أنها حاولت ولكنها أفشلت بالقوة

تهـت  وال يدل رد الفعل اإلسرائيلي إال عن تخطيط مسبق عجلته عملية األسر وإفرازات الحوار الوطني التي ان   
فاقتحام قطاع غزة أعلن عنه مراراً ، ومخطط اعتقـال الـوزراء             .بتوافق كاد يؤدي إلى حكومة وحدة وطنية      

والنواب ليس جديداً وكان هو الحلقة األخيرة والمؤكدة في إجراءات حصار حماس وإجبارها على التنحي عـن                 
إلسرائيلي كان يهدف باألساس إلى تقـويض       إذا فالمخطط ا   .الحكم أو إعالنها االستسالم لشروط اإلذالل الدولية      

كمـا  . حكم حماس بعد أن يئس من طول صمودها وصبرها وتنامي التكيف الدولي والمحلي علـى وجودهـا                
استطاعت حماس أن تفكك قليال من ألغاز الحصار عليها، فاستوعبت التهديد الداخلي فأنجزت وقامت بتعـديل                

، واستخدمت أوراق المقاومة في صد العدوان الدموي، وعمدت إلـى           وثيقة الوفاق الوطني بما ال يضر ثوابتها      
إدخال األموال عبر معبر رفح، وحتى ما أتت به آلية الرباعية من حلول مالية كان مؤشرا على تبيان الموقـف           

  :الدولي إزاءها، ولذا كان المخطط اإلسرائيلي سريعا وتمثل بالتالي
س لوثيقة الوفاق   اة أراد المخطط قطع الطريق على استثمار حم        استهداف قطع الطريق على حماس، فمن جه       -

  . وحكومة الوحدة وبالتالي شرعية المقاومة الفلسطينية
  . أجهزتها السياسية بالعسكريةو ربط حماس بمنظومة اإلرهاب وخلط أوراقها السياسية باألمنية -
خطوف إلضعاف حماس حول الجنـدي      بالجندي الم ) األسرى الجدد ( دفع حماس لمقايضة الوزراء والنواب       -

  . وإبراز قدرة الردع اإلسرائيلية التي تضررت كثيرا بفعل انسحابها من جنوب لبنان وقطاع غزة
 إعادة رسم خارطة قطاع غزة بما يؤدي إلى تقسيمها وشل قدرة الفلسطينيين على تهديد المـدن اإلسـرائيلية      -

  . ءها أي حلالقريبة من الصواريخ التي ال تملك إسرائيل إزا
كل ذلك يؤكد التخبط اإلسرائيلي وقصر نظره السياسي، وهذا يدلل على ضعف خبرة الحكومـة اإلسـرائيلية                 

  .الجديدة والتأكيد أن إسرائيل ليس لديها حلول سياسية باستثناء جرعات القوة المطردة إذا اعتبرت حال فعال
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انهيار خدمات السلطة وربما انهيارها وهذا مـا لـم          فمن جهة ستؤدي هذه اإلجراءات اإلسرائيلية الجديدة إلى         
تأسف عليه حماس وستقطع الطريق على جدوى خطة أولمرت التجميعية التي منحته أصال الثقـة االنتخابيـة،                 

  .وبالمقابل فإن حماس ستزداد شعبيتها وسيعذرها شعبها أنها حاولت ولكنها أفشلت بالقوة
وزرائها ونوابها تعرضوا مسبقا ومرارا لمثل هذه الظروف، وهـذا          واالعتقاالت ضدها لن تضيرها ألن معظم       

بالمناسبة سيعقد مسألة تفاوض حماس مع إسرائيل حول الجندي األسير ألن غياب قيادة الصف األول واجتياح                
قطاع غزة سيدفع بالجيل الثاني الشبابي الذي ستكون شروطه أكثر تشدداً، ولن يدفع ذلك بحماس نحو مقايضة                 

 في إطالق الجندي قبالة إطالق الوزراء والنواب، ألن حماس ستظهر أمام الشعب الفلسطيني أنها حركة                هزيلة
  .أنانية ومتكالبة على سلطة أصال هزيلة

وهذا سيؤكد للجميـع أن ال      , قانون حماس األميركي يؤكد فقدان الواليات المتحدة صبرها على حكومة حماس           
 األميركية ألن المطلوب هو إسقاط الشرعية التي أتت بحركة حماس وليس            فائدة من تغيير الحكومة في النظرة     
   .فقط االكتفاء بإفشالها من الداخل

الموقف األميركي المنحاز بامتياز إلسرائيل لم يبرر لها فقط ما تفعله مـن عـدوان جديـد واغتيـال فاضـح        
وقد كشف القرار األميركي    . ون حماس للديمقراطية الفلسطينية، بل إنه سبق ذلك بإصدار قانون تحت مسمى قان          

الجديد الحسم الواضح لمشروع أميركي كان متردداً في داخل األروقة األميركية بين تيـار يـستعجل إسـقاط                  
  .حكومة حماس وآخر يريد إنضاج الظروف اإلقليمية والفلسطينية لفعل ذلك
، وهذا سيؤكد للجميع أن ال فائدة من        ولكن هذا الحسم يؤكد فقدان الواليات المتحدة صبرها على حكومة حماس          

تغيير الحكومة في النظرة األميركية ألن المطلوب بنظرها هو إسقاط الشرعية التي أتت بحركة حماس ولـيس                 
فقط االكتفاء بإفشالها من الداخل ووضعها تحت مقصلة ضغوط مستمرة، وهذا الجهد يتقـاطع مـع الـضغط                  

ا التناغم الواضح يؤكد انتقال المعركة بين حماس وأعداء نجاحها مـن   هذ. اإلسرائيلي العسكري واألمني الجديد   
  .محاوالت اإلسقاط بنقاط التراكم إلى محاولة إسقاطها بالضربة القاضية

العبرة األخرى والمهمة من قانون حماس األميركي هو إماطة اللثام األميركي عن خطط الحريـة واإلصـالح                 
شف القانون الجديد أن الواليات المتحدة ال تقيم للحريات وزنـا وهـي ال              التي برر باسمها احتالل العراق، ليك     

تبغي إال إصالحا مفصال على مقاسها، وهذه لطمة مهمة في وجهة العلمانيين المناصرين للنموذج األميركي من                
  .العرب، فحتى لجنة االنتخابات الفلسطينية وحسب القانون الجديد يجب أن تكون خالية من أنصار حماس

باختصار ما أتى به القانون األميركي الجديد ليس جديدا على السياسة األميركية، وهذا يؤكد للمـراهنين علـى                  
هذه السياسة من الفلسطينيين حتى في خفض سقف االنحياز أنهم سائرون إلى سراب، وعلى الشعب الفلسطيني                

كانت الضغوط، ألن المعركة باتت     أن يعتمد على خياراته وصموده والتمسك بشرعيته في كل الظروف ومهما            
مكشوفة وما يجري ضد حماس حرب على الحقوق الفلسطينية بالوجه اآلخر، ألن المقصود أبعد مـن حمـاس                  

  .والمستهدف هو الشعب والقضية برمتها
الموقف العربي الرسمي ال يكف عن التطوع لدور وسيط يكسبه بعض الود لدى الواليات المتحدة، فمن جهـة                  

لوساطات العربية إلى اإلفراج عن الجندي بدون ثمن، بينما لم يتفوه أي منها بشيء إزاء الجـرائم                 عمدت كل ا  
 جندي استجابة للطلب اإلسرائيلي الخائف من       2500بل واألنكى أن مصر عمدت إلى نشر        . اإلسرائيلية السابقة 

الفلسطينية الن نجاح حكومـة     نقل الجندي خارج قطاع غزة، وهم بالطبع غير آسفين على اعتقال الديمقراطية             
لذا يجب السكوت ألن المصالح متقاطعة، وسقوط المراهنة األميركية علـى            .حماس كان سيكلفهم الكثير داخليا    

إصالح يؤدي إلى إسالم أميركي يسعدهم أيضا، وشراكتهم بالحصار ضد حكومة حماس كان معروفاً من قبل،                
 يفعلوا شيئا إزاءه، ما يدل أن الفعل العربـي وصـل إلـى               مجددا لم  16-بل حتى تهديد سوريا بطائرات أف     

  .الحضيض
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فهو من قبل ضحى بالعراق واليوم هو يجدد أن يضحي بفلسطين ولن يفعل شيئا لو جرى احتالل الدول العربية                   
  . واحدة تلو األخرى، لذا ال مراهنة فلسطينية عليه

سي ويمكن أن تتوج بتسجيل نجـاح إسـتراتيجي         وأخيرا فإن عملية الوهم المتبدد جرت بامتياز عسكري وسيا        
للمقاومة الفلسطينية باإلفراج عن أسرى فلسطينيين إذا ما جرت إدارة األزمة أمنيا وسياسـيا بـذكاء وضـمن                  

  .جغرافيا آمنة وشديدة السرية
لـن  الرد اإلسرائيلي المتوهم والفعل األميركي الحليف والرد العربي المتقاطع مع مخطط تقويض حكم حماس                

   .يكسر إرادة الشعب وال مقاومة حماس وإنما سيعزز هدم المعبد على الجميع
وأعتقد أن مؤشرات اإلعالن عن أسر الجندي والحقاً المطالبة بأثمان حتى حول أي معلومات عنه تشكل نجاحا                 

د فـي قتـل     في إدارة هذه األزمة، وبرأيي أن إسرائيل تدرك من عمليات األسر السابقة أن المقاومة لن تتـرد                
الجندي إذا تعرضت حياتها للخطر أو لم تلب إسرائيل أيا من مطالبها، سواء الثمن السياسي حيث يستوجب فك                  
الحصار أو الثمن اإلنساني حيث يستوجب إطالق سراح أسرى والسيما أصحاب المؤبد ولـيس فقـط النـساء                  

  .واألطفال
والرد العربي المتقاطع مع مخطط تقويض حكم حمـاس،         أما الرد اإلسرائيلي المتوهم والفعل األميركي الحليف        

فالتسوية بهذا المخطط تكـون  , فلن يكسر إرادة الشعب وال مقاومة حماس وإنما سيعزز هدم المعبد على الجميع   
  .قد أسقطت بيد أبنائها، وحصار حماس زادها قوة ألنها أفشلت ولم تفشل

 ولن يضيرها التضحية بهدف إصالح الـسلطة المؤقـت،         وجالء مشروع المقاومة يخدم هدفها التحريري الدائم      
وهي بذلك تكون قد أكدت للجميع أنهم ال يريدون الشعب الفلسطيني بمقاومته اإليجابية حيـث يريـد حقوقـه                   

  .المغتصبة، وال بالمقاومة السلبية حيث يريد إصالح الفساد الذي أنتجته معادلة التسوية من قبل
  6/7/2006الجزيرة نت 

 
  ت المقاومة الفلسطينية تُمسك بزمام المبادرة؟هل بات .76

  هيثم أبو الغزالن
تعايش بين حوت وحمامة، فهما ينتميان إلى عالمين نموذج  نموذج التعايش الوحيد بيننا وبين الفلسطينيين هو

  ).أبا إيبان، وزير الخارجية اإلسرائيلية األسبق (.مختلفين
ساحة الفلسطينية؛ فوز حماس الساحق، حالة الفلتان األمني، ما حصل ويحصل من تطورات دراماتيكية على ال

ازدياد األعمال العدوانية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين، العملية الفلسطينية النوعية الوهم المتبدد وأسر الجندي 
: كل هذا يجعل التساؤل مشروعاً.. ، والتي ردت عليها إسرائيل بعملية أمطار الصيفجلعاد شليطاإلسرائيلي 

  إسرائيل أم حركات المقاومة الفلسطينية؟: هل عادت األمور إلى مربع العنف األول؟ ومن يمسك بزمام المبادرة
 عام أوسلو يةاتفاقبدءاً من  ،السالم عملية فشلمن الواضح أن األحداث الحاصلة اآلن هي نتيجة تداعيات 

 والضمانات اإلسرائيلية حفظاتالت ضوء في الطريق خريطة خطة مضمون وغموض  وملحقاتها،  1993
 الجانب أحادية التسوية مقترب بلورة إلى أدى مما النهائية التسوية شكل يخص فيما لألخيرة المقدمة األمريكية

 مفهوم وراء أولى مرحلة في متستراً الحدود ترسيم عملية في بالفعل بدأ الذي اإلسرائيلي الجانب قبل من
 الشريك بغياب الراهن الوقت في ودافعاً االستشهادية العمليات ضد األمن توفير وضرورة السياسية العملية

    . معه تفاوضي حل إلى التوصل يمكن الذي الفلسطيني
 مؤكداً إصرار معادية، حكومة حماس حكومة أولمرت أيهوداإلسرائيلي  الوزراء رئيس وبعد فوز حماس اعتبر

هذه اإلجراءات اإلسرائيلية .. ، والحصاراالغتياالت وسياسة االنطواء، خطة تنفيذ في على االستمرار إسرائيل
 نإ القائلة أيالون عامي سابقاً) الشاباك (اإلسرائيلي األمن جهاز رئيس إليها توصل التي الحقيقةالعملية تخالف 

 حبالصل واألمل التسوية أوهام من بكثير مشحونة كانت والتي السابقة بالمرحلة الثقة فقد الفلسطيني الشعب
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 كل بعيداً بقدميه وركل. القادمة لألجيال البناء عمليات في مشترك واعد مستقبل إلى والتطلع السلمي والتعايش
 توفرها التي االختيار حرية عبر اختارها جديدة ومكونات بعناصر وجاء المرحلة تلك ومكونات عناصر

 التاريخية الحقائق تجاهل ومواصلة اعللخد أكبر وال للتحدي كبيرة نعم رسمت التي وصناديقها الديمقراطية
المستوى بو متواترة تكون أن قبل وأمن بسالم يعيشوا أن لإلسرائيليين يمكن ال إنه تقول التي الواقع وحقائق

 الفلسطينية الدولة إقامة مقدمتها وفي الفلسطينية الحقوق عودة وقبل الفلسطيني الجانب في والكيفية والكم هنفس
 .1967 يونيو /حزيران من الرابع بحدود الفلسطينية افيةالجغر المساحة فوق

 معدالت الفقر والبطالة بأرقام قياسية في المناطق الفلسطينية إلى ارتفاعممارسات االحتالل اإلسرائيلي وأدت 
 في 55ئة، وبلغت نسبة البطالة أكثر من ا في الم65المحتلة، إذ وصلت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر ٍإلى 

ة، بسبب محدودية سوق العمل الفلسطينية على االستيعاب، ومنع العمال الفلسطينيين من العمل داخل ئاالم
وترافق ذلك مع تراجع مستويات الدخل، وتدني مستوى المعيشة، وارتفاع حاد في مستوى التضخم، . إسرائيل

، إذ تجاوزت خسائره في وعانى االقتصاد في السنوات الخمس الماضية تراجعاً حاداً في مستوى اإلنتاجية
 االقتصاد الفلسطيني الوثيق  ويعود ذلك بشكل أساسي الرتباط. بليون دوالر12السنوات الخمس الماضية 

باإلضافة .  الموقعتين بين السلطة وإسرائيل2 وباريس 1رس باتفاقيتي باريس كُوالذي باالقتصاد اإلسرائيلي، 
ق وإقامة الحواجز العسكرية بين المدن بالتجارة الداخلية  من خالل إجراءات اإلغالإسرائيلم تحكُّإلى 

الفلسطينية، وهذا ما جعل القطاع الصناعي الفلسطيني الخاص مهيكالً ومركباً وفقاً لما تمليه عالقته بالسوق 
 والسياسي واالقتصادي المالي الحصار بين الفصل يتم أن الصعبهنا من  من و.واالقتصاد اإلسرائيليين

 لفرض أولمرت ايهود مشروع وبين غزة، وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينيين على المفروض والعسكري
  .واحد جانب من إسرائيل حدود ورسم الدائم الحل
 مؤسسات وفي الفلسطيني، المجتمع بنيان في انهيارات يحدث أن ربما بل يخلخل، أن الحصار هذا شأن ومن

 والواليات أوروبا رئيسي بشكل مصدرها والتي الخارجي، الدعم أموال استمر انحسار ما إذا خاصة السلطة،
  .الفلسطينيين لصالح والحدود المعابر عند االحتالل سلطات تجنيها التي الضرائب وأموال المتحدة،

 األحادية الخطوات في واالستمرار الصراع في الفلسطيني الطرف تجاهل طريق يواصل أن يريد أولمرتف
 أيضا بل المستوطنات، من عشرات بضع وإزالة الغربية الضفة من الجزئي نسحابلال فقط ليس الجانب،
   .الفلسطينية الحدود لترسيم

 تنحصر وتكاد التسوية خانة في يصب ال الموقف أن واضحاً يبدو السابقة المعطيات ضوء فيومن هنا و
 بأن المسبق علمها مع مقابل دون وبةالمطل التنازالت تقديم :أولهما بديلين في لحماس تركتُ التي السيناريوهات

  .اإلسرائيلي السالم فرض إلى ويقود الفلسطيني الشعب نظر في مصداقيتها سيفقدها ذلك
 المتعمقة النظرة ولعل المواجهة، معسكر إلى وعودتها السياسية اللعبة من انسحابها في فيتمثل الثاني الخيار أما
 الذي األمر واالستقرار السالم إحالل إلى يقود أن يمكنه ال منهما أياً أن تبرز السابقين الخيارين من كل إلى

 ويبدو أن عملية الوهم المتبدد قد تقود إلى الممارسة العملية .آخر مقترح عن البحث ضرورة بإلحاح يفرض
ة لحماس في الجمع بين السياسة والمقاومة، وخصوصاً بعد اعتماد الفصائل الفلسطينية باستثناء الجهاد وثيق

وما هو حاصل فعلياً من عدوان إسرائيلي على الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية، بعد . الوفاق الوطني
عملية الوهم المتبدد وأسر الجندي سيقود إلى فرض الحل الفلسطيني المتمثل بإطالق سراح معتقلين فلسطينيين 

والمتشدد والذي سبق لحكومات إسرائيلية أن فرغم الخطاب اإلسرائيلي الفارغ .  سراح الجنديإطالقمقابل 
  .، بل حتى تبادل الجثثاألسرى في نهاية المطاف رضخت وأنجزت صفقات تبادل إنها إالاستخدمته 

 الراهنة بحكمة وذكاء األزمة تعالج إلى أن في صحيفة يديعوت احرونوت يارون لندن الحكومة ودعا المعلق
لجيش اإلسرائيلي غير الملجوم المستوى السياسي المبتدئ والحائر، مثل  يجر اأنن تتحلى بالصبر والحذر ال أو
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 في الموقع األكثر األخيرةاولمرت بيرتس نحو اللجوء إلى القوة العسكرية الوحشية وتدمير بقايا الحياة العادية 
   .اكتظاظاً سكانياً في العالم

لى المدنيين جرب من قبل وأثبت  أوضحت أن أسلوب الضغط عوالتيصحيفة هآرتس وهذا ما أكدت عليه 
تدمير للبنى التحتية وترهيب للسكان، ومحذرة من أن  فشله، مذكرة بما قامت به إسرائيل في جنوب لبنان من

هذه األساليب كثيراً ما تفضي إلى نتائج عكسية تتمثل في زوال االنقسامات الداخلية وتشكل قيادة قوية وموحدة، 
 جنوب لبنان، حيث ُأجبرت إسرائيل على التفاوض مع حزب اهللا واالنسحاب من تتابع الصحيفة في مثلما حدث

  . لبنان
البديل هو الفوضى أو عودة على اعتبار أن  وأخيراً، من الواضح أن إسرائيل ال تريد إسقاط السلطة الفلسطينية

ن حماس استطاعت أن ولذلك يبدو أداني روبنشتاين،  ي بحسب الكاتب اإلسرائيلاالحتالل اإلسرائيلي الكامل
؛ استعادة الجندي، أو قتله، أو أمطار الصيفتكسب جولة الصراع هذه بامتياز، ومهما تكن نتائج عملية 

الوهم مبادلته، فإن حماس حققت نقلة نوعية في عملية صراع المقاومة مع إسرائيل، وبالتالي قد تكون عملية 
  .  د عملها بتحقيق أفضل النتائج بأقل الخسائر الممكنةجديداً للمقاومة الفلسطينية لترشيالمتبدد مدخالً 
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