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  معاريف تتحدث عن سيناريوهات تطور قضية الجندي األسير .1
معاريف أمس سيناريوهات للتعامل مع قضية الجنـدي األسـير           ناقشت صحيفة :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

 قبـول تـل أبيـب       من الفرضـيات،   وأشارت إلى أن  . اة وموت ووصفت ما يجري على األرض بأنه لعبة حي       
إال  . لتأمين استرداد الجندي في إطار الوساطات المصرية والتركية والروسـية          ، لكن وراء الكواليس   ،التفاوض

ولفتت إلى إمكانية   . المزيد من أسر الجنود والمزيد من المطالب      لذلك   الكيان يتخوف من أن تجر االستجابة        أن
 نحشون  تجربة ، دون نسيان   عبر عميل موثوق وشن عملية السترداده       الجندي، معرفة مكان احتجاز   العمل على 
نقل الجندي األسير عبر نفق من رفح إلى مصر وعبر البحر إلى            إحتمال   إلى   أشارت أيضا و. 94 عام   فاكسمان
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عـن اختطـاف    تحـدثت  كما. ، وربما توتر جبهة جنوب لبنانهحزب اهللا، مما سيرفع الثمن مقابل اإلفراج عن   
 ولفتت إلى أن من الخيارات أيضا     رد فعل الكيان باستهداف خالد مشعل،       بالتالي   قتل األسير، و   أوإسماعيل هنية   

يـتم  لـم   فيما  استمرار الوضع الحالي دون حل،      أو  خضوع حماس للضغط واإلفراج عن األسير بال شروط،         
  .ور إلى سابقها وبدء مفاوضات سالمأن يؤدي تدخل دولي إلى التهدئة، وعودة األماستبعاد 

  8/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

 أسرانا بشر مثل الجندى االسرائيلى ونتطلع لعودتهم: عباس .2
دعا الرئيس : فرح سمير وعبدالقادر فارسنقالً عن مراسليها في غزة والقدس  8/7/2006عكاظ نشرت 

ة كما دعا المجموعة الدولية الى وقف الفلسطينى محمود عباس امس الى وقف اطالق الصواريخ من غز
العدوان االسرائيلي على القطاع الفساح المجال امام الوساطة، ال سيما المصرية، لالفراج عن الجندي 

كنا بصدد اعادة اتفاق التهدئة مرة اخرى وكنا بصدد انهاء هذا الموضوع بشكل : وقال. االسرائيلي المخطوف
صواريخ الن هذا الموضوع بالنسبة لنا كفصائل فلسطينية وكسلطة وطنية نهائي خاصة فيما يتعلق بموضوع ال

 نحن منذ البداية نعمل بكل : قال ابو مازن،وبخصوص الجندي االسرائيلي جلعاد شاليت. نعتبره عمال وطنيا
ي  لكن ف:واضاف. الوسائل وبمساعدة االخوة في الدول العربية وغيرها من اجل ان يعود هذا االسير الى اهله

نفس الوقت على العالم ان يعرف ان هناك اكثر من عشرة االف اسير موجودون في السجون االسرائيلية 
 مثلهم مثل هذا الجندي، ومن واجب اسرائيل اوال ومن واجب العالم ان يتطلع اليهم بنظرة انسانية ،وهؤالء بشر

ي المساعي الطالق سراح الجندي  نحن لم نقطع االمل ف:وقال .حتى يعود هؤالء ايضا الى اهلهم وذويهم
االسير وعودة االسرى الفلسطينيين وانتهاء االجتياح االسرائيلي وانهاء سجن الوزراء والنواب ورؤساء 
 . البلديات في الضفة الننا نريد فعال ان تعود االمور الى طبيعتها وان نعود الى طاولة المفاوضات مع اسرائيل

أشارالرئيس عباس، إلى وجـود وعـود       : وكاالت نقالً عن ال   غزةمن   8/7/2006األيام الفلسطينية   وأضافت  
إسرائيلية بإطالق سراح أسرى ممن أمضوا عشرين سنة فما فوق ونساء وأطفال حال إخالء سـراح الجنـدي                  

 .اإلسرائيلي إضافة إلى إطالق سراح النواب والوزراء ورؤساء البلديات المعتقلين وانسحاب إسرائيل من غزة             
وأكدالرئيس أنـه    .أن حماس غير معترضة على التبادل ولكن إسرائيل هي التي ترفض مبدأ التبادلية            : وأوضح

طلب من الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ كما طلب من مجلس األمن الطلب نفسه بأن يتدخل لوقـف مـا                    
الهجوم كان مبرمجاً قبل    وصفه بالتدمير المبرمج الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية ومؤسساتها مؤكداً أن هذا             

واستبعد الرئيس أي تشكيل جديد للحكومة الفلسطينية تنفيذاً لالتفاق الـذي شـملته وثيقـة                .عملية كيرم شالوم  
األسرى مؤكداً أنه من غير المعقول تغيير حكومة ثلث وزرائها في السجون ويجب أن ينتهي كل شـيء قبـل                    

اس قيادة سياسية معروفة وأن رئيس الـوزراء اسـماعيل          وأوضح عباس أن لحم   . الحديث عن تشكيل الحكومة   
وقـال إن اسـتمرار      . هو الذي يمثل حماس وال علم لي بوجود أية خالفات بينه وبين القيادة في الخارج               :هنية

الحملة العسكرية اإلسرائيلية سيؤدي ليس فقط إلى سقوط حكومة حماس بل سيؤدي إلى سقوط السلطة الوطنية                
  .الفلسطينية

 حماس أعربت عن استهجانها من تصريحات  إلى أنالقدسمن  8/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم ر وأشا
سرائيل، وإطالق سراح الجندي ابوقف إطالق الصواريخ باتجاه عباس، والتي طالب خاللها الفصائل الرئيس 
  . المختطف

  
  ديبلوماسييتمسك بالطريق الوهنية يتفقد الجرحى ويناشد المجتمع الدولي التدخل  .3

 وجه  :االراضي الفلسطينية سمر خالد وكامل ابراهيم     نقالً عن مراسليها في      8/7/2006الرأي األردنية   نشرت  
رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي والعربي بضرورة التـدخل النهـاء       
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وقال  .ت العسكرية اإلسرائيلية بأنها جرائم انسانية     التصعيد العسكري اإلسرائيلي في قطاع غزة، واصفا العمليا       
هنية في تصريحات صحفية أثناء تفقده المصابين في مستشفى الشفاء وسط غزة  نحن نقول للمجتمـع الـدولي            

ومضى هنية  . تعال وانظر لهذه الجرائم، هذه جرائم إنسانية يرتكبها اإلحتالل اإلسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني            
ي على األرض الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني مخطط واضح له أهداف خطيرة أبعـد مـن                قائال  ما يجر   

وأردف . قصة الجندي، ال إعادة اإلحتالل وال القصف بالطائرات وال ضرب الجسور وال ضرب البنى التحتية              
كن أن يعالج   قائال طريق واحد يمكن أن يوجد حل لهذه األزمة، فقط الطريق السياسي والدبلوماسي هو الذي يم               

 رسالة للشعب الفلسطيني بضرورة الصبر والثبـات        هنيةووجه   .القضايا المطروحة اآلن على ساحة الصراع     
  .وأن األوضاع في قطاع غزة مجرد  محنة وستزول

أكد هنيـة أن    : وكاالت وعن ال  القدس برهوم جرايسي  نقالً عن مراسلها في      8/7/2006الغد األردنية   وذكرت  
وفيما يتعلق بحالـة     .ة االسرائيلية في شمال غزة تستهدف ضرب الحكومة والسلطة الفلسطينية         العملية العسكري 

الطوارئ التي أعلن عنها وزير الداخلية ودعوة أجهزة االمن الفلسطينية للمـشاركة فـي التـصدي للعـدوان                  
في جولته في المستشفى    ورافق هنية    . نحن لسنا معتدين وانما في موقع الدفاع عن أنفسنا         :االسرائيلي قال هنية  

  .كل من وزير الصحة باسم نعيم وعبد اهللا االفرنجي رئيس مكتب التعبئة والتنظيم لحركة فتح
  

  المنطقة العازلة لن تجلب األمن  :دحالن .4
استنكر محمد دحالن المجازر التي ترتكبها قوات االحتالل بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وخاصة 

واوضح دحالن في بيان ان اعادة احتالل االراضي الفلسطينية . هيا وبيت حانون وخانيونسفي منطقتي بيت ال
شمال قطاع غزة واقامة المنطقة العازلة لن تجلب االمن واالستقرار لالسرائيليين بل على العكس فإنها ستشكل 

. ل التي ال يحمد عقباهابؤرة دائمة وستفتح جبهة مواجهة جديدة كما ستجر المنطقة الى دوامة من ردود الفع
وادان الحصار المفروض على قطاع غزة منذ فترة طويلة والذي اشتدت وتيرته خالل الفترة الماضية ومنع 

 . ادخال االدوية والوقود والمواد الغذائية مما ينذر بكارثة انسانية في قطاع غزة
  8/7/2006البيان 

  
  والتصدي للعدوانعباس يلغي قرارا اصدره وزير الداخلية باالستنفار .5

قرار وزير الداخلية سعيد صيام باعالن حالة االسـتنفار فـي           محمود عباس   انتقد الرئيس الفلسطيني    : رام اهللا 
 .صفوف االجهزة االمنية، وقال هذا القرار الغ باعتبار انه يأتي من الرئيس فقط

  7/7/2006القدس العربي 
  

   عبر معبر كرم أبو سالمرفض فلسطيني إلدخال المسافرين العالقين في رفح .6
قالت مصادر إسرائيلية أنه سيتم فتح معبر كيرم شالوم يوم األحد، من أجل إتاحة المجال لـدخول                 :  ألفت حداد 

وبحسب المصادر اإلسرائيلية، فقـد قـام        .مئات الفلسطينيين، العالقين على معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة         
لسلطة على فتح معبر كيرم شالوم في ظل الضائقة التي يعاني منهـا             صائب عريقات، بإبالغ اسرائيل بموافقة ا     

كما جاء أن السلطة الفلسطينية تخشى من قيام إسرائيل بتغيير اإلتفاقيات بـشأن              .مئات العالقين على معبر رفح    
ومن جهتهـا أفـادت مـصادر        .المعابر، وتقوم بالتحقيق مع المارين في المعبر بدون مراقبة أي طرف ثالث           

طينية أن صائب عريقات نفى بشدة، الجمعة، األنباء التي تحدثت عن موافقة السلطة الفلسطينية على إدخال                فلس
 ال صـحة علـى      :وقال عريقات  .العالقين على الطرف المصري من معبر رفح عن طريق معبر كيرم شالوم           

يرم شالوم، مؤكـدا إصـرار      اإلطالق لموافقة السلطة على نقل معبر رفح أو الموظفين أو اآلليات إلى معبر ك             
 أن الطرف الفلسطيني    :وأضاف .الطرف الفلسطيني على إعادة فتح معبر رفح عمال باالتفاقيات الدولية الموقعة          
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يمكن أن يسمح فقط للحاالت اإلنسانية الصعبة جدا، وحاالت الوفاة بالدخول عبر كيرم شالوم بالتنسيق مع لجنة                 
هود واالتصاالت مع كافة اإلطراف ال زالت تبذل بشكل مكثف في محاولة            وأكد أن الج  ،  الصليب األحمر الدولي  

  .إلعادة فتح معبر رفح إلدخال العالقين، لكنه أوضح أن هذه االتصاالت لم تثمر عن شيء حتى اآلن
  8/7/2006 48عرب 

  
  السلطة تدفع للموظفين غدا جزءا من رواتبهم   .7

 2500ة عبد الناصر عطا ان الموظفين الذين تزيد رواتبهم عـن            قال مدير عام وزارة المالية الفلسطيني     : القدس
 شاقل االحد عن طريق مكاتب البريد في الضفة         1500شهريا سيحصلون على دفعة تبلغ      )  دوالرا 570(شاقل  

. ودفعت الحكومة بالفعل للموظفين ذوي الرواتب المنخفضة دفعتـين جـزئيتين مـن المرتبـات              . وقطاع غزة 
وأشـار إلـى ان     . غ المخصص لدفع هذه المرتبات سيأتي من العائدات الداخلية للحكومة         وأضاف عطا ان المبل   

السلطة الفلسطينية أرسلت قائمة باسماء الموظفين الى مكاتب البريد في الضفة وغزة وان بامكانهم الحـصول                
  . على هذه المبالغ االحد

  8/7/2006القبس الكويتية 
  

  ق جلعادحماس امام خيارات صعبة في قضية اطال .8
لم في دمشق ان حماس تبلغت بطريقة مباشرة من وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جابر آل ثـاني                    ُع

. ومن موسكو بعد زيارة وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني، ضرورة اطالق الجندي بشكل غير مشروط              
وقالـت المـصادر     .نجاز عملية تبادل ما   لكن الجهود التركية والروسية سعت الى اقناع واشنطن وتل ابيب با          

واوضحت شخـصية   . الفلسطينية ان حماس تجد صعوبة كبيرة في اطالق الجندي من دون صفقة تبادل اسرى             
 حماس وجدت نفسها امام خيارين بالغي الصعوبة، االول هو اطالق الجندي من              ان مطلعة على هذه االتصاالت   

ة فادحة، اذ سُينظر اليها على انها قايضت الجندي بوجودها فـي            دون ثمن، وهو ما يلحق بها خسارة جماهيري       
والثاني هو المواجهة التـي قـد تكلفهـا    . السلطة، ما قد يفجر احتجاجات واسعة على فشلها في توفير الرواتب    

  .وجودها في الحكم، وربما تخسر فيها عددا كبيراً من قياداتها وكوادرها
8/7/2006الحياة   

  
 مستوطنين 3ستهدف سديروت وتجرح تالمقاومة صواريخ  .9

وقالت كتائـب  . اطلق مسلحون فلسطينيون عددا من الصواريخ على اهداف اسرائيلية امس   :  فتحي صباح  ،غزة
واكـد الجـيش     .القسام انها اطلقت اربعة صواريخ على سديروت ما ادى الى اصابة ثالثـة اسرائيـــليين              

 دون ان يوقع اصابات او اضرارا، فيما سقط صاروخ ثان           االسرائيلي ان احد الصواريخ سقط على مدرسة من       
كما سقط صاروخ ثالث في احـدى       . على مصنع لمعالجة البطاطس حيث اصيب ثالثة اشخاص بجروح طفيفة         

واعلنت كتائب   .االسواق وصاروخان اخيران في احد احــياء المدينة، من دون ســقوط ضحايا او اضرار            
اطلقـت سـرايا القـدس،    وعلى بلدات واهداف اسرائيلية محاذية للقطـاع،  االقصى انها اطلقت ستة صواريخ   

صاروخاً واحداً على سديروت، فيما اطلقت كتائب المقاومة الشعبية قذيفة آر بي جي على دبابة اسرائيلية فـي                  
وفي الضفة الغربيـة،    .  في مناطق عدة داخل اسرائيل     ، محلية الصنع  ،وسقطت اربعة صواريخ  . بلدة بيت الهيا  

من كتائب االقصى قتل في تبادل الطالق النار        )  عاما 22(افادت مصادر طبية وامنية فلسطينية ان تامر قنديل         
  . مع وحدة اسرائيلية حاصرت منزال لجأ اليه في مخيم عسكر لالجئين

8/7/2006الحياة   
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  شهيدان أحدهما من كتائب القسام خالل اقتحام االحتالل حي الشجاعية شرق غزة  .10
 قوات االحتالل حي الشجاعية شرق غزة، مما أدى إلى اندالع اشتباكات ومواجهات عنيفة جـدا بـين                  اقتحمت

ودارت اشتباكات عنيفة جداً بـين       .المقاومين والقوات المقتحمة، واستشهاد فلسطينيين أحدهما من كتائب القسام        
 قذيفتين من نوع الياسين، باتجـاه       المقاومين الذين تصدوا لالقتحام الصهيوني، حيث تبنت كتائب القسام إطالق         

وأطلقت  .جرافة ومدرعة عسكريتين، مما أدى إلى إعطابهما، واندالع النيران فيهما، حسب ما أكد شهود العيان              
قوات االحتالل في بداية توغلها قذيفة من المدفعية الصهيونية على سيارة مما أدى إلى إصابة ثالثة مـواطنين                  

واستشهد أحد المواطنين أصـيب بعيـار       . فيما بعد أبو القمبز من كتائب القسام      بجروح متوسطة استشهد منهم     
  .ناري في الرأس جراء إطالق النار الكثيف من قبل قوات االحتالل باتجاه منازل الفلسطينيين

8/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

   كتائب األقصى في بيت الهيا قادةاستشهاد أحد  .11
 الشهيد خليل الحجار الذي استشهد صباح اليوم متأثرا بجراح اصيب بها امس فـي               نعت كتائب االقصى،  : امع

) عامـا 22 (، أن الحجـار    باسم الكتائب   الناطق ،واكد ابو المجد   .قصف اسرائيلي على بيت الهيا شمال القطاع      
  .كان على رأس المقاومة في منطقة العطاطرة في بيت الهيا

8/7/2006 48عرب   
  

  تفاوضي بامتياز من قضية جلعاد  مخرجوالة  عادلمطالبنا: حماس .12
وجهت حركة حماس نداءا للجمهور اإلسرائيلي، طالبت فيه بالضغط على الحكومة اإلسرائيلية لقبول التفاوض              
كمخرج لقضية الجندي األسير، وتؤكد فيه أنها لن تتنازل عن مطالبهـا المتعلقـة بـاإلفراج عـن األسـرى                    

ـ  .ليط المأسور في غزة يعامل معاملة حسنة وبشكل أنساني        الفلسطينيين مؤكدة أن جلعاد شا     المثقفـين  ت  وطالب
والصحفيين اإلسرائيليين بضرورة رفع الصوت عاليا، وأن يكونوا معبرين حقيقة عما يجول في خاطر عائلـة                
الجندي األسير، السيما وأن غالبية الشارع اإلسرائيلي قد عبرت مؤخرا عن رغبتها بضرورة إجراء تفـاوض                

وأكدت حماس أن المخرج الوحيد لهذه القضية هو مخرج تفاوضي بامتياز، وأن الحّل             . ع المقاومة الفلسطينية  م
األوحد الذي يكفل الحفاظ على حياة الجندي جلعاد، لن يتعدى قبول مطالبنا اإلنسانية العادلة، مـشددين أننـا ال                   

ا يفعل جيش االحتالل، وأننا مستعدون للتوافق على        نطلب المستحيل، أو ندفع األمور باتجاه التأزيم والتعقيد كم        
  .صيغ مشتركة ومرضية في إطار من الجدية إلنهاء هذه القضية

8/7/2006 48عرب   
  

  ثالث سيناريوات لحل عقدة جلعاد .13
. اوضح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى وجود ثالثة سيناريوهات للوضـع الحـالي           :  ابراهيم حميدي  ،دمشق

ول الى ما تبلغته لجان المقاومة الشعبية في االيام االخيرة في شأن احتمـال عقـد تـسوية                  ويستند االحتمال اال  
تتضمن تعهد حماس اطالق الجندي شاليت والتوقف عن اطالق صواريخ القسام في مقابـل وقـف العمليـات                  

ياسـة  العسكرية االسرائيلية وفك الحصار المالي، ما يعني التراجع عن خطة اسقاط حكومة حماس ووقـف س               
 .االغتياالت، على ان تطلق اسرائيل في مناسبة ما عددا من كبار السن والمحكومين من االسرى الفلـسطينيين                

االحتمال الثاني يقوم على اساس انجاز صفقة مباشرة تتضمن اطالق الجندي والتوقف عن اطالق الـصوريخ                و
ومـا زالـت     .لسجون االسـرائيلية  امرأة وعدد آخر من االسرى في ا      120 طفال و  380في مقابل اطالق نحو     

حماس متمسكة بضرورة اطالق اسرى ودفع اسرائيل ثمناً ما الطالق الجندي، كما ان عددا مـن المنظمـات                  
وقال المسؤول الفلسطيني ان اطالق الجندي من دون اي ثمن يحول نصر حمـاس              . الفلسطينية تدعمها في ذلك   
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كما ان عدم اطالق    . قط حماس من عيون الشعب الفلسطيني     الى هزيمة نكراء والى انتصار اسرائيلي بحيث تس       
 باعتبار  ،اي اسير فلسطيني، يعني فقدان االمل امام آالف االسرى الذين يعولون دائما على فرصة ما الطالقهم               

وامام تمسك اسرائيل بعدم حصول اي صفقة مع االرهاب كـي            .ان عددا كبيرا منهم محكوم بمؤبد لمرات عدة       
 ويتضمن توسيع   ، بحسب المسؤول الفلسطيني   ،، فان االحتمال االكثر ترجيحا هو السيناريو الثالث       ال تكون سابقة  

االجتياح وتكثيف العمليات، واقامة منطقة عازلة في غزة، واستهداف البنيـة التحتيـة لحمـاس ومؤسـساتها                 
ال الى اسـتهداف القيـادات      واذا لم يحصل اي تراجع من قبلها، فاالنتق       . الخيرية، واستهداف قياداتها العسكرية   

السياسية في الداخل ثم في الخارج، خصوصا مشعل، مع استمرار التحريض والضغط الدولي واالقليمي علـى                
   .سورية

8/7/2006الحياة   
  

  شاليت مهدد بالذبح إذا اقترب اإلسرائيليون  : على ذمة باري ماتش الفرنسية .14
قاومة الشعبية محمد ابو رضوان، حول اوامـر قتـل           اخذت اسرائيل من تصريحات عضو لجان الم       :وكاالت

وصرح ابو رضوان لمجلة باري متش الفرنسية بان التنظيمات تلقت اوامـر            . الجندي ذريعة لمواصلة عملياتها   
وروى للـصحيفة ان    . بقتل الجندي اذا تعرضت الطالق نار من قبل االسرائيليين في محاولة العادة الجنـدي             

واكد . وقال ان مجموعة مستقلة تماما كلفت بحراسة الجندي المخطوف        . عة اشهر تخطيط االختطاف استمر تس   
   .سير حربأان التنظيمات الفلسطينية تتعامل مع الجندي ك

8/7/2006الرأي األردنية   
 

 في ضيافة البندقية يرفع معنويات قسم من الفلسطينيين ويثير حفيظة القسم االخربرنامج  .15
امج في ضيافة البندقية تبثه محطة الجزيرة جدال واسعا في الشارع الفلسطيني ما             فجر برن  : وليد عوض  ،رام اهللا 

وهـذا البرنـامج الـذي يـستعرض        .  شاشة التلفزيون  ىبين مؤيد ومعارض استعراض قوة حركة حماس عل       
عن امكانيات حماس واسلحتها التي تمتلكها او التي تصنعها اثار جدال في االوساط الفلسطينية فمنهم من يتحدث                 

امكانيات حماس العسكرية بنوع من الفرحة واالنبساط واالفتخار مثلما قالت المواطنة مها رزق من منطقة رام                
 غرار تلك المواطنة فان معظم الفلسطينيين المؤيدين لحماس يرون فـي            ى وعل .اهللا واهللا انه شيء برفع الرأس     

 يجوز استعراض قوة حماس او اي فـصيل   البعض بانه الى ير، خالف ذلك الرأيى وعل .ذلك نوعا من العزة   
جمال نزال، الناطق باسم فـتح فـي الـضفة الغربيـة            .وفي هذا االتجاه انتقد د    .  شاشات التلفزة  ىفلسطيني عل 

 واعتبر في بيان صحافي أن مثل هذه البرامج تنسف أسس الخطاب اإلعالمي الفلسطيني الخـارجي،                ،البرنامج
واوضح نـزال ان اسـتعراض      .  األعزل، الذي يقاوم جيشاً مدججا بالسالح       مقالة الشعب الفلسطيني   ىالقائم عل 

العضالت أمام الكاميرات من قبل الطرف الذي ال يملك جيشاً، هوخطأ أمني وهفوة سياسية، تـصور الجانـب                  
 ان اسـرائيل ستـستغل مثـل هـذا          ىواشار ال  .الفلسطيني زيفاً في حالة تكافؤ عسكري مع الطرف الغاصب        

ـ           البرنامج لل   ان اظهـار الطـرف      ىترويج بانها تحارب صناع اسلحة وقذائف وليس شعبا اعزل، ومشددا عل
وقال علينا أن نحدد سياستنا اإلعالميـة        . جسيم أالفلسطيني كما لو كان متكافئاً مع اسرائيل بل متفوقاً عليها خط          

 نملك مقومات الدخول فـي      ما أن نصور أنفسنا كشعب أعزل يواجه االحتالل، أو أننا         ا: حد خيارين ابناء علي   
ـ     .حرب شاملة مع إسرائيل عمادها التصنيع العسكري        عـدم اإلنجـرار وراء أسـلوب        ىودعا مقاتلي فتح ال

  . االستعراض وإظهار السالح ألن ذلك ال يحقق أي مصلحة وطنية أو حزبية تذكر
فهومها الـدعائي الموجـه      خلق تكامل وانسجام بين الخطاب السياسي واللغة اإلعالمية بم         ىوطالب بالعمل عل  

للعالم الخارجي، بما يمكن المتحدثين من تدعيم فرضية التفوق اإلسرائيلي الذي يواجه شـعباً أعـزل يـسعي                  
 بانه ال يجوز استعراض قوة حمـاس فـي          ،موقفهفي  ويشاطر العديد من الفلسطينيين نزال      . لحريته واستقالله 
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 بـث   ى عياد عن مغز   ىوتساءل المهندس موس  . الفلسطينيينتصنيع االسلحة في هذه المرحلة الحرجة في حياة         
وانتقـد البرنـامج     .هذا البرناج والطائرات والمدافع االسرائيلية تقصف غزة في ظل صـمت دولـي مطبـق              

 ان  ، الناطق اإلعالمي باسـم كتائـب القـسام        ،ومن جهته قال ابو عبيدة    . واستعراض حماس لقوتها العسكرية   
أن هناك جيشا مدججا ومنظما بل حاول ان يظهر أن هناك جيش شبه نظامي وليس               البرنامج لم يظهر بالمطلق     

مستحيل أن يفهم أحـد مـن       :  قائالً ،واعتبر تصريحات نزال مستحيلة    .عصابات مسلحة تقوم بالقتل هنا وهناك     
البرنامج أن هناك جيشا مقابل جيش بل يفهم ببساطة أن هناك فصائل مقاومة تقـوم بعملهـا المجاهـد ضـد                     

 أن كتائب القسام أرادت ان ترسل رسالة مفادها انها ليست عصابات بل جيش شبه مـنظم                 ىوأكد عل  .الحتاللا
 ، بين الفصائل المقاومة وجيش االحتالل     ى وال يمكن علي اإلطالق عدم مالحظة اختالل موازين القو         ،ليس أكثر 

في برنامج في ضيافة البندقية ويتبادلون       ان الفلسطينيين يتداولون ما شاهدوه       ه،ومن الجدير ذكر   . حد قوله  ىعل
 وجوههم وخاصة المواطنين العاديين الذين ال يقيسون االمور من منظـور            ىاطراف الحديث والفرحة بادية عل    

مصالح استراتيجية او تكتيكية، وذلك في وقت يحرص فيه من يسمع عن ذلك البرنامج مشاهدته عنـدما يعـاد                   
 . بشأن ذلك الجدل ليقول كلمته النهائية ىمرة اخر

8/7/2006القدس العربي   
  

  السنيورة يزورالجهاد من وفد  .16
 وفدا من حركة الجهاد االسـالمي برئاسـة ابـو عمـاد             ،السنيورةرئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد      استقبل  
فـي  ناقشنا الوضع الفلسطيني في لبنان بالعمق، خصوصا بعد الجولة الوزارية التي جرت             :  الذي قال  ،الرفاعي

، وتوافقنا مع الرئيس السنيورة على جملة مـن القـضايا واسـتكمال اللقـاءات                جنوب لبنان  مخيم عين الحلوة  
وسمعنا كالما ايجابيا عما تنوي الحكومة اللبنانيـة إعـادة          . والتشاور في ما يتعلق بالوضع الفلسطيني في لبنان       

لسطيني وحجم الدعم والمساعدة التـي تمـارس        العمل به لجهة بعض القوانين والتشريعات المتعلقة بالوضع الف        
وفي المقابل أكدنا   . الحكومة اللبنانية دورا مهما فيها العادة تحسين الوضع االنساني داخل المخيمات الفلسطينية           

للرئيس السنيورة حرصنا على التعاون خصوصا في ما يتعلق بالوضع الفلسطيني في لبنان والتعامل مـع كـل         
ود في الساحة اللبنانية من دون حصر التعامل مع جهة معينة، الن هـذا يفقـد التفاعـل       الطيف السياسي الموج  

وتناولنا ايضا الوضع في فلسطين والمجازر االسرائيلية التي ترتكب بحـق           . والوصول الى نتائج ايجابية مهمة    
   .الشعب الفلسطيني تحت ذريعة االنقاذ او الوصول الى االسير الصهيوني

8/7/2006المستقبل   
  

  الجندي االسير بسجناء فلسطينيين مبادلة ال يستبعد ديختر .17
 وسائل االعالم االسرائيلية هنسبتما  :أ ف بو د ب أ نقال عن غزة وتل أبيب  من 8/7/2006 الدستور نشرت

 .ال يستبعد اطالق سراح سجناء فلسطينيين في مقابل االفراج عن الجندي االسيرمن أنه امس الى آفي ديختر 
  .الهدوءال يوجد سبيل آخر لتحقيق أشار إلى أنه حيث 
 فإنها تحمل جديداً،    رغم أن تصريحات ديختر ال    : دمشق من   8/7/2006 الحياة    مراسل  ابراهيم حميدي  واتعبر

ويعزز من ذلك دخول جهات اخرى      . تعكس تجدد المفاوضات في شأن الجندي بعد وصولها الى طريق مسدود          
تركيا وروسيا الى االتصاالت التي تجريها كل من مصر وفرنسا مع الخاطفين            على خط الوساطات بعد انضمام      

تصريحات انها تتطابق مع ما كشفته مصادر فلـسطينية مطلعـة مـن ان              ال  هذه   ويزيد من اهمية   .واسرائيل
اطالق  تهديدا من اسرائيل بازاحتها عن الحكم بالقوة في حال عدم اطالقه، مرفقاً بتعهد ب              ،الوسطاء أبلغوا حماس  

  .عدد من االسرى في وقت الحق كبادرة حسن نية وليس ضمن صفقة تبادل اسرى
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حماس  أن : نقال عن وكاالت القدس المحتلة من8/7/2006 الغد األردنية  مراسلبرهوم جرايسيوذكر 
.  من اسرائيلال يثقون في لفتات حسن النواياأنهم مشير المصري ، وقال تلميحاتهذه ال  من جهتهارفضت

 جريح سقطوا 100 و شهيدا فلسطينيا30 ولكن عن ، ان الحديث االن ليس عن الجندي المفقود قائال،ضافوا
  .في الهجمات على غزة

  
   الفلسطينيين بثمن باهظ إلطالق القسام يتوعد  االسرائيليقائد الجيش .18

حاً فلسطينياً منذ بـدء      مسل 40توعد حالوتس الفلسطينيين بدفع ثمن باهظ، معتبراً قتل         :  اسعد تلحمي  -الناصرة  
وأضاف ان الجيش سيواصل عملياته مـن دون التـزام بوقـت أو             . عملية أمطار الصيف جزءاً من هذا الثمن      
 تباهى قائد العمليات العسكرية مـن جهتـه بنتـائج التوغـل             فيما. بمكان طالما ارتأى المستوى السياسي ذلك     

 إذ لم يتوقعوا مثل هذه السلسلة الطويلـة مـن   ،في صدمةاالسرائيلي في القطاع، وقال ان الفلسطينيين يعيشون        
لكن  .وضح للفلسطينيين ان اطالق القسام ال يستحق الثمن الذي يدفعونه         يريد ان   ين الجيش   أوأضاف  . العمليات

إزاء هذا التبجح أقرت أوساط عسكرية بأن اقتحام القطاع بالكامل قد يوقع الجيش في شرك ال يعرف أحد كيف                   
ان العملية العسكرية قد تؤذي الطرف الثـاني         ،كتب اليكس فيشمان في يديعوت احرونوت      بينما   .الخروج منه 

وأضاف ان الفلسطينيين أظهروا في اليوم األول من التوغل أنهـم           . هلكنها لن تأتي بأي تغيير أو ردع في وعي        
قة أن غزة بئر بال قاع تبتلع        تغيب حقي  ولفت إلى ضرورة أال   . مستعدون للقتال ولديهم كميات هائلة من األسلحة      

ن ال أحد في الجانب اإلسرائيلي يعرف كم سيطول نَفَس حماس           أونقل عن محافل أمنية قولها       .قوات برية هائلة  
 الضغط الدولي وإرهاب    ، بسبب أكثروتساءل إن كان االسرائيليين هم من يعانون        . وأين ستكون نقطة انهيارها   

دعـت زهافـة     ومن جهتها    .من الضغط العسكري واالقتصادي   ن يعانون   الذي الفلسطينيونالطرف اآلخر، أم    
شاباك إعداد قائمة بأسرى أمنيين فلـسطينيين لمبـادلتهم         ال الى الطلب من جهاز      ، اولمرت ميرتسمن  غالؤون  

ن من شأن ذلك أن يؤشر الى استعداد إسرائيلي للتفاوض فيما الجمود والتصعيد العـسكري               أبالجندي ، وقالت    
  .هذا الهدفيضران ب

  8/7/2006الحياة 
  

   يدين اجتياح غزةلنمجلس االمن : اسرائيل .19
اسرائيل استبعدت امس ان يعتمد  أن :لقدس المحتلةا  منفرح سمير عن مراسلتها 8/7/2006 عكاظ نشرت

 لدى االمم ها ممثلتوقعو .مجلس االمن الدولي مشروع قرار يطالب بانسحاب الجيش االسرائيلي من قطاع غزة
 وال ، امل اال يكون ذلك ضروريا الن الكثير من الدوله لكن،تحدة ان تستخدم الواليات المتحدة حق الفيتوالم

  بسبب عدمتوازنال عدماز وينحالوصف با المطروح، الذي سيما االوروبية ابلغت انه ال يمكنها قبول النص
لمجتمع الدولي يدرك ان اسرائيل ا  وأضاف أن.ذكر اطالق الصواريخ الفلسطينية وخطف الجندي االسرائيلي

  . ردها المعتدل فيه يثمن، في وقتال تملك خيارا اخر
أن الخارجية اإلسرائيلية تعمل على إحباط الجهود العربية للحصول علـى           : 8/7/2006 48 عرب   وذكر موقع 

تي تتيح إلسـرائيل    وزارة، أن ما يسمى المظلة الدولية ال      الونقل عن كبار المسؤولين في       .إدانة دولية إلسرائيل  
مواصلة عملياتها ال تزال قائمة، إال أن تصريحات مندوبة العالقات الخارجية في اإلتحـاد األوروبـي تبـشر                  

  .باقتراب الضغوط الدولية
  

  الحكومة اإلسرائيلية ترفض تحديد مدة الحملة العسكرية .20
 . أهداف الحملـة العـسكرية     أوضح مكتب أولمرت، أمس  أنه لن يكون هناك وقف إلطالق النار بدون تحقيق             

نه يجب اإلصغاء جيداً إلى قادة األجهزة األمنية، سواء إلى رئيس جهاز الشاباك الـذي                أ وقالت مصادر سياسية  
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 إلى قائد كتيبة غفعاتي الـذي قـال بـأن الحملـة             و، أ اًحذر من احتمال استمرار الحملة ألسابيع وربما شهور       
  .العسكرية لن تنتهي بضربة واحدة

  8/7/2006 48عرب 
  

  إسرائيل تزعم تطوير صاروخ يتفادى المدنيين  .21
ُيدخل سالح الجو اإلسرائيلي إلى الخدمة غدا صاروخا جديدا زعم أنه : عبدالرؤوف أرناؤوط ـ  القدس المحتلة

ونقل عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن عمليـة          .قادر على إصابة عناصر إرهابية بدون إصابة سكان مدنيين        
  .رت بضع سنوات استمهتطوير

  8/7/2006الوطن السعودية 
  

   تبادل اسرىصفقةالكنيست يبحث  .22
بادر دوف حنين، إلى طرح موضوع ضرورة إبرام صفقة تبـادل أسـرى مـع    : الناصرة ـ  برهوم جرايسي

ـ         يمن المقرر ان    حيث  الفلسطينيين على جدول اعمال الكنيست،        ةبحث بعد غد، ليتم عرضه على الهيئـة العام
كمـا  ال يوجد ما يمنع إسرائيل من إبرام صفقة لتبادل األسرى مع الفلسطينيين،              وأشار إلى أنه     .لمقبلاألربعاء ا 

  . في الماضيتم
  8/7/2006الغد األردنية 

  
   ضد أولمرت لمنعه من إطالق أسرىمعركةقوى اليمين في إسرائيل تفتح  .23

ـ تل أبيب يلية بأن تركيا تقوم بوساطة الطالق سراح حال انتشار النبأ في وسائل االعالم االسرائ:  نظير مجلي 
الجندي مقابل تحرير دفعة من األسرى الفلسطينيين، هبت قوى اليمين المتطرف في اسرائيل تحاصر أولمرت،               

وتهدد باغراق الدولة العبرية بالمظـاهرات      . وبيرتس، وتعمل من أجل منعهما من تنفيذ صفقة تبادل مع حماس          
  .جيرية وغيرهم، مطالبة بسقوط الحكومةمن ذوي ضحايا العمليات التف

  8/7/2006الشرق األوسط 
  

   بالتدخل في األزمة اإلسرائيلية الفلسطينية ون األوروبيتطالبكتلة السالم اإلسرائيلية  .24
 -طالبت كتلة السالم اإلسرائيلية، االتحاد األوروبي، بالتـدخل الفـوري فـي األزمـة اإلسـرائيلية               : تل أبيب 

 تواصـل   الذيلم تضع حداً لالحتالل،      ن حملة االنفصال من جانب واحد      واشارت إلى أ   .مةالفلسطينية المتعاظ 
طالبت االتحاد األوروبي، بتعيين ممثل بدرجة وزير في         و .بصورة تضييق على قطاع غزة، وقطعه عن العالم       

فورية التي يتطلبهـا    إسرائيل وفلسطين، لمتابعة ما يحدث ولتقديم االستشارة لالتحاد، فيما يتعلق باإلجراءات ال           
كما طالبت بوقف المقاطعة الخطيرة التي فرضتها أوروبا على السلطة الفلسطينية، عقابـاً لهـا علـى            .الوضع

طالبـت   كمـا    .خيارها الديمقراطي، موضحة أن هذه المقاطعة تشكل تدخالً فظاً، يصب في مصلحة االحتالل            
 ونقل التجربة الناجحة على معبر رفح إلى نقاط أخـرى           بتوسيع بعثة االتحاد األوروبي للمساعدة على الحدود،      

بين إسرائيل وقطاع غزة، من أجل تأمين تدفق منظم للمواد الغذائية والطبية وغيرها في االتجـاهين، وبـدون                  
أن يقترح االتحاد األوروبي إرسال قوة أوروبية       بوأنهت بيانها، مطالبة     .عالقة بالتطورات السياسية والعسكرية   

لى السالم بين قطاع غزة وإسرائيل، وللتفكير في اجتماع للجنة الدولية إلنهاء الـصراع اإلسـرائيلي                للحفاظ ع 
  .الفلسطيني

  7/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
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   76أسر الجندي يفتح ملفاً سرياً يكشف حقيقة عملية عينتيبي في العام  .25
ابعة الرسمية االسرائيلية لعملية عينتيبـي فـي        كشفت صحيفة معاريف، وثائق ملف سري يروي تفاصيل المت        

بن كسبيت المعروف بقربه من االجهـزة       حيث كشف   . ، إحتفظ به المدير السابق السحاق رابين      76عام   اوغندا
 فـي   ،االمنية تفاصيل النقاش الحاد الذي دار في جلسات في مكتب رئيس الحكومة واللجنة الوزارية والكنيست              

. حول الرضـوخ لمطالـب الفلـسطينيين      ،  لفرنسية من قبل خلية يحركها وديع حداد      اعقاب اختطاف الطائرة ا   
 الـى   300نه سيؤيد إبعاداً جماعياً لحـوالي       فإ في حالة قتل أحد المخطوفين       ، أنه   وثيقة أقوال رابين  الوتكشف  

  . يعير أي اهتمام للعالمدون أن فلسطيني الى لبنان، 400
  8/7/2006 48عرب 

  
   ل حول فشل محاولة اغتيال مشعل في عمانيديعوت تنشر تفاصي .26

 نشرت يديعوت أحرونوت تقريراً، كشف فيه للمرة االولى تفاصيل من محاضر لجان تحقيـق تـم                 :يو بي آي  
الى أن نتنياهو طالب بإعداد      وأشارت. مشعل في عمان  خالد  تشكيلها في إسرائيل بعد المحاولة الفاشلة الغتيال        

س بعدما صادقت الحكومة اإلسرائيلية األمنيـة المـصغرة علـى اغتيـال أحـد               قائمة بأسماء قياديين في حما    
 كـان   ، الذي تضمنت أسماء كل من مشعل ومحمد نزال وإبراهيم غوشة وموسى أبو مرزوق            حيث   .هامسؤولي

  كونـه مواطنـاً    هلكن أفراد الموساد أبلغوه أنه يحظر اغتيال      .  ولذلك أشار إليه كهدف لالغتيال     ،معروفاً لنتنياهو 
 الى أن خليـة تابعـة       واوأشار. أميركياً وكون وجوده في األردن جاء بعد اتفاق بين األردن والواليات المتحدة           

للموساد عادت من االردن وتبين أن المعلومات عن مشعل كانت أكثر بكثير من تلك التي جمعـت عـن ابـو                     
ورئيس الشاباك في حينه هما من أقنعـا  ن وزير الدفاع آنذاك أ وأشارت إستنادا إلى أقوال داني ياتوم، . مرزوق

ولفتت إلى أن ذكر محاولة االغتيال الفاشلة لمشعل، ال تزال تثير خجل            . نتنياهو بالمصادقة على اغتيال مشعل    
خلصت إلى أن مشعل خرج كرابح وحيد من هذه القـضية ألنهـا             كما  . مسؤولي الموساد وعناصره حتى اليوم    
 تهواآلن أصبحت إسرائيل مطالبة بمواجه    . يين وارتفعت مكانته في حماس    جعلته شخصية معروفة لكل الفلسطين    

  .ثانية كأحد الذين يمسكون بمقاليد األمور في السلطة الفلسطينية
  8/7/2006السفير 

  
   من اسرائيلعنصريةإحصاءات تقرير عن  .27

ـ          تعتبر  :  الناصرة –سالم جبران    دني، النـشيطة   المؤسسة العربية لحقوق االنسان من مؤسـسات المجتمـع الم
ومن أبرز نشاطاتها التقرير السنوي الـذي تـصدره          .والمثابرة بين العرب الفلسطينيين مواطني دولة اسرائيل      

وترصد فيه، بشكل دقيق ومنهجي، كل مظاهر العنصرية سواء بالتمييز القومي أو بالمعاملة أو بالمواقف ضـد                 
 السنة، تشريح للظواهر العنصرية الرسمية والـشعبية        هذه وفي تقرير  .العرب الفلسطينيين داخل دولة اسرائيل    

يستعرض بلغة علمية ودقيقة بعيدة عن المبالغات واالنفعال الحوادث العنصرية خالل السنة             حيث   .في اسرائيل 
والتي تتمثل بتصعيد الخنق السكاني لعرب الجليل والنقب بعد االنسحاب العسكري االسرائيلي من قطاع غـزة                

نازل المحتدمة والتي تزداد تفاقماً، اضافة الى الخنق العنصري للسكان الفلسطينيين في المـدن              ومشكلة هدم الم  
المختلطة خصوصاً اللد والرملة ويافا ومصادرات االراضي العربية، واالنتهاك الصارخ للمساواة في فـرص              

ف عنصرية، وإن علـى     التعليم بين العرب واليهود، ومنع العرب من الدراسة في مدارس يهودية، ونشر مواق            
كذلك هناك انتهاكات للمقدسات العربية، االسالمية والمسيحية، خـصوصاً         . نحو غير رسمي، في جهاز التعليم     

يشير الى التمييز العنصري المهين ضد العرب فـي         كما  . 48في المدن والقرى التي ُرحل اهلها خالل حرب         
 هناك تحريضاً عنصرياً بغيضاً وعنيفاً ضـد القيـادات          نتورد أ و .المطارات عندما يسافرون الى خارج البالد     
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قدم أرقامـاً واحـصاءات بالغـة       يو .هناك مالحقة ال تطاق لبعض الناشطين السياسيين      أن   و ،السياسية العربية 
  .االهمية والداللة

  8/7/2006النهار 
  

  مؤتمر اقتصادي في تل ابيب يؤكد عنصرية معظم شركات الهايتك تجاه العرب   .28
كشف المؤتمر اإلقتصادي الذي عقده المركز اليهودي العربي للتطوير اإلقتصادي فـي            : فصل المقال  نقال عن 
 الثالثاء الفائت، والذي يشارك فيه باألساس مديرون لصناعة الهايتك فـي إسـرائيل وقليلـون مـن                  ،هرتسليا
 وذلك برغم   ،سوا لها  من العرب خريجي الجامعات ال يعملون في مهنتهم التي در          1375 عن أن نحو     ،العـرب

           واعترف المشاركون في المـؤتمر      .أن السوق اإلسرائيلية تحتاج الى نحو ألف من العاملين المهنيين بشكل ملح
 اتفق رأي المؤتمرين علـى وجـوب         حيث . فيها هأن هنالك شركات يغيب فيها األجير العربي حيث ال يتم قبول          

  .لظاهرةلهذه اإيجاد حل 
  7/7/2006 48عرب 

  
  التجمع اليهودي في فلسطين يصبح للمرة األولى األكبر في العالم  : رتقري .29

أظهر التقرير السنوي االسرائيلي الصادر عن معهد تخطيط سياسات الـشعب           : كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية   
 فـي    أمس، أنه للمرة األولى منذ خراب الهيكل الثاني في القرن األول الميالدي يعود التجمع اليهودي               ،اليهودي

 إشارته إلى أن عدد اليهود المقيمـين اليـوم فـي            هونقلت هآرتس عن  . فلسطين ليكون التجمع األول في العالم     
 في المئة من مجموع اليهود في العـالم،         41ويشكل هؤالء   . فلسطين يبلغ خمسة ماليين وثالثمئة وتسعة آالف      

ويـشير  .  ماليين ومئتان وخمسة وسبعون ألفا     يليهم مباشرة عدد اليهود في الواليات المتحدة، والذي يبلغ خمسة         
التقرير إلى أن عدد اليهود في الواليات المتحدة، المستخدم في التقرير، ليس رقما دقيقا، بل هو رقم تقريبي أخذ                   

وأشار معدو التقرير إلى أنه إذا استمرت الميـول         .  مليون 5.34 مليون و  5.2هما  في الحسبان وجود تقديرين،     
 سوف يعيش في إسرائيل أكثر من نصف عـدد  2030لحالية في إسرائيل والشتات، فإنه في عام     الديموغرافية ا 

ويظهر تحليل الميول الديموغرافية في التقرير أن الهجرة إلى إسرائيل تحولت في الـسنوات              . اليهود في العالم  
 ألف مهاجر،   21 إلى   2005األخيرة إلى عامل هامشي في تكاثر السكان اليهود، إذ وصل عدد المهاجرين عام              

 ألن عدد المهاجرين من إسرائيل إلى الدول الغربية في تلك           ،2004وهو رقم أكبر بقليل من ذاك الذي كان عام          
وأوضح أن الزيادة الفعلية في عدد اليهود في إسرائيل فـي عـام             . األعوام كان قريبا من عدد المهاجرين إليها      

ويشدد على أن هذا هو العامل المركزي الـذي         . التكاثر الطبيعي  ألفا نجمت عن     70والبالغة أكثر من    ،  2005
ففي حين أن الخصوبة عالية     . اوجد الفارق بين المعطيات الديموغرافية في كل من إسرائيل والواليات المتحدة          

 تنتج أجياال صاعدة نسبيا، فإن الخصوبة بين يهود الواليات المتحدة         و ، طفل للمرأة  2.7وهي  نسبيا في إسرائيل    
ويركز التقرير على أن المعطيات بشأن تحول إسرائيل هذا العام إلى الجالية            . تبلغ أقل من طفلين للمرأة الواحدة     

في المقابل، فإنه استنادا إلى عدد مـستحقي        فيما   .اليهودية األكبر في العالم، تستند فقط إلى اليهود وفق الشريعة         
ذي يشمل أبناء وأحفاد وأزواج من كانوا يهودا وفق الـشريعة،           قانون العودة في إسرائيل والواليات المتحدة، ال      

التجمع اليهودي في أميركـا  كما أنه أيضا فإن    . فإن الجالية اليهودية في أميركا ال تزال أكبر بكثير من إسرائيل          
  .يبقى أكثر أهمية من ذاك القائم في فلسطين

  8/7/2006السفير 
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  ! ل يهدد بوأد فلسطينيين في بيت الهيااالحتال ووالضفةالمذبحة مستمرة في غزة  .30

 فلسطينياً، كما اصيب أكثر من عشرين 11مذبحة جديدة ارتكبتها اسرائيل في غزة، أمس، وذهب ضحيتها 
وقال مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة  آخرين، باالضافة الى استشهاد اثنين في الضفة الغربية،

شهدوا، منذ ما بعد منتصف ليل امس شمالي القطاع، وصل بعضهم أشالء  شخصاً است11معاوية حسنين إن 
وقال شهود إن قوات االحتالل .  شخصاً أصيبوا بجروح20 إن أكثر من :أضافو. ممزقة الى المستشفيات

حفرت خندقاً كبيراً قي منطقة الشرفا في حي السالطين في بيت الهيا، ووضعت فيه عائلة غباين بكاملها، 
. إلى عشرات الفلسطينيين الذي يخشون ان يقدم االسرائيليون على هدم الخندق عليهم وهم أحياءباإلضافة 

 شهيداً سقطوا جراء العدوان االسرائيلي المستمر في شمالي غزة، وهم يهتفون 25وشيع آالف الفلسطينيين 
  . الموت السرائيل، الموت السرائيل

  8/7/2006السفير 
  

  ائنالره الهيا أشبه ببيتسكان  .31
وجد نحو عشرة آالف فلسطيني من سكان بيت الهيا، أنفسهم رهن االعتقال داخل منازلهم،                : رائد الفي  -غزة  

ولم تشفع لهم الرايات البيضاء، التي رفعها البعض، للنجاة بأنفسهم من الموت المحقق، وباتوا أشبه ب الرهائن،                 
إن قـوات   : وقال سكان المنطقة ل الخليج     .كل مكان بينما الدبابات تجوب الشوارع، وتنشر الرعب والدمار في         

االحتالل حولتها إلى ساحة حرب حقيقية، تفوح منها رائحة الدماء واألشالء، ولـم نعـد نـسمع سـوى دوي                    
االنفجارات، وهدير محركات الدبابات، وأصوات الطائرات الحربية، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة جداً،             

وبقليل من الكلمات المعبرة عن حجم المعاناة، قال محمد أبو هربيد باختـصار              .يدةبحثاً عن فريسة لجريمة جد    
  . كلنا مهددون، لكننا ال نعلم من منا سيكون الضحية المقبلة

  8/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ايام 10بلدة الشوكة برفح بال ماء او غذاء منذ اكثر من  .32
غاراته الجوية خصوصا في شمال قطاع غزة وذلك في وقت واصل الجيش االسرائيلي  : وليد عوض،رام اهللا

ووجه االهالي نداء  . ايام بال ماء او غذاء10تعيش عائالت فلسطينية في بلدة الشوكة برفح منذ اكثر من 
. استغاثة للضمائر الحية ووسائل االعالم النقاذهم من الحصار االسرائيلي المشددة عليهم من جنود االحتالل

 ايام وبان المواد 10العربي ان قوات االحتالل تمنع االهالي من مغادرة منازلهم منذ اكثر من وعلمت القدس 
التموينية نفدت لديهم وبان الموت يتهدد حياة االطفال والنساء خصوصا االطفال الرضع الذين بال حليب منذ 

 .ايام
  8/7/2006القدس العربي 

  
  خطب غزة تنادي بدعم المقاومة ذاتيا .33

 دعا خطباء المساجد في قطاع غزة الفلسطينيين داخل القطاع إلـى دعـم              :شرحبيل الغريب / ر البنا  ياس -غزة
. المقاومة ذاتيا والتكافل االجتماعي فيما بينهم لمواجهة الحملة العسكرية اإلسرائيلية الواسعة التي يتعرضون لها             

 من حملة عدوان الـصيف العـسكرية        وانتقد األئمة في خطبهم الصمت العربي والمواقف العربية واإلسالمية        
  . اإلسرائيلية على غزة، مشيرين إلى أنه سالح أقوى من الدبابات في يد تل أبيب

  7/7/2006اسالم اون الين 
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  وحملة أمطار الصيف تشل مظاهر الحياة فيها..غزة تعود الى الحياة البدائية .34
و جهاز ينبئ بأخبار تقدم الجيش الصهيوني البيوت تعيش في ظالم دامس، فال تلفاز أ:  غزة ـ خضرة حمدان

يبدأ القصف مستهدفاً بعض  ..إلى القطاع، وال حتى آلة كهربائية واحدة تلطف من نسمات الحر في تموز
المقرات التابعة لحركة فتح في غزة وأخرى لحماس وثالثة إلحدى الجامعات ورابعة لمواقع تدريب لألذرع 

لكن حجم الغارات وعنفها لم يوهن عزيمة السكان الذين يرددون بلسان .. قاومةالعسكرية للكتائب الفلسطينية الم
أينما تجولت في مدينة   .الجندي لألبد في غزة، حتى لو هدمت كلها، واألسرى مقابله وليعد إلى بيته اآلن: واحد

ته محطتي وقود عاطف تمراز تملك أسر. غزة تجد السكان يبحثون عن الوقود لسياراتهم أو لمولدات الكهرباء
  .وتزود ثالثين محطة أخرى بالوقود، هو أيضا يقول إن هذه المحطات نفد منها الوقود

بيوت غزة في المحافظات الوسطى التي تضم مخيمات البريج والنصيرات والمغازي ودير البلح، ومحافظة 
ات حملة أمطار الصيف الشمال حيث يبدأ تسلل جيش االحتالل الصهيوني عادة، تستقبل على مدار الساعة زخ

العسكرية من دون أن يؤثر ذلك في معنويات ساكنيها، وفضال عن ذلك قطع االحتالل بإغالقه كل المعابر 
المحيطة بقطاع غزة جميع المؤن واإلمدادات التي تصل إلى الفلسطينيين من الدول المانحة والشقيقة التي ترسل 

وقد حذّرت بعض وكاالت اإلغاثة العالمية من .  الوقود والغذاءبعضها إلى القطاع، عدا عن أنه يشهد نقصاً في
   .إمكانية حدوث أزمة إنسانية اذا استمر الحصار

  7/7/2006، 1169االنتقاد،العدد 
  

  من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون على المساعدات الدولية% 70: األونروا .35
 يعتمدون اآلن على المساعدات الغذائية، مشيرة       من الفلسطينيين في غزة، باتوا    % 70أكدت وكالة األونروا أن     

ـ       وناشدت الوكالة، المجتمع الدولي تقديم مـساعدات        . ألف شخص  900إلى أنها تقوم اآلن بتوفير األساسيات، ل
  . مليون دوالر، بسبب األزمة اإلنسانية الحالية في القطاع170مالية عاجلة تبلغ 

  8/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  عين على المالعب واخرى على الميدان: ء مباريات المونديالالغزيون اثنا .36
بينما كان المنتخب الفرنسي لكرة القدم يتقدم على خصمه البرتغالي بهدف في مونـديال              :  فتحي صباح  –غزة  

 في ألمانيا، كانت الدبابات االسرائيلية تتقدم ببطء وتحت جنح الظالم داخل اراضي بلدة بيت               2006كأس العالم   
ا شمال قطاع غزة، فيما كان مئات المقاومين الفلسطينيين في انتظار الدبابات بالعبوات الناسفة وقـذائف آر    الهي

غالبية الفلسطينيين في قطاع غزة شجعت فرنسا التي نظمت جنازة للـرئيس            ،  بي جي للدفاع عن تراب الوطن     
 الشاب الثالثيني بينما كان يتـسوق        أليس هذا وحده كافيا كي نشجع فرنسا؟ تساءل محمد         ،الراحل ياسر عرفات  

، وقبل انطالق مونديال كأس العالم      1982وقال ابو غازي انه في عام        . في إحدى االسواق الشعبية في المدينة     
لكن ايطاليـا   : واضاف. بقليل، قال مارادونا انه في حال فوز االرجنتين بكأس العالم فانها ستهديه الى اسرائيل             

وعلى رغم الحال الـصعبة      .الرجنتين في نهائي المونديال اهدته الى الراحل عرفات       التي فازت بالكأس على ا    
التي يعيشها نحو مليون ونصف المليون فلسطيني في القطاع والتي تشبه حال الحرب منـذ خطـف الجنـدي                   

ت الميدانية  وانقطاع التيار الكهربائي، فان معظم الفلسطينيين اخذ اجازة، كما يقول ابراهيم، من متابعة التطورا             
البعض فضل متابعة المباريـات فـي       . على االرض، وسعى لمتابعة مباريات كرة القدم في بطولة كأس العالم          
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منزله ومن لم يجد وسيلة لمشاهدة المباريات في منزله، توجه الى مقهى من المقاهي الكبيـرة التـي وضـعت           
   . شاقال20ً رسم دخول يصل الى نحو شاشات عرض مقابل

ئات منهم في الشوارع يتابعون نجوم العالم يسجلون اهدافا في مرمى خصومهم، فيما كانت الطائرات               وجلس الم 
الحربية االسرائيلية تحلق في سماء القطاع وتمطره بالصواريخ والقذائف في عز الصيف فـي اطـار عمليـة                  

  .امطار الصيف
  8/7/2006الحياة 

  
  ..ر رفح عن طريق كيرم شالومالصليب األحمر يعمل على إدخال العالقين على معب .37

قالت ندا دوماني، الناطقة اإلعالمية باسم لجنة الصليب األحمر في غزة، إن اللجنة الدولية للصليب                :ألفت حداد 
األحمر معنية منذ عدة أيام بوضع الفلسطينيين العالقين على الحدود بين مصر وقطاع غزة، خاصة فـي ظـل                   

وأضافت انه منذ صباح أمس ولجنة الصليب تجري         .ونها عند معبر رفح     صعوبة األوضاع اإلنسانية التي يعيش    
اتصاالت من اجل محاولة إدخال عدد مئات من الفلسطينيين ولم تتم هذه العملية، ولكننا ننتظر أن يتم التنـسيق                   

 ردهـا  وفـى  .مع جميع األطراف المعنية لكي نتمكن على األقل إلدخال الدفعة األولى من الفلسطينيين العالقين         
على سؤال حول التنسيق مع الطرف الفلسطيني الذي يرفض أصال إدخال مسافرين عبر كيرم شـالوم قالـت                  
دوماني إننا ال يمكننا القيام بأي شي دون التنسيق مع جميـع اإلطـراف المعنيـة الفلـسطيني واإلسـرائيلي                    

  .ونحن حاليا في إطار عملية التنسيق. والمصري
  8/7/2006 48عرب 

  
  السرائيلي يجلي بالقوة فلسطينيين احتلوا منزال في مستوطنة مقامة على ارضهمالجيش ا .38

اجلى الجيش االسرائيلي بالقوة ثالث عائالت فلسطينية احتلت منزال فـي مـستوطنة             :   محمد يونس  –رام اهللا   
ـ                    دار متتياهو مزراح المقامة على ارض قرية بلعين شمال غرب رام اهللا اول من امس، والقى بها خلـف الج

وكانت العائالت الثالث جلبت معها الماء والغـذاء والفـراش ومولـداً             .الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية    
 عائلة، وذلك بهدف لفت االنظـار الـى         85كهربائيا واقامت في منزل غير مكتمل في المستوطنة التي تسكنها           

  .اعمال االستيطان اليومية الجارية على ارضهم
 8/7/2006الحياة 

  
  ..االسهم الفلسطينية تنخفض بشدة اثر العدوان االسرائيلي  .39

% 4,72استجابت االسهم الفلسطينية سلبياً للعمليات اإلسرائيلية في غزة ، حيث انخفض مؤشر القدس بنسبة 
 1,43وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول  .  نقطة511,32وبلغ في نهاية تعامالت االسبوع الماضي مستوى 

كما أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية عن  . مليون دوالر لألسبوع السابق1,58 ، مقارنة مع مليون دوالر
إلى % 16بعد خفض هذه الضريبة في إسرائيل من % 14,5إلى % 16خفض قيمة الضريبة المضافة من 

% 0,83 من ، هذا وقد انخفضت القيمة اإلجمالية لرسوم بيع وشراء األوراق المالية نتيجة لهذا القرار% 15
ويعاني قطاع الصناعة في ظل الظروف االقتصادية والسياسية غير المستقرة ، وادى إغالق  %.0,81إلى 

المعابر وارتفاع العجز في موازنة الدولة والدين العام ، وانخفاض حجم القروض المقدمة من البنوك إلى 
إلى دول الجوار خالل األشهر الثالثة من الشركات الصناعية أو تحويل عملياتها % 14إغالق أبواب حوالي 

من ناحية أخرى ، سوف يؤدي ارتفاع تكلفة النقل بحوالي %. 25الماضية وخفض الناتج المحلي بحوالي 
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، حسب الشركة ، إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ، ودفع الكلفة الزائدة على % 450إلى % 100
 . ة أصالالمستهلكين الذي يعانون من تدني قدرتهم الشرائي

  8/7/2006الدستور 
  

   إسرائيل تضرب غزة بصواريخ انتشارية:مصادر طبية .40
أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن إسرائيل تستخدم قنابل وصواريخ انتـشارية للمـرة             :  عالء المشهراوي  ،غزة

الـصحة  تقبال بوزارة   األولى بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من المدنيين، وذكر معاوية حسنين رئيس قسم االس             
التحاد أن هذه القنابل تؤدي إلى بتر األطراف وتمزيق أجساد الشهداء والمـصابين إضـافة إلـى                 الفلسطينية ل 

  .إحراقها وفقاً للدراسات التي أجريت على أجساد الفلسطينيين
  8/7/2006 االتحاد االماراتية

  
 أزمة صحية إنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة .41

األرض الفلسطينية المحتلة حالياً أزمة تمويل حادة نظراً لتوقّف الدعم المقدم من يواجه القطاع الصحي في 
وبات الوضع يقتضي . الجهات الرئيسية المانحة أو تقلّصه، وبسبب التأخير المالحظ في تحويل الدخل الضريبي

في قدرة وزارة وتؤثّر األزمة الراهنة بشكل كبير . إيجاد حلول عاجلة من أجل تجنّب أزمة صحية إنسانية
ووزارة . الصحة الفلسطينية على تقديم خدمات الرعاية الصحية األساسية واإلبقاء على برامج الصحة العمومية

 من مجموع مراكز الرعاية الصحية األولية وأسرة المستشفيات في 60%الصحة مسؤولة عن أكثر من 
وتفيد التقارير بارتفاع معدالت تغيب  . ريباًاألرض الفلسطينية المحتلة وعن نصف أسرة عيادات التوليد تق

وباتت المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية تعاني من نقص كبير في . العاملين الصحيين عن العمل
كما أصبحت عدة محافظات تعاني من قلّة الوقود، وباتت بالتالي عاجزة عن توفير خدمات . األدوية األساسية
 . التطعيم العادية

  8/7/2006بيان ال
  

  بين اسرائيل والفلسطينيين األزمةتركيا تعرض وساطتها لحل  .42
 أن أمس، ، وزير الخارجية التركي عبداهللا غول في مقابلة نشرتها صحيفة ميلييت المحلية           أعلن:  اف ب  -انقرة

 األزمـة ة   كان ذلك سيساهم في حلحل     إن ، المقيم في دمشق   ،بالده مستعدة لبدء مفاوضات جديدة مع خالد مشعل       
 تجنبا لمزيد من التصعيد فـرد       ، مفاوضات جديدة مع مشعل    إجراء إمكانيةوسئل غول عن     .األوسطفي الشرق   

 أنقـرة  إلـى  الذين انتقدونا بشأن زيارة مشعل       إن وأضاف .حد آخر أ مع   أويمكن القيام بكل شيء، سواء معه       
 . يحدد جهة معينةأنيطلبون منا اليوم بذل هذه الجهود، بدون 

  8/7/2006دستور ال
  

  تظاهرة تضامن مع فلسطين تنتهي بقمع واعتقال العشرات  : األردن .43
قامت قوات األمن األردنية، أمس، باالعتداء بالـضرب        : رويترز، ا ف ب    نقال عن    8/7/2006السفير  نشرت  

ـ   وان على مصلّين واعتقال عشرات آخرين داخل مسجد جامعة عمان، بعدما فرقت تظاهرة نظمتها جماعة اإلخ
 وقال نائب األمين العام لجبهة العمل اإلسـالمي،         .المسلمين مناصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني      

وبـذلنا جهـوداً    ،  كانت هناك محاولة لمنع المهرجان بحيث طوقت قوات مكافحة الشغب المكان           جميل أبو بكر  
وأضاف أبو بكـر    . لمهرجان بشكل سلمي  كبيرة للسيطرة على جماهيرنا وقضى اتفاق مع قوات األمن بإنهاء ا          
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 المسلمين وعضو المكتب التنفيذي     لإلخوان اعتقال نجل المراقب العام      إلىفور خروجنا حصلت احتكاكات أدت      
من جهته، قال زعيم جبهة العمل اإلسالمي زكي أبو رشيد مشاعر الـشعب             . في اإلخوان باإلضافة إلى آخرين    

فـي  . لماذا عليهم أن يقتحموا المساجد؟ إنها مصادرة لمشاعر النـاس         . سرائيل في غزة  املتهبة جراء مجازر    
  .  فرقت تجمعاً بسبب خرقه قانون التجمعأنهامقابل ذلك، أعلنت الشرطة 

 ألحزابعلى صعيد ذي صلة أعلنت لجنة التنسيق العليا         : ربى كراسنة عن   8/7/2006العرب اليوم   وأضافت  
لب من محافظ العاصمة تنظيم مهرجان جماهيري واسع في ساحة عامـة             ستط أنها األردنيةالمعارضة الوطنية   

 تقديم طلـب للموافقـة      إلى باإلضافة,  للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني     ، يوم الجمعة المقبل   ،في العاصمة 
 معربة عن أملها في الموافقة علـى هـذه      ,  المتحدة يوم الثالثاء المقبل    األممعلى اعتصام رمزي أمام مقر هيئة       

  .الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني
  

   حثيثة لوقف العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطيني أردنيةجهود  .44
 األوروبيةالخارجية    للسياسة األعلى اتصاال مع الممثل     ، اليوم ، الخطيب  اإلله  وزير الخارجية عبد   أجرى :عمان

وطالـب الخطيـب     .دول الجوار بينيتا فريرو فالدرن     للعالقات مع    األوروبيخافيير سوالنا ومفوضة االتحاد     
 الحصار على الشعب الفلسطيني     وإنهاءبتدخل المجتمع الدولي ممثال باللجنة الرباعية لوقف العدوان االسرائيلي          

 الخطيب على ضرورة تقديم الدعم الالزم        وأكد . وقت ممكن  بأسرعوضمان وصول المساعدات الضرورية لهم      
 الفلـسطينيين   إلعـادة تمكينه من االضطالع بمسؤولياته مشددا علـى ضـرورة العمـل            للرئيس الفلسطيني ل  

الدولـة الفلـسطينية المـستقلة ويلبـي          قيام إلى حل يؤدي    إلى طاولة المفاوضات للتوصل     إلىواالسرائيليين  
وعلـى   . وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق والمبادرة العربية للـسالم          األمنيةاحتياجات اسرائيل   

 ألمانيـا،  سفير إلى باإلضافة األمنذات الصعيد التقى الخطيب بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس            
 خالله علـى    كدأ الخطيب اتصاال هاتفيا مع تسيبي ليفني        أجرىكما   .للبحث في التصعيد العسكري االسرائيلي    

 بذل جهوده   األردنوسيواصل   . وقف العمليات العسكرية االسرائيلية ضد الفلسطينيين      إلى الداعي   األردنموقف  
  .ن االسرائيليا يتم وقف العدوأن إلى الفاعلة على الساحة الدولية األطرافواتصاالته مع العرب ومختلف 

  7/7/2006بترا 
  

  ر االسرائيلية المجازالحص يدعو الجتماع عربي يوقف: لبنان .45
وجه الرئيس سليم الحص، أمس، نداء حول ما يجري في فلسطين المحتلة دعا فيه              : 8/7/2006السفير  نشرت  

 إلـى  فلسطين، وأشار فـي مـستهله        ألطفال تحرك عالمي انتصاراً     إلعالن اجتماع طارئ    إلىالحكام العرب   
من على مشروع قرار عربي تقدم به مندوب قطـر          اعتراض الواليات المتحدة األميركية وفرنسا في مجلس األ       

وقال إن دوالً تدعي الحضارة وتبشر بالحرية وحقوق اإلنسان ثم تحـول دون             . سرائيل بوقف عدوانها  ايطالب  
ن فرنسا وأميركا   أ معتباراً. قرار يوقف ذبح األطفال في فلسطين، إنما هي ناطقة باسم الرياء والنفاق والهمجية            

  . يل في عدوانها الوحشي وفي جرائمها في حق اإلنسانيةسرائشريكتان ال
 الصمت الدولي   ، محمد حسين فضل اهللا    من جهته استغرب  : من بيروت  8/7/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  

 االتحاد األوروبي أبـدى     إنوالغربي خاصة تجاه الجريمة المنظمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وقال            
  .إنساني أسر شعب بأكمله أمر غير أن جندي أسير، وتناسى إطالق عن غيرة ولم يتحدث إال

  
  لحود تعرض لضغوط لتوطين الفلسطينيين : لبنان .46

 تتعرض لها رئاسة الجمهورية     التي الحمالت والضغوط    أن لحود   إميلأكد الرئيس اللبناني     : الوكاالت -بيروت
 عن تهديدات كان    اإلعالمي بيان صدر عن مكتبه      وكشف في . هدفها تمرير قضية توطين الفلسطينيين في لبنان      
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 في كندا نتيجة موقفه المنادي بحق عـودة         ةالفرانكفوني القمة   إلى خالل ترؤسه وفد لبنان      1999 العام   فيتلقاها  
وأضاف أنه تعرض لحمالت عدة بسبب موقفـه مـن           .194 أرضهم حسب القرار الدولي رقم       إلىالفلسطينيين  

 األميركـي  بلدهم ورفضه اتفـاق الـرئيس        إلىحق جميع الفلسطينيين في لبنان العودة        من   أنالتوطين وتأكيده   
 األراضي إلى فلسطيني من لبنان     ألف 50 إعادة باراك على    األسبقالسابق كلينتون ورئيس الوزراء االسرائيلي      

 الواليـات   فيما   ترددت أخيرا عن اعتماد صيغة فيدرالية للبنان ك        التيلحود من الطروحات     وحذر. الفلسطينية
 دولة ضعيفة ومقسمة لتحقيق التـوطين       إلىهو الوصول     هدف مثل هذه الصيغة    أن، معتبرا   األميركيةالمتحدة  

 .  من غير الممكن تحقيقه في ظل دولة قويةألنهفي لبنان 
  8/7/2006البيان 

  
   آذار تضامنت مع الفلسطينيين  14منظمات : لبنان .47

 آذار مع الشعب الفلسطيني، في اعتصام شـارك فيـه العـشرات أمـام               14تضامنت المنظمات الشبابية لقوى     
ويبـدو أن   . االسكوا، طالبت خالله الدول العربية واألسرة الدولية بالتدخّل من أجل وقف االعتداء االسـرائيلي             

ايـة  العدد القليل جداً للمعتصمين فاجأ بالدرجة األولى القوى األمنية، حيث تجمع نحو مئة مـن أفرادهـا لحم                 
االعتصام الذي اختُلف حتى على تسميته، اعتبره رئيس جمعية شباب المستقبل مـؤتمراً صـحافياً               . االعتصام

 أن  إلـى بدوره أشار أمين عام منظمة الشباب التقـدمي         . لإلعالن عن سلسلة خطوات لدعم الشعب الفلسطيني      
  . مجرم الذي يمعن في قتل الوطنيينالرأي العام يدرك أن أول حليف للكيان الصهيوني هو النظام السوري ال

  8/7/2006السفير 
  

  اعتصامات ومواقف تدين العدوان اإلسرائيلي  : لبنان .48
مس، شارك فيه المنسق العام لتجمع اللجان والروابط        أ ظهر   ، اتحاد الجمعيات والروابط والهيئات البيروتية     نظم

ونظمـت  . األهليـة ية والفلسطينية والجمعيـات      والقوى اللبنان  األحزاب وممثلون لعدد من     ،الشعبية معن بشور  
جل القدس لقاء تضامنيا مع شعب فلسطين ضمن نشاطات مهرجان التسوق والسياحة الثـامن              أجمعية نساء من    

وفي المواقـف اسـتغربت حركـة الناصـريين         .  لمناهضة جدار الفصل العنصري    األهلية الحملة   إطاروفي  
وسـأل عـضو    . ربي الرسمي حيال المجازر التي ترتكبها اسرائيل      الصمت الع أمس،  الديموقراطيين، في بيان    

 جرارة، والتي يبدو    وإسالميةغاية وجود جيوش عربية     ، عن    في بيان له   اإلسالميمجلس أمناء حركة التوحيد     
 في لبنان   والديمقراطيةودعا رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة        .  ضد الشعوب المقهورة   إال ال تستخدم    أنها
 بند واحد هو موضوع العدوان على قطاع غـزة، داعيـا            إال أعمالهاعقد قمة عربية، ال يكون على جدول         إلى

ن يتخذ قـرارا رادعـا ممكـن        أ فلسطين و  أبناء االنعقاد للنظر في هذا العدوان المستمر على         إلى األمنمجلس  
  . التنفيذ لوقف هذا العدوان فورا ومن دون شروط

  8/7/2006السفير 
 

 زم فتح جبهة الجوالن حال تعرضت العتداء دمشق تعت .49
 فتح جبهة الجوالن إذا     بإمكانيةبدأت بعض األوساط السورية القريبة من السلطة، بالتلويح         :  تيسير أحمد  -دمشق

سرائيل على دمشق في أزمة     اسرائيلي، في وقت يرى مراقبون فلسطينيون أن تركيز         اتعرضت سوريا لعدوان    
بر عن فشلها الذريع في هزيمة المقاومة الفلسطينية، وإلقـاء اللـوم علـى العامـل                سرائيلي يع أسر الجندي اال  

وبدأ الحديث فعليا عن إمكانية تـسخين       . الخارجي، وهي تماماً السياسة التي تتبعها الواليات المتحدة في العراق         
ن الهيئـة تحتمـل   ورغـم أ . جبهة الجوالن بعد اإلعالن عن تأسيس هيئة شعبية لمقاومة االحتالل في الجوالن           

الوجهين، إال أن الحديث عن فتح جبهة الجوالن أمام المقاومة، اكتسب مؤيدين كثيرين بعد تحليـق الطـائرات                  
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وفي هذا الـسياق يؤكـد      . سرائيلية في السماء السورية، وتصاعد تهديدات تل أبيب بضرب العمق السوري          اال
 ارتكبت حماقات في الداخل السوري، فإن جبهـة  سرائيل إذااالنائب في مجلس الشعب السوري محمد حبش أن     

 . سرائيليون ما عانوه في جنوب لبنان عندما يرتكبون هذه الحماقاتالجوالن لن تبقى كذلك وسيعاني اال
  8/7/2006البيان 

  
  اعتصام بحريني تضامناً مع الفلسطينيين   .50

تجاجاً على الممارسـات الـصهيونية       اعتصاما ألهاليها اح   ، أمس ،شهدت مدينة المحرق   : فيصل الشيخ  ،المنامة
د فعـل،   و يتوقف مهما يحصل مـن رد      أن العدوان يجب    أنسرائيلي على غزة وأكد المعتصمون      والعدوان اال 

وأكد المعتـصمون أن االعتـصام       . دمار األمة العربية   إلىودعوا القادة العرب إلى عدم إبرام صفقات ستؤدي         
سرائيلي على األراضي    البحريني إزاء العدوان األمريكي واال     يمثل أهمية كبيرة في إظهار مدى غضب الشعب       

   ومجازرهسرائيليالعربية، وطالبوا الدول العربية بموقف واضح واالتحاد والوقوف صفاً واحداً ضد العدوان اال
 8/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
   الجندي االسرائيليمصر تنسحب بشكل كامل من الوساطة إلطالق  .51

 إيالف أن مصر انسحبت بشكل كامل من الوساطة لإلفراج عن الجندي االسـرائيلي              ـطينية ل قالت مصادر فلس  
ن مصر لم تعد قادرة علـى إحـراز تقـدم فـي             إوبحسب هذه المصادر التي رفضت كشف اسمها ف       . األسير

 أسير كما ترفض الفصائل التخلـي       1000المفاوضات حيث ترفض اسرائيل مطالب الفلسطينيين باإلفراج عن         
  . ن شيء من شروطهاع

  8/7/2006القبس الكويتية 
  

  نجاد يحذر من انفجار إقليمي  : إيران .52
 في مظـاهرات    ، أمس الجمعة  ، الذي شارك  ،حذر الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد      : ستار ناصر  -طهران

ي إلى انفجار   تنديد بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، من أن العمليات العسكرية للكيان يمكن أن تؤد             
 في مظـاهرات بالعاصـمة طهـران تنـدد بالمجـازر            ، أمس ،وخرج عشرات اآلالف من اإليرانيين    . إقليمي

وانتقد خطيب الجمعة في طهران سكوت علماء الدين المسلمين حيال هذه           . الصهيونية في األراضي الفلسطينية   
لعدوان والضغط على الحكومات مـن      الجرائم، وحرض الشعوب اإلسالمية على الخروج في مظاهرات تنديد با         

  . أجل اتخاذ موقف لمساعدة الشعب الفلسطيني
  8/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  مظاهرات باألزهر لدعم صمود غزة : مصر .53

 ، لألسبوع الثاني علـى التـوالي      ،شهد جامع األزهر بعد صالة الجمعة     : وكاالتوالعادل عبد الحليم     -القاهرة
سرائيلية على قطاع غزة، وداعمة لصمود أهالي القطاع في         اال ية عدوان الصيف  مظاهرات احتجاجية على عمل   

 ،وفي كلمته أمام جموع المتظاهرين انتقد األمين العام لحزب العمل المصري          . مواجهة المجازر اليومية ضدهم   
قت الـذي   التي تحدث فيها عن السعادة، وقال إننا عندما نتحدث عن السعادة في الو             خطبة خطيب جامع األزهر   

شدد على أنـه ال وسـيلة       كما  . يقتل فيه كل يوم عشرات الفلسطينيين فإن ذلك يعني عدم اهتمام بالدين واألمة            
سرائيلي بهؤالء المعتقلين، داعيـا     سرائيلية إال باستبدال الجندي اال    إلخراج األسرى الفلسطينيين في السجون اال     

  . سرائيلية في القاهرةفارة االالشعب المصري للخروج في مظاهرة للمطالبة بغلق الس
  7/7/2006اسالم اون الين 
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  حزب سويدي يطالب بإيقاف بيع السالح إلسرائيل .54

حمل وزيـر الخارجيـة اإليطـالي       : ا ف ب  , عصام واحدي ,  عبد المجيد السباوي   ،موسكو, كوبنهاجن, روما
عرفه منطقة الشرق األوسـط فـي       ماسيمو داليما الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي ست         

كما قال منتقدا القصف الذي تعـرض لـه         ،  حالة استمرار العمليات العسكرية اإلسرائيلية باألراضي الفلسطينية      
ن هناك تحجيم للموضوع ومبالغة كبيرة في استعمال القوة، فال يعقل أن يقتل             أ ، معتبرا قطاع غزة أول من أمس    

وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية قد يعرض       . رير جندي إسرائيلي  العشرات من الفلسطينيين من أجل تح     
  .كما نددت أحزاب أقصى اليسار اإليطالي بالقصف اإلسرائيلي على قطاع غزة .حياته للخطر

  8/7/2006الوطن السعودية 
  

  مشروع قرار يتعلق بالتصعيد في غزة: مجلس األمن .55
صاغ خبراء في مجلس األمـن      :  محمد يونس  ، فتحي صباح  ، حميدي إبراهيم ، رام اهللا  ، غزة ، نيويورك ،دمشق

مشروع قرار يتعلق بالتصعيد في غزة، وذلك بعد الرفض األميركي واألوروبي لمشروع قرار طرحته قطـر                
باسم المجموعة العربية، في حين شكلت المجموعة العربية لدى األمم المتحدة أمس لجنة مؤلفـة مـن قطـر                   

 قـرار الويدعو مـشروع     .مشروع القرار الجديد ولصوغ مشروع قرار آخر      وسورية وفلسطين ومصر لدرس     
 اتخاذ خطوات فورية ومـستدامة      إلى الفوري عن الجندي المخطوف، كما يدعو السلطة الفلسطينية          اإلفراج إلى

 الصواريخ على األراضي االسرائيلية، وهو يعترف بحق اسـرائيل، القـوة            إطالقلوقف العنف، بما في ذلك      
 مراكـز   إلـى بالدفاع عن النفس ويطالبها بـ أقصى حدود ضبط النفس وانسحاب قواتها            ...  باالحتالل القائمة

واعتبرت مصادر عربية أن مشروع قرار خبراء مجلس األمن فيه سوابق خطيـرة، مثـل                .خارج قطاع غزة  
توطنين مـدنيين،   االعتراف بحق اسرائيل بالدفاع عن النفس بينما هي دولة قائمة باالحتالل، واعتبـار المـس              

وقالت إن المجموعة العربية قد تفضل أال تحصل على         .  استعمال تعبير خطف وليس أسر الجندي      إلى باإلضافة
  .أي قرار من مجلس األمن اذا كانت صيغة الخبراء الحالية هي التي ستطرح

  8/7/2006الحياة 
  

  مساعدات للشعب الفلسطيني مليون يورو 34: االتحاد األوروبي .56
 األوروبيةأعلنت المفوضية :  ا ف بود ب أ  نقالً عن جنيفوبروكسل  من 8/7/2006الدستور  جاء في

في هيئة مساعدة عاجلة للشعب الفلسطيني في الضفة )  مليون دوالر43( مليون يورو 34عزمها إرسال 
ميشيل إن لويس اإلنسانية لمساعدات ل األوروبيمفوض الوقال . لبنانالمخيمات في الغربية وقطاع غزة و

 في المناطق المذكورة لن يتولوا مهمة توصيل الخدمات بالنيابة عن السلطة األوروبيشركاء االتحاد 
 سيقومون بتنفيذ تلك األحمر المتحدة والمنظمات غير الحكومية والصليب األممأن وكاالت ، والفلسطينية
 . اإلنسانية األهداف

 اسرائيل أمس   األوروبيفي سان بطرسبرغ اتهم االتحاد      : ت من الوكاال  8/7/2006الشرق القطرية   ونقالً عن   
وجاء في بيان   . اإلنسانية األزمةالجمعة باستخدام القوة ضد الفلسطينيين بصورة غير متناسبة في غزة وبمفاقمة            

 األوروبـي  رئيس الوزراء الفنلندي ماتي فان هانين الذي تتولى بالده حاليا الرئاسة الدوريـة لالتحـاد          أصدره
 الخسائر  األوروبييدين االتحاد   :  األول أمس فلسطينيا   23 مقتل   أعقابل زيارة لمدينة سان بطرسبرغ في       خال
 . التي فاقمهااإلنسانية واألزمة نتيجة استخدام جيش الدفاع االسرائيلي للقوة بصورة غير متناسبة األرواحفي 

  
  غزة  دائم باتجاه برنامج الغذاء العالمي يطالب بممر إنساني .57
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، بفتح ممر إنساني يسمح له بإيصال المؤن        أمسطالب برنامج الغذاء العالمي إسرائيل،      :  ف ب، أب، رويترز    ا
يجـب أن   . وقال المتحدث باسم البرنامج سيمون بلوس إن الممر اإلنساني حاجـة فعليـة            .  غزة إلىبشكل دائم   

  . تعطى المساعدات األولوية على المنتجات التجارية
  

  . اإلنساني البضائع والعاملين في المجال أمام غزة خاٍل من العقبات إلىمنفذ دائم ولذلك نحن نطالب ب
  8/7/2006السفير 

 
  األوضاع ال تسمح بعودة الموظفين الدوليين إلى غزة: األونروا .58

قالت وكالة األونروا إن الوضع الراهن في قطاع غزة ال يـسمح بعـودة المـوظفين                :  نادية سعد الدين   ،عمان
الموظفين ليـسوا   وهؤالء  . إليها مجدداً بعد أن نقلوا منها قبل عامين تقريباً إلى كل من األردن والقدس             الدوليين  

أن طبيعة عملهم تتيح لهم استمرار القيـام بواجبـاتهم          حيث  معنيين مباشرة بتقديم الخدمات اإلنسانية لالجئين،       
ظفين الدوليين المعنيـين مباشـرة بتقـديم        وبحسب الوكالة فإن المو    .الوظيفية بغض النظر عن أماكن تواجدهم     
وأضافت األونروا أن الوكالة تواصل تقديم خدماتها العادية والطارئة          .الخدمة إلى الالجئين لم يتم نقلهم من غزة       

إلى أهالي غزة مع اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان سالمة موظفيهـا، مـشيرة إلـى أن الطلعـات الجويـة            
  .حاق الضرر ببعض منشآتهااإلسرائيلية تسببت في إل

  8/7/2006الغد األردنية 
 

 اإلرهاب اإلسرائيلي ال يمكنه قهر إرادة الفلسطيني  : البرلمان الفنزويلي .59
شدد المجلس الوطني التشريعي الفنزويلي إدانته للعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني والبنى 

وأكد المجلس الفنزويلي . داً تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطينيالتحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مجد
في بيان أصدره الجمعة، أن قيام إسرائيل باختطاف العديد من السياسيين والمسؤولين الفلسطينيين الُمنتَخبين 

لمسؤولين ودعا االحتالل الصهيوني إلى إطالق سراح ا. دستورياً، ُيعتبر انتهاكاً سافراً بحقّ الشعب الفلسطيني
األمم المتحدة دعى و. الفلسطينيين فوراً، وتحرير األسرى والُمعتَقلين الفلسطينيين من السجون الصهيونية

والمنظمات الدولية إللزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي الخاصة بانسحاب قوات االحتالل 
 . الصهيوني من جميع األراضي العربية المحتلة

  8/7/2006البيان 
  

  ها نحن نعود إليِك للمرة الثالثة يا غزة .60
  اليكس فيشمان

 لالختطاف، ولم يحـصر ذلـك فـي         األول المفاوضات مع اسرائيل منذ اليوم       ىلإخالد مشعل حاول الوصول     
 إلـى ، والوسطاء لم يكونـوا ليبـادروا        أخرىاالقتراحات والعروض المختلفة توالت عبر قنوات       . المصريين

هذا هو سبب االعتقاد السائد في اسرائيل خالل اليـومين          . هم بأن حماس تملك شيئا بيديها     التفاوض لوال معرفت  
  .األولين لالختطاف بأن جلعاد شليت حي ُيرزق، وأنه في وضع صحي جيد

كان هناك تطابق قليل جدا بين األفكار التي وصلت من دمشق وبين المنشورات التي صدرت باسم الخـاطفين                  
 سراح مجموعات كثيرة من السجناء النوعيين       إطالق، والتي تضمنت مطلب     بأسبوعتطاف  في البالد، بعد االخ   

الـسوريون  . عنوان ممارسة الضغوط هو خالد مشعل     . ليس صدفة أن اسرائيل وجهت تهديداتها نحو سورية       . 
 التصريحات، ولكنـه موجـود   إطالق بروزه، وأن يتوقف عن  ىمن ناحيتهم طلبوا من مشعل أن ُيخفض مستو       
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 دمشق في هذا    إلىأمين عام حزب اهللا، حسن نصر اهللا، جاء         .  يده ىندهم وهم من جانبهم ما زالوا يشدون عل       ع
  . هو اآلخر خصيصا من اجل مقابلة مشعل و الشد علي أيدي المناضلين األسبوع

  كـل  ى ذلك يتوجب عل   إلىمن اجل الوصول    .  النار إطالق وقف   إلىما يقترحه مشعل هو في األساس العودة        
طرف أن يقوم بعدة خطوات بما فيها جدول زمني محدد، أي أن الحديث يدور في واقع األمر عن اتفاق بـين                     

:  جانبها التـسعيرة المالئمـة     ى الجندي المختطف موجودة ضمن هذه العملية، وال        إعادة .كيان سياسي ونظيره  
شورات حماس التي صـدرت فـي        سراح السجناء األمنيين في أعداد أقل من األرقام التي وردت في من            إطالق

  .غزة يوم االثنين
 مـشعل  وإعطاء سراح الجندي  إلطالقالتراجع عن مبدأ عدم دفع ثمن       : اسرائيل مطالبة اآلن بدفع ثمن مزدوج     

من اجل إضفاء مذاق حلو علي الحبة الُمـرة طـرح           . اإلقليميةدور الالعب الرئيس ومن بيده حلول للمشاكل        
نقل جلعاد كوديعة لدي الحكومتين الفرنـسية والمـصرية،         :  خالقة علي شاكلة   الوسطاء المصريون عدة أفكار   

  . سراحهإطالق سراح سجناء في مرحلة الحقة وليس بالتزامن مع بإطالقوتعهد اسرائيلي للرئيس المصري 
ال مشعل اغتبط للرحلة والظهور في مركز الحدث، إ       .  القاهرة إلىمن اليوم الثاني للمفاوضات ُدعي خالد مشعل        

مشعل رفض، فأعلمه المصريون أن عليه أن يبقي فـي          . أن المصريين أوضحوا له أن عليه أن ُيبدي المرونة        
يبـدو أن   . اسرائيل ومصر فسرتا ذلك بأن مشعل ليس ناضـجا بعـد للمفاوضـات            . مكانه، فانهارت الصفقة  

الـدخول فـي مفاوضـات       جاثمون فوق صدره، وليس السوريين وحدهم، األمر الذي ال يسمح له ب            اإليرانيين
  .منطقية

 اعتماد بسبب انجازاته، تبرز بصورة خاصة علي خلفية تقديرات جهات بحثيـة      ىرغبة مشعل في الحصول عل    
 عودة فتح، وأن أبو مازن سيجمع حقائبه فـي          إلىفي اسرائيل والتي تقول بأن سقوط حكومة حماس لن يؤدي           

، واسرائيل ستجد نفـسها أمـام       إقليمي عميل   إلىنوي التحول   هو ال ي  .  قطر إلىاليوم التالي النهيارها ويسافر     
  . المطبقةالفوضىفراغ فظيع وحالة من 

 بـسبب المـشكلة     أيـضا األمل في استغالل االختطاف الستبدال النظام الحاكم في الجانب الفلسطيني تالشـي             
لسطيني لن يختفي عن     أن تزج كل حكومة حماس في السجون، ولكن المجلس التشريعي الف           بإمكانك. الدستورية
 العكـس   ىبل عل .  خطوة تصفية حكومة منتخبة    ى فهي لن توافق عل    طوارئ تشكلت حكومة    إذا وحتىالوجود،  

تشوق حماس للدخول في مفاوضات حول المختطـف         . إبداء موقف متصلب ومتطرف    إلىمن ذلك، ستضطر    
كس تماما، فحماس تـشعر بنـشوة    العىبل عل.  ذلكإظهارليس نابعا من فزع أو ضعف، كما حاولت اسرائيل         

بعض المصادر السياسية تكرر القول بأن حمـاس         .تركع اسرائيل  أن    قناعة أنها قد نجحت في     ىهي عل . القوة
هم ال يهتمون بعدد السجناء، وما يهمهم هـو         . األرض ى تُظهر اسرائيل وهي تزحف عل     حتىتطرح المطالب   

هم يبلورون توازنا اسـتراتيجيا     . اإلقليمية عليها قواعد اللعبة      وضع ُيملون فيه   إلىهم يقودون اسرائيل    : المبدأ
، كما فعـل معكـم      أيضانحن سنواصل الكفاح ضد االحتالل وسنُملي معايير ردكم علينا          . بين كيانين متكافئين  
  .حزب اهللا في لبنان

منيـات فـي     حماس كهجمة لتغيير مواقفها، ما هي إال أُ        ىكل محاوالت إظهار الضغط العسكري الممارس عل      
 فوق الحصان، وأن اسرائيل قابلة للضغوط وأنها ستقبل ما تطرحه عليها فـي     أنهاحماس تشعر   . الوقت الراهن 
المهلة المزعومة التي أعلن عنها الخاطفون لم تكن مظهر ضعف في حماس، كما حاولوا إظهار               . نهاية المطاف 

. علي قلقهم من الضغط العـسكري االسـرائيلي       متابعة سلوك الخاطفين ال تُظهر أي مؤشر        . ذلك في اسرائيل  
المصريون، بالمناسبة، لم يتأثروا كثيرا مـن المهلـة          .ولكن الشروط هي شروطهم    القنوات التفاوضية مفتوحة  

هم يريدون  .  يسود اعتقاد بأنهم لن يتعرضوا لحياة جلعاد       أيضاوفي شعبة االستخبارات العسكرية أمان      . المعلنة
  .الرابحة، لذلك لن يقوموا بالتخلص من هذه الورقةالتفاوض، وهو ورقتهم 
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 الـرئيس   إلـى األتراك والروس الذين توجهـوا      :  ساحة الوساطة  إلى إضافيان دخل العبان    األسبوعفي مطلع   
 األسد تعبيرا عن الموقـف االسـرائيلي بـاطالق          إلى كان التوجه    إذاليس واضحا السرائيل    . السوري مباشرة 

 كان السوريون قد أعطـوا ردا علـي         إذا أيضافي هذه المرحلة ال يعرف أحد       . سراح الجندي من دون شروط    
  .ذلك عموما

 إلـى  درجة األلم التي يفترض فيها أن تـدفعها          إلى اآلن لم توصل حماس      حتىالخطوات العسكرية االسرائيلية    
تحاريـة   عسقالن ومحـاوالت تنفيـذ عمليـات ان        ى صواريخ القسام عل   إطالق.  العكس ىعل. اتجاهات جديدة 

 كـل هـذه هـي       األرض تتفاعل علـي     أخرىوالسيارتان المفخختان اللتان اكتشفتا وفُجرتا في جنين، وقضايا         
هم علي قناعة   .  يمر في مرحلة استنهاض    هوتشعيبات الفلسطيني بكل صوره     اإلرهابي أن المشهد    ىمؤشرات عل 

 لم يدرك أو لم يتـصرف كمـن         المستوي السياسي في اسرائيل    .األرض السقوط علي    ىأن جوليفر يوشك عل   
رئيس الوزراء ووزير الدفاع برمجا نفسيهما لمهمـة تخلـيص الجنـدي            . س استراتيجي ايدرك بأن تحدي حم   

 هـذا   إلىكل القرارات السياسية والعسكرية والتهديدات التي لم يقف من ورائها شيء كانت موجهة              . المختطف
دث أخيرا، وفهما أن أحدا لن يعطيهما الجنـدي مـن دون             الماضي فقط أدركا ما يح     األسبوعفي نهاية   . الهدف

ميزة الطاقم المدني اولمرت وبيرتس ولفني تكمن في أنهم يعتقدون أن الضغط الدولي ذو وزن هام،                 .ثمن ُمهين 
من الـصعب   . بينما كان رؤساء الوزراء ووزراء الدفاع السابقون ذوو الماضي األمني يولون لذلك أهمية أقل             

ثر من السابق أن يجر مثل هذا الطاقم نحو خطوات عسكرية، وهو يقول الولمـرت وبيـرتس                  الجيش أك  ىعل
، أسـبوع  وأن قراراتهما تأتي متأخرة بفتـرة  األرضطوال الوقت أنهما ال يتساوقان مع وتيرة التطورات علي         
  .، أي قبل االختطافأسابيعوأنه كان من المفترض أن تبدأ العملية العسكرية قبل عدة 

ديوانـا رئـيس    .  السياسي لن يسمح للجيش بأن يجره      ى حق في ادعاءاتهم هذه، ولكن المستو      ىكانوا عل ربما  
 األمني تجاه الخارج، إال أن األجواء كانـت مختلفـة   اإلصرار حد سواء عبرا عن   ىالوزراء ووزير الدفاع عل   
.  مدني خـالل ذلـك     200تل   دخول بيت حانون قدر المستطاع لوجود احتمالية بق        ىداخليا مثل عدم اإلقدام عل    

 لقاء مع قادة األلوية في القطاع علـي         إلى، وقد كان بحاجة     أسبوع شمالي القطاع قبل     إلىاولمرت أجل الدخول    
وفي نهاية المطاف صادق علي العملية      .  يشعر بالضغط القادم من األسفل     حتى) في يوم الثالثاء األخير   (ما يبدو   

الظهور في نظر الجمهور بموقف قوي و عسكرتاري كانت في قلب عدة            رغبة الديوانين في    .  فقط األولأمس  
 عندما قرأ فـي الـصحف بـأنهم         األسبوعاولمرت استشاط غضبا في هذا      . األسبوعبالونات صحافية في هذا     

والجيش غضب عندما قرأ أن رئيس الوزراء قد أرسـلهم          . يتهمونه بتأجيل العملية البرية خالفا لموقف الجيش      
قالوا هناك  : ووزير الدفاع جلس في يوم االثنين قبالة التلفاز ولم يصدق ما يراه ويسمعه            . فهم البيتية  وظائ إلعداد

هذا كان ردا علي الحكاية     . أما اولمرت فهو أكثر منه ضراوة وكفاحية      . أنه يمثل الجانب الرقيق في هذه العملية      
فقد هدوءه في ذلك المساء وطلب الـنص        بيرتس  .  بيت حانون  إلىالتي تقول إن اولمرت لم يرغب في الدخول         

وهكذا يواصل مكتب اولمرت ومكتب بيـرتس االنـشغال فـي قـضية             . الكامل للتحليل الصحافي التلفزيوني   
وزير المواصالت الدفاع سابقا    . من األكثر بطولة من اآلخر؟    :  وكيف ولماذا، واألهم   ومتىماذا ومن   : التسريب

أمام االرتياب بين ديواني بيرتس واولمرت، لذلك لم يتوان عن صب           شاؤول موفاز ال يستطيع أن يضبط نفسه        
. في جلسة المجلس الوزاري األخيرة اشتكي من التسريبات التي تُحدق حياة شليت بـالخطر             . الزيت علي النار  

 وموفاز بدوره لم يتوقف   .  تعني توجيه االتهام لهما بالخيانة     ألنهاالمدنيان اولمرت وبيرتس غضبا من مالحظته       
  . المنزلإلىعن الضحك والشماتة طوال الطريق 
تحقيق انجازات فـي    :  حد سواء، موجودان في فخ المعادلة البسيطة جدا        ىالحقيقة هي أن اولمرت وبيرتس عل     

حماس تصغي للشعب، ولكـن الـضغط       . مواجهة حماس يستوجب ممارسة الضغوط علي السكان الفلسطينيين       
هذه معادلة ال تخلو     .ىخرينتزع الشرعية من أيدي الجيش من الناحية األ        السكان يثير المعارضة الدولية و     ىعل

 التي ارتكبهـا سـالح      اإلخفاقات وتتسبب في عمليات عسكرية متلعثمة بسبب قضية الشرعية بعد           اإلشكاليةمن  
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 رفـض مواصـلة   إلى البحر، األمر الذي دفع بيرتس شاطئ ىالجو في عمليات االغتيال األخيرة في غزة وعل    
 الطرف  إلخافةنحن لسنا قُساة بدرجة تكفي      :  النحو التالي  ىأحد الضباط الكبار وصف الوضع عل     .  العمليات تلك

  . ضدنااإلرهاب المزيد من إلثارةاآلخر وردعه، إال أننا قُساة بدرجة تكفي 
:  قطاع غزة، وهو في الواقع عبارة عن صـيغة حمـل كـاذب             ى الدرج عل  أسلوبالجيش االسرائيلي يمارس    

من يريد أن ُيدلل جهاز الدفاع يستطيع أن يقول أن هذه لبنة في سلـسلة               .  حماس ىنهم يمارسون الضغط عل   وكأ
البعض اآلخر قد يقـول فـي المقابـل أن          . وربما تؤتي ُأكلها ذات يوم    ) اقتصاديا وسياسيا (الضغوط الممارسة   

  .الحمل الكاذب لن يطرح شيئا
 حتى عمق ستة كيلومترات شمالي القطاع       إلىار يوم الخميس    ، دخل لواء غوالني في وضح نه      األحوالفي كل   

 12(يبحثون في األساس عن الخلية التـي تمتلـك الـصواريخ الجديـدة              . يتصادم مع مطلقي صواريخ القسام    
 هنية،  إسماعيل بسبب رئيس الوزراء الفلسطيني،      أيضا األخير   األسبوعكمية الصواريخ هبطت في      ).كيلومتراً

ربما لم يكن   . لضغط قليال، وكذلك بسبب قطع التيار الكهربائي الذي يعرقل عمل المخارط          الذي طلب تخفيض ا   
  . الصواريخإنتاجذلك ما قصده من قطع الكهرباء، ولكن يتبين أن قطع الكهرباء يعرقل 

م  أطلقوا القسا  إذا.  المنطقة كما يشاء من دون أن يستوطن فيها        إلىالجيش يوضح خالل ذلك أنه يستطيع العودة        
الجـيش يرغـب فـي      . في هذه المرحلة ال يوجد تصادم مع المنطقة السكانية        . أخرىبعد خروجنا سنعود مرة     

 إلىكل طرف يسعي    .  يدفع الثمن  حتى المناطق العمرانية    إلىاجتذاب المقاتلين خارجا، وهم يريدونه أن يدخل        
  .عدم السقوط في مصيدة اآلخر

الحالية التي بدأت قبل أكثر من شهر، مع قتل عائلة غالية، موجـودة              األزمةالتقديرات في جهاز الدفاع هي أن       
 أخـرى  طويلة   أسابيع لم يحدث تطور دراماتيكي فان أمامنا        إذا. نحن في قمة الطريق فقط    .  فقط األولفي ثلثها   

 لىإ سراح شليت بال مقابل، وبين دخول الجيش المكثف          إطالق تتراوح بين    األزمة إنهاء  إمكانيات .األزمةمن  
السيناريو المتطرف لألحداث هو احتالل شامل وتواجد فـي         . القطاع والتواجد في مناطق عمرانية لفترة طويلة      

  .عمق القطاع
المرحلة الحالية من االجتياح المدرع لشمالي القطاع هو في الواقع مرحلة ضرورية لكل اجتيـاح بـري فـي                   

 المنـاطق المفتوحـة     ىرانية يستوجب السيطرة عل    مناطق عم  إلىكل قرار لرفع المستوي والدخول      . المستقبل
، أخـرى بكلمات  .  النار المكثف علي التجمعات االسرائيلية المحيطة بغزة       إطالقالمحيطة بالقطاع من اجل منع      

لم يكن صدفة التـسريب مـن جلـسة          .في عملية أكبر  ) أ(الحرب ضد القسام ما هي إال مرحلة        : الجيش يقول 
التسريب .  العمليات التي تمت المصادقة عليها هي تقطيع أوصال القطاع         ى احد المجلس الوزاري المصغر بأن   

ولكن تقطيـع أوصـال     .  في الخطة  أخرىجاء ليعبر للفلسطينيين، وخصوصا لقادة حماس، عن وجود فصول          
جتياحـات  إهنا لم يعد األمر عبـارة عـن         . القطاع يستوجب قوات أكبر من لواء الحتالل المنطقة لمدة طويلة         

  . عملية شاملة ومتتالية داخل المناطق المأهولةوإنماة، عديد
 مناطق مأهولة   إلى قوات كبيرة    إلدخال كعملية تدريجية    ىخرالمرحلة الثالثة من العملية البرية خُططت هي األ       

في كل مرحلة، بدءا من االجتياح المدرع الذي بدأ، يتوجب علي الجيش أن يتأكـد مـن                 . واحتالل أجزاء منها  
 تحمل  ى، ولكن أحدا ال يعرف مد     ألسابيع، يستعد الزمة تمتد     أسلفناالجيش، كما    .ذي تركته علي الخصم   األثر ال 

المستوي السياسي سيطلق في كل مرة طرف خيط، والجـيش سيـضرب،            . حماس وأين تكمن نقطة انكسارها    
الذي سيجربه الطرف    واإلرهابمن الذي يعاني أكثر؟ نحن من الضغط الدولي         :  التقييم بإعادةومن ثم يقومون    

  اآلخر؟ أم هم من الضغط العسكري واالقتصادي؟
 قناعة بأن اسرائيل ال تمتلك الـصبر والقـدرة   ىحماس، بالمناسبة، التي تمر في حالة تشوه منذ االختطاف، عل   

 مـن  ىخـر أوفي غضون ذلك تجري في مكان مخبأ جلعاد ديناميكية .  ستخضع لالمالءاتوإنهاعلي التحمل،  
. التقدير هو أن الخاطفين موجودون في ظروف سجن مماثلة للظروف التي يعـيش فيهـا األسـير                . الضغوط
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 الغذاء،  إلىفي مرحلة ما سيحتاجون     . فرضت عليهم سرية مطبقة بسبب الخوف من اكتشاف اسرائيل آلثارهم         
 قد تـؤثر    األموركل هذه   .  أسماعهم والقلق من اكتشاف أمرهم في كل لحظة        إلىوربما يصل ضجيج المعركة     

  . رجاحة قراراتهمى سلوكهم وعلىعل
 سراح شليت، ولكنها من الناحية      إلطالقأطراف أمنية عليا تقول إن هذه الضغوط السيكولوجية قد تكون رافعة            

يـضا ال يخلـو مـن    أالجدول الزمني هنـا  .  المس بهى سلوك غير عقالني والإلى قد تدفع الخاطفين  ىخراأل
  .الحسبان أننا ال نملك كل الوقت الموجود في العالم وفق ما نشاءالمشاكل، ويجب أن نأخذ في 

  7/7/2006 احرونوت يديعوت
  8/7/2006القدس العربي 

 
  إفشال تكنولوجيا االغتيال  .61

  محمد خالد األزعر  
مع أن التكرار يعلم الشطار، ومع أن قوى المقاومة الفلسطينية تزدحم بالقيادات والكوادر الذين ال نـشك فـي                   

تهم ومهارتهم، إال أنهم ما زالوا يقعون ضحية وسائل اغتيال إسرائيلية تبدو متقادمة ومكررة إلى درجـة                 شطار
 بالقتـل،   المقـصودين ما نخصه باإلشارة أكثر في هذا اإلطار، القصف الجوي للسيارات التي يتنقل بها              . الملل

في إصابة الهدف بدقة متناهية، حتى أصبح       المدرجون سلفا على قوائم الموت االستخبارية اإلسرائيلية، والنجاح         
  . الخطأ في ذلك هو االستثناء

المثير لألسى والسخط أن يتوالى هذا السيناريو اللعين لسنوات، دون ظهور بشائر إلبداع آليات مضادة، تقـي                 
. ه وهجرانه المعنيين به فلسطينياً من شروره، وتسوق العاكفين عليه بين أجهزة الظالم اإلسرائيلية إلى الكف عن              

المتداول بهذا الخصوص أن هذه األجهزة تستحوذ على محلول شفاف، ال يـرى وال يـتم التعـرف عليـه إال                 
وأن ما يلزم إلتمـام عمليـة       . بواسطة معدات تقنية شديدة التعقيد، تحملها قذائف طائرات االستطالع واألباتشي         

المسته هو ذاته، بهذا المحلول، ثم تحديـد دائـرة          االغتيال هو التأكد من مركبة المستهدف ثم رشها، وأحيانا م         
  .تحركه في حيز جغرافي معين، ثم إطالق القذيفة المبرمجة عليه بعد التأكد من وجوده في هذه الدائرة

وسواء صح هذا التصور أم ابتعد قليال أو كثيرا عن الحقيقة، فإن مشاهد النيل من قيادات المقاومـة تـشترك                    
عناصر بشرية مبثوثة في الوسط الفلسطيني، تستطلع وتراقـب         : تضافر عوامل بعينها  جميعها في قيامها على     

، وتكنولوجيا متطورة، وتنسيق مركزي بين هذه وتلك،        ..)كرش المادة إياها  (عن كثب وتتولى المهمات اليدوية      
ة الظـاهرة أو    وعليه، فإن مواجه  .وقرار سياسي بالتنفيذ في لحظة مواتية لتحقيق أهداف سياسية أو حتى نفسية           

  . وقف نموها وحجب فعاليتها، تقتضي كسر هذه المكونات جزئيا أو كليا
ذلك التصاله بالعقيدة األمنية    . وتقديرنا أن المكون السياسي هو األكثر استعصاء على اإلزاحة في هكذا مواجهة           

كريا أو سياسيا أو حتى في      فاغتيال الرموز القيادية المقاومة للمشروع الصهيوني، عس      .. الصهيونية اإلسرائيلية 
مجال التنافس العلمي كبعض علماء الذرة، هو من ثوابت هذه العقيدة وتقاليدها الراسخة منذ كان هذا المشروع                 

  .فكرة هائمة تبحث عمن يتبناها
سوف تعيش ما قدر لها العيش      .. للصهيونية فكرة وحركة ودولة   ) والعربية(مؤدى هذا، أن المقاومة الفلسطينية      

ف االغتيال الصهيوني اإلسرائيلي مسلط على رموزها، وهو ما يستدعي االنتباه طويل األجل لبقية أثـافي                وسي
نعرف . السيما تلك التي يمكن غشيانها والتصدي لها بأدوات حماية تقع في متناول اليد            .. هذا التقليد اإلجرامي  

لية واسعة النطاق داخل أحـشاء المجتمـع        مع كثيرين كيف سمح االحتالل المرير باختراقات استخبارية إسرائي        
الفلسطيني، لكن العناصر الذين سقطوا بدافع أو آخر في بئر العمالة والتعاون لتسهيل االغتياالت، ليسوا وحدهم                

  . المسؤولين عن الظاهرة
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ومـن المنطقـي افتـراض أن       . هناك قطاعات المستعربين من اإلسرائيليين المدربين خصيصا ألداء المهمـة         
هزة اإلسرائيلية تعتمد في عملياتها على هؤالء األخيرين بصفة أساسية واسـتثنائية، أقلـه لثقتهـا بـأنهم                  األج

ومع ذلك فإن المؤسسات األمنية الفلسطينية مدعوة       . مؤتمنون على أسرار التكنولوجيا المستخدمة في هذا السياق       
نشغال الفائض بجبهة المماحكات الداخلية بين      لالجتهاد اإلبداعي في تصيد هؤالء وهؤالء بال تمييز، بدال من اال          

  !.نصيب من اسمها حقا وصدقا» الوقائي«وهي إن فعلت ذلك يصبح لبعضها كاألمن . أهل البيت
عيب . وألن لكل داء دواء، فإنه البد من توجيه جهد فائق إلبطال مفعول التقنية المستخدمة في عمليات االغتيال                

لفلسطينية ودماؤهم معلقة بذمة مخترعات هي في التحليل النهائي، ومهما بلغـت            كبير أن تبقى أرواح القيادات ا     
وقـد يجـول    . من التعقيد والتقدم إنتاجات إنسانية، يمكن وينبغي فك طالسمها ومعالجتها بمعرفة علمية مضادة            

سـتخدام  بخواطر بعض الغيورين الحريصين على هذه األرواح والدماء، نصح رموز المقاومة باالستغناء عن ا             
  !.. السيارات والعودة إلى عصر البغال والجمال

ثم إن كل وسائل    .. لكن هذا التفكير الساخر ليس هو الحل المطلوب في منازلة تتطلب سرعة الحركة والمبادرة             
التنقل ليست بمنجاة من تأثير أدوات يمكنها تعيين المستهدف أو التعريف بمكانه بمجرد مالمـسته أو مالمـسة                  

األمر بحاجة إلى حلول من الجنس العلمي       . خصه بشكل حميم، كالمالبس وجدران المنازل واألثاث      موجودات ت 
  . الذي تتوسل به أجهزة القتل اإلسرائيلية بقدر رفيع من الجدية

لنتذكر ما حدث مثال إبان محاولة اغتيال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حاليا، في عمـان                  
كل ما ندعو إليه راهنا     . ك تحقق شفاء الرجل بعد حقنه بالترياق المضاد لسم عمالء الموساد          فوقتذا. 1997عام  

هو االعتبار بمجريات هذه المحاولة وذلك بالسعي الحثيث للحصول على الترياقات المضادة لتكنولوجيا القتـل               
ب أن هذا السعي سوف     وال نحس . المستخدمة بين يدي سياسة اغتيال رفاق درب مشعل من كل فصائل المقاومة           

  .يخيب إذا ما أحيط بالعناية الالزمة فلسطينيا والتعاون الصادق عربيا
نطرح هذه الدعوة وما يتصل بها من قضايا تستحق المدارسة، ونحن على يقـين بفـشل إسـتراتيجية القتـل                    

 ثم إننا على يقين أيضا      .المستهدف اإلسرائيلية في تصفية المقاومة والمقاومين داخل الحركة الوطنية الفلسطينية         
  .  ومعطاءة، وهي تمكنت دوما من ملء الفراغات التي طالما خلفتها هذه اإلستراتيجيةولودهبأن هذه الحركة 

خاصة عنـدما تـراوح هـذه       . لكن هذه القناعات ال تعني التسليم بديمومة عمليات االغتيال وكأنها قدر مقدور           
ة، لماذا ال تكن هذه النمطية والتكرارية حافزا البتكار مـضاداتها           العمليات حول األساليب ذاتها بنمطية واضح     

ومبطالتها بإرادة الفعل الذاتي الفلسطيني أو بالتعاون مع جهات آلبد أنها موجـودة فـي المجـاالت العربيـة                   
  .واإلسالمية والدولية

 المقاومـة بكـل الـسبل       نود القول بصيغة أخرى بأنه ال ينبغي التهاون في تحطيم مكونات سياسة اغتيال قادة             
وعلـى  . فهؤالء يمثلون خزانات للخبرة ومعامل إلنتاج أجيال من صفتهم وقماشتهم النضالية          . المتاحة والصعبة 

وجودهم وتضحيتهم العالية واإلقتداء بهم ينعقد لواء القضية التحررية الفلسطينية، علوا وانخفاضا وربما وجودا              
  . وعدما

  8/7/2006البيان 
  

  خالد مشعل في دمشق؟  ستشار أردوغانهل التقى م .62
  محمد نورالدين 
لم تنشغل الصحافة التركية بنتائج زيارة مستشار رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، الدكتور أحمـد داوود                

 دمشق ولقائه مع الرئيس بشار األسد، بناء لطلب إسرائيل وأميركا، بقدر ما انشغلت بمـا إذا كـان                   إلىأوغلو  
  . قى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، الساكن في دمشق، أم الداوود أوغلو الت
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 يكون داوود أوغلـو التقـى       أنالناطق باسم رئاسة الحكومة عاكف بيكي، نفى في رد على أسئلة الصحافيين،             
. لكن هذا النفي لم يبدد الغموض الذي أحاط بهذه المسألة، وأطلق العنان لتفـسيرات وتحلـيالت شـتى                 . مشعل

 تركيا ال تقيم اعتبـارا لحمـاس   أن عدم لقاء داوود أوغلو مع مشعل دليل على   أنجنكيز تشاندار، مثال، اعتبر     
كذلك إن نفي حصول اللقاء يعني اعترافا بخطأ        .  من يمسك بزمام أمره، أي القيادة السورية       إلىوذهبت مباشرة   

  . وإال ما معنى عدم االلتقاء به في دمشق؟. قرةحزب العدالة والتنمية استقبال مشعل خالل شباط الماضي في أن
لكن وضع حماس من جانب بعض المحللين األتراك، في وضع المعزولة أو الفيروس الذي يريد حزب العدالة                 

  . والتنمية االبتعاد عنه، ليس دقيقا
ما إن وزير    هنية األسبوع الماضي، ك    إسماعيلفرجب طيب أردوغان اتصل هاتفيا برئيس الحكومة الفلسطينية         

الخارجية عبد اهللا غول صرح أمس الجمعة إن ال شيء يحول دون التقائه بهنية إذا كان ذلك يقـدم محادثـات                     
  . السالم، كما بغيره من الزعماء

 الجواب األوضح جاء على لسان أحمد داوود أوغلو نفسه في حوار نشره المحلل مراد يتكـين أمـس                   أنغير  
ف فيه مستشار رئيس الحكومة ومهندس السياسة الخارجية التركية، جوانب من           الجمعة في عموده اليومي وكش    
.  يقول شيئا حول نتائج االجتماع مع األسد       أنقال داوود أوغلو انه ال يستطيع       . ظروف اللقاء مع الرئيس األسد    

 نتائج فإن   إلىوقبل الوصول   .  عملية متواصلة ويمكن حدوث لقاءات أخرى      أنها.  عدم الكالم ليس سليما    أنكما  
 يقول،  أنوحول ما إذا كان التقى بخالد مشعل أم ال قال داوود أوغلو انه ال يستطيع                 . أي كالم قد يفجر العملية    

ووزير الخارجية ألنهما الوحيدان    ) التركية(لقد تحدثت مع رئيس الحكومة      .  لم التِق مشعل   إننيبمثابة تصريح،   
  .  لم التِق مشعلإنني الناطق باسم أردوغان أعلن، وبالفعل، المخوالن اإلدالء بتصريحات حول هذا األمر

 مستشار أردوغان قد طلب من السفير التركي في دمشق خالـد تـشيفيك ان يتـرك                 أنوسرت أنباء في أنقرة     
وينفي أحمد داوود أوغلو ذلك ويقول انـه        . االجتماع مع األسد ليبقى داوود أوغلو بمفرده مع الرئيس السوري         

ومع ذلك جلس الوفد التركي بكامل أعضائه وناقش الموقـف مـع            . لى األسد كان األخير بمفرده    عندما دخل ع  
 السفير التركي، وأعضاء الوفد اآلخرون، للخـروج ليبقـى داوود           أثرهبعد ذلك ساد صمت، استأذن في       . األسد

بـين وفـدين، لكـان      ويقول داوود أوغلو انه لو كان اللقاء        . وهذا ما حصل  . أوغلو بمفرده مع الرئيس األسد    
وما فعله السفير التركي، يقول داوود أوغلو، كان سليما، بينمـا   .  الوفد التركي بقوا حتى نهاية االجتماع      أعضاء

وفي المحصلة، هذا االجتماع يواصل داوود أوغلو حـواره، لـيس متـصال         .بقاؤه، لو حصل، لكان عدم لياقة     
 نقلت للسفير التركـي     إننيثم  .  رئيس الدولة مباشرة   إلىلة قُدمت    رسا إنها. بالعالقات الثنائية بين تركيا وسوريا    

  . في ما بعد كل الذي جرى
واشتكى مستشار رئيس الحكومة التركية من أوساط تحاول دقّ إسفين بينه وبين وزارة الخارجيـة وتـصويره                 

ليات الوظيفة الرسمية    مسؤو وأتولىوعينني رئيس الجمهورية    . وأنا أيضا سفير  : على انه خصم لكادراتها بقوله    
  .ويجب وضع حد لكل ذلك. وأنا أيضا صبري له حدود. ولم أقم بما يخالف تقاليد الدولة

  8/7/2006السفير 
  

  ..خذوا جنديكم وأعطوني أبي: طفولة فلسطينية تصيح .63
   ميرفت صادق

حـزن يبتغـون    على حافة األمل برؤية أعين غابت طويال منذ سنوات وأعوام ومؤبدات، وقف أطفال برسم ال              
ال تحرمونـا األمـل     : العطف حينا وينشدون العز حينا، يستصرخون العالم وطائرات تنشر الموت في غـزة            

   ..بلقائهم، خذوا جنديكم األسير وأعطونا آباءنا
نحبكم كثيـرا وطـال عنـا       ):  عاما 15(في رام اهللا حدث هذا اليوم أمام عدسات العالم، قالت هديل أبو حميد              

ناصر ونصر وشريف وباسل    : ومضت ترثي غياب أعمامها الستة من عائلة أبو حميد        . ا بسرعة عودو.. غيابكم
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نحن جميعا مشتاقون لكم،    : أضافت هديل . ومحمد وإسالم، أربعة منهم ينتظرون الحياة ما بعد المؤبدات بسنين         
   .نتمنى لو أنكم معنا لتشاهدوا شهادتنا المدرسية وتعطونا الهدايا

استشهد عمها  .. في مبتغاها، كما كانت اسرائيل واضحة في تدمير عائلتها مرة تلو المرات           كانت هديل واضحة    
رفعت نبرة صـوتها    .. وستة آخرون ما زالوا   .. األكبر عبد المنعم أبو حميد، واعتقل أبوها محمد وعمها ناجي         

ني أطفـال غـزة    سالمين، من دون أن يساء للجنـدي ومـن دون أن يعـا    إليناكل ما نريده أن تعودوا      : أعلى
   .ويجوعوا

في مشهد تاٍل اختارت إيمان أبو شلبك بقلب اكتوى بنار الشوق لوالدها وعمها الذي تدهورت صـحته كثيـرا                   
: قالـت .. ، وقد جاءت عائلتها بأكملها تبث أملها      ) عاما 15والدها أسير إداري وعمها محكوم مدى الحياة منذ         (

أنا طفلة واحدة مـن آالف      : لم هل تسمعها أمه أم ال، راحت تروي       إلى أم الجندي جلعاد شليت، ولم يكن أحد يع        
أبي، وقد تقاطرت وكاالت أنباء العالم لنقل صورة أخرى غير          .. محرومة من عماد بيتي   .. األطفال المحرومين 

بكاء اإلسرائيليين على جلعاد وغير حشوداتهم على ساحل غزة، أطفال يحملون صوراً صـارت تبتعـد أكثـر        
   .مير العالم، وترسخ أكثر وأكثر في قلوب أطفال صغاروأكثر عن ض

من حقك أن تتألمي وتجزعي وتحزني وتصيحي بـأعلى         .. سيدتي: تضيف إيمان أبو شلبك ألم الجندي األسير      
 آالف،  10أسرانا في سـجونكم     .. أعيدوا لي ابني، ولكن هل بإمكانك التوقف لحظة والتفكير بأمر مهم          : صوتك

أحرقـت  .. اب داخل نيران القتل والوحشية، يقبعون داخل زنازين كادت تأكلها الديـدان           يقبعون في جحور العذ   
قارني بين ألمك الذي لم يمض عليه سوى أيـام قليلـة،         : أضافت إيمان في رسالتها ألم جلعاد       ..شبابهم وآمالهم 

   ..وعذابنا الذي عمره زمن تعدى عشرين وثالثين عاما
 فيه صغير، إال التفاؤل في عيون صغار لم تسعه قاعة التصوير في رام              وفي مؤتمر صحافي صغير بدا كل ما      

 من يسمع باسمه للوهلة األولى أنه ولد ألب معتقل، أنصار يوسف بيوض، وقفة رجل أو                ليتخياهللا، وقف طفل    
تحـاد  أشد، وبدأ رسالة من أسطر قليلة، هذه المرة من أبناء األسرى الفلسطينيين إلى هيئة األمم المتحـدة واال                 

   ..األوروبي وكوفي عنان
ـ   نصرخ منذ سنوات عديدة : قال أنصار ـ هذا االسم كان يطلق على سجن النقب في بداية االنتفاضة األولى 

   .آملين أن يسمعنا أحد كي ينقذ حياتنا، لكن ما من مجيب
ن تحقيـق ومـوت،     وكلما تعالت نبرة أنصار الذي تحدث فيما بعد عن والده القابع في زنازين المسكوبية بـي               

هذه المرة أرجوكم حاولوا أن تعطونا دقيقة من وقـتكم وأن     : انهارت كثير من الدموع، يبكي ويقرأ بروح أقوى       
ال نريد الطعام والحليب، ساعدونا لنعيش بـسالم   : ويبكي.. نريد آباءنا .. تسمعوا أصواتنا الصغيرة التي تصرخ    

   ..ش معهم مثل بقية أطفال العالمنستحق أن نعي: ويكابر أكثر.. مثل أطفال العالم
   .نطلب من العالم أن نحتضن آباءنا ولو مرة واحدة قبل وفاتهم أو وفاتنا: توقف قليال وأنهى رسالته ودمعه

  7/7/2006االنتقاد، 
 

  شعب ال يقهر .64
   براهيم الموسويإ

 للغة واحدة   ،واستعمال. مةما يجري في فلسطين اليوم هو كتابة للتاريخ بحروف الدم والجهاد والشهادة والمقاو            
ما يعرضه المحتل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني معادلة واضحة،         . يفهمها العدو جيداً هي لغة القوة والنار      

هي إما القتل وإما القتل، وما اختاره الشعب الفلسطيني أكثر وضوحاً وهو المقاومة والصمود والمواجهة حتـى                 
ورجالها، أطفالها وشيبها، أشجارها، صـخرها وترابهـا، اختـارت طريـق            فلسطين كلها، بناتها    . االستشهاد
   .المقاومة
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ما يفعله الشعب الفلسطيني اليوم هو القتال في الخندق المتقدم دفاعاً عن العرب والمسلمين والـشرفاء، وكـل                  
تها على إيقاع   ولقد أثبتت هذه المقاومة فاعليتها ونجاحها وقدر      . صاحب قضية محقة أينما كان فوق هذه األرض       

   .العدو في مآزق حقيقية ال فكاك له منها
ولـيس لـدى الـشعب      . ليس أمام الشعب الفلسطيني خيار سوى المقاومة، ألن العدو لم يترك مجاالً لمخـرج             

   .الفلسطيني شيئاً يخسره لهذا كانت المعادلة الوحيدة المعروفة هي القتل اليومي له دون تمييز بين كبير وصغير
ولقـد جـرب العـدو كـل        .  اليوم تكون األسطورة بعينها، أسطورة الشعب الفلسطيني الذي ال يقهر          تكاد غزة 

إمكانياته وتجهيزاته الفائقة التقنية والتطور، ودفع آلته العسكرية الجهنمية وآخر ما أنتجته المصانع األميركيـة               
إنها حرب إرادات حقيقية    . المحصنة قالعه   أعتالقمع الشعب الفلسطيني، فما نجحت في ثني المجاهدين عن دك           

سيكون الشعب الفلسطيني فيها المنتصر بإذن اهللا، لتترسخ بذلك معادلة الشعب الذي ال يقهر بدل نظرية الجيش                 
وحتى ال نتهم بالطوباوية المفرطة، والبعد عن واقع األمور، يكفي أن نتأمل في الحقيقة التاليـة،                . الذي ال يقهر  

 قد تلقى منذ اغتصابه ألرض فلسطين منذ ما يزيد على ثمانية وخمسين عاماً وحتى اآلن                وهي أن العدو المحتل   
أرقاماً فلكية من المساعدات واإلمدادات والدعم الالمحدود من القوى المستعمرة والمـستكبرة والسـيما منهـا                

ا يشاء لدعم احتالله، وأنه قد      أوروبا الغربية والواليات المتحدة األميركية، التي فتحت له ترسانتها ليختار منها م           
جرب في الشعب الفلسطيني آخر تكتيكات الحرب وتقنياتها، وأكثر األجيال حداثة من األسـلحة والـصواريخ                

. الذكية وأجهزة التجسس، ولكنه لم يستطع أن يفرض منطقه أو يفـرض إرادتـه علـى الـشعب الفلـسطيني                   
 إسرائيلياً، والمتآمر عليه دولياً، والمسكوت علـى ظلمـه          وبالمقابل، فإن الشعب الفلسطيني المحاصر والمقتول     

عربياً على مستوى األنظمة، والمتروك لنفسه يواجه قدره بالقبضات العارية، لم يتراجع في لحظة عن تمـسكه                 
. بخيار الجهاد والمقاومة، وبالتالي فإن كل إمكانيات الغرب وإسرائيل لم تستطع أن تهزم إرادة هـذا الـشعب                 

 فلسطين، وأعظم منها أبناؤها وأهلها في مسيرة جهادهم وصمودهم األسطوريين، وأعظم مـا فـي                عظيمة هي 
 وربمـا بـصالبة     1948هذه القضية أن أبناءها يقاتلون اليوم بحماسة مثال أقرانهم غداة احتالل فلسطين عام              

 فلسطين وكأنها احتلـت     يقاتلون في . أكبر، ال يهولهم تكالب قوى االستكبار عليهم، وال انصراف العرب عنهم          
باألمس فقط، وحين تكون فلسطين العظيمة حاضرة في وجدان أجيالها بهذه القوة وبهذا الحـضور الطـاغي،                 

   .فهيهات لكل تكنولوجيا الغرب، وانهزام أنظمة العرب، أن تهزمها أو تطمس وجهها الجهادي المشرق
وطوبى لـشعب فلـسطين     .. جهادها المقدس طوبى لفلسطين و  ..  طوبى لغزة تصنع ملحمة أسطورية جديدة      -

   .الشعب الذي ال يقهر: يرسخ معادلة جديدة
   7/7/2006االنتقاد 

 
  نقطة الصفر .65

  سميح صعب
، عن خطة الفصل التي طبقتها اسـرائيل مـن          األيامال يمكن فصل ما يجري في غزة وفي الضفة الغربية هذه            

يات عن ابتعاد المنطقة عن السالم العـادل والـشامل          وال يمكن فصل هذه المجر    . جانب واحد قبل اقل من عام     
  .1991الذي كان العنوان الرئيسي لعملية السالم التي انطلقت في مدريد عام 

 إلـى  جورج بـوش     األميركياحد األسباب الرئيسية النفجار الوضع، هو شعور اسرائيل بعد وصول الرئيس            
 األحـادي  قادرة على فرض الحل      إنها،  2001سالم عام    وانسحاب الواليات المتحدة من عملية ال      األبيضالبيت  

على الفلسطينيين ونسف عملية مدريد برمتها وهي التي تفرض المضي علـى كـل المـسارات، الفلـسطيني                  
  .والسوري واللبناني

 السلطة خلفا اليهود باراك، على تنفيذ الحل االسرائيلي، فعزل الـزعيم            إلىوعمل آرييل شارون، بعد وصوله      
يني الراحل ياسر عرفات تحت شعار عدم وجود شريك للمضي في عمليـة الـسالم، وواصـل قمـع                   الفلسط
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االنتفاضة الثانية بالقوة في الوقت الذي كان يعمل على تسويق خطة فك االرتباط في قطاع غزة، لتكون نموذجا                  
ارات مما زاد فـي     وهكذا تجمدت عملية السالم على كل المس       . في الضفة الغربية معززة بجدار الفصل      يحتذي
 الخمسة الماضية   األعواموطوال  .  والسيما لدى الفلسطينيين الذين تتحكم بهم اسرائيل حياتيا واقتصاديا         اإلحباط

لكن رحيـل   .  تشكل شريكا في عملية السالم     أنكانت اسرائيل وواشنطن تطالبان بقيادة فلسطينية معتدلة يمكن         
عتدال لم يغير شيئا في الجانب االسرائيلي الذي مضى في          عرفات ومجيء محمود عباس الذي كان يوصف باال       

 عباس ضعيف جدا بحيث ال يملك القدرة على تنفيذ خطة خريطة الطريـق              أن، تحت شعار    األحاديتنفيذ الحل   
  . في احد بنودها على نزع سالح الفصائل الفلسطينيةتالتي وضعتها اللجنة الرباعية ونص

 يبارك خطـة    وأوروبا بأميركا عباس، وكان الغرب ممثال      إلىيل كي ال تجلس     هذه الذريعة التي اتخذتها اسرائ    
ولم تولّد هـذه الـسياسة      .  طاولة المفاوضات  إلىفك االرتباط في غزة، عوض الضغط على شارون كي يعود           

  لدى الفلسطينيين، الذين باتوا يشعرون بان الفرصة لن تتاح ال لعباس وال لغيره مـن               اإلحباطسوى المزيد من    
شتراعية فـي كـانون الثـاني       القادة الفلسطينيين كي يقيم الدولة الفلسطينية المستقلة، وتاليا كانت االنتخابات اإل          

  . السلطة، بفعل عوامل اليأس من الواقع المبدئي المريرإلى حماس أوصلتالماضي التي 
 الحكـم   إلـى صول حماس   واتخذ ايهود اولمرت، مثلما كان سيفعل شارون لو كان ال يزال في السلطة، من و              

وبدأ حصارا اقتصاديا مدعوما بحصار مماثل مـن        . ذريعة كي يقطع ما تبقى من جسور مع السلطة الفلسطينية         
 حماس على االعتراف باسرائيل وباالتفاقات السابقة الموقعـة بـين           إرغام والواليات المتحدة، من اجل      أوروبا

  .الدولة العبرية والسلطة الفلسطينية
كذلك لـم تـتح     .  لعباس كي ينتزع تنازالت من حماس عبر الحوار        وأوروبا وأميركا تتح اسرائيل    ومجددا، لم 

الفرصة حتى لـحماس كي تقدم برنامج الحركة بعدما تحولت حزبا حاكما بما يفترض تغييرا في الطروحـات                 
  .السياسية التي كانت تنادي بها وهي في صفوف المعارضة

زلة السياسية واالقتصادية التي بات ينوء الفلسطينيون تحتها، البحث عـن           ورغم ذلك، حاول عباس في ظل الع      
مخارج، فكانت وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـوثيقة االسرى احد المنطلقات للدخول في حوار مع حمـاس                

 يواجـه بـه الفلـسطينيون الواقـع         أن قاسم مشترك يمكن     إلىوغيرها من الفصائل الفلسطينية بهدف التوصل       
 استفتاء على   إلىال بل حاول عباس الضغط على الفصائل من خالل تلويحه بالدعوة            . ياسي المفروض عليهم  الس

لكن ما حصل هو انه فـي اليـوم التـالي       .  حماس، اعتمادها  أساسيالوثيقة في حال رفضت الفصائل، وبشكل       
، ويبدأ  األسير عن الجندي     االتفاق، دخلت اسرائيل قطاع غزة تحت عنوان البحث        إلى الفصائل توصلها    إلعالن

  .بذلك فصل جديد من المواجهة بين اسرائيل والفلسطينيين
 مـن جانـب     ألنها خطة فك االرتباط، كانت هشة       إن غزة،   إلى عودة اسرائيل    إليها الدالالت التي تؤشر     وأولى

م بـين الجـانبين،      لم يكن مبنيا على اتفاق سال      إذا غير ممكن تحقيقه من جانب واحد،        األمن أنواحد، وثانيها   
 الضفة الغربيـة ورسـم   أجزاء من بعض أحادي اسرائيل النظر في كل ما تخطط له من انسحاب         إعادةوثالثها  

 هذا هو البرنامج الذي اعتمده اولمـرت خـالل حملتـه            أن، علما   2010لحدودها من جانب واحد بحلول سنة       
  .االنتخابية

 إلى، لو كانت هناك رغبة اسرائيلية في التوصل         لألحداث  غزة تفرض اليوم قراءة جديدة     أحداث أنال شك في    
 القوة وحدها هي التي تحمي اسرائيل، جعلـت النزاعـات تتناسـل وكـذلك          أنالسالم، لكن التمادي في ذهنية      

  . نقطة الصفرإلىوالعودة ... الحروب
  8/7/2006النهار 

  
   طهران ؟ -أين مخالب محور دمشق.. اليوم، غداً .66

  سعد محيو  



 

 32

إلسرائيليين قلق على مصير قدرات الردع اإلسرائيلية، بسبب حدث خطف الجندي جلعاد شاليت، بيد أن               بعض ا 
   . الحماسي- السوري-األحرى بالقلق على قدرات ردعه، هم أقطاب المحور الثالثي اإليراني

 لـم يبـد     ألنه منذ أن بدأت إسرائيل حربها الشاملة على عضو المحور حماس غداة خطف شـاليت،               .. لماذا؟
العضوان اآلخران دمشق وطهران أي رد فعل ُيشتم منه أنهما يمكن أن تلقيا حزام نجاة، ولو صغيراً، إلى هذه                   

وهكذا، كان في وسع تـل      . الحركة اإلسالمية الغارقة في بحر من القصف الجوي والبري والبحري اإلسرائيلي          
 حكومتها في غزة ورام اهللا، وأن تغلق العديـد          يةن وزراء من حماس، وأن تدمر ب      8 نائباً و  26أبيب أن تخطف    

 14 في المائة من الشركات الـصناعية و       16من المؤسسات الخيرية واالجتماعية التابعة لها في الضفة، ومعها          
  . في المائة من الشركات التجارية، من دون أن تحرك سوريا وإيران ساكناً

  
ادة وتدمير حقيقية ضد حليفتهما الفلسطينية، وهي واثقـة         بكلمات أخرى، كان في مقدور إسرائيل شن حرب إب        

ال بل يبدو أن هذا األخير كان هو في موقع الخشية ال            . بأنها لن تلقى ردعاً أو عقاباً من جانب المحور الثالثي         
وهكذا، حلقت الطائرات الحربية اإلسرائيلية فوق قصر الرئيس السوري في الالذقية وخرقت جـدار              . إسرائيل
  . فوقه، فلم تجد إيران ما تفعله سوى االنضمام إلى مصر واألردن في الدعوة إلى الحوار وضبط النفسالصوت

وهـم  . أنصار المحور الثالثي يدعون إلى التريث وعدم إطالق األحكام المتسرعة          .. ما هذا الذي يجري هنا؟    
فالوضع االستراتيجي  .  وحماس يقولون إن من هم في ورطة هي إسرائيل، ومعها أمريكا، وليس سوريا وإيران            

تغير بشكل حاسم خالل السنتين الماضيتين، بعد أن تأكد انهيار مشروع المحافظين الجدد في العراق وتعثره في                 
بقية أنحاء الشرق األوسط، وبعد أن توقف الهجوم الغربي على أبواب بيروت ودمـشق وفـشل فـي تغييـر                    

  .نظاميهما
د القول إن من بادر إلى الهجوم فـي المجابهـات الراهنـة هـو المحـور                 ال بل يذهب هؤالء األنصار إلى ح      

 عبر تحويل   .. كيف؟ .حسم المعركة في الضفة وغزة لمصلحة حماس      : الهدف.  الغزاوي - اإليراني -السوري
 فلسطينية تحركها واشنطن وتل أبيب وبعض الدول العربية، إلـى حـرب             -النزاع الراهن من حرب فلسطينية    

  .ماسية تكرس زعامة هذه الحركة اإلسالمية على رأس حركة التحرر الوطني الفلسطينية ح-إسرائيلية
نحب أيضاً أن نرى نصف الكأس المملوء فـي أبعـاد           . نريد أن نصدق أن هذه هي اللوحة الحقيقية لما يجري         

إلى أن الـضلع    وهذا الواقع يشير اآلن     . بيد أن الرغبة شيء، والواقع شيء آخر      . الصراع الراهن في المنطقة   
الفلسطيني في مثلث المحور مستفرد، ومحاصر، ومهدد بالدمار، وأن الضلع السوري فيه عاد للفت انتباه جون                

هذا في حين أن الحليف اإليراني سادر في        . بولتن الذي حمله مؤخراً مسؤولية كل ما يجري في الشرق األوسط          
برنامجه النووي فحـسب، بـل أيـضاً حـول دوره           مفاوضاته الرسمية وغير الرسمية مع الغرب، ليس حول         

. ثمة شيء خاطئ هنا، في أحسن األحوال، وغامض في أسـوئها          . اإلقليمي في المنطقة العربية وحوض قزوين     
والطرف الوحيد الذي يمكن أن يفيد من هذا الخطأ أو ذاك الغموض هو إسرائيل، التي يمكنها العمل في ظـل                    

لوضع االستراتيجي في الهالل الخصيب العربي، مثالً عبر مواصلة اإلثبـات           الظروف الراهنة لمحاولة تغيير ا    
  .أن المحور الثالثي بال أسنان في دمشق وبيروت، كما هو بال مخالب في غزة) عسكرياً وأمنياً(

 - الحماسي، وليس المحـور اإلسـرائيلي      - السوري -وإذا ما استمر هذا الوضع، فسيتأكد أن المحور اإليراني        
  .الكرة اآلن في ملعب دمشق وطهران. ، هو من يعاني من نقص المناعة في قدرات الردعاألمريكي

  8/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مطالب عاجلة وعادلة للجندي األسير .67
  مخلص برزق
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. ابن التاسعة عشرة أن يحتفوا ويحتفلوا به      " جلعاد شاليت "يحق للمجاهدين الذين تمكنوا من أسر الجندي األسير         
. باالنتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية    " حماس"ل جندي يتم أسره بعد فوز حركة المقاومة         فهو أو 

وهو أول جندي يتم أسره عقب انسحاب واندحار القوات الصهيونية الغازية من قطاع غزة، وهـو أيـضاً أول                   
لمجرم أولمرت واسـتالم المجـرم      جندي يتم أسره عقب تشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة برئاسة اإلرهابي ا          

  .عمير بيريتس منصب وزير الحرب في تلك الحكومة" قاتل األطفال"
وال يخفى كذلك أنه الجندي األول الذي يتم أسره عقب سلسلة المجازر الموغلة في البـشاعة والـشناعة التـي          

  !!-لوال انشغاله بمونديال كرة القدم في ألمانيا–روعت ضمير العالم وهزت وجدانه 
يحق للمجاهدين أن يحتفوا بهذا األسير ويكرموه ويلبوا كل مطالبه التي أؤكد هنا على ضرورة تـضافر كافـة                   
الجهود وعلى جميع المستويات لدى الجهات المعنية بعملية أسره لتحقيقها وتلبيتها مع األخذ بعين االعتبار عدم                

  .حصول أي اختراق أمني أو استخباراتي بسببها
شديدة االمتصاص والتي تـضمن عـدم       " الحفاضات" المطالب واالحتياجات توفير نوع جيد من        ولعل أول تلك  

آفـي  "و" إيـالن سـعدون   "تسرب البلل لتجنب تكرار ما حدث مع جنود سبق أسرهم من قبل كتائب القـسام ك               
  ..في مرات سابقة" نخشون فاكسمان"و" نسيم توليدانو"و" سسبورتس

بأوقات عصيبة لم يسبق له أن خبر مثلها من قبل فمن المفيد جداً توفير جهاز               وألن الجندي األسير شاليت يمر      
وذلك يتطلب طبعـاً    !! مع مجموعة وافرة من األلعاب التي يستحسن أن تكون من النوع األصلي           " بالي ستيشن "

  .ةتوفير مولد كهرباء في ظل تدمير محطات الطاقة الكهربائية في القطاع من قبل أمطار الصيف المتفجر
وإلى جانب ذلك فال بد من توفير جهاز تلفزيون ومعه مستقبل به اشتراك بالقنوات التي تبث مباريـات كـأس                    
العالم ليتابع الجندي األسير ما تبقى من المونديال خاصة بعد تأهل الفريق الفرنسي للمباراة النهائيـة، ذلـك أن                  

فح وليس من حديقة برج إيفل أو متحف اللوفر أو          الجندي تم أسره من داخل دبابته الرابضة على تخوم مدينة ر          
  !! يحمل الجنسية الفرنسية-ويا للعجب–شواطئ مرسيليا مع أنه 

وألنه يحمل تلك الجنسية فمن الطبيعي أن تحوي وجبة إفطاره على جبنة البقرة الضاحكة أو حتى جبنة أبو ولد                   
  !!يشولو تم االستعانة بالمهربين لجلبها من رفح المصرية أو العر

ولن نشدد على مسألة احتواء وجبة الغداء على شوربة أرجل الضفادع كي ال يـتم رصـد المجاهـدين وهـم                     
يتقافزون الصطياد تلك الضفادع التي ال أظن أنها تستسيغ العيش تحت قصف الدبابات وغـارات الطـائرات                 

  !!الوهمية وغير الوهمية
بالبزة البرتقالية كي ال يتم الربط بين حالتـه وحالـة           بقي أن نؤكد على ضرورة تجنب تصوير الجندي األسير          

وحبذا أن يتم تفصيل بدلة خاصة به وفقاً لمواصفات دور األزياء           . سجناء سجن غوانتنامو األمريكي سيئ الذكر     
  ..أو غيرها" كريستيان ديور"الفرنسية ك

والنسل وتقـضي علـى األخـضر       وبما أن أعداداً كبيرة من جنود االحتالل تجتاح قرانا ومدننا لتهلك الحرث             
واليابس فاقتناص أي منهم سيكون مطلباً ملحاً جداً مع ضرورة وضع الخطط الكفيلة باصطياد ما أمكن مـنهم                  

أسر مع الناس   "سالمين ال لشيء إال لينضموا إلى زميلهم في األسر وفي ذلك تخفيف لوحشته وغربته فكما يقال                 
المصطلح الشائع والتعبير األكثر استخداماً لدى السياسيين هذه األيام         وهو  " تعقدت األمور أكثر  "وفي حال   " عيد
  "!!الموت مع الجماعة رحمة"ف

مطالب نرى أن بوسع المجاهدين توفيرها للجندي األسير الذي قامت الدنيا ولم تقعد ألجله وتحركت دول بكـل                  
 من أبناء شـعبنا المـسحوقين خلـف         ثقلها من أجل تأمين اإلفراج عنه بال مقابل دون أن تأبه بعشرات اآلالف            

  ..قضبان الباستيالت الصهيونية لعشرات السنين بال ذنب وال جريرة سوى أنهم أبناء تلك األرض المباركة
فألجل أولئك الذين يبدون ذلك التعاطف الزائد على حياة ذلك الجندي ويتعامون عن الجـرائم الوحـشية التـي                

ب الفلسطيني بحجة الضغط على آسريه أرى أن يـتم وبأسـرع وقـت              تنفذها آلة الحرب الصهيونية بحق الشع     
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  !!ممكن اإلفراج عنه وإرساله محموالً على أول صاروخ قسام متجه نحو عسقالن
  
  

  كاريكاتير .68
  

  
  8/7/2006األيام الفلسطينية 

 
  


