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   بنود إلنهاء االزمة الحاليةخمسةهنية يعرض مبادرة من  .1

اسماعيل هنية تقدم من مكان سري في مدينة        أن  : غزةسلها من    مرا  فتحي صباح   عن 9/7/2006 الحياة   نشرت
الجميع الى العودة الى مربـع      ت   دع ،جاءت في خمسة بنود    . بمبادرة سياسية للخروج من االزمة الراهنة      ،غزة

 اسرائيل الى انهاء عملياتها العـسكرية،       تكما دع . التهدئة على أساس الوقف المتبادل لكل العمليات العسكرية       
ـ وطالبت  . االجتياحات واالغتياالت واالعتقاالت وسحب قواتها خارج حدود قطاع غزة        خاصة   االفراج عـن   ب

البـدء برفـع اجـراءات الحـصار       جميع وزراء الحكومة الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي، اضافة الـى         
 الى  ت أخيرا  دع ا  كم. شعب الفلسطيني بما يشمل فتح المعابر أمام المسافرين وحركة التجارة         الالمفروض على   

 عن امله فـي ان       هنية واعرب .استئناف المفاوضات بخصوص الجندي االسرائيلي والتوصل الى حل مناسب        
لشعب الفلسطيني، وحرصا   لتلقى هذه المبادرة قبوالً لدى مختلف االطراف سعيا وراء تحقيق المصالح الوطنية             

شعب خالل مسيرته الطويلة، وايمانـا بـضرورة        الا  على تعزيز الوحدة الوطنية، وحماية المكتسبات التي حققه       
 يشار إلـى أن     .العمل الجاد لوقف العدوان العسكري االسرائيلي، وتوفير كل مقومات الحماية والحياة الكريمة           

.  الذي دعا منذ بداية االزمة الى تحكيم العقل وعدم التصعيد العسكري           هنية،ال تعكس تغييرا في موقف      المبادرة  
 اخذا فـي االعتبـار مـصالح الـشعب          ، تصرف كرئيس للحكومة وليس كزعيم لحركة سياسية       هنتظهر ا فيما  

اطالق المبادرة تزامن مع مغادرة محمود عباس قطاع غزة امـس بعـد أكثـر مـن              يشار إلى أن     .الفلسطيني
 .اسبوعين على وجوده في القطاع

ابل اطالق الجندي ووقـف اطـالق       واشترط في المق  . مبادرةالأولمرت رفض   أن  : 9/7/2006 النهار   وذكرت
  . تدرس اسرائيل كل االمكاناتمن ثمالصواريخ و

د غازي حمد أن رفض أولمرت خاطئ، ألنه جرب الحل يأكإلى ت: 9/7/2006 الخليج اإلماراتية وأشارت
  .العسكري ولم يثمر عن شيء بل زاد األوضاع تعقيداً

علن خالل جولة تفقدية له في بلدة بيت الهيا         ية أ ن هن أ: 9/7/2006 48 عرب د مراسلة موقع  الفت حدا ونوهت  
بية من أجل الخروج من المأزق      ونه سيعمل على تفعيل المبادرة مع أطراف عربية ودولية وأور         أ ،قطاعالشمال  

 المبادرة من أجـل     لها بقوله، أن  وعلق على رفض اولمرت     . الراهن في ضوء التصعيد اإلسرائيلي المتواصل     
 .من منطلق القناعة الذاتية والفلـسطينية     جاء  عرضها  أن   على أسس سياسية ودبلوماسية، و     إنهاء األزمة الحالية  

وحول ما إذا كانـت المبـادرة        . عن أمله في أن يكون لصوت العقل والمنطق مساحة لدى قادة االحتالل            اعربم
 األراضـي  لـشعب الفلـسطيني وال    ل ، أكد بعدم وجـود تقـسيم      تشمل الضفة الغربية أم أنها تقتصر على غزة       

 من الواضح أن ما تشهده األراضي الفلسطينية في اآلونة األخيرة من تـصعيد              إال انه لفت بقوله أن    الفلسطينية،  
طالب األمة العربية والمجتمع الدولي بـالوقوف إلـى جانـب الـشعب             في نفس السياق    و .هو في قطاع غزة   

  .  وانالفلسطيني إلعادة إعمار ما دمره االحتالل وإلزالة آثار العد
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  الوزراء والنواب الفلسطينيون المخطوفون ينفون انتماءهم لحماس .2
ـ تل أبيب علم من مصدر فلسطيني موثوق ان الوزراء الثمانية والنواب األربعة والعشرين فـي  :  نظير مجلي 

ـ                اءهم المجلس التشريعي الذين اختطفتهم اسرائيل، نفوا خالل التحقيق معهم في المخـابرات االسـرائيلية انتم
وجاء هذا الموقف   .  انهم انتخبوا لمناصبهم في اطار كتلة مستقلة تدعى قائمة التغيير واالصالح           واوقال .لحماس

، الذي يتخذ خطا دفاعيا مفـاده ان األسـرى          همبشكل جماعي بالتنسيق مع رئيس هيئة المحامين المدافعين عن        
ي خطوة سياسية منافية للقوانين والعرف، وجنبا الى        يعتبرون اعتقالهم اختطافا واحتجازهم في المعتقل االسرائيل      

 المصادر  هحسب ما قالت   وب .جنب مع ذلك يتعاطى مع التحقيق والمحكمة في نفي الطعون االسرائيلية وتقويضها           
 تؤكد ان التحقيق مع الوزراء والنواب ليس اكثر من تحقيق           ،بطريقةتصرفوا  ن  ين االسرائيلي يالمحققفإن   ،أيضا

وفي بعـض مراحـل التحقيـق تحولـت         .  بل ظهر انهم بأنفسهم غير مقتنعين بهذا االعتقال        سياسي صوري، 
الجلسات الى منتدى سياسي يناقش فيه الطرفان األوضاع الحالية ومستقبل العالقات بـين اسـرائيل والدولـة                 

ـ قوله  حرص المحققون على تسجيل ما ي     فيما  . الفلسطينية وامكانات اندماج حماس في العملية السياسية       وزراء ال
  .نواب في تلك المناقشات، التي تمت في جو ايجابيالو

  9/7/2006الشرق االوسط 
  

   رام اهللا  إلىعباس يغادر قطاع غزة  .3
 . غادر محمود عباس أمس قطاع غزة من دون أن ينجح في مساعي إطالق سراح الجنـدي األسـير                  :وكاالت

من جهـة أخـرى، أكـد        .ا مع رئيس الوزراء الياباني     تموز في أريح   13 ليعقد لقاء مقررا في      تهوتأتي مغادر 
 أن عباس أصدر مرسوما قبل نحو أسبوع بتعيين ثمانية مـن            ،مصدر مسؤول في ديوان رئاسة الوزراء أمس      

  .وكالء الوزارة في الوزارات المختلفة بناء على طلب الحكومة
  9/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  هران للتوصل الى حل يوقف العدوان سعودية مع دمشق وط-جهود مصرية : شعث  .4

كشف نبيل شعث، عن تحرك سعودي مصري من جهة باتجاه سورية وايران في              :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
 ومن جهة ثانية باتجاه المجتمع الدولي مـن         ،محاولة لحل ينهي العدوان الذي تتعرض له االراضي الفلسطينية        

وأكد علـى ان     .الفلسطيني بشكل متواصل وليس لمرة واحدة فقط      أجل تأمين ادخال المساعدات المالية للشعب       
يقضي باالفراج عـن الجنـدي ووقـف اطـالق          حيث   .يجري العمل على اساسه   واالقتراح المصري متكامل    
بالمقابل تقوم اسرائيل فورا بوقف عدوانها ضد قطاع غـزة وسـحب الـدبابات              و ،الصواريخ من قطاع غزة   

 وفي مرحلة الحقة يتم     ،طلق سراح الوزراء والنواب الذين اختطفوا     تمرحلة اولى    وفي   ،االسرائيلية من القطاع  
 فان  ،حال موافقة االطراف المعنية على هذا االقتراح      في    أنه وأضاف .االفراج عن عدد ال بأس به من االسرى       

مـستقلة وعاصـمتها   ذلك سيفسح الطريق امام التوجه الى انهاء االحتالل االسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية ال 
من جهة ثانية، كشف النقاب عن اتصاالت جرت مع الواليات المتحـدة االميركيـة باتجـاه                 و .القدس الشريف 

تحويل االموال الى حساب الرئاسة الفلسطينية على ان يتم االلتزام بالقواعد العامة وان يكون الهدف هو تخفيف                 
تخفيف عن الناس المتضررين لوقـف تحويـل االمـوال الـى     االزمة المالية الطاحنة التي تواجهها السلطة وال     

  .الفلسطينيين
  9/7/2006االيام الفلسطينية 

  
  

  



 

 5

  الفصائل مع قادة حول منظمة التحريرالقدومي يجري في دمشق حوارات  .5
 دمشق محادثات ثنائية مع قادة عدد من المنظمات إلزالـة           في فاروق القدومي    جريي:  ابراهيم حميدي  -دمشق  

وقالت مصادر مطلعة امس ان محمـود       . عض الفصائل على الوثيقة السياسية إلحياء منظمة التحرير       تحفظات ب 
عباس كلف القدومي المشاركة في هذه االجتماعات، وانه أبلغ عدداً من زواره رغبته في الـسير قـدما نحـو                    

دئ البرنامج الـسياسي،    وتتضمن مبا  .تشكيل حكومة ائتالفية مع حماس انطالقاً من هذا الحوار ووثيقة االسرى          
 وحقه  ، في المقاومة لدحر االحتالل عن كامل األراضي الفلسطينية المحتلة          الفلسطيني شعبالحق   وفق المسودة 

في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة في الضفة الغربية وقطاع غـزة وعاصـمتها            
 باعتبار ذلـك جـوهر   194هم وممتلكاتهم والذي اكد عليه القرار  وضمان حق عودة الالجئين إلى ديار   ،القدس

وعلم ان بعض المنظمات تحفظ على هذا البند ألنه يتضمن اعترافا بالشرعية الدولية التـي               . القضية الفلسطينية 
وتتضمن المسودة ان فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني وهو جزء من            .أعطت الشرعية لتأسيس اسرائيل   

 مـع تحـريم اسـتخدام       ،فلسطين التاريخية جزء ال يتجزأ من الوطن العربي       أن   العربية واالسالمية، و   االمتين
وفي الجانـب    .السالح في حل االشكاالت الداخلية الفلسطينية واعتماد الحوار الديموقراطي اسلوباً وحيداً لحلها           

ريق االنتخاب المباشر على قاعدة     شكل عن ط  سيتان المجلس الوطني الفلسطيني     على  التنظيمي، تنص المسودة    
 يـتم   30 هم أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون و      132 عضواً منهم    350 بحيث يضم    ،التمثيل النسبي الكامل  

التوافق عليهم، بهدف ضمان مشاركة كافة القوى والفصائل والكفاءات واعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين كافة،              
 من دون ان تتم تـسميتهم  48عضوا، مع تحديد نسبة لتمثيل فلسطينيي   188بـعلى ان يمثل الشتات الفلسطيني      

واتفقت المنظمات على عدم الجمع في المسؤوليات بين رئاسة السلطة           .وال يحتسب عددهم في النصاب القانوني     
ـ         ،  تكون المرجعية العليا للسلطة   س التيمنظمة،  الورئاسة   ة بحيث ينتخب المجلس الوطني من بين اعـضائه لجن

  .تقوم بانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس من بين اعضائها،  عضوا18ًتنفيذية مؤلفة من 
 9/7/2006الحياة 

  
  التفاعالت السياسية تزداد لعقد صفقة حول الجندي االسرائيلي: أبو مرزوق .6

ـ         ،قال موسى ابو مرزوق امس    :  ابراهيم حميدي  -دمشق   ة  ان التفاعالت السياسية تزداد لعقد صفقة مع حكوم
 الى المؤشرات السياسية التي     لفتو .اولمرت تتضمن اطالق الجندي االسرائيلي مقابل اطالق اسرى فلسطينيين        

 بعد كالم ديختر عن اطالق اسرى فلـسطينيين كبـادرة           ،ظهرت لدى دعوة هنية الى العودة الى مربع التهدئة        
 عن عملية تبادل باعتبار ان هنـاك         وحديث ،كالم قوي نحو استمرار التصعيد     في اسرائيل إن  وقال  . حسن نية 
وبعدما قال ان القرار االسرائيلي ال يزال الى اآلن في المنطقة الرماديـة، أوضـح ان                 . عمليات هكذاسوابق ل 

 عملية التفاوض في شأن عـدد االسـرى         إلىالمرحلة االولى تقوم على قبول اسرائيل مبدأ التبادل ثم االنتقال           
، مع تركيز على االطفال والنساء وكبار السن والقـادة الـسياسيين للمنظمـات              الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم   

 ، أنهـم  كان االسرائيليون يراهنون على جمع معلومات عن الجندي االسـرائيلي         إن  وقال رداً على     .الفلسطينية
اعـل  ن تف وأضـاف بـأ   وبالتالي،  . وضعوا كل امكاناتهم، وعندما أغلق هذا الباب باتت فكرة المفاوضات قوية          

العوامل الداخلية االسرائيلية ستحسم الخيار أوالً قبل حسم توجه الحكومة االسرائيلية، قبل ان يـشير الـى ان                  
الحركة الفلسطينية تراهن على تماسك الشعب الفلسطيني وصموده وعلى وحدة موقفه بضرورة اطالق اسـرى               

رك عربي ودولي لوقـف العـدوان       مقابل اطالق الجندي ودعم الشعب لموقف حماس، وعلى ضرورة قيام تح          
  .وانجاز تسوية وعملية تبادل

  9/7/2006الحياة 
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  ابو عبيدة يؤكد فرار الجنود االسرائيليين من شمال غزة .7
عقد الناطق باسم كتائب القسام، مؤتمراً صحافياً في بلدة بيت الهيا عرض خالله بطاقات              :  فتحي صباح  -غزة  

 انه تم    قائال، واضاف. نسحاب من بيت الهيا   ال في المكان عقب ا    ها تركو نهمأ قال   ،هوية تعود لجنود اسرائيليين   
الى ولفت في نفس السياق      .ادى الى فرار الجنود   مما  تفجير عدد من اآلليات والناقالت االسرائيلية بالصواريخ        

 ارتكاب أي   وحذر اسرائيل من مغبة   . ان من بين الشهداء الذين سقطوا في شمال القطاع تسعة من كتائب القسام            
  . ان هناك العديد من المفاجآت تنتظر قوات االحتالل في غزةمؤكدا ،حماقة مجدداً في القطاع

  9/7/2006الحياة 
  

  حماس تعرض أجزاء من دبابات إسرائيلية مدمرة     .8
عرضت كتائب القسام امس ، اجزاء من دبابات ومجنزرات وجرافات عسكرية إسرائيلية مـدمرة، بعـد                : غزة

واستعرض الناطق في   ،  قوات االحتالل من المنطقة التي اجتاحتها شمالي مدينة غزة على مدار يومين           انسحاب  
المكتب اإلعالمي للكتائب، في مؤتمر صحفي، الخسائر المادية وبعض دماء جنـود االحـتالل حيـث مكـان                  

وأكد شهود عيان في    . صورة االحتالل لم يتوقع مقاومة بتلك المنطقة بتلك ال         أن االجتياح، واضاف الناطق قائالً   
المنطقة أثناء االجتياح أنهم شاهدوا قرابة ثالثين آلية عسكرية وقد تم تفجيرها، واحترقت امام اعيـنهم حيـث                  

  .حاصرتهم دبابات االحتالل واعتقلتهم داخل منازلهم
  9/7/2006االتحاد االماراتية 

  
   المتبددالوهم  بعملية أكبر من لجان المقاومة تهدد إسرائيل .9

 هددت لجان المقاومة الشعبية اسرائيل بتنفيذ عملية ضخمة ردا على العدوان في قطاع غزة، استجابة                :وكاالت
  . من عملية الوهم المتبدد ستكون العملية المقبلة أضخم وأكبرحيث. لصرخات أكثر من ستين شهيدا

  9/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  باً فـي إسرائيلالجهاد تتوعد بتنفيذ عمليات استشهادية قري .10
توعدت سرايا القدس، بشن عمليات استشهادية في القريب العاجل رداً على العملية العـسكرية              : أ. ب. د -غزة

ن لديها الجهوزيـة الكاملـة      أوقالت في منشور مكتوب      .الواسعة التي يشنها الجيش االسرائيلي في قطاع غزة       
 النداءات التي تطالـب بوقـف اطـالق         سياقفي نفس ال  ورفضت   .لصد أي عدوان عسكري على قطاع غزة      

 طالب فيها وقف اطالق الصواريخ وطالب إسـرائيل         التيالصواريخ في إشارة إلى تصريحات محمود عباس        
  .بوقف عملياتها العسكرية

  9/7/2006االيام الفلسطينية 
  

  المقاومة الفلسطينية تمطر االهداف االسرائيلية بالصواريخ .11
ـ غزة  علـى اهـداف   2 وقـدس    صاروخا من طراز قسام20اومة الفلسطينية اطالق اعلنت المق : وكاالت 

وذكرت كتائب القسام انهـا اسـتهدفت   .  داخل الكيان لتأكيد فشل العدوان في وقف اطالق الصواريخ   ،إسرائيلية
 واخرى بصاروخ شواظ على مسافة قريبة من معبر المنطـار، واعترفـت             ،جرافة عسكرية بصاروخ الياسين   

اعلن تنظـيم   فيما  . حتالل بسقوط صواريخ في مناطق غير مأهولة في عسقالن والمجدل وسديروت          سلطات اال 
مسؤوليته عن اطالق قذائف صاروخية من طولكرم بالـضفة الغربيـة            فلسطيني جديد يحمل اسم كتائب المجد     

  . على اهداف داخل الكيان
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  9/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

   ر كتائب االقصىأربع من عناص ستهداف سيارة تقلإ .12
أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية صاروخًا استهدف سيارة كانت تقل اربعة مـن عناصـر شـهداء         : الفت حداد 

إلى ذلك اطلقت البوارج الحربية االسرائيلية عدة قذائف تجاه موقع تابع لكتائب احمد              .االقصى شرق مدينة غزة   
  .د اصاباتابو الريش فى مستوطنة نيفيه ديكاليم سابقا دون وجو

  9/7/2006 48عرب
  

  طائرات االستطالع العمود الفقري آللة الحرب اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين: تقرير .13
 فشل أجهزة االستقبال الرقمي في استقبال المحطات التلفزيونية هو الدليل القاطع يعتبر: صالح النعامي ـ  غزة

ائيلية من دون طيار تعمل في أجـواء المنطقـة          للفلسطينيين في قطاع غزة على أن طائرات االستطالع اإلسر        
وبعـد  . وتجمع المعلومات الالزمة، تمهيداً لتنفيذ عملية اغتيال ضد قائد أو كادر من كوادر حركات المقاومـة               

طائرات هي العمود الفقري في آلة الحـرب        هذه ال حوالي ست سنوات على اندالع انتفاضة األقصى، أصبحت         
 ينحـصر فـي جمـع المعلومـات     هـا فبعد أن كـان دور . رائمها ضد الفلسطينيينلدولة االحتالل في تنفيذ ج   

االستخبارية حول نشطاء المقاومة وتحركاتهم في المنطقة، ومراقبة خطوط التماس بين اسـرائيل والتجمعـات               
 السكانية الفلسطينية في قطاع غزة، والحدود مع مصر، فقد أصبحت هي الوسيلة شبه الوحيدة في تنفيذ عمليات                

االغتيال، بعد أن كانت دولة االحتالل تعتمد بشكل أساسي على طائرات الهليكـوبتر العـسكرية مـن طـراز                   
وبالنسبة لقادة سالح الجو اإلسرائيلي، فإن هناك مزايا كبيرة لطائرات االستطالع في تنفيـذ عمليـات                . أباتشي

اتشي، يدفع الكثيرين من نشطاء المقاومة      ن الضجيج الذي تحدثه االب    حيث أ . االغتيال مقارنة بطائرات األباتشي   
ن الصواريخ المستخدمة في عمليات التصفية بواسطة       إفي نفس الوقت، ف   . الى االنزواء بعيداً، والنزول لألرض    

األباتشي، أكبر بكثير من تلك الصواريخ المستخدمة من قبل طائرات االستطالع، األمر الذي يؤدي الى أضرار                
ن عمليات التصفية بواسطة طـائرات      إإلى جانب ذلك، ف   . لذي تنفذ فيه عملية االغتيال    كبيرة في محيط المكان ا    

 تقوم بجمع جزء مـن المعلومـات االسـتخبارية          فهياالستطالع تستغرق وقتاً قصيراً نسبياً مقارنة باالباشي،        
رية كثيرة، علما بأن    الالزمة لعملية، وتنفيذها، في حين ان استخدام األباتشي يعني االعتماد على مصادر استخبا            

  .جيش االحتالل ال يستغني في الحالتين عن المعلومات التي يوفرها العمالء من الفلسطينيين على االرض
  9/7/2006الشرق االوسط 

  
   هل تتجه حماس واسرائيل الى اتفاق تاريخي؟:تقرير .14

 ،ولى في االنتخابـات أخيـراً     دخلت األزمة المتفاقمة بين حماس واسرائيل منذ فوز األ        :  محمد يونس  -رام اهللا   
وعلى  .عقب اختطاف الجندي مرحلة الذروة التي ال يبقى خيار ثالث أمامها بعد الخيارين السياسي والعسكري              

 اال ان محللين وكتاباً اسرائيليين كثيرين يـرون         ،رغم ان اسرائيل تصر في هذه المرحلة على الحل العسكري         
سكري على حماس مباشرة، وعليها من خالل أهالي قطاع غزة حيث           في ذلك احدى وسائل الضغط النفسي والع      

 الف مقاتل لهذا الخيار بكـل مـا         15وفيما تستعد حماس التي تمتلك جهازاً عسكرياً مؤلفا من           .يحتجز الجندي 
راكمته من قدرات تسليحية كبيرة منذ االنسحاب االسرائيلي الكامل من القطاع، فإنها تستعد في الوقـت ذاتـه                  

 الـى تنـامي اتجـاه       الحركةوتشير اتجاهات النقاش الدائرة في دوائر صنع القرار في           .ار الثاني السياسي  للخي
وفي  . يبدي استعداده للتوصل الى اتفاق سياسي مع اسرائيل سيوصف، في حال تحققه، بالتاريخي             ها،وسطي في 

ول الى دور الطرف، وربمـا       الفرصة للبقاء في الحكم، والوص     حماسمجال البحث عن اختراق سياسي يحقق ل      
الشريك، ويبعد عن االراضي الفلسطينية شبح الحصار، وجد هذا االتجاه الحل في قرارات الـشرعية الدوليـة                 
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ويبدي هذا االتجاه، الذي يمثـل       .الخاصة بالقضية الفلسطينية التي نصت في غالبيتها على اقامة دولتين لشعبين          
سياسية عالية قد توصل الحركة، في حال تجاوب اسرائيل معهـا، الـى             اليوم الغالبية في قيادة حماس، مرونة       

مهـدت قيـادة   لقـد  و .اتفاق اعالن مبادئ شبيه بذلك الذي توصلت إليه منظمة التحرير مع اسرائيل في اوسلو   
وسبق ذلك اقرار قيادة الحركـة       .حماس الطريق نحو اتفاق من هذا النوع أخيراً بموافقتها على وثيقة االسرى           

وعها االربعة مجموعة من التوجهات والسياسات بينها القبول بمبدأ التفاوض مع اسرائيل في حال تـوفرت                بفر
وقد جاء إقرار هذه التوجهات لتكون مرشداً في طريق بدا لها طويال، لكن التطورات االخيـرة                 .اجواء مالئمة 

تدخلوا للبحث عن حـل ديبلوماسـي       عجلت في دفعه الى طاولة النقاش الذي دار بين الحركة والوسطاء الذين             
 .وحسب مصادر في جهات الوساطة فإن هذه التوجهات تنقسم الى شقين عـسكري وسياسـي               .لقضية الجندي 

ويقوم الشق العسكري فيها على وقف فوري متبادل إلطالق النار، وعودة الجيش االسـرائيلي الـى مواقعـه                  
هذا يرتبط باتفاق لتبادل االسرى يقوم على اطالق الجندي         لكن  . السابقة، والتوصل الى اتفاق هدنة طويل االمد      

وعلى رغم ان حماس ابدت أخيراً ليونة ملحوظة فـي           .االسرائيلي مقابل اطالق عدد من األسرى الفلسطينيين      
، إال أنها رسمت لنفسها خطاً أحمر يقف عند اطالق جميع األسيرات النساء، وعـددهن حـوالي مئـة                   مطالبها

تقول ، الذين    اسيراً 30سرى الذين امضوا أكثر من عشرين عاماً في االسر، وعددهم حوالي            اسيرة، وجميع اال  
 مـن   همجميع، حيث أن     ليسوا من حماس ما قد يسهل التوصل الى اتفاق حولهم          تهممصادر في الحركة ان غالبي    

 وكـانوا علـى     اعضاء فصائل منظمة التحرير التي مارست العمل العسكري قبل حماس بحوالي ثالثين عاماً،            
اما الشق السياسي مـن   .رأس كل قائمة قدمتها السلطة ومحمود عباس الى الجانب االسرائيلي الطالق سراحهم        

هذه التوجهات فيقوم على اقرار مبدأ التفاوض حول القضايا العالقة بين الجانبين مثل الحدود والالجئين والمياه                
ياسات التي قد يعتبرها خصومها تراجعـاً عـن مواقفهـا           وترى حماس في هذه المبادئ والس      .والقدس وغيرها 

 إذا مـا كـان   لـديها لكن السؤال المثار   . التقليدية، الوسيلة الوحيدة للحصول على اعتراف بها كطرف وشريك        
مصادر في الحركة ترى ان الحكومة االسرائيلية الحاليـة المـصممة        . الطرف اآلخر مستعد لمثل هذا التطور؟     

وم عليها كل مشروع كاديما ليست مستعدة بعد، لكن ربما تكون االدارة االميركية الباحثـة               على خطتها التي يق   
  .عن شركاء جدد في المنطقة اكثر استعداداً

  9/7/2006الحياة 
  

  جيش اإلسالم أول تنظيم فلسطيني يتبنى أجندة القاعدة: محللون أردنيون .15
. ة جيش اإلسالم إال عقب أسر الجندي االسرائيلي لم يسمع احد بجماع:مايكل سالكمان وسعاد مخنيت ـ  عمان

. سر على حمـاس   األية  إال ان مسؤولي االستخبارات االسرائيلية شككوا في اهمية هذه الجماعة وألقوا بمسؤول           
وقال خبراء في شؤون الجماعات االسالمية ان جماعة جيش اإلسالم تمثل جانبا مهما حتى اذا كانت محـدودة                  

يعتقد الباحثان مـروان    و. مرة األولى التي تتبنى فيها جماعة فلسطينية أجندة تنظيم القاعدة          إذ هذه هي ال    .الحجم
شهادة وحسن ابو هنية ان هذه الجماعة لعبت دورا رئيسيا في التخطيط للعملية وانها تهدف الى إبعاد الفـصائل      

 ان الـدليل    وقاال.  مع اسرائيل  الفلسطينية، بما في ذلك حماس، عن المشاركة في العملية السياسية او التفاوض           
جماعة في موقع على شبكة اإلنترنت يعتبر منبـرا         العلى ذلك يتمثل في البيانات وأشرطة الفيديو التي نشرتها          

 وإنما تخوض حربا دينيـة      ،قالت انها ال تقاتل من اجل قطعة ارض       حيث  . لتنظيم القاعدة والتنظيمات المشابهة   
. السالمي، ويحتوي جزء كبير من شريط الفيديو على صور ألسامة بـن الدن            بهدف إعادة الخالفة في العالم ا     

المرة االولى التي يرى فيها مقاومة اسالمية، وليس حركة قومية، تشارك فـي المقاومـة       حيث ذكر شهادة أنها     
 ،مويرى ان رد الجيش االسرائيلي على اسر الجندي اثار ارتياحا بالغا لدى قيادة جـيش االسـال        . ضد اسرائيل 

ألنه اكد على التصور السائد بأن المفاوضات لن تحقق نجاحا على اإلطالق وان النزاع المـسلح هـو الحـل                    
جماعة، ال انهم ال يعرفون الجهة التي تمثلها        ،وقال مسؤولو استخبارات في دولتين مجاورتين إلسرائيل      . الوحيد



 

 9

ا من المحتمل ان تكون مجرد محاولة إلثارة        لكنهم اشاروا الى احتمال تمثيلها لحركة جديدة في قطاع غزة، كم          
قـال ضـابط    قد  و. مخاوف اسرائيل ودفعها الى االعتقاد في ظهور حركة جديدة اكثر تطرفا يتعين مواجهتها            

استخبارات عربي رفيع ان هذه الجماعة تستخدم اسامة بن الدن في رسائلها لجعل االسـرائيليين يعتقـدون ان                  
راء ما حدث، كما ان ذلك يعني ضمنا ان القاعدة قادرة علـى الوصـول الـى                 تنظيم القاعدة هو الذي يقف و     

 ان شعار جماعة جيش االسالم يشير الى محاولتها إحداث تحـول فـي الحركـة                الباحثانيرى  و. االسرائيليين
 يحتوي على رسم للكرة االرضية وسيف ومـصحف         هالمسلحة الفلسطينية كي تصبح اشبه بتنظيم القاعدة، إذ ان        

قال مسؤولون انهم لم يسمعوا من قبل بهذه الجماعة وشـككوا           ف ،في اسرائيل أما  . شيء يرمز الى فلسطين   وال  
وقال الجنرال إيدو نحوشتان ان اسم الجماعة ربما يكون غطاء لمجموعة اخرى، وأضاف             . في اهمية مشاركتها  

أسر الجندي ويلقون بالمـسؤولية     انهم يعتبرون حماس ولجان المقاومة الشعبية الجهات المتورطة الرئيسية في           
  .على حكومة حماس

  9/7/2006الشرق االوسط 
  
  ال جدول زمني الجتياح غزة: اولمرت .16

وزعم  . ارهابيين بإعتبارهمكرر اولمرت، في جلسة الحكومة االسبوعية اليوم، رفضه التفاوض مع الفلسطينيين            
 أنهـا وحول العملية العسكرية في غـزة قـال   . أن هذا النوع من المفاوضات سيشجع عملية االختطاف القادمة     

 وتطرق الى االنتقادات التي يتلقاها هو وبيرتس كونهما ال يملكان الماضي            .حرب ال يمكن ربطها بجدول زمني     
مؤكـدا  . عرف رئيس وزراء ووزير أمن كانا في وضعية مشابهة في اسـرائيل           يال  ، مشيرا إلى أنه     العسكري
 يمكن عدم الرد علـى اطـالق         أنه ال  واضاف. دوء وصبر وفي الوقت المناسب     في قيادة العملية به    االستمرار

بيرتس، أما   . وهذا يولد تهديدا أكبر    ي الف مواطن اسرائيل   120 تضم اليوم    هصواريخ القسام ألن مساحة اطالق    
النجـاح  مشيرا إلى عدم    .  األمر يتطلب صبرا   ، معتبرا أن   نجاح إحراز اآلن   فأعترف من جهته، أنه لم يتم حتى      

وزعـم أن الجهـود   . بالتوصل الى حل سياسي مع السلطة الفلسطينية في قضية القسام والجنـدي المخطـوف        
وبلـغ   .السياسية مستمرة مع المصريين وأطراف أخرى من اجل الضغط على دمشق ومن بعدها على حماس              

 .فيذ عمليات من قبل ارهـابيين      بأن معبري سوفا وكارني قد أغلقا نتيجة انذارات لتن          في نفس السياق،   الوزراء
  . شهدت مساندة كاملة من قبل الوزراء من كل االحزاب للحملة العسكريةيشار إلى أن الجلسة 

  9/7/2006 48عرب
  
   الموتى والبنى التحتية المدمرة مئاتالفلسطينيون سيعدون : جالنط .17

في الحملة العـسكرية لمـدة شـهر أو          جاهزون لإلستمرار    أنهمقال قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل،        
عـرض  شار إلى أنـه     وأ. جول وخر ودخللعمليات محددة   سيكون هناك جاهزية    اثنين، واذا تطلب األمر أكثر ف     

معنى هذه الطريقـة هـو أن       أوضح أن   و.  على قائد االركان وأرشد الضباط على كيفية عمل هذه الطريقة          ذلك
ين ألنهم سيعدون مئات المخربين المـوتى، وسـيعدون البنـى           يحسب الفلسطينيون حساباتهم بعد شهر أو شهر      

 من الممكن ان يسقط قسام على إسرائيل ولكن عندما يقوم           وأضاف أنه . التحتية المدمرة والمكاتب المدمرة أيضا    
أشار و . الفلسطينيون بحساب عام فإنهم سيفكرون مرة ثانية قبل أي هجوم مستقبلي أو محاولة لالختطاف القادم              

 تحت سـلطة    إال أنه لفت إلى أن القوات العسكرية هي       . االساليب العسكرية جزء جدي في هذه العملية      ى أن   إل
وفي تعقيبه على دعوة    . المستوى السياسي وهو من يجد الطرق الالزمة وكيفية التوازن بين المعادالت المختلفة           

 إطالق  فسيتم وقف ا وإعادة الجندي،     إذا ارادت وضع سالحه    رد بأن حماس   ،اسماعيل هنية لوقف اطالق النار    
 أن تكـون مـستعدة      سـرائيلية قوات اال ال على   أضاف أن و .ذلك حول   ه تحدث مع  قداحد  أن يكون    نافيا. النار

  . ن مثل هذه العملية من شانها أن تكون خالل األيام القريبة، موضحا ألعمليات تفجيرية عن طريق االنفاق
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  8/7/2006 48عرب
  

   نتج عن ضائقة شخصية ألرييل شارون غزةاط من فك االرتب: يعالون .18
اعتبر رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي سابقاً، في مقابلة نشرتها هآرتس، أن خطة فك اإلرتباط قد فـشلت،     

 فهي لم تأت من خالل تحليل استراتيجي عميق، وإنما من خالل ضائقة سياسـية وشخـصية                 . كان متوقعاً  كما
بمعنى أنها كانت فك ارتبـاط      . ي لعبة إسرائيلية داخلية تجاهلت ما يجري في الخارج        ولذلك فه . ألرئيل شارون 

خطوة خلقت أمالً موهوماً، وأن من بادر إليها كانوا مروجين إعالميين           هذه ال   وأضاف أن  .عن الواقع والحقيقة  
 متخيلة معزولـة عـن      تنقصهم الخبرة في اإلستراتيجية واألمن والسياسة والتاريخ، وأدخلوا إسرائيل في فقاعة          

أن عدم وجود من يمكن الحديث معـه        قائال،  تابع   و .الواقع ضمن حملة ترويج إعالمية كبيرة، بدأت اآلن تنهار        
كما أن حقيقة كـون قيـادة فـتح،         .  وتجاهل أبعاد ما تقوم به إسرائيل عليه       هفي الطرف الثاني، ال يعني تجاهل     

كدولة يهودية وملتزمة بخطة المراحل، ال تعني أنه يمكن تجاهل          أيضاً، ليست على استعداد لالعتراف بإسرائيل       
ن الخطوات األحادية    وأشار إلى أ   .كون الهروب في ظل إطالق النار سيفهم على أنه استسالم ويشجع اإلرهاب           

أن فـك    وأشار إلى    .الجانب ال تعني فقط اإلنسحاب، فمن الممكن أن تكون حملة سياسية أو عسكرية أو فكرية              
فقد ثبتت التطلع إلى انـسحابات أخـرى فـي          . اط عزز الرواية الفلسطينية وأضعف الرواية اإلسرائيلية      اإلرتب

، وهـي   أكدت على أربعـة سـوابق خطيـرة       ولفت إلى أن الخطوة     . الضفة الغربية بدون اتفاق وبدون مقابل     
 . في الضفة الغربيـة اإلنسحاب إلى الخط األخضر، األمر الذي سيصعب المطالبة بمناطق حيوية ألمن إسرائيل          

 حيث سيقود ذلك إلى اإلنسحاب من الضفة الغربية كخطوة مفهومة ضمناً،            ،إخالء مستوطنات بدون أي مقابل    و
 التنازل عن نزع الـسالح      إضافة إلى . وليس كخطوة خطيرة تحصل إسرائيل مقابلها ما يتطلبه أمنها ووجودها         

ب إسرائيلي حيوي كان ضمن اتفاقية أوسـلو وفـي كـل            القفز عن مطل  إلى  ومراقبة الحدود، األمر الذي أدى      
 كـل التنـازالت ضـمن فـك         هو أن ،  أما أخطر ما في االمر    . مبادرة سالم جرى الحديث عنها في الماضي      

، رأيـه وبحسب   . نفذتها إسرائيل بدون الحصول على اعتراف دولي بأن احتالل قطاع غزة قد انتهى             ،اإلرتباط
. خلق خطراً وجودياً على مستقبل إسرائيل     يلية، أكد على أن مواصلة اإلنسحاب       فمنذ أن اندلعت اإلنتفاضة الحا    

وأشار من جهة   . ولذلك دعا إلى وجوب إنهاء حرب اإلرهاب بهزيمة اإلرهاب وحفر ذلك في الوعي الفلسطيني             
خطة فك اإلرتباط أساءت بشكل خطير لإلستراتيجية األمريكية اإلقليميـة فـي حربهـا ضـد                أخرى، إلى أن    

  االسـرائيليين   خلقت إحساساً بأن اإلسالم المتطرف مثلما هزم السوفييت في أفغانستان، قد هزم             حيث .إلرهابا
وأضـاف   .ومثلما هز، ذات مرة، قوة عظمى عالمية، فسوف يهز الغرب عن طريق هزيمة إسرائيل             . في غزة 

ادة للطـائرات، وأخـرى     أن أسلحة كثيرة ومواد متفجرة بمواصفات عالية وصواريخ كاتيوشا وصواريخ مض          
وكنتيجة لفك اإلرتباط والطريقة التي تـم تنفيـذها،   .  دخلت إلى القطاعمضادة للدبابات، وكذلك صواريخ غراد  

ومع مرور الزمن، فإن الوضع سيزداد      ولفت إلى أنه    . هناكفإن عناصر حزب اهللا والقاعدة وإيران موجودون        
 وأن إسرائيل ستجد نفسها أمام مملكة إرهاب قـادرة علـى            ،خطورة، وسيكون فشل فك اإلرتباط ملموساً أكثر      

ولن يكون هناك خيار آخر سوى الخروج في حملة سـور  . إطالق صواريخ ذات مدى أبعد وفاعلية أكبر بكثير     
  .واق في غزة

  8/7/2006 48عرب
  
  بشكل جزئي  حتياطيينالاجنودها اسرائيل تستدعي  .19

ة الدفاع، أمس، ان بيرتس ورئيس أركان الجيش، وقعـا علـى   أكد ناطق بلسان وزار: نظير مجليب ـ  تل أبي
 للخدمة في   ،أوامر لتجنيد جزئي لقوات االحتياط االسرائيلية المسؤولون عن الذخيرة في القوات البرية والجوية            

ومع أن الحديث يدور حاليا عن تجنيد محدود، إال ان المراقبين يشيرون الـى ان               . قطاع غزة والضفة الغربية   
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لكن مصادر سياسية في القدس المحتلة، أكـدت         .الستدعاء يعني ان العمليات الحربية ستكون طويلة األمد       هذا ا 
 الحكومة التركية من أجل المساعدة على اطالق        من طرف من جديد أمس ان هناك حوارا وعمليات جس نبض          

ضافت ان هذه االتـصاالت     وا. خالد مشعل مع  يديرون اتصاالتهم مباشرة    أنهم   حيث ،ئيلياسراح األسير االسر  
غير ملزمة بشيء السرائيل سوى في الوعد بأن تقوم بإطالق سراح أسرى في مرحلة الحقة تحددها هي، عددا                  

 من   ناطق بلسان رئيس الحكومة االسرائيلية أمس، ان كل ما ذكر          عتبر أ وفي نفس السياق  . وعدة وزمانا ومكانا  
راء اسرائيليين، هو محض اجتهاد شخصي وأن موقـف         ، حتى على لسان وز     تبادل أسرى   في شأن  تصريحات

  .ال مفاوضات مع القتلةأن الحكومة واضح وثابت وهو 
  9/7/2006الشرق االوسط 

  
  سقوط صاروخي قسام على سديروت وإصابة اسرائيلي بجراح متوسطة  .20

ـ                 ى اصـابة   أعلنت مصادر إسرائيلية صباح اليوم أن صاروخي قسام سقطا اليوم على سديروت ممـا أدى إل
 آخر سقط على سطح أحد البيوت وادى الـى خـسائر ماديـة              اكما أن صاروخ   . إسرائيلي بشظايا في صدره   

  .واصابة ثالثة اسرائيليين بحاالت هلع
  9/7/2006 48عرب

  
  إيتام يدعو إلى هبة جماهيرية اسرائيلية لكم أفواه النواب العرب  .21

عبـد  وللحكومة طالب من خاللها بفتح تحقيق ضد واصل طه          بعث أيفي ايتام، برسالة إلى المستشار القضائي        
 بادعاء أنهما يؤيدان استمرار قصف سديروت بالقسام والعمليـات العـسكرية ضـد الجـيش                ،المالك دهامشة 

أعـضاء الكنيـست    أن  وزعم  . طالب بسحب حصانة طه وتقديمه إلى المحاكمة بتهمة الخيانة        كما  . االسرائيلي
يجب ان تكون هناك هبة جماهيريـة احتجاجيـة         بأنه  واضاف  . مزيد من الجنود   اختطاف   يحثون على العرب  

  . الديمقراطية من اجل خيانة الدولةون يستغلألنهمضدهم من أجل كم افواههم، 
  9/7/2006 48عرب

  
  48إسرائيلي يطلق الرصاص على مجموعة من فلسطينيي  .22

، كانوا يلهـون    48 على مجموعة من فلسطينيي      أطلق مواطن يهودي من مدينة نتانيا، النار عشوائيا       : تل أبيب 
وقال الناطق بلسان الشرطة إن التحقيق يتجه الى االحتمال بأن          . في أحد الشوارع، فأصاب أحدهم بجروح بالغة      

  .يكون الجاني يهوديا متعصبا قرر االنتقام من العرب بسبب خطف الجندي
  9/7/2006الشرق االوسط 

  
  ة تتدعي أنه اعتدى عليها جنسًيا كتساف يقدم شكوى لمزوز ضد امرأ .23

 نه التقى بموشيه كتساف بناء على طلب األخيـر وتنـاوال          أقال المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية، اليوم       
 بأنه اعتدى   ، بعد أن اتهمته    البتزاز وتهديد من قبل احدى العامالت السابقات في الديوان الرئاسي          هقضية تعرض 

، نفوا صباح اليوم نبأ نشر باألمس جاء         كتساف وكان مقربون من  .  األعمال المشينة  عليها جنسيا ومارس ضدها   
قد قالت اإلمرأة في تصريح لهآرتس بـاألمس        من جهتها ف   و .بهذا الصدد  قدم شكوى للمستشار القضائي      هفيه ان 

  .  نها ال تنوي أن ترد على القضية في هذه األثناءأ
  9/7/2006 48عرب
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   شهيدا40ًسحب من شمال قطاع غزة مخلفة نحو قوات االحتالل تن .24

سحبت قوات االحتالل االسرائيلي دباباتها وجرافاتها من المناطق التي احتلتها في شـمال              : فتحي صباح  -غزة  
خلفـت وراءهـا     ويشار إلى أن قوات االحتالل       .ذلكسقط أربعة شهداء قبل     حيث كان قد     .قطاع غزة وشرقه  

كما جرفت مئات الدونمات الزراعيـة واقتلعـت        . واخرى لحقت بها اضرار جسيمة    عدداً من المنازل المدمرة     
  .مئات االشجار وضربت مساحات من المزروعات الحقلية والمحاصيل في المنطقة التي تشتهر بالزراعة

  9/7/2006الحياة 
  

   ساعة في غزة48ستة وثالثون شهيدا في أقل من  .25
ـ غزة وارتفعت الحصيلة النهائيـة لعـدد   . مس خالل العمليات العسكريةاستشهد ثمانية فلسطينيين ا:  وكاالت 

  . شهيدا36 ساعة جراء العدوان المتواصل الى اكثر من 48الشهداء الذين سقطوا في اقل من 
  9/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الجيش اإلسرائيلي يفتح جبهة ثالثة شرق غزة .26

 عندما اقتحمت دباباتها فجرا حي الشجاعية، شـرق         فتحت اسرائيل جبهة عسكرية ثالثة ضد قطاع غزة،       : غزة
مهدت لتقـدمها   حيث  . مدينة غزة، الذي يزعم جيش االحتالل أنه احد المناطق التي تطلق منها صواريخ القسام             
قالت كتائب  في حين   . باتجاه الشجاعية بقصف مركز على التخوم الشرقية للحي، أدى الى مقتل ثالثة اشخاص            

وذكرت مصادر أمنيـة    . قتال خالل تصديهما للتوغل االسرائيلي    ،   اعضائها من م ه الشهداءاثنين من   القسام ان   
 قـوات األمـن الـوطني       وذكـر أن  . حدثت أثناء التوغل االسرائيلي   فلسطينية أن اشتباكات ومواجهات عنيفة      

  .بينما كانت قوات االحتالل تتقدم، الفلسطيني أقدمت على اخالء مواقعها في المنطقة
  9/7/2006وسط الشرق اال

  
  اسرائيل تدمر بيتا في غزة بحجة االنفاق .27

 بدعوى ان نفقا حفر من هذا ، بيتا في حي العطاطرة اسرائيليةدمرت طائرة هليكوبتر: نظير مجليب ـ  تل أبي
  .البيت بهدف استخدامه للتهريب ولتنفيذ عمليات تفجير ضد القوات االسرائيلية

  9/7/2006الشرق االوسط 
  

  قبل ذكرى قرار محكمة العدل حول الجدار بتنفيذ المرحلة األخيرةاسرائيل تست .28
 يصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية لقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب بوقـف  :عمان ـ  نادية سعد الدين

بناء الجدار العازل وهدمه وتعويض الفلسطينيين المتضررين منه لمخالفته القانون الـدولي، بينمـا تتـسارع                
إعتبـر منـدوب األردن     من جهته   و. الخطوات اإلسرائيلية لبناء المرحلة األخيرة منه في منطقة غور األردن         

 حيث ال تزال    ،قد ثبت دحضها  ئه  السابق في األمم المتحدة حسن أبو نعمة أن المسوغات اإلسرائيلية األمنية لبنا           
وال تزال صـواريخ القـسام      ،  48ة المحتلة عام    العمليات اإلستشهادية الفلسطينية تنفذ داخل األراضي الفلسطيني      

فيما حذرت لجنة الدفاع عن حق العـودة         .تسقط فيها، مشيراً إلى أن الجدار ال يمكن أن يوفر األمن إلسرائيل           
من مـساحة    % 56بناء الذي من شأنه أن يقضم حوالي        اللالجئين الفلسطينيين في األردن من مخاطر إستكمال        

 مستوطنة إلى الكيـان     40 باإلضافة إلى ضم حوالي      ،منها مقطعة األوصال   % 44لى  الضفة الغربية ويبقي ع   
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وطالبت بضرورة البدء بحملة وطنية شعبية مكثفـة لمواجهـة          .  ألف مستوطن  400الصهيوني تضم أكثر من     
  .إجراءات االحتالل والتصدي لعمليات مصادرة األراضي والتدمير اليومي الهائل الذي يرافق الجدار

  9/7/2006 االردنية الغد
  

  الفلسطينيون في غزة يعيشون مأساة حقيقية: االونروا  .29
أكد مدير عمليات االونروا خالل جولة تفقدية للمناطق التي اجتاحتها القوات االسرائيلية في جنوب              : الفت حداد 

را الى ان ابسط     مشي . ان السكان الفلسطينيين في المناطق التي زارها يعيشون ماساة حقيقية          ،وشمال قطاع غزة  
 مثل الماء والكهرباء وانهيار نظام الحياة اليومية والخوف واالمراض النفسية اصـبح             ،السبل الحياتية االنسانية  

 ان  ،وقال خالل زيارته لمدرسة ابتدائية افتتحت امام مئات المهجرين الفلـسطينيين           .قطاعالظاهرة ملموسة في    
 اكثر   هناك ن احدى نتائج هذا االجتياح هو ان      أ إلى وأشار   .المقبول ظاهرة جديدة من اللجوء الداخلي غير        هناك
واوضح ان المجتمع الدولي اصبح ال       . فلسطيني يعتمدون على خزانات االونروا الحضار المياه لهم        8000من  

تخفيف يشعر كثير ا بهذه المشكلة المزمنة منذ سنوات مطالبا الجميع بتفهم االحتياجات االنسانية للفلسطينيين وال              
  .  من معاناتهم المستمرة

  8/7/2006 48عرب
  

  جنود إسرائيليون يدنسون المصاحف ويشربون أنخاب قتل الفلسطينيين  .30
 ه الذين احتلوا منزل   السرائيليينجنود ا الن  ، أ  من سكان حي االسراء غرب مدينة بيت الهيا        مواطن ذكر :أ.ب.د

تفلون ويشربون الخمر ويضحكون بـصرخات عاليـة         يح انواو ك . أحضروا معهم الخمور ومواد غذائية كثيرة     
 وا بل مزق  ، يتوقف عند هذا الحد     أن االمر لم   وأضاف .عندما يقدم احدهم على قنص أو جرح مواطن من البلدة         

  .مصحفاً شريفاً كان بداخل المنزل وداسوه باالقدام
  9/7/2006البيان 

  
   الحكومة الفلسطينية  إسرائيل تتذرع بتحرير الجندي إلسقاط:  الديموقراطيلتجمعا .31

دعا المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجماهير الفلسطينية في الداخل والـشعوب العربيـة               
وأحرار العالم إلى التعبير عن غضبهم على العدوان اإلسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، بالسبل المتاحة وإلى                

. دة لوقف العدوان وفك الحصار الظالم عن الشعب الفلـسطيني         ممارسة الضغط على إسرائيل والواليات المتح     
 من   الفلسطينيين  االجتياح اإلسرائيلي وما رافقه من مذابح وتدمير للبنية التحتية وحرمان مئات االف            أنواعتبر  

ل خدمات الكهرباء والمياه وأسباب العيش اإلنساني إرهابا حقيقيا تمارسه دولة تلقى الدعم والمـساندة مـن دو                
كما وحمل على التواطؤ العربي الرسمي مع األعداء في حملـتهم           . كبرى والصمت والالمباالة من دول أخرى     

ورأى أن تحرير الجندي اإلسرائيلي ليس إال ذريعة لشن حملة مخططة من             .الهادفة إلى خنق المقاومة العربية    
 الجيش اإلسرائيلي التي تمرغت في       ذات هدف استراتيجي يتمثل في اسقاط حكومة حماس، واستعادة هيبة          ،قبل

عملية كيرم شلوم، ومنع حصول مفاوضات مع شريك فلسطيني أصبح موحدا على قاعدة وثيقة الوفاق للوصول                
  .إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

  8/7/2006 48عرب
  

   خوفا من التصعيدرعايا اميركيون يغادرون قطاع غزة .32
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 أمس قطاع غزة في حـافالت تابعـة         وا اميركيا غادر  65نحو    أن  افادت يديعوت احرونوت   : ا ف ب   - غزة
 يقومون بزيـارات  حيث كانوا ، عطلهموااختصر بعد أن  .لالمم المتحدة هربا من اعمال العنف في هذه المنطقة        

  .القاربهم في قطاع غزة
  9/7/2006الغد االردنية 

  
  الجيش يستعمل ضد الفلسطينيين نوع متفجرات غير معروف : وزير الصحة .33

 المدنيين الفلسطينيين نوعا جديـدا      ىأعلن وزير الصحة الفلسطيني أن جيش االحتالل يستخدم فى اعتداءاته عل          
وزارة يواجهون إصابات مـن نـوع       الن األطباء والعاملين في مستشفيات      أوقال   .من المتفجرات غير معروف   

 عندما يتم تصويرهم    ، ولفت إلى ان كثيرين من القتلى والجرحى       .ديد تؤكد على ضراوة الهجمة على الشعب      ج
 .ال تشاهد آثار شظايا في اجسادهم مما يثير الشك حول وجود مواد جديدة متفجرة يتم استعمالها ضد المـدنيين                  

 جريحاً، في الضفة    187 األخير بلغ     أن إجمالي عدد الجرحى جراء العدوان اإلسرائيلي       وذكر في نفس السياق،   
  .الغربية وقطاع غزة

  8/7/2006 48عرب
  

  نجاد يدعو مجددا الى ازالة النظام الصهيوني .34
التـي   والى التعبئة ضـد اسـرائيل،        ، دعا الرئيس االيراني امس الى ازالة النظام الصهيوني        :طهران اف ب  

النظام واقامـة   هذا   توجد اليوم عزيمة قوية على ازالة        أنهواكد  .  المشكلة االساسية في العالم االسالمي     اعتبرها
  .نظام فلسطيني شرعي على كامل اراضي فلسطين

  9/7/2006الرأي االردنية 
  

  حصيلة العملية االسرائيلية في غزة مروعة : غول .35
اعتبر عبد اهللا غول امس ان حصيلة العملية العسكرية االسرائيلية في قطـاع غـزة مروعـة    :  اف ب -انقرة  

 وأعتبـر   .صوصا لجهة عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا فيها حتى االن، وحث اسرائيل على انهائها بسرعة             خ
  . ويقضي على الرغبة في قيام تعايش بين الفلسطينيين واالسرائيليين،هذا الوضع يهدد عملية السالم كلهاأن 

  9/7/2006الدستور 
  

  ن واالسرائيليين الى خريطة الطريق االردن يطالب المجتمع الدولي باعادة الفلسطينيي .36
 القائم باعمال البعثة الدبلوماسية االردنية في نيويورك في كلمة له امام مجلـس االمـن                أسف:  بترا –نيويورك  

ال تـصب فـي مـصلحة    في غزة، وأعتبر أنها لتطورات االخيرة   ل .اثناء مناقشة األوضاع في الشرق االوسط     
الفلـسطينيين  شار الى ان المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي العـادة            وا. االمن واالستقرار في المنطقة   

 الى تنفيذ خريطة الطريق، مشيرا بهذا الخصوص الى ان االردن مستمر من جانبه ببذل كل جهد                 واالسرائيليين
 تفاهمات  ودعا الطرفين الحترام جميع االتفاقات الموقعة بما في ذلك احترام          .ممكن لوقف هذا التصعيد األخير    

  .شرم الشيخ
  9/7/2006الدستور 

  
  وتدعو لوقف المجازر اإلسرائيلية  أحزاب تتضامن مع فلسطين5: الجزائر .37
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 دعت خمسة أحزاب جزائرية كبيرة، أول أمس، إلى وقف العـدوان اإلسـرائيلي   :الجزائر ـ الطاهر بن يحيى 
مته حركة مجتمع الـسلم، المجتمـع       ضد الشعب الفلسطيني األعزل، وأهابت في تجمع حاشد في العاصمة نظ          
الـضغط لفـك الحـصار      بوطالبت   .الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث من مجازر ضد الفلسطينيين          

، وعـدم االكتفـاء     ه، وتقديم كل أشكال الدعم السياسي والمالي واإلعالمي ل        ى الشعب الفلسطيني  المضروب عل 
   .يةبالشجب واإلدانة والمساواة بين الجالد والضح

  
عزيز دويك الذي أثنى على األحزاب السياسية الجزائرية المشاركة فـي           بفي غضون ذلك، تم االتصال هاتفيا       و

  .تجمع نصرة فلسطين، ودعا إلى الثبات على الموقف حتى النصر القريب بإذن اهللا
  9/7/2006المستقبل اللبنانية 

  
  نعشرات االالف يتظاهرون في المغرب تضامنا مع الفلسطينيي .38

 تظاهر امس عشرات االالف من المغاربة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وللتنديـد بـسياسة               : رويترز –الرباط  
 هذه  ، أن وقال االمين العام لحزب العدالة والتنمية االسالمي المعتدل        .اسرائيل والدول الغربية تجاه الفلسطينيين    

  . من الغضب من سياسة الكيل بمكيالين الفاضحةالى االنظمة الغربية بان الشعوب العربية تشعر بنوع رسالة
  9/7/2006الرأي االردنية 

  
  انان يدعو مجلس االمن لموقف واضح من العملية االسرائيلية في غزة  .39

 دعا كوفي انان اسرائيل الى وقف فوري الستخدامها غير المتناسب للقوة في غزة، وطلب           : اف ب  - نيويورك  
واضاف، ان هذه التدابير هي مقدمة ضرورية لخفض التـوتر  . ي االسرائيليفي الوقت نفسه االفراج عن الجند   

  .دعا اعضاء مجلس االمن الدولي الى تبني موقف واضح حول هذه المسألةكما . الذي يتفاقم يوميا
  9/7/2006الدستور 

  
  ماذا عن العمل في فلسطين ولفلسطين؟ .40

  ماجد كيالي
ربة قاسية إلسرائيل، نالت من آلتها العـسكرية، ومـن روح           استطاع الفلسطينيون، في عملية غزة، توجيه ض      

لكن المبالغة في هذا اإلنجاز تعني تضييعه، فإن كان         . الغطرسة لديها، وشكلت ردا على قتلها األطفال واآلمنين       
هدف العملية أسر جندي إسرائيلي، نكون أمام سابقة فريدة، حيث يقوم أسرى بأخذ أسير من معسكر آسـريهم،                  

، )أو فلسطين (أما إن كان الهدف شن حرب من قطاع غزة لتحرير الضفة            ! تمعن في عواقب ذلك عليهم    دون ال 
  !في ظل موازين القوى والمعطيات السائدة، فال أحد يمكن أن يعرف إلى أين يمكن أن نذهب من هنا

رائيل، وباتوا في   منذ االنسحاب من غزة تصرف الفلسطينيون، على األغلب، على أساس أنهم حققوا هزيمة إلس             
بمعزل (وفي ظل المنافسات والمزايدات الفصائلية، والجوع لتحقيق نصر ما          . منطقة محررة ودولة ذات سيادة    

، وكأنها تعـد العـدة السـتعادة        )مع التحفظ عن المصطلح   (، باتت الفصائل العسكرية     )عن التباساته وتداعياته  
فلسطين في واقع دولي وإقليمي ال يسمح بهذه التجربـة أو           » يهانو«التجربة اللبنانية، أو لجعل القطاع بمثابة       

  .تلك، عدا استحالة تشبيه الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، بأية تجربة أخرى، بحكم تعقيداتها الخاصة
هكذا بدال من االلتفات لتصليب مرتكزات الكيان الفلسطيني في القطاع، باعتباره منجزا وطنيا، وتعبيـرا عـن                 

حضور السياسي لشعب فلسطين، وشكال من أشكال مقاومته للمشروع الصهيوني، بدا القطاع مسرحا للفوضى              ال
والمزايدات، وبدال من النهوض بالقطاع الزراعي، مثال، لتحقيق االكتفاء الذاتي في القوت اليومي، على األقل،               

وبدال من التعويض على الشباب عن      تحولت مساحات القطاع إلى مناطق لالستعراضات والتدريبات العسكرية،         



 

 16

سنوات االنقطاع عن الدراسة، في المدارس والجامعات، باتت الجماعات العسكرية المنفلتة من عقالها تستقطب              
  .الشباب، خصوصا في ظل التجاذب واالحتقان بين حركتي فتح وحماس

رات المضللة واإلرادوية السابقة،    فبدفع من التصو  : لم تقف األوضاع عند هذا الحد، فدائما ثمة مبالغات مضرة         
عن تحرير القطاع والسيادة فيه وهزيمة إسرائيل، اشتعلت حرب الصواريخ، أكثر من السابق، سواء بـدعوى                
الرد على استدراجات أو اعتداءات إسرائيل المعهودة، والمتوقعة، أو فـي سـياق الـضغط عليهـا، باعتبـار         

، )فـي آن  ( أن حرب الصواريخ، بما فيها من مبالغة وهـشاشة           وبديهي. الصواريخ شكال من أشكال المقاومة    
فمعنى هذه الحرب وجود كيان فلسطيني مستقل، ومعنى القـدرة علـى            . خلقت إيحاءات مضللة في العالم أيضاً     

تصنيع الصواريخ وجود منطقة محررة، ومعنى إطالقها أنه ثمة تكافؤا بين طرفين متقاتلين، في انتهـاج هـذه                  
  .وهي جميعها اعتبارات تشوش عالمياً على القضية التحررية! كلفتهاالحرب وتحمل 

هكذا فإن مشكلة الفلسطينيين أنهم تبنّوا ادعاءات هم بحاجة لها للمباهاة ولرفع المعنويات فقط، لكنهم لم يتوقّفوا                 
 المسلحة، اللتين   ومن دون التقليل من فعل االنتفاضة الشعبية والمقاومة       . عندها بل باتوا يتصرفون على أساسها     

رفعتا ثمن االحتالل، وعززتا النقاش بين اإلسرائيليين بشأن جدوى االحتالل واالستيطان، فمصالح إسرائيل هي              
وإذا كان االنسحاب من غـزة يمكـن أن         . التي حسمت النقاش لصالح االنسحاب األحادي المحدود والمشروط       

يه اإلسرائيلية االستراتيجية، يمكن أن يكـبح جمـاح أي          يحتسب هزيمة إلسرائيل، بمعنى ما، فالتدقيق في معان       
 فـي المئـة مـن أرض فلـسطين          1والواقع ان إسرائيل انسحبت من مجرد       . شعور بالنصر عند الفلسطينيين   

، وتخلـصت مـن عـبء       1967 في المئة من مساحة األراضي المحتلة عـام          6، ومن   )2 كم 360(التاريخية  
 منطقة تعتبر من أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالـسكان، كمـا تفتقـر               مليون فلسطيني، في   1.5السيطرة على   

األهم أن إسرائيل تخلصت في انسحابها هذا من عبء غزة، الديموغرافي والسياسي واألمني             . للموارد الطبيعية 
ا واالقتصادي واألخالقي، ورمت للعالم مبادرة مراوغة تحسن فيها مكانتها وصورتها، وتساهم في حماية طابعه             

  .كدولة يهودية
على ذلك انسحبت إسرائيل بسبب مصالحها أساسا، وبسبب صمود الشعب الفلـسطيني، وممانعتـه االحـتالل                

فالمقاومـة أشـمل    . واالستيطان، بوسائله العادية الشعبية، وليس بالضبط تحت ضغط عملية تحريرية مـسلحة           
 واسعة، أكثر بكثير من كونهـا نتـاج     وأوسع وأعمق من مجموع عمليات عسكرية، وهي نتاج فعل كتل شعبية          

ولعل اإلحصاءات تؤكد على هذه الحقيقة حيث يستنتج أن الخسائر البشرية           . مجموعة من المحترفين العسكريين   
 إسرائيليا في القطاع، خالل ما يقارب أربعة        230اإلسرائيلية ليست وحدها ما حفز على االنسحاب، إذ أن مقتل           

ثم إذا كان األمر يحتسب بالخـسائر البـشرية، لكـان األولـى             . عقوال لالنسحاب عقود ال يشكل وحده دافعا م     
  . فقط في غزة124 شخص خالل االنتفاضة، مقابل 900االنسحاب من الضفة، حيث خسرت اسرائيل حوالى 

ذلك أن إسرائيل ما    . كذلك يغيب، في ظل المبالغات الفلسطينية، أن ثمة نوعاً من مخاتلة في موضوع االنسحاب             
زالت تسيطر في ذلك القطاع على مختلف أنشطة الحياة فيه، من الماء إلـى الكهربـاء إلـى الطحـين إلـى                      
المحروقات، وهي أحاطت بالقطاع من كل حدب وصوب، من البر والبحر والجو، وفرضت طوقا من الحصار                

لمعابر والمداخل  فهي التي حددت ا   . من دون أن تترك للفلسطينيين حق االعتراض أو حق تقرير مصيرهم فيه           
والمخارج، وكمية التموين ونوعيته، وقنوات التمويل وأغراضه، ونمط العالقات مع العالم الخارجي، واحتفظت             

  !القطاع، بما في ذلك اقتحامه أو اجتياحه متى شاءت، ومتى وجدت الفرصة سانحة لذلك» تأديب«بحقها في 
ب من معاناته وعذاباته، من المهم لفت االنتباه إلى أن          وطالما أن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع كشف الحسا        

حرب الشعب أو المقاومة ليست مجرد عمليات عسكرية، وأن المقاومة المسلحة ينبغـي أن تخـضع، أيـضا،                  
العتبارات سياسية ولحسابات جدوى مدروسة، أهمها قدرة الشعب على التحمل، وتعزيز الشرخ فـي معـسكر                

لذا . في حرب متكافئة، واعتماد استراتيجية الصراع بالنقاط في حرب طويلة األمد          العدو، وتجنّب الدخول معه     
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وحتى ال تبقى األمور في باب المزاجية والفوضى والمزاودة، فإن أصحاب نظرية الردع واستخدام الصواريخ               
  .سكريةوتحويل غزة قاعدة للتحرير، مطالبون بتقديم كشف حساب لشعبهم عن نظرياتهم واستراتيجياتهم الع
  9/7/2006الحياة 

  
  
  
  

  أم استعادة الجندي األسير؟.. رأس حماس: إسرائيل أيهما تريد .41
  بالل الحسن

حين نراقب كيف تتعامل إسرائيل مع قضية الجندي األسير في غزة، نخرج بانطباع معـزز بالـشواهد، بـأن                   
صـحيح أن   . لـى أهلـه وبيتـه     إسرائيل ال تسعى إلى اإلفراج عن الجندي، وأنها ليست معنية بعودته سالما إ            

الصحف اإلسرائيلية مليئة بالدعوات والتهديدات والتصريحات التي تتحدث عن ضرورة اإلفـراج عنـه حيـا                
وسالما، ولكن تصرف إسرائيل في العمليات العسكرية، وفي المفاوضات، وفي الحمالت السياسية التي تـشنها               

  . مسار اإلفراج عن الجندي األسيرضد جيرانها، يضع القضية في مسار بعيد كل البعد عن
إن الهدف ليس تحريـر  «إنهم يقولون لقرائهم ولكل العالم . ال نقول هذا من عندنا بل يقوله الكتاب اإلسرائيليون        

الجندي، أو وقف إطالق صواريخ القسام، الهدف هو إسقاط حكومة حماس، وأن ينتخب الفلـسطينيون قيـادة                 
شن حرب اسـتنزاف    «وهم يكتبون أيضا قائلين إن إسرائيل تريد        . »ئيلمسؤولة تدخل في مفاوضات مع إسرا     

وتوحي هذه السياسة أن إسرائيل فقدت أعصابها، على مستوى الجنراالت، وعلـى            . »مستمرة ضد الفلسطينيين  
مستوى السياسيين، وحتى على مستوى رئيس الوزراء، فايهود اولمرت نفسه أدلى بتصريح غريـب يعكـس                

  .»رب البيت قد جن«ال فيه إنه سيتصرف بطريقة أن حالته النفسية ق
. من أين يأتي هذا الجنون اإلسرائيلي؟ من االعتقاد بأن األمور كانت تسير في السنتين الماضيتين لصالحها كليا                

فهي ألغت من جدول أعمالها نهج التفاوض مع الفلسطينيين، وذهبت مع آرييل شارون نحو مخطط االنـسحاب                 
الذي ايد كل مطالبها    » وعد بوش « ونالت على ذلك ثناء واشنطن، وكافأتها واشنطن بإصدار          المنفرد من غزة،  

المتعلقة بقضايا التفاوض النهائي، وبنت بناء على ذلك خطة اولمرت لالنسحاب المنفرد من الـضفة الغربيـة،                 
رف الدولي المناسـب    ورسم حدود دولة إسرائيل على تخوم الجدار العازل، وما هي إال فترة من االنتظار للظ              

لهذا كانت إسرائيل منتشية، ولكنها واجهـت فجـأة         . حتى تندفع نحو تنفيذ هذه الخطة وفرضها على العالم كله         
نجحت حركة حماس في االنتخابات، وأدركت إسرائيل فورا أن هذا النجاح           . تطورات حولت الحلم إلى كابوس    

أما الفلسطينيون الغـارقون فـي      . لسطينيين وتركيعهم يعرقل خططها، وبخاصة في ما يتعلق بالسيطرة على الف        
أزمات الجوع والفوضى األمنية والمنازعات السياسية فقد بدوا لإلسرائيليين وكأنهم كم ال قيمة لـه، وجمـوع                 

ولكن عملية عسكرية جاءت فجأة وهزت شـباك        . ستنشغل بتدبير الطعام وال تستطيع أن تنشغل بأي امر آخر         
والمهم في هذه العملية العسكرية     . يلي، وانهزت معها مكانة الجيش اإلسرائيلي وكرامته      حارس المرمى اإلسرائ  

أنها حصيلة تخطيط وحفر للخنادق، ال يتم إال على امتداد ستة أشهر أو أكثر، أي أن اإلعداد لهذه العملية كـان                     
مهمل، وكان هذا األمر بحـد      يتم في الوقت الذي كان اإلسرائيليون ينظرون فيه إلى الفلسطينيين على أنهم كم              

ولذلك فإن إسرائيل تعيش اآلن حالة      . ذاته صفعة للجنراالت الذين يعتقدون أن قبضاتهم تمسك بالعالم وتتحكم به          
  .نفسية ترى فيها أن األمور قد تحولت إلى غير صالحها

  كيف تصرفت إسرائيل على األرض؟
حشدت . تحريره بواسطة القوة اإلسرائيلية وحدها    . سالمالقد كان الشعار المعلن تحرير الجندي األسير وإعادته         

حول قطاع غزة عددا من الدبابات والمدافع يستطيع خوض معركة العلمين الثانية، وهـي تـدرك كمـا أدرك                   
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ثم أقدمت  . ولكن الفلسطينيين لم يخافوا   . غيرها، أن حشد هذه القوة ليس لالستعمال واالجتياح، بل للتخويف فقط          
ولكن . ى التحتية، ضرب محطة الكهرباء، ووقف إمدادات الطاقة، ومنع عبور الطعام واألدوية           على ضرب البن  

ثم أقدمت على اختطاف الوزراء والنواب، فنزلت من مستوى دولة          . الضغط الدولي استنكر ذلك فتراجعت عنه     
نظيم الفلسطيني خطـف    إلى مستوى تنظيم مسلح يواجه تنظيما مسلحا آخر ويتبع وسائله نفسها، باستثناء أن الت             

جنديا من داخل معسكر، بينما خطف التنظيم اإلسرائيلي نوابا منتخبين من داخل منازلهم، وهو أمر لن يكـون                  
وكانت الحصيلة أن اتباع هذه األساليب أظهر حالة من التردد والتخبط ومن العجـز              . مقبوال في الوسط الدولي   

سيعني مقتل الجندي اإلسرائيلي، وهو ما سـينعكس سـلبا علـى            عن اتخاذ القرار الحاسم، ألن القرار الحاسم        
هنا دخل العامل األميركي علـى      . الوضع الداخلي في إسرائيل، ويظهرها عاجزة رغم هذه القوة التي تهدد بها           

طلبت . الخط، وبدأ تحويل المعركة من معركة استعادة الجندي األسير، إلى معركة تهديد لحركة حماس وسوريا             
 يتم تجاوز قضية الجندي من أجل وضع القضية في إطار المخطط األميركي الكبير المتجـه نحـو                  أميركا أن 

ولذلك ال بد من توجيه االتهام نحو سوريا، واعتبارها مسؤولة عن اإلرهاب في الشرق              . ايران والعراق ولبنان  
ن محور الـشر الـذي      هو جزء م  » الخارج«وال بد من توجيه االتهام نحو حماس الخارج، ألن هذا           . األوسط

  .تحاربه االدارة األميركية
النواب والوزراء المحتجزون لن يفرج عنهم، بل سيحاكمون بتهمة         : هنا بدأنا نسمع عن أهداف إسرائيلية جديدة      

االنتماء إلى تنظيم إرهابي، وربما سيتم طردهم مرة أخرى إلى مرج الزهور في لبنان، وهو المرج الذي أبعـد       
خالد مشعل لن يحمـل     . وعادوا منه ليصبحوا قيادات تتقدم الصفوف     ،  1994اص أنفسهم عام    ه هؤالء األشخ  إلي

بعد اآلن صفة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بل سيصبح أخطر رجل إرهابي على مـستوى العـالم،                  
لتنفيذ بعد  وهو الذي يملك قدرة سحرية على إصدار األوامر من مقره بدمشق، فيتم االمتثال لها في غزة، ويتم ا                 

سوريا تتحمل المسؤولية األولى    . ساعات، وهو الذي يستطيع وحده أن يأمر باإلفراج عن الجندي ولكنه ال يفعل            
عن كل ما يجري، فهي الدولة التي تحتضن خالد مشعل وعليها أن تأمر بطرده، وإذا لم تفعـل فقـد تواجـه                      

ماس في الـداخل يجـب أن تـضرب، عبـر           وح. غارات جوية إسرائيلية وعمليات اغتيال في قلب عاصمتها       
، وال بد   )الخ.... رئاسة الوزراء، وزارة الداخلية، المدارس    (االغتياالت، وعبر االعتقال، وعبر تدمير المقرات       

أن تتم مصادرة أموال حماس، كيف؟ ليس بمنع وصول األموال إليها، بل باقتحام البنـوك ومـصادرة أمـوال                   
هل توجـد  . تى اللصوصية، قد أدرجت كبند من بنود ضرب حركة حماسوهكذا تكون اللصوصية، ح   . الحركة

لم يشهد الصراع العربي اإلسرائيلي شيئا كهذا من قبل، باستثناء حـرب            . حملة ترويع أكثر من هذه الحملة؟ ال      
ولكن حملة  . ، والتي انتهت، حسب التحليل اإلسرائيلي، إلى فشل استراتيجي ذريع         1982شارون في لبنان عام     

لقد كتبوا وقالوا إن المضي في هذه       . رويع هذه قد تنتهي إلى الفشل، ليس استنتاجا منا، بل كاستنتاج إسرائيلي           الت
  :الخطة حتى النهاية سيعني أمرين

إن سقوط حركة حماس وهي في الحكم سيعني سقوط السلطة الفلسطينية، وهـذا مـا ال تريـده                  : األمر األول 
  .ستكون مضطرة آنذاك لتعود وتتحمل مسؤولية االحتاللإسرائيل ألسباب عديدة منها، أنها 

  .أن اولمرت وخطته قد يكونان الضحية األولى لما يسمونه عملية غزة: األمر الثاني
وهكذا ال تقود السياسات المجنونة التي تنطلق من واشنطن، وتمر عبر إسرائيل، وتضرب في فلسطين، وتهدد                

ة، تستطيع أن تدمر، ولكنها ال تستطيع أن تحل أية مشكلة، وحتى مـشكلة              المنطقة العربية، إال إلى نتائج مجنون     
  .الجندي األسير

  9/7/2006الشرق االوسط 
  

  عن األمن المطلق والمقاومة المطلقة وزيغ الحداثة .42
  ياسين الحاج صالح
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يتخطى الفتك اإلسرائيلي بغزة إنقاذ حياة جندي وتفكيك حكومة حماس إلـى فـرض عقيـدة األمـن المطلـق          
تضمر العقيدة هذه أن تهديـد      . اإلسرائيلي في وجه أي تجاسر على تحديها أو مساس محتمل بفاعليتها الردعية           

فإذا سكتت عليه أو تهاونت في ردها انفتحت ثغـرة          . حياة أي إسرائيلي هو تهديد لقضية إسرائيل وكيانها ذاته        
الم على عنف مفرط أو غير متناسب هنا، وهو         لذلك ال معنى للك   . في أمنها تطل على تهديد اإلسرائيليين جميعا      
فمقياس العنف من وجهة النظر اإلسرائيلية هـو مقيـاس عقيـدة    . سقف المآخذ الغربية على العنف اإلسرائيلي    

وعلى هذا المقياس، كل عنـف تمارسـه        . األمن المطلق، وليس حجم تهديدات محتملة تتعرض لها دولة اليهود         
وعلـى  . هدف، كما أن قوة أي زلزال مقصرة عن بلوغ سقف مقياس رختـر            إسرائيل مقصر عن تحقيق هذا ال     

، أو  »التهديد الفلسطيني «أرضية العقيدة هذه، نكون اقرب على الصواب إن قلنا إنه ليس ثمة عنف متناسب مع                
. أن العنف األمثل هو العنف األقصى، الساحق الماحق، الذي يتعدى ردع العدو وشل إرادته إلى تحطيم كيانـه                 

الحال إن هذه هي الثغرة الكبرى في مذهب األمن اإلسرائيلي التي ال يبدو أن حيازة السالح النووي، وال فرط                   و
التسلح التقليدي، وال العمق االستراتيجي األميركي، وال النـزع المطلـق ألمـن الفلـسطينيين، قـادر علـى                   

 عقيدة األمن اإلسـرائيلية متـصلبة       ويكشف اعتبار أية مقاومة فلسطينية خطرا جوهريا ووجوديا كم أن         .سدها
أصل مـشكلة  . ومتطرفة وغير واقعية ونازعة لالستقرار، ومن ورائها كم أن إسرائيل دولة شاذة وغير طبيعية 

وسيكون من المشروع، تاليا، أن نتـساءل       . إسرائيل في مفهومها ألمنها، أكثر مما هو في تحدي الفلسطينيين له          
ل أمنية، أي ما إذا كان يتعين باألحرى التفكير في مفهوم جديـد لألمـن، ال                إن كان يمكن تحقيق األمن بوسائ     

وحتى لو لم نذهب إلى ما يقوله إسالميون من أن األمن المطلق يـأتي              . تكون القوة العسكرية غير بعد واحد له      
من بها كذلك أنظمة    التي تؤ (من اإليمان باهللا وحده، وانه ال يتوفر حقيقة إال في الجنة، فإن عقيدة األمن المطلق                

إدراجهـا فـي ترتيبـات      : تحتاج إلى إصالح مزدوج   ) عربية حيال محكوميها، والواليات المتحدة حيال العالم      
جماعية ومتعددة األطراف من جهة، ونقد أسسها الفلسفية والسياسية باتجاه إحياء قيم المساواة والعدالة والحـس                

  .ة ثانيةاألخالقي، وتكون ضمير عالمي حي حولها من جه
على المستوى األول ربما يسهم في إخراج عقيدة األمن المطلق من مأزقها التوجه نحو أمن نسبي وجماعي في                  

في الشرط الراهن يقتضي أمن أحـد األطـراف         . الشرق األوسط وفي العالم، وفي كل من الدول العربية كذلك         
طينيين، وال أمن لـنظم حكـم عربيـة إال          فال أمن إسرائيل دون انكشاف أمني تام للفلس       : نزع أمن طرف آخر   

بحرمان مواطنيها من كل أمن، وال أمن للواليات المتحدة دون منع أية دولة أو تحالف دولـي مـن التفكيـر                     
التفكير في أمن متعدد األطراف، يكون أمن كل دولة أو كتلـة دوليـة              . بالمنافسة على مستوى القوى العسكرية    

قد يبدو هذا طوبويا، لكن     .  يتعين التوجه نحوه إن شئنا تجنب فوضى عالمية        شرطا ألمن غيرها، هو األفق الذي     
  .ال يبدو أن ثمة بديال عن الطوبوية غير حرب طائفية عالمية ال تنتهي

العمليـات  (في مواجهة األمن المطلق اإلسرائيلي طور الفلسطينيون المقاومـة المطلقـة، عقيـدة وممارسـة                
من شأن ترتيبات أمن جماعي تقـوم       . ي تسمى في إسرائيل والغرب باإلرهاب     ، تلك الت  )االستشهادية ونظريتها 

على أساس من العدالة والكرم أن تضيق بالحركة ذاتها فجوة األمن بين إسرائيل والشعب الواقع تحت احتاللها،                 
تعرفـه  نصادف هنا تجليا مختلفا لمـا       . وأن تحد في الوقت نفسه من جنوح الفلسطينيين نحو المقاومة المطلقة          

حيازة طرف لميزة أمنية يثير لدي طرف أو أطراف أخرى شعورا بالتهديد،            : الدراسات األمنية بمعضلة األمن   
، يدفع  »الشرق األوسط «تعذر الحصول على ميزة موازنة، وهو الحال في         . فتحاول تحقيق ميزة لنفسها، وهكذا    

فإن تعذر ذلك أيضا، وهـو متعـذر فـي          . لاإلرهاب أو أسلحة الدمار الشام    : »غير متناظر «إلى التماس أمن    
وال . الطور الراهن من دورة حياة النظام الشرق أوسطي، انهار الطرف المعني وانتشرت الفوضى من حولـه               

  .تلبث مفاعيل الفوضى وجهود درئها أن تَحتّ ميزة الخصم األصلية وتبطلها
سرائيلية التي تظهر الحداثة الغربية جبنـا       على المستوى الثاني بات من الحيوي التشجع على نقد العنصرية اإل          

ليست كل إشارة إلى عنصرية إسرائيل األمنية والسياسية والعسكرية تعبيرا عن نزعة ال سامية              . متزايدا حيالها 
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النقد هذا مطالب   . بل هو إرهاب فكري سفيه    . هذا سخيف وال أخالقي   . خفية، وال هي تبشير بهولوكوست جديد     
نشيط وإحياء قيم المساواة والحرية والعدالة الجوهرية التي دشنها عصر التنوير، والتـي             بإرساء فاعليته على ت   

إن منح إسرائيل استثناء ال يـؤذي       . تخنقها اليوم الطائفية والعنصرية في كل مكان، في الغرب أكثر من غيره           
قيم المـساواة والعدالـة     الفلسطينيين والعرب وحدهم، وإنما هو يقوض أية قاعدة أخالقية وفلسفية وللدفاع عن             

في المقابل، يؤمل من يقظة فكرية وأخالقية عالمية أن تـسهم فـي حـصار النزعـات                 . والسلم في العالم كله   
  .العنصرية واالمبريالية اآلخذة في االزدهار في عالمنا، والتي تنذر بجيل جديد من الكوارث

يا وعنفيا يزداد فظاظة وإثارة للفوضـى فـي   التي تظهر نزوعا طائف  » الحضارة الغربية «مثل ذلك ينطبق على     
ومثله ينطبق على عنصرية السلطة في دول عربية عديدة، أعني في إضفاء القداسة على الحكام ورفعهم                . العالم

فوق مرتبة رعاياهم البشرية، وفي ما أظهره غير نظام عربي من استعداده لقتل المئات واأللوف من الرعايـا                  
فاإلفالس األخالقي للـنظم    ). قضية الدجيل التي يحاكم عليها صدام مثال      (ا لحياة الزعيم    التعساء إن مثلوا تهديد   

العربية، وليس ضعفها العسكري، هو الذي يجعلها عاجزة عن إغاثة الفلسطينيين الـذي يتعرضـون لمحرقـة                 
ربية، تنبثـق مـن     وينبغي القول إن العنصرية في الحاالت الثالث، الغربية واإلسرائيلية والع         . سياسية منهجية 

الفارق النوعي في القوة واألمن، وليس من قيم ثقافية أصلية، وإن استصلحت لنفسها ركـائز فكريـة وثقافيـة                   
ينبغي القول ايضا إن في البالد العربية نقدا طائفيا وفيرا ومقاومات طائفية            . ودينية وحضارية، قديمة أو حديثة    

لى النقد والمقاومات العربية بالعقم فقط، بل يترك للطائفية الغربيـة           وفيرة لطائفية األقوياء، وأن هذا ال يحكم ع       
  .واإلسرائيلية أن تثابر على انتحال موقع الكونية الرحب وقيمها المحررة

ومن باب تجنب الطائفية، يتعين أن ندرك أن عقيدة األمن اإلسرائيلية ليست إال اإلغراء األقصى لمفهوم األمن                 
وهذا بدوره يتأسس على مفهـوم الالمتنـاهي        . ز حول القوة ومراكمتها إلى ما ال نهاية       السائد عالميا، المتمرك  

الالمتناهي السيء يرتكز على اإلضافة والتكرار، على تكديس وحدات         . السيء، إن استعرنا فكرة هيغل العميقة     
عية التوسـعية، الرأسـمالية،     وهو الركيزة الروحية للحداثة الصنا    . إلى ما ال نهاية   ... القوة أو الثروة أو المتعة    

حسب ساللم الظواهر   ... التي يتملكها وسواس قهري يدفعها وراء ما هو أكثر أقوى أو أعلى أو أكبر أو أصغر               
الالمتناهي الجيد، في   ). سجل غينيس لألرقام القياسية هو الكتاب المقدس للحداثة هذه أو كتاب أسرارها           (المعنية  

  .ته، الفاعلية اإلنسانية الحرة والواعية بذاتهاالمقابل، هو ما يحدد ذاته بذا
إصالح مفهوم األمن يوجب نقدا متكررا لحداثة الالمتناهي السيء التي تعـد بمزيـد مـن الكـوارث البيئيـة                    

من شأن النقد هذا أن يسهم في تحرير عقولنا من عبوديـة            . والمشكالت األمنية وبمستقبل من الفوضى العالمية     
وس بأكثر عدد من الطائرات وأحدثها وأقواها، ومن الصورايخ والدبابات، ومـن القنابـل              األمن المطلق الموس  

ومن وراء نقد حداثة الالمتناهي السيء، وسعيها وراء األمن المطلـق، يتعـين             . إلخ) السالح المطلق (النووية  
إذا التقى المفهوم هذا مع ذاكرة      ف. كذلك نقد مفهوم السيادة المطلقة للدولة، التي ال تعدو كونها تناسخا علمانيا هللا            

تاريخية أخذت تتكون في عصر القوميات األوروبي ونضجت على حرارة المحرقة تكون السم القاتـل الـذي                 
  .اسمه اسرائيل

  9/7/2006الحياة 
  

  االجتياح اإلسرائيلي لغزة في ضوء القانون الدولي .43
  عبداهللا األشعل

وكان الفتـاً أن    .  التفسير اإلسرائيلي في غياب التفسير العربي      المشهد فى غزة يسمح بتعدد التفسيرات، اذ ساد       
سويسرا وحدها دانت السلوك اإلسرائيلي على أساس أنه يتناقض مع اتفاقات جنيف الخاصة بالقـانون الـدولي                 

والمـشهد  . اإلنساني، وعلى األخص االتفاقية الرابعة التي توفر الحماية للسكان المدنيين تحت االحتالل الحربي            
 أن عملية عسكرية قامت بها المقاومة الفلـسطينية ضـد أحـد المواقـع               28/6/2006في غزة باختصار منذ     
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اتخذت إسـرائيل   . العسكرية اإلسرائيلية قتل فيها عدد من الجنود اإلسرائيليين، وتم اختطاف أحد الجنود جريحاً            
» اإلرهـابيون الفلـسطينيون   «بهـا   من هذه العملية ذريعة إلعالن أن القضية تنحصر في عملية إرهابية قـام              

صـورت إسـرائيل    . يقوم بواجبه وفق تعليمات الحكومة اإلسـرائيلية      » بريئاً«واختطفوا فيها جندياً إسرائيلياً     
الحادث بأنه عمل إرهابي ال يجوز التفاوض أو التوصل إلى تسوية بشأنه، ولذا قررت إسرائيل أن قواتها وكل                  

اً ضد اإلرهاب، وتقوم بعمليات واسعة يتم فيها تدمير المنـشآت الحكوميـة،             المجتمع الدولي يقفون صفاً واحد    
، وذلك حتى يـرغم الخـاطفون علـى تـسليم الجنـدى             »العناصر اإلرهابية «ومنازل السكان، وقتل واعتقال     

سـاندت  . المخطوف من دون مقابل وهو إطالق سراح معتقلين من النساء واألطفال فى السجون اإلسـرائيلية              
ت المتحدة هذه النظرية اإلسرائيلية، ووسعت دائرة االتهام لتشمل أيضاً القيادات السياسية لحمـاس فـي                الواليا

سورية وفلسطين، وكذلك اتهام سورية ومطالبتها بتسليم خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحمـاس، والـذي                
ل إسرائيل لعدد كبير من وزراء      كذلك باركت واشنطن اعتقا   . تعتبره إسرائيل والواليات المتحدة رأس اإلرهاب     

وال . الحكومة اإلسرائيلية وأعضاء المجلس التشريعي وقدمتهم بالفعل إلى المحاكمة بتهم القيام بعمليات إرهابية            
تزال إسرائيل تصر على أن الحملة العسكرية الشاملة على غزة وسكانها ستؤدى إلى تحرير الجندى المخطوف                

ل سابقة الخطف كوسيلة من وسائل الصراع، علمـاً بـأن هـذه الوسـيلة               من دون أن تضطر إسرائيل إلدخا     
  .استخدمت بالفعل بنجاح من جانب حزب اهللا فى لبنان

من ناحية ثانية سجلت إسرائيل أن معظم الدول العربية يعتقد بأن قضية غـزة هـي فقـط قـضية الجنـدي                      
لعربية ال يمانع أن يكون هـدف العمليـة         المخطوف، وأشار بعض التعليقات اإلسرائيلية إلى أن معظم الدول ا         

  .لكن خطف وزراء حماس يحرج الحكومات العربية, العسكرية الكبيرة في غزة إسقاط حكومة حماس
فإذا كانت إسرائيل تصر على أن      . ال شك أن تحديد طبيعة المشكلة هو الذي يحدد القضايا القانونية التي تثيرها            

دى في عملية إرهابية، ولذلك فإن أي فعل في سـبيل اسـترداده يكتـسب               نقطة البداية والنهاية هي خطف الجن     
المشروعية من الطابع اإلجرامي للخطف وكذلك نبل الهدف الذي يحرك كل هذه اإلجـراءات وهـو تحريـر                  

ويبدو أن سويسرا ال تمانع قبول هذا الوصف القانوني الذي يجرم الخطف لكنهـا تـدين                . الجندي من خاطفيه  
وبالطبع . أولها عدم التناسب بين الفعل الفلسطيني ورد الفعل اإلسرائيلي        : رائيلية ألسباب عديدة  التصرفات اإلس 

فإن سويسرا ال تبدو لنا معنية بأن الخطف ذريعة وأن الهدف الحقيقي متعدد الطبقـات وينتهـي فـي المـدى                     
  .المنظور إلى إسقاط حكومة حماس

العملية اإلسرائيلية تعتبر عقوبة جماعية من دون تمييز، وهذا         أما السبب الثاني في الموقف السويسري فهو أن         
ال يفترض مشروعية الخطف من عدمه ألن اتفاقية جنيف الرابعة تمنع دولة االحـتالل مـن إنـزال العقـاب                    

كذلك تعتقد سويسرا أن خطف الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي يـؤدي           . الجماعي وترويع السكان المدنيين   
ل الحكومة مما يدين االحتالل المسؤول عن انتظام حياة الفلسطينيين ومرافقهم وتوفير األمـن              إلى تعطيل أعما  

وخصوصاً الكهرباء والماء اللتين قطعتهما إسرائيل عنهم وتتكفل الغارات الجوية بترويعهم وبث الرعـب              , لهم
  .في قلوبهم بل بقتلهم

إسرائيلي أمر مشروع فـى إطـار الـصراع بـين           لكننا نرى أن مهاجمة المقاومة الفلسطينية لموقع عسكري         
المقاومة واالحتالل، وأن خطف الجندى اإلسرائيلي حتى ألغراض المقايضة مع المعتقلين الفلـسطينيين أمـر               
مشروع أيضاً، لكن يعتبر الجندى أسيراً في يد المقاومة الفلسطينية، ويتمتع بوضع األسير وفقاً التفاقية جنيـف                 

رائيل بخطف الوزراء وأعضاء البرلمان فهي مخالفة جسيمة التفاقية جنيف الرابعة وأتفـاق             أما قيام إس  . الثالثة
 وهما يقدمان حماية قانونية دولية للشخصيات المحمية دوليـاً ومـن            79 و 73أوسلو والتفاقي نيويورك لعامي     

ة إسرائيلية هو إمعان فى     بل إن تقديم هؤالء المسؤولين إلى المحاكمة أمام محكم        . بينهم المسؤولون الفلسطينيون  
  .تجاهل قواعد القانون الدولى
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وال تجوز مقايضة األسير اإلسرائيلي بالمسؤولين الفلسطينيين وذلك بسبب اختالف الطبيعة القانونيـة لخطـف               
الجندي والعتقال المسؤولين الفلسطينيين، الخطف مشروع للجندي المقاتل بينما خطف السياسيين وتعويق عمل             

كذلك فإن أعمال القتل واالغتيال وتدمير المنازل والمنشآت تعتبر كلها جـرائم حـرب              . ر مشروع الحكومة غي 
  .تلحق بالمسؤولين اإلسرائيليين كما تلحق بالمسؤولين األميركيين الذين يؤيدون هذه الجرائم

بـاً كمـا يعتبـران      وقد يرد البعض بأن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي يعتبران المقاومة الفلسطينية إرها           
المنظمات الفلسطينية إرهابية، وقد تم وضعها على القائمة السوداء مما يعني تجريم المنظمات وأعمالهـا ممـا                 

وبالفعل تقوم إسرائيل بتنفيذ أحكام اإلعدام في قيادات المقاومة         . يسمح إلسرائيل بقتلهم بموجب قوائم المطلوبين     
ولم نـسمع إدانـة     . تل اإلرهابي قبل التحقق من هويته والتيقن من أعماله        تطبيقاً للنظرية األميركية التي تقر ق     

وهذا الموقف الداعم للجرائم اإلسرائيلية يؤدى إلى إدانـة الزعمـاء           . واحدة من الجانب األوروبي واألميركي    
  .األوروبيين واألميركيين ويتطلب من العالم العربي موقفاً واضحاً مسانداً للمقاومة المشروعة

الصة، أن الحملة اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تتناقض مع التزامات إسرائيل فـي اتفاقيـة جنيـف                 والخ
الرابعة، وفي قواعد القانون الدولي باعتبارها سلطة محتلة وذلك في ضوء الرأي االستشاري لمحكمـة العـدل                 

تصرفات اإلسرائيلية في األراضـي     ولذلك فإن إدانة ال   . الدولية الذي تحدته إسرائيل والواليات المتحدة صراحة      
الفلسطينية المحتلة من جانب محكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل تصلح أيضاً في تحديـد الوصـف                  

مهما حاولت أن ترغم العالم على تصوير الموقف بأنه قضية          , القانوني لعمليات اجتياح غزة من جانب إسرائيل      
ولو قدر لمحكمة العدل الدولية أن تعقب على اجتياح غزة مـن جانـب              . الجندي المخطوف في عملية إرهابية    

إسرائيل ألعادت تأكيد عدد من فقرات الرأي االستشاري وألمرت إسرائيل بالكف عن مهاجمـة الفلـسطينيين،                
والكف عن تعويق حكومة حماس واإلطالق الفوري للوزراء والنواب المعتقلين، وألمرت إسرائيل بالدخول في              

  . جدية من أجل التوصل إلى تسوية عادلة للصراع فى فلسطينمفاوضات
  9/7/2006الحياة 

  
  رمزية معركة المقاومة في غزة .44

  ياسر الزعاترة 
يهدر سيل الشهداء في قطاع غزة في مواجهة عدو مصمم على التعامل مع المعركة في بعـدها الرمـزي ، ال                     

 خاللها إثبات أهليته لزعامة الدولة العبريـة وقدرتـه          سيما وهي األولى بالنسبة إليهود أولمرت الذي يريد من        
على إخضاع الفلسطينيين بسطوة القوة ، تماماً كما كان الدم الفلسطيني الوسيلة الوحيدة لترميم شعبية شـارون                 

  .كلما تراجعت في استطالعات الرأي
جهة، ومعركة اإلبقاء علـى     يدرك الفلسطينيون أو أكثرهم هذا البعد الرمزي في المعركة ، معركة الجندي من              

جذوة االنتصار الكبير الذي تحقق في عملية الوهم المتبدد ، ولذلك يبدون أكثر تصميماً على خوض المعركـة                  
  . حتى النهاية بصرف النظر عن ضخامة التضحيات

بع فـي   وحدهم المهزومون هم الذين يطالبون بإنهاء قضية الجندي على النحو الذي يريده االسرائيليون، وبالط             
ظل الذريعة التقليدية التي تتحدث عن تجنيب الفلسطينيين عقوبات جماعية ، في منطق ال يليق بشعب يجاهـد                  

جاءت قضية الجندي لتفضح خطاب هؤالء وأمثالهم ، ال سيما وهي ذات صـلة              . من أجل التحرر من ذل القيد     
األخيرة في سياق الترويج للوثيقة التـي       بملف األسرى الذين دبجت فيهم قصائد الغزل والمديح خالل األسابيع           

لم تكن لدينا أيـة     . نسبت إليهم ، وهي وثيقة تضمنت ، للمفارقة ، نصاً يتحدث عن اإلفراج عنهم بكل الوسائل               
أوهام حول الهدف من الوثيقة وترويجها ، لكنها األقدار التي جاءت سريعاً لتمعن في فضح الموقـف ، حيـث                    

بة للبعض أهم من األسرى أنفسهم ، بحسب تعبير الكاتب المعروف فهمي هويدي ،              ثبت أن وثيقة األسرى بالنس    
ولو كانوا صادقين في دعواهم لساندوا صفقة التبادل بدل الضغط مع الدبلوماسية المصرية التي تتحـرك تبعـاً                
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أن موقف  على  . لهواجس محلية من أجل اإلفراج عن الجندي لقاء وعد فارغ باإلفراج عن بعض األسرى الحقاً              
قوى المقاومة برفض اإلفراج عن الجندي من دون مقابل ، بصرف النظر عن التداعيات الالحقة هو الموقـف                  
األهم واألكثر رمزية بالنسبة للفلسطينيين ، وهي رسالة ألولمرت ولألمريكيين وللعالم أجمع بأن أحداً لن يتمكن                

  . انتصرت دائماً على جبروت الجالدمن إخضاع الفلسطينيين ، ألن إرادتهم الحرة ستنتصر كما
هي معركة قد تنطوي على الكثير من التضحيات ، لكنها في المقابل معركة رمزية ، وهي اسـتمرار لرسـالة                    
عملية الوهم المتبدد البطولية التي حفرت عميقاً في الوعي الصهيوني ، كما تركت آثارها المهمة فـي الـوعي                   

  .سبوق ، ووضع دولي مسرف في انحيازه للعدوان الصهيونيالفلسطيني في ظل تراجع عربي غير م
هي معركة رمزية وبوسع الفلسطينيين أن يربحوها ، تماماً كما ربحوا قبل أربعة أعوام معركة مخـيم جنـين                   

 ، لكن جذوة المقاومة لـم       2002البطولية ، ذلك المخيم الذي اجتاحه اإلسرائيليون عشرات المرات منذ نيسان            
  .تنطفىء فيه

خطاب الهزيمة الذي يروج له بعض الفلسطينيين ومعهم بعض العرب لحسابات صغيرة ومخاوف معروفة ، ال                
: يمكن أن يكون مقبوالً عند هذا الشعب العظيم ، وال بد من خوض المعركة ، ال سـيما أن الطـرف اآلخـر                      

واإلسـالمية تبـدو بالغـة      األمريكي اإلسرائيلي مأزوم أيضاً ويدرك أن خياراته في مواجهة األمـة العربيـة              
  .الصعوبة

من العراق إلى أفغانستان إلى الصومال ، تخوض األمة مواجهتها مع إرادة اإلذالل ، وفلسطين هـي الرايـة                   
نعلم أننا نتحـدث لغـة ال يفهمهـا         . األولى ومصدر اإللهام ، ولصمودها ومقاومتها تأثير كبير في وعي األمة          

عبنا وأمتنا الحقيقية ، وهي ذاتها اللغة التي دفعـت هـؤالء إلـى الهمـس             المهزومون ، لكننا ندرك أنها لغة ش      
بمواقفهم من قضية الجندي األسير ، فيما يرسلون عسسهم لمطاردة آثاره ، بينما يجاهدون في إثارة الفتنة بـين                   

لـرفض  صفوف المجاهدين بتقسيمهم بين معتدل ومتشدد ، لكأن الركون إلى الذل هو االعتدال المحمود وليس ا               
  .والمقاومة

غزة تقاوم ، وتستصرخ شرفاء األمة ، وإذا صمت اآلذان الرسمية ، فال أقل من أن تنصت الشعوب وقواهـا                    
الحية ، إن لم يكن لتقديم العون فمن أجل كف األذى والتخذيل ، فضالً عن مواعظ االستسالم القادمة من هـذا                     

  .الطرف أو ذاك
  9/7/2006الدستور 

  
  عسكريفرصة التصعيد ال .45

  خيراهللا خيراهللا
ما الذي ينقص المواجهة الدائرة حالياً في قطاع غزة، بين االحتالل اإلسرائيلي والحكومة الفلـسطينية، التـي                 
حولت المواطنين في القطاع رهينة في معركة ال تصب في الضرورة في مصلحة القـضية الفلـسطينية؟ مـا                   

ى الى الحياة وإلى أن يكون حراً مستقالً متمتعاً بحد أدنى من            تشهده غزة يعتبر قبل كّل شيء قضية شعب يسع        
علينا أن نستثني هنا بعض الشعوب في بعض دول المنطقـة حيـث ال              . الكرامة مثله مثل أي شعب في العالم      

يزال اإلنسان يعيش في ظّل قوانين استثنائية بحجة المواجهة مع إسرائيل، في حين أنّـه ال مواجهـة وال مـن              
  !، بل ابتزاز باسم القضية ال أكثر وال أقّليواجهون

يفترض . ينقص المواجهة التي أخذت منحى جديداً منذ أسر الجندي اإلسرائيلي في غزة بعض الشجاعة العربية              
في الدول العربية عقد اجتماع على مستوى رفيع من أجل اتخاذ موقف واضح من التطورات األخيـرة التـي                   

سرائيلية لتنفيذ مآرب خاصة بها مرتبطة أساسا بمشروعها الهادف الـى رسـم             يمكن أن تستخدمها الحكومة اإل    
  .حدود الدولة اليهودية من جانب واحد بحجة أن ال شريك فلسطينياً يمكن التفاوض معه
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بدل الهرب من الواقع األليم ومن اتخاذ موقف صريح وشجاع في آن، يفترض في العرب، بل يتوجب علـيهم،                   
يجب عمله في المرحلة المقبلة في مواجهة الوضع الفلسطيني الراهن الذي أدى إلـى مـأزق                البحث جدياً فيما    

نعم الفلسطينيون في مأزق بعد اقدام مسلّحين على عملية تندرج في سياق التصعيد العـسكري               . يصعب تجاوزه 
عمليـة مبادلـة    فالتصعيد في مواجهة االحتالل والتصدي له أمران مبرران، خصوصاً أن هدف ال           . مع إسرائيل 

نعم، من حق الشعب الفلسطيني التصدي لالحتالل، لكن السؤال         . الجندي اإلسرائيلي بأسرى تحتجزهم أسرائيل    
األهم يظل هل عملية التصدي تندرج في إطار استراتيجية واضحة ومحددة أم أن الهدف هو إحـراج الـسلطة                   

ا أن لها عالقة بمحاور أقليمية ال هم لهـا سـوى   وخدمة أهداف ال مصلحة لها فيها من قريب أو بعيد بمقدار م       
  استخدام الشعب الفلسطيني وقوداً في معارك ال عالقة له بها؟

بطريقة أقل ما يمكن أن توصف به انّها غير         " حماس"إلى اآلن، تصرفت الحكومة الفلسطينية لتي تسيطر عليها         
مرة أخرى،  . ندي اإلسرائيلي ووفّرت غطاء لها    لقد أيدت الحكومة بطريقة أو بأخرى عملية خطف الج        . مسؤولة

عملية الخطف مبررة شرط أن تندرج في إطار خطّة واضحة، لكن المؤسف أن اسرائيل استغلّت العملية لتدمير                 
ما بقي من البنية التحتية في غزة ولمتابعة عملية القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية ممثّلة بالرئاسة التـي                  

  .وها األول في هذه المرحلةتعتبرها عد
عندما يقف العالم مكتوف اليدين يتفرج على المأساة التي تحصل في غزة، بل يبرر اإلرهاب اإلسرائيلي فـي                  

على العرب أن يتحركوا ولو مرة      . حق المواطنين الفلسطينيين، ال بد من موقف عربي يعيد األمور إلى نصابها           
ـ   ات التي تغطيها حكومتها تعود بالضرر على القضية الفلسطينية وعلى الـشعب            إن العملي " حماس"وأن يقولوا ل

  .الفلسطيني وأن هذه العمليات غير مدروسة وأن الهدف الذي تحققه يصب في خدمة المشروع اإلسرائيلي
إسرائيل في مأزق أيضاً، فليس لديها رد على عملية الخطف التي استهدفت أحـد جنودهـا، سـوى التـصعيد                 

وهذا التصعيد ال يشمل الفلسطينيين فحسب، بل أخذ بعداً أقليمياً أيضا خصوصاً بعد توجيه حكومـة                . ريالعسك
ايهود أولمرت واإلدارة األميركية أصابع االتهام إلى النظام السوري الذي حمل بطريقة مباشرة مـسؤولية مـا                 

  . حصل في غزة
وليس سرًأ أن لهذا النظام عالقـة بالتـصعيد الـذي           " حماس"ليس سراً أن النظام في سورية يؤوي قياديين في          

لكن واجب العرب، مرة أخرى، دراسة ما يعود بالفائـدة علـى الـشعب              . تشهده األراضي الفلسطينية المحتلة   
الفلسطيني وما يعود عليه بالضرر؛ فهل التصعيد يفيد الفلسطينيين أم يخدم إسرائيل التي تعرف حكومتهـا مـا                  

ددت هدفها بوضوح ليس بعده وضوح؟ هذه ليست المرة األولى التي تقـول اسـرائيل مـاذا               الذي تريده وقد ح   
  .تريد، في حين يتظاهر العرب بأنهم لم يستوعبوا ذلك

ـ       عليهم في الوقت ذاته النـزول      ". حماس"هناك أكثر من    . واحدة" حماس"على العرب االعتراف بأن ال وجود ل
كّل مـا   .  من يعنيه األمر أن لعبة التصعيد ليست في مصلحة الفلسطينيين          إلى الساحة الفلسطينية بغية إفهام كلّ     

في األمر أن حكومة ايهود أولمرت، الرجل الذي يتبين كّل يوم أنّه أكثر تطرفاً وعنصرية من أرييل شـارون،                   
سرائيلي على الرغم من مظهره الخارجي المغلّف بقشرة من التهذيب، ال تبحث عمن يطلق النار على الجيش اإل                

إنها تبحث بكل بساطة عن التصعيد خدمة للمشروع الذي تسعى إلى تنفيـذه علـى   . وعمن يخطف أحد جنودها  
  .حساب الشعب الفلسطيني

ـ         إن لعبة التصعيد ال تخدم سوى حكومة       " حماس"مطلوب موقف عربي شجاع يسمي األشياء بأسمائها ويقول ل
" حمـاس "لقد تدخّلت مصر، لكـن      . ية في مثل هذه الخطورة    ال يمكن ترك بعض الهواة يتلهون بقض      . أولمرت
واألكيد أن الحكومة االسرائيلية لم تفعل شيئاً كي تنجح الوساطة المصرية، ذلك أن النجاح المـصري                . أفشلتها

  .ليس هماً اسرائيلياً إلى إشعار آخر
اآلن للتالعـب بالقـضية     فال مجال بعـد     ". حماس"باختصار شديد، على العرب العمل على أخذ المبادرة من          

لو كان التصعيد مع إسرائيل ينفع، لما كـان ياسـر           . الفلسطينية والدخول في مواجهات ال تفيد سوى إسرائيل       
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إلى الحصول على أكثرية فـي      " حماس"عرفات اضطر إلى توقيع اتفاق أوسلو الذي أوصل في نهاية المطاف            
ة ال يعرفون ثمن التصعيد العسكري وعن النتـائج         المجلس التشريعي الفلسطيني وتشكيل حكومة تضم مجموع      

  . التي يمكن أن تترتّب على التصعيد
مشكلة هذا الكالم أنّه ربما فات أوانـه        . ليس أمام العرب سوى األخذ بيد الحكومة كي تعود إلى جادة الصواب           

وعها القـائم علـى     مع وجود حكومة إسرائيلية تبحث عن التصعيد وتعتبره فرصة ال  تفوت ما دام يخدم مشر               
" حمـاس "لماذا تفويت هذه الفرصـة التـي قـدمتها          . يمكن التفاوض معه  " عدم وجود شريك فلسطيني   "عبارة  

إلسرائيل على طبق من فضة أو من ذهب؟ منذ متى إسرائيل جمعية خيرية؟ منذ متـى ال تعـرف اسـتغالل                     
أيام الـزمن العربـي    . ي في أيامنا هذه   الفرص التي يوفرها لها العرب؟ هل أحسن من فرصة التصعيد العسكر          

  !الرديء
  9/7/2006الغد االردنية 
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