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  هناك إجماع عربي وإقليمي ودولي على إسقاط حكومة حماس :  للسلطةيزبير .1
 بـين كشف النقاب عن لقاء على الهاتف تم مـؤخرا          أنه  :  وكاالت  نقال عن  9/7/2006 السبيل االردنية    ذكرت
ـ            شخصية ف و يزبير  أن  خاللـه  هلسطينية على عالقة بملف المفاوضات في منظمة التحرير لم يذكر اسمها، أبلغ

 أن هناك إجماعا عربيا     كما أبلغه إسرائيل لن تقبل أية مطالب فلسطينية مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي،            
ض الحل اإلسرائيلي من     وفر ،وإقليميا ودوليا على إسقاط حكومة حماس وتصفية الحركة بكل الطرق والوسائل          

وعلى خط مواز، يقوم دبلوماسيو الواليات المتحدة وعدد مـن الـدول األوروبيـة              يشار إلى أنه    . جانب واحد 
 يدعون فيها إلى محاربة حمـاس والـضغط عليهـا           ،بلقاءات مع فعاليات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس       

  . ذي تقوم به القوات اإلسرائيليةلعدوان ال، ويعبرون عن تفهمهم لإلطالق سراح الجندي
 قـررت   إلسـرائيلية  ا  القيادة السياسية واألمنيـة    ذكرته معاريف من أن     إلى ما  :10/7/2006 السفير   وأشارت
  . حملة أمطار الصيف حتى اإلسقاط التام لحكم حماس، وإعادة الجندي المخطوفمواصلة 

 
 ين فلسطينيين وهدنة متبادلةجلعاد مقابل األسيرات ومعتقل.. مبادرة الفصائل الجديدة .2

كشف إبراهيم أبو النجا رئيس اللجنة العليا للحوار الفلسطيني عن مبادرة فلسطينية جديدة  : جدة،فهيم الحامد
بهدف إنهاء أزمة األسير اإلسرائيلى وإعادة الوضع فى غزة إلى سابق عهده، وقال أبوالنجا فى تصريحات 

إلعالن عن هدنة متبادلة بين الفصائل وإسرائيل بأن تلتزم خاللها الفصائل هاتفية لعكاظ أن المبادرة تتضمن ا
وإسرائيل بوقف إطالق النار من الجانبين، باإلضافة إلى اإلفراج عن األسير اإلسرائيلى مقابل اإلفراج عن 

ال العسكرية معتقلين ومعتقالت فلسطينيات من السجون اإلسرائيلية فى عملية تفاوضية رسمية ووقف كل األعم
وأضاف . وفتح المعابر واإلفراج عن األموال المجمدة وأيضاً اإلفراج عن الوزراء ونواب المجلس التشريعى

وحول الفرق بين هذه  .أبو النجا أن هذه المبادرة هدفها إنهاء االحتقان وعودة األمن واالستقرار فى قطاع غزة
المبادرة تُمثل جميع القُوى والفصائل ومؤسسة الرئاسة ورئاسة المبادرة ومبادرة هنية قال أبوالنجا إن هذه 

وحول إمكانية رفض إسرائيل لهذه المبادرة مثلما رفضت مبادرة هنية قال . الوزراء والمجلس التشريعي
وحول إن كانت هناك ضغوط من قيادات فلسطينية فى  .أبوالنجا إذا على إسرائيل أن تتحمل نتيجة هذا الرفض

 تُمارس على الفلسطينيين فى الداخل قال أبوالنجا إن النتيجة النهائية توصلنا إلى ذلك باعتبار أن القرار الخارج
النهائى لدى بعض الفصائل ليس بيدها وإنما هو بيد قيادات الخارج، ولكنه قال فى نفس الوقت انه يجب أن ال 

أسرى وأسيرات فلسطينيات فى المعتقالت يكون هناك إطالق صراح مجانى لألسير اإلسرائيلى ألن هناك 
  .اإلسرائيلية يجب أن يفرج عنهم أيضاً

غازى حمد المتحدث باسم رئيس الوزراء الفلسطينى أن هناك إجماعا داخل األراضى .دمن جانبه، قال 
 نافياً  مقابل اإلفراج عن األسرى واألسيرات الفلسطينيات،سرائيليالفلسطينية أن يكون اإلفراج عن األسير اال

  . أن تكون هناك أياد خفية داخلية تحاول اللعب بهدف تأزيم الموقف
نبيل شعث قال ليس هناك شك فى أن االجتياح اإلسرائيلى لغزة أدى إليجاد حالة من السخط الفلسطيني .أما د

 في ملف على اإلسرائيليين الذين قتلوا ودمروا ولكن فى نفس الوقت يجب على القيادات الفلسطينية المعنية
إطالق األسير اإلسرائيلي أن يقيموا الموقف بشكل جيد ويضعوا مصالح الشعب الفلسطينى فى المقام األول 
. وهنا أنا ال أطالب بإطالق سراح األسير بشكل مجانى، ولكن أدعو إلى إيجاد موقف موحد وااللتزام بالتعهدات

أما  .ينية من الخارج على القيادات الداخليةوأضاف شعث أنه قد يكون هناك تأثير لبعض القيادات الفلسط
صائب عريقات يرى أن هناك تأثيرا للقيادات الخارجية على صناعة القرار داخل حماس، مؤكداً في هذا .د

  . الصدد على ضرورة إنهاء االجتياح لغزة وفى نفس الوقت الدخول فى مفاوضات جادة حول األسير
  10/7/2006عكاظ 
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  على إعادة إحياء التهدئة والتفاوض حول الجندي األسير لجنة المتابعة تتفق  .3
أعلنت الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء لجنة المتابعة العليا في ختام اجتماع استمر              :كتب فايز أبوعون  

حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية عن التوصل التفاق يقضي باالستعداد الجدي إلحياء عملية التهدئة مـن                 
وأوضح عضو المكتب السياسي لجبهـة النـضال         .لتجنيب الشعب الفلسطيني ويالت التصعيد اإلسرائيلي     جديد  

محمود الزق لأليام أنه تم لهذا الغرض تشكيل لجنة وفاق وطني مصغرة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع                  
وأضـاف الـزق أن      .القوى والفصائل الفلسطينية، باإلضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية، ورجال أعمال          

المجتمعين قدموا ورقة عمل وطنية، تضمنت أربع نقاط أساسية، أولها االستعداد إلحياء عملية التهدئة، وثانيـاً                
ضرورة التفاوض حول الجندي اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة الفلسطينية، ولكن بوسـاطة مقبولـة وجديـة                

ولفت الزق إلى أن لجنة المتابعـة،        .السجون اإلسرائيلية تضمن اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين والعرب من        
 .أكدت حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل بكافة الطرق والوسائل المتاحة له للدفاع عن نفسه ومقدراته               

وذكر أن اللجنة اتفقت في ختام اجتماعها على أن تكون في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الوضـع القـائم،     
 .رس مواجهة األخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني، كيفية ايجاد مخرج لذلكولتدا

 10/7/2006األيام الفلسطينية 
  

   ووقف العدوان اإلسرائيليىمشروع قرار عربي لتبادل األسر  : الخارجية الفلسطينية .4
لى مجلـس االمـن     اعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية ان الدول العربية قررت التقدم ا          : الخليج، وكاالت  ،غزة

الدولي بمشروع قرار يتضمن الوقف الفوري لالعتداء اإلسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، واجـراء               
واضافت الوزارة في بيان أصدرته امس ان مجلس الجامعة العربيـة اتفـق علـى                .تبادل أسرى بين الجانبين   

لموقف العربي حتى تقوم بصياغته وفق ما تراه        مستوى المندوبين على ابالغ المجموعة العربية في نيويورك با        
  :ويتضمن مشروع القرار تسعة بنود وهي كالتالي .مناسبا في مشروع قرار عربي يطرح على مجلس االمن

  .الغربية الوقف الفوري لالعتداءات اإلسرائيلية فورا على قطاع غزة والضفة .1
  .صرة في الضفة الغربيةسحب القوات اإلسرائيلية فورا من قطاع غزة والمناطق المحا .2
  .اطالق سراح المسؤولين الفلسطينيين كافة الذين تم اعتقالهم من قبل السلطات اإلسرائيلية .3
  .تبادل األسرى على الجانبين .4
  .وقف اطالق النار والعمليات العسكرية بكافة أشكالها .5
االتفاقات الدوليـة ذات    للقرارات و  عدم التعرض للمدنيين كافة وضرورة توفير الحماية الدولية لهم طبقا          .6

  .الصلة والقانون االنساني الدولي
التأكيد على ضرورة تضافر الجهود الدولية والتدخل الجدي والفعال من قبل الرباعية إلحياء عملية السالم                .7

  .واستئناف المفاوضات
  .نيةتداعياتها ومخاطرها االنسا وقف اجراءات الحصار االقتصادي لالراضي الفلسطينية والتحذير من .8
  .التأكيد على خطورة فتح جبهات جديدة والتحذير من مخاطر تلك على االمن واالستقرار في المنطقة .9

  10/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  بعد عودة الهدوء المفاوضاتمصدر فلسطيني يتوقع استئناف  .5
ات إال أنه أشار المصدر الفلسطينى الى أنه عرض على واشنطن مؤخرا أربعة مقترحات لتحريك المفاوض

وقال أنه لمس اهتماما لدى إدارة األمن القومي .. رفض اإلفصاح عن هذه المقترحات حتى يتبلور الموقف منها
والبنتاجون ووزارة الخارجية األمريكية بهذه المقترحات وبتحريك األمور، الفتا الى أن مساعد وزير الخارجية 
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وقال المصدر إن كل من التقى بهم في  .ليوم اإلثنينلشؤون الشرق األدنى ديفيد ويلش سيتوجه للمنطقة ا
واشنطن يتحدثون عن ضرورة انطالق العمل نحو بدء المفاوضات بعد أن يعود الهدوء في األراضي 

وأضاف أن رفض الرباعي الدولي لجزئية إعالن وتحديد الحدود اإلسرائيلية من جانب واحد يفتح  .الفلسطينية
م ليستلهموا كيفية رسم الطريق لبناء الدولة الفلسطينية التي تحدث عنها بوش في الباب للفلسطينيين وقياداته

   . حينما أعلن التزامه بقيام دولة فلسطينية لها مقومات البقاء24/6/2002
وقال المصدر إن أبو مازن حينما يتوصل إلى اتفاق ما بشأن الدولة الفلسطينية فالبد أن يوفر الحد األدنى من 

ووصف وثيقة األسرى بأنها شأن فلسطيني داخلي العالقة  .الموجودة على الساحة الفلسطينيةقبول القوى 
وقال أن قاعدة التفاوض موجودة .. إلسرائيل به واليصلح كقاعدة للتفاوض ألنه ال إسرائيل وال الغرب يقبلونها

ت بالحرج من هذه مشيرا الى أن حماس شعر..  الصادر عن مجلس األمن وخارطة الطريق242وهي القرار 
 .الوثيقة ألنها تؤكد على أن المنظمة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني

  10/7/2006القدس الفلسطينية
  

   االوضاع الخطيرة وسبل الخروج من االزمةاالميركي يبحث مع القنصل  عباسالرئيس .6
لقنصل االميركي العام جـاكوب      التقى الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة برام اهللا امس ا          : نائل موسى  ،البيرة

 .والس وبحث معه االوضاع الخطيرة االنسانية واالمنية في االراضي الفلسطينية وسبل الخروج مـن االزمـة               
وسلم الرئيس القنصل االميركي قائمة باحتياجات يومية اساسية غذائية وطبية نفدت من قطـاع غـزة مطالبـا                  

اشاد والس من جانبه باللقاء مع الرئيس ابو مازن ووصـفه بالجيـد             و .االدارة االميركية بالمساعدة في تلبيتها    
 .معبرا عن قلق بالده من الوضع االنساني المتدهور في غزة بسبب نقص االمدادات من المواد االساسـية      . جدا

وقال نحن مهتمون باطالق سراح الجندي ومهتمون ايضا بالمدنيين الفلسطينيين ومعانـاتهم التـي ال نريـد ان               
  .م يعانوننراه

  10/7/2006الحياة الجديدة 
  

   مشعل في دمشق  للقاء مبعوثينعباس يوفد  .7
ذكرت مصادر اذاعية امس ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف عضوين : عمان، رام اهللا الدستور، بترا

ة في شأن مصير في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالتوجه إلى دمشق للتباحث مع قادة حماس والقيادة السوري
وقالت اذاعة سوا ان الوفد المكون من تيسير خالد  .الجندي اإلسرائيلي االسير واألزمة التي يمر بها قطاع غزة

وعبد اهللا حوراني سيجري محادثات مع خالد مشعل وقادة الفصائل الفلسطينية األخرى في دمشق باإلضافة إلى 
عن اعتقادهم بان مشعل ، يون في قضية الجندي االسيرواعرب وسطاء مصر .مسؤولين في الحكومة السورية

وقال احد الوسطاء ان  .يقف وراء عرض الهدنة الذي اقترحه هنية السبت وسارعت اسرائيل الى رفضه
 .العرض ربما كان قد تم اعداده بالتنسيق مع مشعل

  10/7/2006الدستور 
  

 لسطين أن القدومي هو وزير خارجية ف فيه يؤكدقراراأبومازن يصدر  .8
 أصدر الرئيس محمود عباس قرارا رئاسيا يؤكد فيه أن فاروق قدومي هو وزير خارجية دولة :معا، واشنطن

وقال  .فلسطين وهو المخول بالتحدث في الشؤون الخارجية للفلسطينيين وتمثيلها في المحافل الدولية بتكليف منه
تمثيل الفلسطينية في الخارج إلى جانب األمم أبو مازن، في خطاب تم توزيعه على جميع السفارات ومكاتب ال

المتحدة والجامعة العربية إن الدائرة السياسية التي تتخذ من تونس مقرا لها هي بمثابة وزارة الخارجية وأن 
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وقال مصدر فلسطيني، إن حكومة  .رئيس الدائرة السياسية هو المسؤول عن ملف السياسة الخارجية لفلسطين
   . وليس لها أي عالقة بتوجيه أو رسم السياسة الخارجية لدولة فلسطينحماس هي حكومة محلية

وأضاف المصدر أن مسائل التفاوض والتعامل مع المحافل الدولية وقيادة الوفود إلى المؤتمرات والتمثيل 
 بالمنظمات الدولية مثل الجامعة العربية واألمم المتحدة هي أمور تقع في نطاق اختصاص الدائرة السياسية

وقال المصدر إن منظمة التحرير ورئيسها  .لمنظمة التحرير التي يرأسها قدومي وليس لحكومة حماس شأن بها
أبو مازن والقيادة في اللجنة التنفيذية للمنظمة هي المعنية بإدارة شؤون المفاوضات عندما تبدأ أو التمهيد لهذه 

   .المفاوضات
  10/7/2006القدس الفلسطينية

  
  العربية والدولية لوقف العدوان االسرائيلي لبرلماناتاالزعنون يدعو  .9

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لدى ترؤسه اجتماعا العضاء :  كمال زكارنة،عمان
المجلس المتواجدين في االردن امس ان العدوان االسرائيلي على قطاع غزة مخطط له قبل اسر الجندي 

ر الذي يحدثه هذا العدوان وعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين يؤكد النوايا االسرائيلي وان حجم الدما
وقال ان اسرائيل ترفض كل الوساطات والتدخالت  .االسرائيلية المسبقة لشن هذا العدوان الهمجي والوحشي

ولية وحثها والنداءات العربية والدولية لوقف عدوانها، مضيفا انه خاطب البرلمانات العربية واالسالمية والد
على بذل كل جهد ممكن من اجل وقف هذا العدوان البربري على الشعب الفلسطيني والعمل على اطالق سراح 

 .الوزراء والنواب الفلسطينيين
  10/7/2006الدستور 

  
  المساعي العربية مستمرة لعقد جلسة لمجلس األمن: منصور .10

المتحدة ان المساعى العربية مستمرة لعقد جلـسة        رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى االمم        . اكد د  :غزة
واشار منصور   .لمجلس االمن الدولى الدانة االعتداءات االسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى واستمرار الحصار          

فى بيان صادر عن البعثة الفلسطينة لدى االمم المتحدة امس الى اهمية االسراع فى عقد هذه الجلـسة وتبنـي                    
  .ار العربى الذى اوضح انه يواجه احتجاجا من بعض االطرافالمجلس لمشروع القر

وقال ان البعثة الفلسطينة وبتوجيهات من الرئيس عباس تعمل على مدار الساعة مع المجموعة العربية ومنظمة                
المؤتمر االسالمى وكل القوى المؤثرة لعقد جلسة المجلس والوقوف امام الـسياسة االسـرائيلية التـى تنـذر                  

ن بكارثة كبيرة فى كل القطاعات مشيرا الى اهمية تحمل كـوفى عنـان واعـضاء مجلـس االمـن                   الفلسطيني
فرنسا ترى ان مشروع القرار العربـي        وقال ان بعض االطراف ومنها     .لمسؤولياتهم تجاه الجرائم االسرائيلية   

  .غير متوازن فيما تعترض واشنطن وتطالب بإجراء تعديالت عليه
  10/7/2006الحياة الجديدة 

  
  شكل لجنة لحصر اضرار العدوان وتعويض المتضررين تالحكومة الفلسطينية : عوض .11

أعلنت الحكومة الفلسطينية، األحد، أنها تبذل جهودا مكثفة إلعادة ما دمرته آلة الحرب اإلسـرائيلية               : ألفت حداد 
 أمين عام مجلس    وقال محمد عوض   . قطاع غزة، منذ حوالي أسبوعين     ىخالل العملية العسكرية المتواصلة عل    
إن عمليات التدمير اإلسرائيلي، أثرت بشكل كبير علـى االحتياجـات            :حدالوزراء في مؤتمر صحفي عقده األ     

األساسية للمواطنين، خاصة الكهرباء والمياه والوقود، مبينا أن هذه األضرار كان لها اثر سلبي كبير على حياة                 
 ألف لتر بنزين، كوقود ولتـشغيل       150 ألف لتر سوالر، و    400وأوضح أنه تم إدخال      .المواطنين الفلسطينيين 

 طن غاز المستخدم لألغراض المنزلية، عالوة على المـساعي الجاريـة            130آبار المياه، باإلضافة إلى إدخال      
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وأشار إلى خطة يتم اإلعداد لها حاليا لتوزيع المياه بشكل مناسب           . إلدخال المواد الالزمة إلعادة رصف الطرق     
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، قال عوض أن الحكومة تبذل مساعي حثيثة إلدخال محوالت              . المواطنين على كافة 

وضعنا خطة لتوزيـع    : كهرباء من مصر إلى القطاع للبدء الفوري في إعادة تشغيل محطة الكهرباء، وأضاف            
ي تقوم بضرب محوالت    قطاع، إال أن إسرائيل تصر على استهداف كافة خطوط الكهرباء، وه          الالكهرباء على   

 .أساسية وخطوط ضغط عالي في أكثر من منطقة مما يؤدى إلى انقطاع التيـار الكهربـائي لفتـرات طويلـة           
قطـاع،  لوأوضح أن المفاوضات مع الشركات اإلسرائيلية مازالت قائمة بهدف زيادة القدرة الكهربائية المغذية ل             

 ميغا واط فإن هذا     160ألراضي الفلسطينية بخط تغذية بـ      وقال أنه في حال تم الموافقة على تزويد إسرائيل ل         
إن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، قد أصدر       :  وقال عوض  .سيؤدي إلى تقليص فترات انقطاع التيار الكهرباء      

قرارا يتم بموجبه تشكيل لجنة لتقييم األضرار في المناطق التي اجتاحتها القوات اإلسرائيلية، بحيث يتم العمـل                 
وأوضح أنه تم إعداد مناطق      .ويض المتضررين فيها وترتيب أماكن إيواء مناسبة لمن تضررت بيوتهم         على تع 

إيواء للمواطنين المتضررين وتم تجهيزها بكل االحتياجات الضرورية، مشيرا إلى وجود تعاون مباشـر بـين                
ظي المدن في مختلـف     وكالة غوث وتشغيل الالجئين ووزارات الشئون االجتماعية واالقتصاد والصحة ومحاف         

  .المناطق لتأمين احتياجات األسر المتضررة
  9/7/2006 48عرب 

  
  حماس تعد مبادرة جديدة لتهدئة االوضاع االمنية فى غزة .12

نها تعد مبادرة جديدة لتهدئة االوضاع االمنية فى غزة من خـالل اجـراء              اقالت حركة حماس    :  وكاالت ،غزة
 وقال غازى حمد ان المبادرة ما زالت فى مراحلهـا االولـى،             0وليةاتصاالت مع بعض االطراف العربية والد     

 اال  ،مضيفا ان تلك المبادرة ربما لن تكون بعيدة عن مبادرة اسماعيل هنية التى دعا فيها الى وقف اطالق النار                  
ـ           . انه اوضح انه البد من انتظار الصيغة النهائية        زة واوضح ان المبادرة تهدف الى خلق اجواء ايجابية فـى غ

لحل قضية الجندى االسرائيلى المخطوف بطريقة هادئة بعيدا عن التصعيد، محذرا من ان التصعيد سيؤدي الى                
تفاقم االوضاع وتأزمها وربما إلفشال كافة الجهود لحل هذه االزمة بطريقة ايجابية، واشار الـى ان المبـادرة                  

ائيلي وااللتزام بالتهدئة االمر الذى سيـساعد       تنص على وقف تام الطالق النار من الجانبين الفلسطينى واالسر         
مؤكدا ان الحكومة الفلسطينية قادرة علـى وقـف تـام            فى دفع االمور الى االمام بدال من الفعل وردة الفعل،         

  . الطالق القذائف الصاروخية حالة استجابة اسرائيل للمبادرة، وقال ان هذه هى الطريقة الوحيدة النهاء القضية
10/7/2006 الشرق القطرية  

  
   هنية الى التهدئة هو بمثابة إعالن حربدعوةرفض إسرائيل : كتائب القسام .13

توعدت كتائب القسام جيش االحتالل والمستوطنين بخسائر وهزائم وانتكاسات لم تكن فـي              : آمال شحادة  ،غزة
بع التهدئة وإيجـاد    حسبانهم، بعد رفض الكيان مبادرة اسماعيل هنية بوقف العمليات العسكرية والعودة الى مر            

 .واعتبرت ان رفض إسرائيل دعوة هنية الى التهدئة هو بمثابة إعـالن حـرب             . حل تفاوضي للجندي االسير   
وأكدت انها تعرف جيدا ان خيارات العدو ضئيلة وقد استنفد كل ما بجعبته من وسائل ولم يبـق لديـه سـوى                      

  . الكثير من الفشل واالخفاقات المقبلة
10/7/2006 الخليج اإلماراتية  

  
 حزب اهللا قدوة حسنة والموقف العربي مخجل: ابو مجاهد .14

اكد ابو مجاهد احد قادة لجان المقاومة الشعبية والناطق االعالمي باسمها بأن االجنحـة               : وليد عوض  ،رام اهللا 
ايـة  العسكرية الفلسطينية التي تأسر الجندي االسرائيلي جلعاد شليط في غزة ال تتلقي اوامر مـن سـورية او                   
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 . احد من الخارج يحركها ويشير عليها ماذا تفعل        ى ان فصائل المقاومة ال تحتاج ال      ىشيرا ال ، م جهات خارجية 
 اجنحة فلسطينية مـسلحة،     3الجندي في أسر    ان  وحول تلقي تعليمات من خالد مشعل بشأن مصير الجندي قال           

دي وليس فصيالً لوحده، نافيا بذلك ان       وهناك غرفة عمليات مشتركة لهذه االجنحة وهي التي تقرر مصير الجن          
وبشأن الموقف الرسمي والشعبي العربي      .يكون مشعل هو من يعرقل امكانية اطالق سراح الجندي االسرائيلي         

 العرب ان يفيقـوا     ىعلانه  الموقف العربي موقف مخجل، واضاف      ان   قال   ، غزة ىمن العدوان االسرائيلي عل   
وحول عملية الوهم المتبدد وظروفها وبصمات حزب اهللا عليهـا قـال ابـو              . من غفلتهم، وان يقفوا وقفة جادة     

 المقاومة الفلسطينية تعتبر حزب اهللا اسوة حسنة، وقدوة للمقاومة، اال ان هذه العملية النوعية كانـت                 انمجاهد  
. سـير واكد توقف المفاوضات حول الجندي اال      .من تخطيط واشراف قادة االجنحة المسلحة التي نفذت العملية        

وبشأن اقتراح اسماعيل هنية بالعودة الي حالة التهدئة مع اسرائيل قال ابو مجاهـد نحـن نقبـل اي عـرض                     
 . لمصلحة الشعب الفلسطيني

10/7/2006القدس العربي   
  

  حماس تدعو إلى إعادة النظر في اتفاقية معبر رفح  .15
فح الحدودي التي تم توقيعها قبل عـدة        دعت حركة حماس إلى إعادة النظر في بنود اتفاقية معبر ر          : ألفت حداد 

نسحاب اإلسرائيلي من غزة، موضحة أن هذه االتفاقية التي وصفتها بأنها سيئة الصيت تـساوقت               االشهور اثر   
ن معانـاة   اوقالـت فـي بيـان لهـا          .مع أجندة خاصة ال تمت بأية صلة لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضاياه          

تدخل أسبوعها الثالث دون أن يحرك أحد من دول العالم الـديمقراطي            الفلسطينيين المحتجزين على معبر رفح      
المتحضر ساكنا، ودون أن تبدر أية بادرة حقيقية على المستوى اإلقليمي والدولي لوقف معاناة العالقين الـذين                 

بيـر،  وشددت على خطورة هذه القضية السياسية ذات البعد اإلنساني الك          .يعيشون ظروفا بالغة القسوة والتعقيد    
ن المراقبين األوروبيين يتحملون قسطا كبيرا      اوأضاف البيان    .داعية إلى ضرورة إيجاد الحلول العاجلة إلنهائها      

لية جراء استجابتهم للتوجيهات اإلسرائيلية، في الوقت الذي ال يملك الجانب الفلسطيني أي قـدرة أو                ؤمن المس 
 .هامهم وأداء واجباتهم المنصوص عليها في اتفاقية المعبـر        تأثير باتجاه حمل هؤالء المراقبين على االلتزام بم       

وشددت حماس على ضرورة قيام الفضائيات ووسائل اإلعالم كافة بحمالت إعالمية مكثفـة لفـضح حقيقـة                 
الممارسات الالإنسانية تجاه العالقين على المعبر، وتسليط الضوء على مخاطر العمل باتفاقية المعبر فـي ظـل                 

عايير الحالية، والعمل على نقل معاناة الناس التي بلغت حـدا ال يوصـف، وذروة يـصعب                 االشتراطات والم 
    .تجاهلها

9/7/2006 48عرب   
 

   مع الشعب الفلسطينياً في بيروت والجنوب تضامنتاعتصاما .16
نظمت الجماعة اإلسالمية في لبنان اعتصاماً امام بيت األمم المتحدة فـي وسـط بيـروت اسـتنكاراً                  : بيروت
ودعا مـسؤول هيئـة نـصرة        .ازر االسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتنديداً بالصمت العربي والدولي        للمج

األقصى في بيروت الشيخ حسام الغالي الى عدم اإلفراج عن األسير اإلسرائيلي إال بالتفاوض واطالق األسرى                
 على إدانة سياسة الكيل     ، الجنوب المسؤول السياسي للجماعة في   ،  فيما شدد بسام حمود   . في السجون االسرائيلية  

بمكيالين من جانب األمم المتحدة وراعية االرهاب العالمي الواليات المتحدة االميركيـة، والـصمت العربـي                
المريب، وطالب فصائل المقاومة ايضاً بعدم إطالق سراح الجندي األسـير اال فـي عمليـة تبـادل أسـرى                    

وقراطية اعتصاماً أمام مكتب االونروا في مخيم الرشيدية لالجئـين          ونظمت الجبهتان الشعبية والديم    .فلسطينيين
الفلسطينيين في جنوب لبنان، تحت شعار من أجل وحدة شعبنا وقواه المقاومة في مواجهة االحتالل واسـتنكاراً                 
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للمجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وتضامناً مع األسرى والمختطفين في سجون االحتالل، ولمناسـبة              
  ذكرى السنوية الستشهاد القائد غسان كنفانيال

10/7/2006الحياة   
  

  التصريحات التي تُشكك في المقاومة تَخرج من ُأناٍس ارتبطت مصالحهم بالعدو: البردويل .17
صالح البردويل، الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية، أن التصريحات التـي تـضرب المقاومـة               . رأى د  :غزة

تجارة الخاسرة، تخرج من أناٍس مرعـوبين ارتبطـت مـصالحهم وجيـوبهم بالعـدو      وتُشَكك فيها وتصفها بال 
وأكد البردويل أن المقاومة بالنسبة لهؤالء تجارة خاسرة فعالً، ألنه إذا خـرج األسـرى وخـرج                  .الصهيوني

بة إلـيهم   هذا أمر طبيعي بالنـس    : وقال. الجندي الصهيوني األسير وقلتْ عطاءات االحتالل، فلن يستفيدوا شيئاً        
جذورنا نحن هي جذور هذا الـشعب األصـيل         : وقال .وهذا يتماشى مع الثقافة التي تربى عليها هؤالء الناس        

وهذه األمة، ونأخذها من عمق التاريخ اإلسالمي في عمق البطوالت والقرآن الكريم والـسنة النبويـة وسـير                  
اداً عظيماً، والجذور األخرى تمتد في كيان       فجذورنا راسخة في األرض وجذور المقاومة ممتدةٌ امتد       . الصحابة

  .االحتالل وفي مصالح آنية ال تكاد ترتقي ألن يقال عنها ثقافة حقيقية
9/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
   من غضب الحالمينيحذرسلطان أبو العينين  .18

للقاء الذي دعت اليه منظمـة      ا في   سلطان أبو العينين كلمة حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية          ألقى
مخـيم عـين الحلـوة       في   التحرير الفلسطينية والحملة األهلية لنصرة فلسطين والعراق تضامناً مع معن بشور          

محمـود  لالى الشأن الداخلي الفلسطيني متناوالً االنتقادات التي توجهها حركة حماس           فيها  ، تطرق   جنوب لبنان 
كلمون عن الرئيس ابو مازن والذين يقولون ان أيديهم ليست ملطخـة            هناك بعض السفهاء الذين يت    : عباس فقال 

اننا نتفاوض في وضـح النهـار       . بالدماء وليس لهم سالح في المخيمات وال خارجها وعند جهينة الخبر اليقين           
وسنبقى نحمي الحكومة الفلسطينية    . وليس خفية ألن فلسطين أكبر من الحسابات الشخصية ولن ننجر الى الفتنة           

داعياً حماس للخروج مـن التحـريض       . و بقي اسماعيل هنية رئيسها، وهذا قرار واضح من فتح والمنظمة          ول
وانتقد مقاطعة تحالف القوى الفلسطينية لزيارة الوفد الوزاري الـى           .ومحذراً اياها مما وصفه بغضب الحالمين     

ها في الجولة األولى وقال غريـب أمـر         مخيم عين الحلوة مستغرباً هذه المقاطعة بعدما اقاموا الدنيا ولم يقعدو          
نقول للحكومـة   : وفي موضوع الحوار اللبناني الفلسطيني قال     . هؤالء ألنهم ليسوا أسياد أنفسهم ولن يكونوا أبداً       

اللبنانية لقد تجاوزنا موضوع الوفد الفلسطيني الموحد، فهناك مرجعية للشعب الفلسطيني هي منظمة التحريـر               
. ولن نقبل اال أن نكون تحت سيادة القـانون اللبنـاني          . ثيل شعبنا الفلسطيني في لبنان    وهي الجهة الحصرية لتم   

وأن السالح في المخيمات من المحرمات وواهم من يعتبر أن هذا السالح قابل للمقايضة، فهـو صـمام أمـان             
   .لضمان العودة

10/7/2006المستقبل   
 

   مسؤول تفجيرات لندن على صلة بمنفذي هجمات تل أبيب   .19
ان محمد صديق خان المتهم بتزعم االنتحـاريين        ) سي.بي.بي(ذكرت هيئة االذاعة البريطانية     : وكاالت،  لندن

 كان على صلة بانتحاريين بريطـانيين اخـرين         2005االربعة الذين نفذوا تفجيرات لندن في السابع من يوليو          
علومات الى شهادة خورشيد فياض رجل      وتستند هذه الم  .  2003فجر احدهما نفسه امام حانة في تل ابيب عام          

االعمال الذي يدير شركة معدات كمبيوتر في مانشستر، شمال غرب انجلترا، جاءت في فيلم وثـائقي بعنـوان          
 ويؤكد فياض في هذا التحقيق انه التقى محمد صديق خان ثـالث او اربـع                .االنتحاريون البريطانيون االوائل  
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احد هذه اللقاءات برفقة عمر خان شريف وفي لقـاء آخـر برفقـة              وكان صديق خان في     .  2001 مرات منذ 
اصف محمد حنيف وكان هؤالء يريدون تجنيد شبان مسلمين بريطانيين الرسالهم الى معسكرات تـدريب فـي         

 وتدعو هذه المعلومات الى التساؤل عما اذا كان محمـد صـديق خـان هـو                 .باكستان وسوريا او افغانستان   
يب االنتحاري ال سيما وان صديق قام بزيارة قصيرة جدا لم تستغرق سـوى يـوم                المحرض على هجوم تل اب    

   .واحد السرائيل قبل شهرين من هذا الهجوم
10/7/2006 االتحاد االماراتية  

 
   كبادرة حسن نية  فلسطينيينأولمرت يكشف انه ناقش وبوش اطالق اسرى .20

 الوزراء بعدم اطالق تصريحات عن      سبوعية، خالل جلسة الحكومة اال     أولمرت طالب:  اسعد تلحمي  -الناصرة  
وكشف انه في زيارته لواشنطن تحدث الى بوش عن امكان اطالق اسـرى              .الجندي لحساسية الموضوع  قضية  

 اسرائيل استعدت لعمليتها العسكرية ضد اطالق قذائف القسام          في وقت أقر فيه أن     .فلسطينيين كبادرة حسن نية   
 على االنتقادات الدولية على العدوان، وقـال ان اسـرائيل           في نفس السياق  د  ور .قبل وقوع عملية كيرم شالوم    

يـشار إلـى أن     . انسحبت من قطاع غزة الى حدودها الدولية، وترى في قصفها بالقسام اعتداء على سـيادتها              
لنا ، مع  ُأخرجت من سياقها   ألنها ها سارع الى النأي بنفسه عن     ، الذي شهدت نقاشاً حول تصريحات ديختر    الجلسة  

، إال أنـه علـى      صفقة تبادل اسرى، مضيفاً أن إسرائيل تخوض حرب استنزاف أقحم فيها مدنيون           ل معارضته
وأضاف أنه يجب أال تنتظر الحكومة سـقوط قتلـى          . تصعيد في غير مصلحتها   الرغم من ذلك أشار إلى أن ال      

اء على التهديد المتواصل لنحـو       وسائل متنوعة للقض   يهلد الذي   إسرائيليين بقذائف القسام حتى تطلق يد الجيش      
من جانبها، أعلنت ليفني أنه يجب الحذر من محاوالت حماس، عبر مبـادرة اسـماعيل                و . ألف إسرائيلي  200

وقالت إن الغرض من المبادرة استدعاء ضغط دولـي لوقـف           . هنية، الظهور كحركة تتبنى االعتدال والليونة     
 رة ووثيقة األسرى التي أعدت ايضاً للتلويح الى اعتدال فلـسطيني          ساوت بين المباد  كما أنها   . العملية العسكرية 

 أن إسرائيل ستحظى بمزيد من الشرعية الدولية لعملياتها العسكرية فـي حـال               بالقول، وتابعت. بحسب رأيها 
 أن الحملة اإلعالمية الحالية التي تقوم بها وزارتهـا تبغـي وضـع              أشارت إلى و. عرفت كيف تستعمل القوة   

 ومن جهته   . وكأنهما مسؤولتان بالقدر ذاته عن األزمة الناشبة       ،في الخانة ذاتها حيث السلطة الفلسطينية     إسرائيل  
األمر رهـن بتفـادي     حيث أن    ،رأى بيريز وجوب أن تحرص إسرائيل على أال يتوقف الدعم الدولي لعدوانها           

  .المساس بمدنيين فلسطينيين
  10/7/2006الحياة 

  
  أكثر أهمية من أي وقت مضىباتوا ماس ومشعل  الذراع العسكري لح:بيدتس .21

نه منـذ اختطـاف     أقال رئيس وحدة األبحاث في االستخبارات العسكرية، في اجتماع الحكومة           : حلمي موسى 
وأضاف . الجندي غدا الذراع العسكري لحماس ومشعل أكثر أهمية من أي وقت مضى إذ أن الجندي بحوزتهم               

 معتبـرا أن    ،ات حول وجوب الحصول على أسرى في مقابل الجنـدي          أي خالف  الحركةأنه ليست هناك داخل     
 يحاول تسريع هذه العملية عبر إصدار اإلنذارات، من أجـل عـدم الـسماح بتنـويم                 حماسالذراع العسكري ل  

 سـيعتبر إنجـازا   حيثن اإلفراج عن اسرى فلسطينيين يعزز من قوة حماس،        أ ،وأنهى تقريره بالقول   .القضية
ولكن إذا أضرت عملية الجيش بهذا التنظيم أكثر، فإنه لن يتمكن من تحقيق وعـوده               .  إليهم غير عادي بالنسبة  

 إلى أن حماس تعيش حاليا معضلة صعبة، موضحا أن اسـر             من جهته  أشار نائب رئيس الشاباك    فيما   .للناخب
ـ    أ  موضـحا  وقـال . الجندي وضع بين يديها ذخرا على شاكلة احتمال تحرير سـجناء           ة ن خطـوات الحكوم

وفي نهاية المطـاف تفهـم   . اإلسرائيلية تضع هذه المنظمة أمام مشكلة استراتيجية، عبر تهديد نجاحاتها وأدائها     
 تخشى من أن الروافع التي تـستخدمها إسـرائيل          هاوأضاف أن . أنها لم تفلح في التعبير عن إنجازها السياسي       
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.  الثمن الذي تطلبه فـي مقابـل الجنـدي         ستقود إلى ممارسة الجمهور الفلسطيني الضغط عليها وإلى تخفيض        
وجـدير  .  في األسبوع الماضـي    نأفضل مقابل حماس مما كا      اآلن بأن الوضع االسرائيلي  وخلص إلى القول    

 وبالمقابـل قـاال أن    .  بأن الذراع العسكري لحماس لم يتضرر بشكل جوهري حتـى اآلن           ااعترفبالذكر أنهما   
ا يجري على األرض ويحاول ترميم صورته كـصاحب دور فـي            محمود عباس يكاد يكون عديم التأثير في م       

  . نه يجمع األموال لدفع رواتب الموظفينأالسلطة، و
  10/7/2006السفير 

  
  غير جادة الجنديتركية لتحرير الوساطة مكتب اولمرت يعتبر ال .22

يوم أنها حلـت     التي قالت عنها معاريف ال      ان قضية الوساطة التركية    رئيس الوزراء االسرائيلي،   مكتب   أعتبر
ـ    ، مع اولمرت  هاربطكما رفضوا    . ليست جادة  مكان الوساطة المصرية بين اسرائيل وحماس،      ريف ا إال أن مع

وأعرب المسئولون عن   . ن هذه المبادرة تعود لمستشار رئيس الوزراء      أ قالوا   ،نقلت اقواالً عن مسئولين آخرين    
  .  ل مقبول على الطرفينواصفينها بالفرصة الحقيقية لخلق ادوات لحها، تأييدهم ل

  10/7/2006 48عرب 
  

  تحريم االسالم لقتل االسرى ضمانتنا لحياة الجندي: بيريتس .23
 هو أن إسرائيل حـصلت علـى        ، حتى اآلن   العسكرية  أشار بيرتس إلى أن اإلنجاز األهم للعملية       :حلمي موسى 

أشار في  و. الم يحرم قتل االسرى   بوليصة تأمين لسالمة الجندي على شكل اإلعالن الذي قدمته حماس بأن اإلس           
  . تضعف وهي تبحث عن كل وسيلة لوقف النارحماسن أ نفس السياق إلى

  10/7/2006السفير 
  

  أنا ماٍض في خطة التجميع رغم األحداث : اولمرت .24
نوي اإلستمرار بفكرة التجميع ألنها الفكـرة  ي هأن،  قال اولمرت في لقاء مع الصحفيين األجانب في القدس اليوم         

 حول ضرورة اإلنفـصال     هغير رأي تلم  أشار إلى أن االحداث األخيرة      و. التي من شأنها تحريك الشرق األوسط     
 النـاس فـي     في حديثه عن العملية العسكرية أن     وزعم  . عن الفلسطينيين وترسيم حدود يتم االعتراف بها دوليا       

أضاف قـائال أن الحلـم      و. صالحهمغزة يستحقون أن تكون لهم جودة حياة وان تكون لهم حكومة تقلق على م             
سف، لم يكن هنـاك     لأل، إال أنه و    الفلسطينيين مععالقات جديدة   إقامة  كان  االسرائيلي عند االنسحاب من غزة      

  .ذلك الحينيوم هادئ لمواطني اسرائيل منذ 
  10/7/2006 48عرب 

  
   بين االسرائيليين والفلسطينيينالطيبي يتوقع تبادل أسرى .25

ألسرى من اجل ل عملية تبادل إلىستضطر الحكومة اإلسرائيلية  لطيبى انه عاجال أم أجال  أوضح احمد ا:قنا
أن هناك بلبلة وتناقضا في التصريحات اإلسرائيلية، شار إلى  وأ .األسير وهي تدرك ذلك إطالق سراح الجندي 

نهم أنفس الجملة يقولون  ثم ب، بأنهم سيبذلون كل جهد من اجل إعادة الجندي حيا من جهة يقولونهمموضحا أن 
وأشار إلى أن العدوان الحالي على غزة ليس له عالقة     .لن يوافقوا على إطالق سراح األسرى الفلسطينيين

 .بل هو برنامج إليقاف عمليات إطالق صواريخ القسامي، الجند بقضية اسر 
  10/7/2006البيان 
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   شيكل لتطوير صاروخ مضاد للقسام مليار .26
بعد ،   القسام فات داخل وزارة األمن بشأن اإلستثمار في تطوير منظومة أسلحة إلسقاط صواريخ           تبين وجود خال  

 تكاليف   أن  أن تكاليف مثل هذا المشروع تصل إلى مليارد شيكل، فضالً عن           ،قتصاديةالحسابات ا ال أن أظهرت 
  . ألف دوالر100-50 تتراوح ما بين  مضادإطالق كل صاروخ

  10/7/2006 48عرب 
  

  واصل طهنائب السرائيلية ضد الحملة ا التواصل .27
 واصـل وزير الداخلية الى فحص امكان نزع المواطنة االسرائيلية عن          ،  ليكودمن ال دعا يغال أردان    : الناصرة

مـن   نائب آخر قال   فيما   .طه، كما دعا الى فتح تحقيق جنائي ضده بداعي التحريض على العنف ضد اسرائيل             
رد طـه علـى      أما من جهته فقـد       .ان أحصنة طروادة تسللت الى الكنيست      ان تصريحات طه تثبت      ،مفدالال

 ان الحصانة البرلمانية يجب ان ترفع عن نواب اليمين المتطرف الذين يحرضون على النواب               ،التحريض قائالً 
 ان كل المواثيق الدولية تشرع للـشعب الـرازح تحـت             من جهة أخرى،   وأضاف. العرب والشعب الفلسطيني  

  .مقاومة بكل الطرقلااالحتالل 
  10/7/2006الحياة 

  
  لقتله صحافياً بريطانياً احتمال محاكمة جندي إسرائيلي .28

يواجه جندي إسرائيلي احتمال المحاكمة في المملكة المتحدة بعدما أمر النائب العام البريطاني الـشرطة فـتح                 
وجـاء   .قطاع غزة قبل ثالث سنوات    تحقيق بشأن مالبسات قتل بريطاني كان يعمل منتجاً لألفالم الوثائقية في            

 بعد ستة أسابيع من الزيارة التي قام بها إلى تل أبيب لمناقشة القضية مع نظيره اإلسـرائيلي                  النائب العام تدخل  
  .ومسؤولين آخرين هناك

  10/7/2006المستقبل 
  

   والنقب الجليل لدعم تهويدإعفاءات ضريبية  .29
مة اإلسرائيلية إلى حملة إعفاءات ضريبية لتـشجيع الـصناعيين          في إطار تهويد الجليل والنقب، بادرت الحكو      

  .اإلسرائيليين على نقل مصانعهم إلى الجليل والنقب
 9/7/2006 48عرب 

  
 السفير االسرائيلي في وارسو يقاطع وزيرا بولنديا يعتبره معاديا للسامية   .30

بولندي العضو في حزب يميني  قرر سفير اسرائيل في وارسو مقاطعة وزير التربية ال:ف ب  ا ـ القدس
 ان السفير طلب من الرئيس البولندي ومن اخيه المرشح ليكون  وذكر.متطرف تتهمه اسرائيل بمعاداة السامية

 ان يسحب من وزارة التربية مسؤولية تنظيم رحالت للشباب االسرائيليين الى مواقع عن ،رئيسا للوزراء
 . نديينالمحرقة النازية، وعقد لقاءات مع شباب بول

  10/7/2006الدستور 
  

   في غزةاستمرار الغارات الجوية والقصف يستهدف المدنيين ويدمر جسرا رئيسيا .31
لم تتوقف آلة الموت االسرائيلية عن  :عبد الرازق أبو جزر عن غزة من  10/7/2006 القبس الكويتية قالت

وية أسفرت عن سقوط عدد من  غارات ج أمساستهداف المناطق السكنية الفلسطينية، ونفذت المروحيات
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وقال . 'بتنفيذ اجتياحات ومجازر وعمليات في أماكن أخرى'وهددت اسرائيل . الشهداء غالبيتهم من المدنيين
شهود عيان ان طائرة اسرائيلية اطلقت صاروخا على سيارة فلسطينية تقل نشطاء في جنوب القطاع األمر 

وقال مسعفون والشرطة . ال يقل عن أربعة مدنيين آخرينالذي أدى إلى استشهاد احد المارة واصابة ما 
الفلسطينية ان ثالثة مقاومين على األقل جرحوا في غارة جوية اسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح أمس 

كما قصفت الطائرات أيضا جسرا رئيسيا في شمال غزة، على الرغم من نداء األمم . األحد قرب معبر المنطار
  .استهداف البنية األساسية الهشة لقطاع غزةالمتحدة بالكف عن 

  
استشهد مواطن، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، في : ألفت حداد عن 10/7/2006 48 عرب موقع وأورد

وأوضح مدير العالقات العامة في مستشفى الشفاء في المدينة، أن  .غارة إسرائيلية جديدة على شرق مدينة غزة
وقال إن  .رة، وقد استشهد أحدهم متأثراً بجراحه بعد إدخاله إلى غرفة العملياتثالثة مواطنين أصيبوا في الغا

المواطنين الثالثة وصلوا في حالة خطيرة جداً، جراء إصابتهم بشظايا الصاروخ، واحتراق أجسادهم بشكل شبه 
  .كامل، واستشهد احدهم في وقت الحق وهو مجهول الهوية

 
  في عين الحلوة لحماس  شعبيةمسيرة .32

، انطلقت مسيرة نظمتها حركة حماس تضامناً مع الشعب          عين الحلوة  ن أمام مسجد خالد بن الوليد داخل مخيم       م
الفلسطيني، وشارك فيها النائب عن حماس في البرلمان الفلسطيني أم نضال فرحات وممثلون عن عـدد مـن                  

 األعالم الفلـسطينية ورايـات      ورفع المشاركون في المسيرة    ..الفصائل الفلسطينية وعن أحزاب وقوى لبنانية     
. ألقى أسامة حمدان كلمة أكد فيها التمسك بالمقاومة في فلسطين حتى دحر االحـتالل            وحماس وصور شهدائها،    

ان األخوة الذين أسروا الجندي الـصهيوني  : وقال.. وانتقد لقاء أبو مازن مع ايهود اولمرت ومع شيمون بيريز         
ان عدونا ال يفهم    ..  واحدة عنه ولن يطلقوا سراحه حتى نجد أسرانا بيننا         هم على العهد ولن يقدموا اية معلومة      

سوى لغة القوة، لذلك نقول لكل الذين يظنون أن هناك لغة أخرى اذا لم تكونوا اهالً ألن تكونوا رجاالً مقاومين                    
مسؤول انـه يطالـب     فما معنى أن يقول     . أشداء فأطبقوا أفواهكم، ال نريد أن نسمع كالماً ال مكان له وال قيمة            

أتعجب من مسؤول يطالبنا بوقف المقاومة وال       .. بوقف اطالق الصواريخ وصواريخ العدو تنهال على رؤوسنا       
وماذا يعني عندما يدعو وزير الداخلية األجهزة األمنية أن تـدافع عـن             .. يجرؤ أن يطالب العدو بوقف عدوانه     

   .ه الدعوةالشعب الفلسطيني فيأتي مسؤول ليقول انه ال يقبل هذ
ثم كانت كلمة لعضو المجلس التشريعي أم نضال فرحات أكدت فيها أن التجويع والحصار لن يثنـي الـشعب                   
الفلسطيني عن مواصلة خياره في المقاومة حتى التحرير، مناشدة القوى الفلسطينية في الـداخل والخـارج أن                 

  .تكون يداً واحدة ضد العدو المشترك
  10/7/2006المستقبل 

  
    في غزةرات وتحركات دولية لمنع وقوع كارثة انسانيةتحذي .33

يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة ازمة انسانية بسبب العـدوان االسـرائيلي والحـصار       :  فتحي صباح  -غزة  
وبحـسب مـسؤول ملـف       .واغالق المعابر، وتتوالى التحذيرات والتحركات الدولية لمنع وقوع كارثة انسانية         

 مليون ليتر شهريا من الوقود، فيما تصل الحاجـة          10.5، فان غزة في حاجة الى       المفاوضات صائب عريقات  
واضاف .  الف لتر يوميا لتشغيل محركات الكهرباء، وهو ما لم يعد متوفرا           30اليومية لمستشفيات القطاع الى     

واشـار  . ا ميغاواط منه  90 ميغاواط لتشغيل التيار الكهربائي ادى القصف الى تدمير          210ان غزة تحتاج الى     
الى ان النقص في الوقود ادى الى عدم تشغيل مولدات ضخ المياه من غزة وان البلـديات باتـت ال تـستطيع                      

 طنا مـن    77 طناً من الطحين و    450وتابع ان القطاع في حاجة يوميا الى        . ايصال مياه الشرب الى المواطنين    
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واعـرب   .ما لم يعد ممكنا بعـد االغـالق        طنا من السكر، وهو      111 طنا من الزيوت النباتية، و     45االرز، و 
الناطق باسم وكالة أونروا عدنان ابو حسنة عن اعتقاده بأن نظام الحياة لدى الفلسطينيين في القطـاع سـينهار                   

وقال لـ الحياة ان اكثر مـن       . تماما بعد انقطاع التيار الكهربائي، واصفاً الوضع بأنه يتجه من سيئ إلى أسوأ            
 في المئة من السكان باتوا يعتمدون       70اآلن مساعدات من أونروا، مضيفا ان اكثر من          الف الجئ يتلقون     960

وكانت وكاالت االمم المتحدة العاملة     . على مساعدات بصورة مباشرة من مؤسسات دولية، وبالذات من أونروا         
 فـي   40 الـى     في المئة، وان البطالة تكاد تصل      80في االراضي الفلسطينية اكدت ان نسبة الفقر تقترب من          

  .المئة
  10/7/2006الحياة 

  
  جلس األمن إلنقاذ غزةمفيدرالية حقوق اإلنسان تدعو  .34

حثت الفيدرالية الدولية لحقوق االنسان امس مجلس األمن الدولي على التدخل : باريس ـ عواصم ـ وكاالت
كتب ) وة فصل دوليةق(الذي يعيشه القطاع داعية اياه الى ارسال ) الوضع المأساوي(النقاذ قطاع غزة من 

رئيس الفيدرالية صديقي كابا في رسالة مفتوحة الى اعضاء مجلس االمن واألمين العام لالمم المتحدة كوفي 
في (انان ان الفيدرالية الدولية لحقوق االنسان تدعو الرئاسة الفرنسية لمجلس األمن الدولي الى ادراج الوضع 

اء المجلس الى اعتماد قرار ينص على ارسال قوة فصل بصورة عاجلة على اجندة المجلس، واعض) غزة
وقالت الفيدرالية ان هذه القوة ينبغي ان تضمن تزويد الشعب  .دولية مكلفة وضع حد لتفاقم االزمة االنسانية

واوردت الفيدرالية  .الفلسطيني بالمواد الغذائية والمياه والمحروقات والكهرباء، وحماية السكان المدنيين
قتل مدنيين وقصف محطة توليد كهرباء من  ،ت المتعددة التي ارتكبتها اسرائيل حيال القانون الدولياالنتهاكا

  .وتوقيفات تعسفية
  10/7/2006الوطن العمانية 

  
   مع القطاع  تضامناًإضراب شامل في الضفة  .35

 ،لمحافظـات كافـة    أغلقت المحال التجارية في مدن الضفة الغربية أبوابها، وأعلن اإلضراب الشامل في ا             :قنا
وشهدت مدن الـضفة الغربيـة احتجاجـات         .أمس األحد، وذلك ضمن حمالت التضامن مع أهالي قطاع غزة         

وإضرابات تضامنية مع القطاع ومنها سلفيت والخليل وبيت لحم ونابلس، ودعا المتظاهرون المجتمع الـدولي               
 الجاد على وضع حد العتداءات االحتالل       إلى الوقوف على حقيقة ما يجري في القطاع والضفة الغربية والعمل          

   .اإلسرائيلي
 كما  ، إدانته الشديدة للعدوان والطغيان اإلسرائيليين ضد الفلسطينيين       عنمن جهته أعرب الشيخ عكرمة صبري       

 وطالب الدول العربية واإلسـالمية      ،دان إقدام الكيان على قصف المؤسسات التعليمية والجامعات والمستشفيات        
  .  صمتها والوقوف إلى جانب أهل فلسطين المرابطين في أرضهمبالخروج عن

  10/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  غالبية الفلسطينيين يؤيدون أسر الجندي االسرائيلي .36
 ان اغلبيـة  ، امـس ، مركـز االعـالم واالتـصاالت    اهأجـر  كشفت استطالع للرأي  : رويترز-القدس المحتلة 

ئيلي واطالق صواريخ على اسرائيل رغم ان نحو نصفهم يـشعرون           الفلسطينيين يؤيدون خطف الجندي االسرا    
وتشير النتائج الى تزايد االحباط بسبب الهجوم الذي ادى الى استشهاد اكثر             .ان ذلك قد يضرهم في نهاية االمر      

 حزيران وتفاقم ازمة اقتصادية متزايدة بالفعل نتجت عن مقاطعـة دوليـة للحكومـة               28 فلسطينيا منذ    50من  
   .طينية التي تقودها حركة حماسالفلس
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 في  77ان  اشارت الى    ، االستطالع الذي اجري في السادس والسابع من تموز         نتائج  ان ،وجاء في بيان للمركز   
خلص االستطالع الى    و . في المئة يعارضونه   22المئة من الفلسطينيين يؤيدون أسر الجندي جلعاد شليط مقابل          

ق صواريخ على جنوب اسرائيل رغم ان اسرائيل اعلنت ان وقف هـذه    في المئة يؤيدون اطال    60ان اكثر من    
  .الهجمات احد أهداف الهجوم الحالي

 10/7/2006العرب اليوم 
  

   بين مصر وغزةالحدود فلسطيني يبيتون على 500 .37
 فلسطيني ليلتهم على الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة لرفض إسرائيل دخولهم بعد إنهاء               500أمضى نحو   

واضطر مئات الفلسطينيين إلى إلغاء تأشيرات دخولهم المناطق بعـد طـول             .اءاتهم من الجانب المصري   إجر
الدول العربية واألجنبية بعد أن فقـدوا       في  انتظار على الحدود وعادوا مرة أخرى إلى مقار إقاماتهم وأعمالهم           

 ،قاهرة والعريش والشيخ زويد ورفح     بينما فضل البعض العودة لإلقامة في ال       .األمل في الدخول إلى قطاع غزة     
ورفض الفلسطينيون العالقون على الحـدود الدوليـة فـي           .في انتظار إعادة افتتاح المعبر للدخول إلى القطاع       

 العرض اإلسرائيلي بدخولهم إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم سالم جنوب ميناء رفـح                ،الجانب المصري 
قرار الـسلطة الفلـسطينية بـرفض       بذلك   مؤيدين   . في الجانب اآلخر   البري والواقع تحت السيطرة اإلسرائيلية    

  .عبورهم بين مصر ومناطق الحكم الذاتي الفلسطيني بقطاع غزة عبر منفذ كرم
  10/7/2006الوطن السعودية 

  
  تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين .38

المستوطنين خالل   تصاعد اعتداءات  ،الفلسطينية    صادر عن منظمة التحرير،اكد تقرير رسمى فلسطينى
يشاي وسط    مات البؤرة االستيطانية في  ووثق التقرير حادثة اعتداء المستوطنين القاطنين ،  األسابيع األخيرة

كما أقدم . زجاج منازل المواطنين   بمالحقة األطفال، وتكسير تمثلت  مدينة الخليل، على المواطنين ومنازلهم، 
شجرة زيتون مثمرة من أراضي   45 قرب نابلس على تحطيم وتقطيع  مرة ألون موريهمستعمرون من مستع

خاللها العديد من منازل  المدينة، هاجموا    مدينة الخليل مسيرة استفزازية في ونظم مستوطنون في . سالم    قرية
وأعلنت قوات .   لألهاليشعارات معادية والبيض الفاسد، وأطلقوا    بالحجارة والزجاجات الفارغة المواطنين 

  عطية وحبلة في محافظة أراضي قرى كفر ثلث وواد رشا وراس   دونماً من 895وضع اليد على     االحتالل عن 
عسكرياً يقضي بوضع اليد على    وأصدرت قوات االحتالل أمراً. والفصل العنصري قلقيلية، لصالح جدار الضم  

،  الجدار  طولكرم، وهي أراض معزولة خلف    عون جنوبي محافظةأراضي بلدات الراس وفر دونم من   600
والشعير، بعد أن واقتلعت  من سهل طوباس المزروع بالقمح    وأحرقت طائرات حربية إسرائيلية، أجزاء

قرية سنيريا، جنوب قلقيلية، بهدف شق طريق    شجرة زيتون مثمرة من أراضي  30  جرافات االحتالل نحو 
   .جديدة استيطانية  

  10/7/2006البيان  
  

   مليون دوالر1,5االحتالل دمر مشاريع بقيمة : رئيس بلدية بيت الهيا .39
 قال رئيس بلدية بيت الهيا، فايز أبو عيطة، ان العدوان االسرائيلى دمر كافـة مـشاريع                 :  سمير حمتو   -غزة

رار فيها مليون ونصف المليـون      البني التحتية التي نفذتها البلدية خالل عشر سنوات مضت وبلغت قيمة األض           
 وتدمير البنية التحتية مـن طـرق        ،وأوضح أن االعتداءات السرائيلية طالت كل أشكال الحياة اإلنسانية         .دوالر

   .وشبكات كهرباء ومياه والهاتف
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من جهة أخرى استقبل رئيس البلدية وفدا من مؤسسة كريك االيطالية وأطلعه على حجم األضرار والخـسائر                 
حقت ببلدة بيت الهيا جراء احتاللها وقصفها وتدمير مشاريع البني التحتية وأعربت ممثلة الوفـد ميـرى                التي ل 

كالفلي عن أسفها للعدوان واالنتهاكات اإلسرائيلية مؤكدة ان بالدها ترفض كل أشكال العنف ونددت باألعمـال                
لى انها سترفع تقريـرا لحكومتهـا عـن         الالخالقية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين وأشارت ا        

  .صورة األوضاع ألخذ اإلجراءات المناسبة
  10/7/2006الحياة الجديدة 

  
   يعلن حزمة من المشاريع في األردنمدير عام الشؤون الفلسطينية .40

دعا مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية وجيه عزايزة لجان الخدمات في المخيمات الـى تعزيـز       :  بترا -عمان
ة االنفتاح على مؤسسات المجتمع المدني ودعم البرامج والمشاريع التي تنفذها لخدمة المجتمـع المحلـي                عملي

وحل القضايا والتحديات التي تواجه األهالي اوال بأول بما يسهم في مواكبة التنمية التي تـشهدها الـبالد فـي                    
 بناء وتأهيل المساكن الذي نفذته الـدائرة        واشار عزايزة الى مشروع   . المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية   

في المخيمات بدعم من وزارة التخطيط الفتا الى ان الوزارة ستواصل مراحل المشروع في المخيمات خـالل                 
واضاف ان عددا كبيرا من قاطني المخيمات سيستفيدون من هذا المشروع            . مليون دينار  1.5العام المقبل بكلفة    

  .لدائرة لهذه الغايةوفق الشروط التي حددتها ا
 10/7/2006العرب اليوم 

  
   اإلسرائيلي على شعبنا العدوانرابطة علماء فلسطين تدين  .41

أدانت رابطة علماء فلسطين، العدوان اإلسرائيلي الشامل على شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
ووجهت الرابطة ندائها إلى العرب  .ممؤكدة أن هذا العدوان الهمجي لن يجلب للمحتلين األمن أو السال

والمسلمين للوقوف إلى جانب شعبنا في محنته، قائلة إننا ومن بيت المقدس وأكنافه نناشد ونطالب العرب 
والمسلمين حكاماً وشعوباً وأحزاباً وتنظيمات الوقوف مع شعبنا في محنته ودعمه لوقف العدوان اإلسرائيلي ألن 

  .نساني يفرض عليهم القيام بهذا تجاه شعبناالواجب الديني والقومي واإل
  9/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
   طناً من السلع غير آمنة االستخدام خالل الشهر الماضي27,38إتالف  .42

 طناً من السلع غير آمنة االستخدام، خالل الشهر الماضي في مختلف 27,38أنها أتلفت  أعلنت وزارة االقتصاد
 جولة، 852وأوضح تقرير الوزارة أن فرق الرقابة والتفتيش قامت بجوالت تفتيشية بلغت  .محافظات الوطن

 طناً، أتلف 38.27وأضاف التقرير، أنه تم خالل التفتيشات ضبط  ).جملة وتجزئة( محال تجارية 5208شملت 
سوبها بالفحوصات  طناً من السلع غير آمنة االستخدام، منها ما هو منتهي الصالحية، وأخرى لر27.38منها 

  .المخبرية وأخرى مزورة بتاريخ صالحيتها
  9/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

 
 

  الفلسطيني اياد الداود يصور فيلمه معصوب العينين ... الضيفحللت ضيفاً على ... نعم  .43
فة البندقية لم يكن    بالنسبة لظهوري في فيلم في ضيا     : يقول المخرج الفلسطيني اياد الداود    :  فجر يعقوب  -دمشق  

هذا خياراً استراتيجياً، لكن فكرة الفيلم، وربما إحدى قيمه الرئيسة تنبع من اسمه، فنحن ضيوف على بندقية هذه                 
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وعن سؤال عما اذا كان ظهـوره فـي       .التنظيمات، وكاميراتنا حلت في مقام الرصد والمراقبة في شكل رئيس         
أعتقد بأن الصورة أكدت أنهم ليسوا فـي        : ركة حماس يقول الداود   الفيلم يعكس نوعاً من التعاطف مع مقاتلي ح       

حاجة ألي نوع من التغزل أو التعاطف، ولكن ربما أضفى ظهوري صدقية عالية في أجواء وظروف أمنية أقل                  
ما يقال فيها أنها معقدة، ولكن مجرد تصويرها إنجاز، فكيف اذا كان يتم بهذه الطريقة التي أزعم أنها تتـراوح                    

 السينما والتلفزيون كما هي حال أفالمي دائماً، وتحاول أن تقدم رواية مشهدية من الميدان، وتضيف أحياناً                 بين
عليها روح األفالم اإلخبارية كما حدث مع في ضيافة البندقية من خالل حديثي المباشر للكاميرا واقفاً وماشـياً                  

ايير األخبار إذ ال يجب أن ننسى أن هذا الفيلم هو من            وقارئاً للنص، ألن هذا باعتقادي يتوافق مع القليل من مع         
  .إنتاج قناة الجزيرة اإلخبارية

يذهب اياد الداود الى معاقل حركة حماس في قطاع غزة، وهناك ينفتح المشهد علـى مقـاتلين مقنعـين                   ... إذاً
الـذي  ) المخـرج (بالكامل يشكلون العصب األسطوري لكتائب عز الدين القسام، وهم من يقوم بتعصيب عينيه              

يقول انه حاول أن يكون جزءاً طبيعياً وليس لصيقاً بالفيلم وموضوعه، وبالتأكيد من دون منافسة الشخـصيات                 
  .على دور البطولة الذي يستحقونه من دون منازع

ربمـا لـم    : وعن هذه اللحظة التي تم فيها تعصيب عينيه من جانب مقاتلي حماس يقول الداود في حوارنا معه                
كثيراً في تلك اللحظة كما سأفكر اآلن، او كما بدأت أفكر حين سمعت رد فعل المشاهدين، فما كان يقـود                    أفكر  

تفكيري في تلك اللحظة هو هاجس الكشف والتعرف عن قرب على أناس يمـألون نـشرات األخبـار موتـاً                    
نساها، فقد اختبـرت فيهـا      وتفجيرات، وكان االقتراب من مثل هذه النماذج البشرية بمثابة تجربة ال يمكن أن أ             

  .شيئاً من جرأتي ومداً غزيراً من إنسانيتهم التي يحاربون بها قبل أي شيء آخر
عن مغزى ظهور محمد الضيف المطلوب رقم واحد إلسرائيل الذي ظهر أمام الكاميرا مقنعا، وعما إذا كـان                  و

يتمنى أن يظفر بسبق إعالمي، إال      ليس سراً أن أي مخرج      : ظهوره يحمل رسائل في اتجاهات عدة يقول الداود       
أنني وكما قلت في الفيلم وحتى آخر لحظة لم أتوقع أنه سيتاح لي يوماً أن ألتقي مثل هذا الرجل الذي أعتـرف                      

وظهوره يحمل رسائل عدة بالطبع، فهو نوع من استعراض القوة          . أنه فاجأني بمستوى احتياطاته األمنية وثقافته     
ل التكنولوجية والبشرية االسرائيلية التي تالحقه في كل مكان وال تظفر منـه ببحـة           والتحدي الهائل لكل الوسائ   

محمد الضيف بهذا المعنى هو أمل يوزعه على أبناء شعبه بعد االنسحاب االسرائيلي             . صوت أو بخيال صورة   
  .من غزة في رسائل واضحة للضفة، وهو تأكيد على أنه ورفاقه بشر وليسوا أشباحاً

  10/7/2006الحياة 
  

   في رابطة الكتاب تضامنا مع فلسطينيعتصمونمثقفون ومبدعون : األردن .44
عبر الكتاب والمبدعون األردنيون، مساء أول أمس، في االعتصام التضامني مع الشعب            :  ياسر قبيالت  -عمان

 الفلسطيني الذي دعت إليه رابطة الكتاب األردنيين عن رفضهم لكافة أشكال اإلرهاب، وشتى صـور الـسلب                
واألسر والقتل وغيرها من الممارسات اليومية التي يمارسها االحتالل علـى األرض الفلـسطينية والعراقيـة                

وأكد الكتاب والمثقفون علـى ضـرورة        .بصورة مباشرة، وعلى غيرهما من بقاع العالم بصورة غير مباشرة         
 الفكرية، ما يشكل أمـرا فـي        االتفاق على برنامج وطني، تشارك فيه القوى الوطنية على اختالف مرجعياتها          

  . غاية األهمية من أجل التعجيل بتحرير الوطن، وإقامة دولة كاملة السيادة على التراب والشعب
  10/7/2006الرأي األردنية 

  
  م الجدار العنصريدلجنة تطالب به: األردن .45

 لصدور قرار محكمة العـدل      في بيانها بمناسبة الذكرى الثالثة    ،   اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة      دعت :عمان
 البدء بحملة وطنية شعبية مكثفة لمواجهة إجراءات االحتالل         إلى ،الدولية في الهاي والقاضي بوقف بناء الجدار      
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والتصدي لعمليات مصادرة األراضي والتدمير اليومي الهائل الذي يرافق الجدار، ودعم المقاومـة الفلـسطينية      
لوحيد القادر حاليا على إزالة الجدار العنصري واالستيطان، وتحريـر األرض           بكافة أشكالها باعتبارها البديل ا    

  .وتحقيق حق العودة لالجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة
  10/7/2006الرأي األردنية 

  
  مواقف واعتصامات تدين العدوان على غزة  : لبنان .46

 يعقد الثانية عشرة ظهر اليوم االثنين في مقر         ، اجتماع إلىة والفصائل الفلسطينية    دعا حزب اهللا األحزاب اللبناني    
سـرائيلي علـى    لبحث التطورات األخيرة في قطاع غزة واستمرار العدوان اال        ،  المجلس السياسي في بئر العبد    

 األمممام مبنى   أ ،مسأ ،وكانت الجماعة اإلسالمية نفذت   . الشعب الفلسطيني التخاذ اإلجراءات المناسبة بصددها     
المتحدة االسكوا في بيروت اعتصاماً حاشداً استنكاراً للمجازر االسرائيلية بحق الـشعب الفلـسطيني، وتنديـداً           

 وألقى المسؤول السياسي للجماعة في الجنوب بسام حمود بيان المعتصمين وجاء فيه           . بالصمت العربي والدولي  
الواليـات المتحـدة    و المتحـدة    األمـم  الكيل بمكيالين من جانـب       اإلدانة لسياسة و ،االستنكار الشديد للمجازر  

ـ ، وم  العربية في نصرة الشعب الفلـسطيني      األنظمةلصمت العربي المريب وتخاذل     واإلدانة ل  األميركية،  ةطالب
ونظم .  بالتحرك العاجل من أجل حماية الشعب الفلسطيني       اإلنسانية المتحدة والجامعة العربية والمؤسسات      األمم
تحديات وآفاق، حاضـر فيهـا عـضو المكتـب          : دى صور الثقافي ندوة بعنوان الوضع الفلسطيني الراهن       منت

 لتحرير فلسطين علي فيصل، الـذي اعتبـر أن التحـديات جـسيمة فـي وجـه                  الديمقراطيةالسياسي للجبهة   
الفلسطينيين، مؤكداً أن التضحيات الكبيرة للشعب الفلسطيني تستحق أن تتوحـد أطيافـه وان تنـضوي كـل                  

كما . مرجعياته في منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد بعد تفعيلها في شكل جدي عبر مؤسساتها              
 بياناً  خالله واأصدر ا دعم المقاومة والعالقات الخارجية في تجمع األطباء في لبنان اجتماعاً مشتركاً           عقدت لجنت 

وأهاب المجتمعون بنقابات المهن الحرة وفـي طليعتهـا نقابـات           . استنكروا فيه بشدة إرهاب الدولة الصهيونية     
 .ناضل والصامد في فلـسطين المحتلـة      األطباء وأطباء األسنان تنظيم أوسع حملة تضامن مع الجسم الطبي الم          

وقرروا االتصال بقيادة االتحاد العام لألطباء والصيادلة الفلسطينيين في لبنان إلقامة سلسلة تحركات تـضامنية               
  . مع أطباء وشعب فلسطين

  10/7/2006السفير 
 

   منح مساعدتها المالية للفلسطينيينإجراءاتطهران تناقش  .47
 مليون دوالر وعدت بها السلطة الفلسطينية، التي تعاني ضائقة ماليـة            50فع بعد   نها لم تد  إ ،مسأ إيران،قالت  

فـي  اإليرانـي   وزير الخارجيـة     جاء ذلك على لسان      . التنفيذ إجراءات ما زالت تناقش     أنها إلىشديدة، ملمحة   
  .أخرى يفصح عن تفاصيل أنمن دون إقليمي مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزاري 

  10/7/2006المستقبل 
  

  انتقاد عربي إسالمي لصمت المجتمع الدولي تجاه العدوان   .48
سرائيلية فـي    المتحدة تجاه الممارسات اال    األمم وموقف   األوروبيانتقدت جامعة الدول العربية ضعف الموقف       

 الفلسطينية، وما تقوم به من عمليات عقاب جماعي وتدمير وقتل لألبرياء في قطـاع غـزة بـشكل                   األراضي
 رئيـسة   ، ماليزيـا  وأعربت.  مع حجم ما يحدث من تجاوزات      إطالقاهذا الموقف ال يتناسب      أن وأكدتخاص،  

 عن استيائها الشديد لموقف الواليات المتحدة وحلفائها المؤيد للعدوان          اإلسالمي،الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر     
  .األعزلسرائيلي على الشعب الفلسطيني اال

  10/7/2006الخليج اإلماراتية 
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  سرائيل  افي وصالح يطالبان مجلس األمن باستخدام الفصل السابع ضد القذا .49

 أمس،  ،دعا العقيد معمر القذافي والرئيس اليمني علي عبداهللا صالح المجتمع الدولي ومجلس األمن            : يو بي أي  
سـرائيلي   المتحدة، من أجل ردع العدوان اال      األمم اتخاذ تدابير عملية عاجلة وفقاً للفصل السابع من ميثاق           إلى

وطالب الرئيسان، في بيان مشترك، بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني           . على الشعب الفلسطيني  
سرائيل ا على ضرورة انضمام      الطرفان إلى ذلك، شدد   .سرائيلية ضد سوريا  ووقف التهديدات واالستفزازات اال   

وأكد الرئيسان  . رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية    إلى معاهدة منع انتشار األسلحة النووية، وإخضاع منشآتها ل        
على ضرورة إعالن منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، مع التأكيد على حـق                  

 .جميع الدول في االستخدام السلمي للطاقة النووية
  10/7/2006السفير 

  
  لألونروا مليون دوالر 1.2السعودية تتبرع بـ .50

ونـروا  أسلمت المملكة العربية السعودية مساهمتها للعام الحالي لوكالة الغوث الدوليـة            :  سامي محاسنه  -عمان
 لدعم الشعب الفلسطيني في محنته التي يمر بهـا حاليـا،            األردنية في العاصمة    أمس، ، مليون دوالر  1.2بقيمة  

 من الـدول المانحـة لميزانيـة        أصبحت نأتمهيدا النضمام السعودية في سبتمبر المقبل للجنة االستشارية بعد          
السفير السعودي في عمان عقب حفل التسليم في السفارة السعودية عن حرص بالده على تقـديم        وعبر. الوكالة

 االحـتالل   أمـام جميع أشكال الدعم والقيام بأي دور يؤدي لخدمة الشعب الفلسطيني الذي يدافع عـن نفـسه                 
  .االسرائيلي

  10/7/2006الشرق األوسط 
  

  تضامنا مع الفلسطينيينواندونيسيا مظاهرة في اسطنبول  .51
 ساحات اسـطنبول    إحدى شخص في    آالف تظاهر عشرة    :ب.ف.ا نقال عن    10/7/2006العرب اليوم   نشرت  

 .اإلسالميبدعوة من حزب السعادة      احتجاجا على الغارات االسرائيلية في قطاع غزة ودعما للشعب الفلسطيني         
   .م الكثير من النساء المحجبات العلمين التركي والفلسطينيورفع المتظاهرون وبينه

في اندونيسيا، تظاهر المئات في سورابايا وأحرقوا األعالم        و : نقال عن وكاالت   10/7/2006السفير  وأضافت  
 . في المدينةاألميركيةواشتبك المتظاهرون مع الشرطة لدى وصولهم إلى القنصلية . سرائيلية واالاألميركية

  
   أسير والنواب والوزراء مختطفونسرائيلياالالجندي :  العلماء المسلميناتحاد .52

 ، اعتبر االتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة يوسـف القرضـاوي          ،هجةلفي بيان شديد ال    : الدوحة ،استانبول
ـ              الجندي اال  اب سرائيلي المختطف في غزة أسير حرب، فيما أشار للنواب والوزراء على أنهم مختطفون، وأه

التخاذ موقـف، مـذكرا     العربية واإلسالمية   البيان الذي وقعه األمين العام لالتحاد محمد سليم العوا بالحكومات           
  .بأنه ال يحل للمسلم أن يخذل أخاه المسلم

  10/7/2006الشرق القطرية 
 

   اإلنسانيةا يقتصر على القضايا ندوراألسير،  الجندي أزمةتدخل في نلن : القنصل األمريكي .53
 بالده ال تتـدخل     أن أمس العام في القدس جاكوب واالس       األميركي القنصل   أكد:  محمد يونس  ،القاهرة،  م اهللا را

قلقون على الحالة   اننا  :  ألزمة الجندي االسرائيلي المختطف، وقال     دبلوماسي حل   إليجادفي االتصاالت الجارية    
، وسنعمل على ضمان وصول المـواد       األزمةهذه   يعانوا من    أن في القطاع، وال نريد للناس العاديين        اإلنسانية



 

 21

 لفحص مـا    األطرافالطبية والمواد الغذائية وغيرها من المواد الضرورية للناس، كما سنواصل اتصاالتنا مع             
   .يمكن عمله لحل مشكلة الكهرباء

 مصري بأن مساعد وزيرة الخارجية األميركية ديفيد وولش سيصل          دبلوماسي صرح مصدر    ومن جهة أخرى،  
إلى القاهرة األربعاء المقبل إلجراء محادثات مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في شـأن تكثيـف                  

ويرى المراقبون أن توقيت تلـك       .الجهود لوقف التصعيد والعدوان اإلسرائيلي المسلح على الشعب الفلسطيني        
رة رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلنهاء      الزيارة يدل على رغبة أميركية الستغالل الليونة التي عبرت عنها مباد          

  .األزمة الحالية
  10/7/2006الحياة 

  
  واشنطن تحذر القادة العرب من عقد قمة عربية لبحث العدوان اإلسرائيلي .54

نقلت صحيفة المنار المقدسية عن مصدر مطلع قوله أن وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا             :  وكاالت،  السبيل
الت هاتفية مع عدد من العواصم العربية، وطلبت من قادتها عدم دعم فكرة عقد قمة               رايس أجرت مؤخرا اتصا   

، وبدال عن ذلك عليهم ممارسة ضغوطا على الجانب الفلسطيني إلطالق سراح            لبحث العدوان االسرائيلي  عربية  
اتفية أن العدوان   الجندي الصهيوني األسير دون قيد أو شرط، وأكدت رايس للمسؤولين الذين تلقوا اتصاالتها اله             

 القادة العرب، على أن واشـنطن طلبـت مـن           رايساإلسرائيلي سوف يتواصل حتى تحقيق أهدافه، واطلعت        
   .إسرائيل إنجاز مهمتها العدوانية دون إلحاق خسائر كبيرة بالجانب الفلسطيني

  9/7/2006السبيل االردنية 
  

   االسرائيلي؟-سطيني  حيال النزاع الفلاألوروبيماذا وراء التحول في الموقف  .55
، رئيسة لجنة مراقبي االنتخابـات الفلـسطينية        األوروبيتعتقد عضو البرلمان    :  نورالدين الفريضي  ،بروكسيل

 السياسية مع تواصل صمت     واألخالقيات يفتقد لألسس القانونية     أصبح األوروبي الموقف   أنفيرونيك دي كيزير    
 مئـات المـراقبين     إشرافبا في عملية انتخابية جرت تحت        نائبا ووزيرا منتخ   64االتحاد عن خطف اسرائيل     

 اسـرائيل   إبـالغ تحاول عبر القنوات السرية       األوروبية الدبلوماسية أن، فيما ترى مصادر رسمية      األوروبيين
وتحدثت المصادر عن   .  الجندي المخطوف  إطالققلق بلدان االتحاد من العمليات االنتقامية التي تنفذها من اجل           

 وانتقدت دي كيزير ضعف موقف المجلس الـوزاري        .في انعدام جدوى توبيخ االسرائيليين بشكل علني      القناعة  
 فورا عن الجنـدي     اإلفراج إلى في الثالث من الشهر الجاري اسرائيل والفلسطينيين         أصدره دعا في بيان     الذي

  . منح الوزراء والنواب المعتقلين حقوقهم الشرعيةوالمختطف 
  10/7/2006الحياة 

  
   العاجلة  اإلغاثةأنان يطالب إسرائيل بوقف عرقلة إمدادات  .56

ينبغي ضمان مرور المواد الغذائية وغيرها من       : لهفي بيان   أنان   العام للمنظمة الدولية كوفي      أمينقال  : وكاالت
 لألمم   التابعة اإلغاثة عبر معبر كارني التجاري كما ينبغي رفع القيود عن تحركات وكاالت             اإلنسانية اإلمدادات
 اسرائيل تتحمل المـسؤولية عـن تـردي         إن المتحدة في بيان مشترك      األمموقالت ست من منظمات     . المتحدة

 أن إلـى  وأشارت في القطاع،    اإلنساني عمل عاجل لوقف تدهور الوضع       إلى في قطاع غزة، ودعت      األوضاع
  بأكمله، وحذر البيـان المـشترك       وعقابا جماعيا لشعب   اإلنسانالعدوان االسرائيلي يمثل خرقا جماعيا لحقوق       

 إلـى  لم يبادر المجتمع الـدولي       إذا األمد وشيكة ستكون لها عواقب وخيمة بعيدة        إنسانيةمن كارثة   للمنظمات  
  .   والعمليات العسكرية االسرائيليةاإلنسانيالعمل من اجل وقف التدهور 

  10/7/2006الخليج اإلماراتية 
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  عة اسرائيل لمقاطحكومتهبرلماني سويسري يدعو  .57

طالب دانيال فيشر النائب البرلماني عن حزب الخضر ورئيس جمعية سويسرا فلسطين            :  والوكاالت 48عرب  
الحكومة السويسرية بضرورة حظر التعاون العسكري مع إسرائيل، ووقف كافة التعامالت االقتـصادية معهـا               

تراعي اتفاقيات جنيف لحماية المـدنيين تحـت        حتى يتم التأكد من أنها تقوم باحترام القانون الدولي اإلنسان، و          
 . بالتنديد بعد إلحاح من المجتمع المدني، دون أية تحركات عملية ملموسـة            اكتفتواعتبر أن أوروبا     .االحتالل

احتجاجا على االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان       برن   ام السفارة اإلسرائيلية في   جاء في ذلك في مظاهرة أم     
أحزاب الخضر واليسار ومنظمات المجتمع المدني المناهضة للحرب،         والتي شارك فيها     لسطينيةفي المناطق الف  

  .والنقابات المهنية والجمعيات الكنسية والمؤيدة للحق الفلسطيني ورابطة مسلمي سويسرا
  9/7/2006 48عرب 

  
  العدوان االسرائيليىتظاهرة في لندن احتجاجا عل .58

ئات من أبناء الجالية العربية والفلسطينية ومتضامنين مع الشعب الفلسطيني في تظاهر الم: القدس العربي، لندن
 الهجمة ىميدان الطرف األغر وسط العاصمة البريطانية لندن ظهر السبت في تظاهرة حاشدة احتجاجاً عل

 من خالل و التظاهرة، وهم طالب فلسطينيين،حث منظم و.المتصاعدة والحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة
 الحكومة ىورات تم توزيعها علي المتظاهرين االتصال بأعضاء البرلمان البريطاني وحثهم للضغط علمنش

 .اإلسرائيلية لإليقاف العدوان علي قطاع غزة
  10/7/2006القدس العربي  

 
   يينفلسطينال الدولي رقم مليون للتضامن مع الشعبيدعوة لتبني مشروع القرار  .59

اهضة العولمة والهيمنة األميركية والصهيونية، اليوم، أبناء شعبنا وأهلنـا فـي             دعت الحركة العالمية لمن    :غزة
األمة العربية وبالد االغتراب والمهجر، لتبني مشروع القرار الشعبي الدولي رقم مليون، وذلك تـضامناً مـع                 

 سيـشارك فيهـا     ، فسيتم تنظيم مظاهرات في الدول العربية واإلسالمية والغربية،        الشعبين الفلسطيني والعراقي  
، ولمواجهة محرقة الـشعبين     مليون متظاهر كحد أدنى من كل بلد، وذلك في ذكرى انتفاضة األقصى المبارك            

  الفلسطيني والعراقي
  9/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

 
  المدعي العام يكف يد الهيئة اإلدارية للمركز اإلسالمي : األردن .60

لتنمية االجتماعية األردني سليمان الطراونة ان المدعي العام االردني الذي          أعلن وزير ا    : نبيل غيشان  -عمان  
يحقق في تقرير المخالفات اإلدارية والمالية المنسوبة الى جمعية المركز اإلسالمي التي تديرها جماعة األخوان               

 .قـات القـضائية   المسلمين، أصدر قرارا أمس بكف يد الهيئة اإلدارية عن العمل الى حين ظهور نتائج التحقي              
وفورا، أصدر وزير التنمية االجتماعية الذي تشرف وزارته على الجمعيات الخيرية مذكرة الى محافظ البنـك                
المركزي بوقف صرف األموال من رصيد الجمعية وفروعها وعدم اعتمـاد تواقيـع اللجنـة الـسابقة علـى                   

ارية موقتة تكون مهمتهـا تـسيير أعمـال         وتجري وزارة العمل مشاورات لتشكيل هيئة إد       .المعامالت المالية 
الجمعية الى حين ظهور نتائج التحقيقات وإجراء انتخابات جديدة اذا ما قرر القضاء حل الهيئة اإلدارية الموقفة                 

 مؤسسة تعليمية وطبية واجتماعية ورياضية وتقدر موجوداتها بأكثر من بليـون            55وتدير الجمعية    .عن العمل 
من جهته، قال رئيس الهيئة االدارية المنحلـة سـعد الـدين             . الف يتيم محلي   13 دينار اردني وتصرف على   

 عضوا في الهيئة العامة وجئنـا       360نحن مجموعة متطوعين منتخبين من قبل       : الزميلي معلقا على قرار الحل    
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 الهيئـة   تحت مظلة القانون، واذا كانت هناك تجاوزات فالقانون يعطي وزارة التنمية االجتماعية الحق في حل              
  .االدارية

  10/7/2006الحياة 
  

   طلبا وقف التحقيق مع الشبكة اإلسرائيلية لبنانفي سفيرا الواليات المتحدة وفرنسا .61
 غازي زعيتر ان سفيري الواليات المتحدة وفرنسا طلبا من وزيرين سياديين التوقف عن  اللبنانيكشف النائب

 االسرائيلية، ألنه سيوصل الى نتائج تضر بالعدو الصهيوني استكمال التحقيق مع الشبكة المرتبطة بالمخابرات
وكان زعيتر يتحدث في مهرجان أقامته االحزاب والقوى اللبنانية الوطنية والقومية . وبالمصالح األميركية

  .واإلسالمية والفصائل الفلسطينية، لنصرة القضية الفلسطينية وشعبها، في مدينة بعلبك
  10/7/2006السفير 

  
  أمريكي يخطب في مسجد بحلبحاخام  .62

ألقى حاخام يهودي أمريكي خطبة مطولة في مسجد في حلب أول أمس عقب صالة يـوم الجمعـة الماضـي،                    
 آالف مصل مفتـي سـوريا       3تحدث فيها عن العالقات السلمية والحوار بين األديان، وذلك بعد أن قدمه لنحو              

دة، من دون أن يذكر أنه حاخام، وقـد تـأثر بـذلك             الشيخ أحمد حسون باعتباره رجل دين من الواليات المتح        
ويزور الحاخام مارك غوبنز، وهو بروفيسور في جامعة فرجينيا، سوريا في هذه األيام، بـدعوة مـن                  .كثيرا

المحامية السورية هند كبوات التي تعمل ضمن نشاط مثقفين ودبلوماسيين ورجال دين سوريين وأمريكيين فـي                
إزالة أسباب التوتر والخالف بين بلديهم، وتحسين العالقات بين واشنطن ودمـشق            إطار جهود هادئة من أجل      

وقد حرص الحاخام غوبنز في خطبته أمـام المـصلين علـى التوضـيح أن                .التي تردت إلى أدنى مستوياتها    
ي هذا  األمريكيين الذين أيدوا الرئيس جورج بوش في غزو العراق لم يعطوه تفويضا بقتل المدنيين أو تعذيبهم ف                

وأفاد بأنه زار سوريا عدة مرات، وأن جولته في حلب كانت مثيرة وأسهمت في تغيير كثير من جوانـب                   . البلد
  .حياته وتفكيره

  10/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

  جيش لحد السابقشركة الكهرباء االسرائيلية تطرد موظفين من  .63
ان الجنوبي السابق، ما أثار غضب وزير البنى        طردت شركة الكهرباء اإلسرائيلية العشرات من جنود جيش لبن        

  .على إسرائيل واجب أخالقي تجاه الناس الذين دافعوا عن اإلسرائيليين بأرواحهم أن التحتية الذي قال
10/7/2006المستقبل   

 
  !درس يهودي للفلسطينيين .64

  محمد السماك
من استخفاف بالمعاهدات والمواثيـق     ليس مهماً ما ترتكبه اسرائيل من مجازر ومن انتهاكات لحقوق اإلنسان و           

لقد قامت في األساس على هذه العقلية االلغائية لآلخر، وعلى مصادرة أرض ووطن             . فذلك ليس جديداً  . الدولية
إنما المهم هو كيف يتعامل العالم مع اسرائيل سواء مـن خـالل دور الـدول الكبـرى                  . هذا اآلخر الفلسطيني  

  .من خالل منظمة األمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدوليةالمؤتمنة على السالم الدولي، أو 
فالعالم يرفع صوته عالياً ضد التجارب التي تجريها كوريا الـشمالية           .  ال يوجد ما يثير أي استغراب      أيضاوهنا  

ي وهو يزيد يوماً بعد يوم من تهديداته إلى إيران بسبب تمسكها بحقها ف            . على صواريخها الجديدة البعيدة المدى    
ولكن عندما يتعلق األمر باسرائيل، تخرس األلسن وتتحطم األقالم، وكأن مـا            . مواصلة أبحاثها العلمية النووية   
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ترتكبه من اعتداءات وما تمارسه من انتهاكات هو المقياس للشرعية، أو كأن اسرائيل فـوق هـذه الـشرعية،           
  .وفوق القانون الدولي

فاالحتجاجـات العربيـة التـي      . أيضا على أساس هذه القاعدة       معظم الدول العربية تتصرف    أنومن المؤسف   
وحدها سويسرا من بين كل دول العالم رفعت الصوت عالياً وبجرأة           . صدرت حتى اآلن كانت خجولة ومرتبكة     

منددة باإلجراءات االسرائيلية على قاعدة مخالفة هذه اإلجراءات العسكرية القمعية للقانون الـدولي ولمواثيـق               
  .جنيف
 ألإلنـسانية  تنتقد اسرائيل وهي التي مارست إدارتها وقواتها من األعمـال            أن كان للواليات المتحدة مثالً،      وما

 اإلنـسانية المشينة في مدن العراق وأفغانستان، وفي غوانتانامو وأبو غريب، ما يشكل وصمة عار على جبين                
  .وعلى جبين القيم التي قامت في األساس عليها

فالمعاهدات .  معاهدات جنيف أبرمت في إحدى مدنها      أنأكثر من غيرها من الدول لمجرد       ليست سويسرا معنية    
وبالتالي فإن السكوت على انتهاك اسرائيل لهذه المعاهدات هـو تواطـؤ معهـا فـي                . دولية وليست سويسرية  

 كـل    يكون موضع اهتمـام    أنوهذا موقف مشين يجب     . جرائمها، وفي أقل الحاالت، هو تغطية لهذه الجرائم       
، بل وخاصة اسرائيل، الدولة المعنية الوحيدة التـي         !!بما فيها اسرائيل  .. الدول التي وقعت على هذه المعاهدات     

  .كان قبولها عضواً في منظمة األمم المتحدة مشروطاً بالتزامها بالقرارات والمواثيق الدولية
 أن أما:  خيارين ال ثالث لهما    أماملسطينيين  لقد وضعت القوات االسرائيلية المحتلة، بسياسة العقاب الجماعي، الف        

وإما أن يقتلوا وهم يتصدون بكرامـة للوحـشية         .. يقتلوا بالقصف الجوي والمدفعي وهم في بيوتهم ومدارسهم       
فالنازية الهتلرية كانت تعبيراً عن ثقافة اسـتعالئية        . وهي وحشية يصح وصفها بأنها نازية جديدة      . االسرائيلية
الصهيونية من خالل الممارسات االسرائيلية التي تتواصل اليوم في فلسطين المحتلة سـوى              أنوهل  . عنصرية

حاول النازيون إلغاء اآلخر، اليهودي خصوصاً، وكانوا في ذلك يرتكبـون            .تعبير مماثل عن مثل هذه الثقافة؟     
  .فماذا يفعل االسرائيليون اليوم غير ذلك؟. اإلنسانيةجريمة جماعية بحق 

 تلغي اليهود كشعب، ودفع اليهود ثمن       أنلنازية رغم كل المجازر البشعة والمدانة التي ارتكبتها، في          لقد فشلت ا  
صمودهم أثماناً باهظة من األرواح والممتلكات، ولكنهم مع األسف الشديد لم يتعلموا من تلك المجـازر سـوى         

فهم لـم يتركـوا     .  وفي الضفة الغربية   نسانية على النحو الذي نشهد وقائعه في غزة        إ أسوأ ما في النازية من ال     
  .وهو الصمود والمواجهة مهما كان الثمن غالياً:  ما تركه النازيون لليهود من قبلإالللفلسطينيين 

  10/7/2006المستقبل 
 

   بالسلطة؟اإلسالميونلماذا ال يمسك  .65
  محمد أبو رمان

ه ما مدى حتمية المستقبل اإلسـالمي       يناقش كامرون براون، مساعد مدير مركز جلوريا اإلسرائيلي، في ورقت         
محتوم؟ إشكالية عدم قدرة اإلسالميين على تحقيق أي انتصار سياسي كامل واإلمساك بالسلطة في دول عربية                

، رغم أن توقعات كثيرة كانت تنتظر الثورة اإلسـالمية          1979بعد مرور قرابة ربع قرن على الثورة اإليرانية         
  . التالية التي لم تأت بعد

سياق بحثه عن الجواب يستعرض براون التطورات السياسية وإستراتيجيات كل من النظم واإلسالميين في              في  
الصراع على السلطة، إذ لم تكن السنوات السابقة هادئة، بل شهدت محاوالت متعددة من اإلسـالميين، إال أن                  

ـ   1992 والجزائر   1982أغلبها باء بالفشل، كما حدث في حماة السورية          ي التـسعينات والـسعودية      ومصر ف
  .2003مؤخراً 

األنظمة العربية استفادت كثيراً من تجربة عدم االستقرار التي مرت بها المنطقة خـالل عقـدي الخمـسينات                  
والستينات، وكذلك من الثورة اإليرانية، وعملت على إغالق الطرق أمام الحركات اإلسالمية في الوصول إلـى     
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والتعذيب والحصار والمنع أو باحتواء اإلسالميين في لعبـة سياسـية محـدودة    السلطة، باستخدام أدوات القمع   
مدروسة، يترافق ذلك مع تأكيد عدد من الحكام والقيادات العربية على الرمزية والشرعية اإلسـالمية لـسحب                 

  . البساط من تحت أقدام اإلسالميين، كما هو الحال في المغرب واألردن والسعودية
اإلسالميون من تحقيق انتصارات جزئية لكنها، في الجوهر، ال تمثل انقالباً كبيراً في تاريخ              في المقابل، تمكن    

، عندما نجح تحالف البشير واإلسالميين في الوصـول إلـى           1989المنطقة، كما حصل مع انقالب الخرطوم       
ن تقاسم الـسلطة مـع   وأخيراً حماس في فلسطين، إال أنها عانت م    ) أفغانستان(الحكم، وكذلك األمر مع طالبان      

  . الرئيس محمود عباس
يضع براون يده على مالحظة شديدة األهمية؛ فصحيح أن اإلسالميين فشلوا إلـى اآلن فـي تحقيـق أهـدافهم      
السياسية، إال أنهم استطاعوا كسب حرب القلوب والعقول والسيطرة على الشارع العربي ووراثة المد اليساري               

إلى أي مدى ستتمكن النظم العربية من الصمود في وجـه المـد             : بلياً جوهرياً والقومي، ما يطرح سؤاالً مستق    
  .. اإلسالمي وممانعته؟

اإلشكاليات والتساؤالت السابقة تؤدي بـبراون إلى االقتراب من إستراتيجيات اإلسالميين في الوصـول إلـى               
ألهليـة أو الثـورات وأخيـراً       االنقالبات العسكرية، اإلرهاب، الحـروب ا     : السلطة، والتي يختزلها في أربع    

  . الديمقراطية
وباسـتثناء الحالـة    . فيما يتعلق باالنقالبات؛ حاولت العديد من الجماعات اإلسالمية االعتماد على هذه المنهجية           

 فشلت المحاوالت األخرى، إذ عمد الحكام العرب إلى تنظيف الجيوش من العناصر المـشتبه               1989السودانية  
الستخبارات العسكرية واستخالص العناصر الموالية الموثوق بها في المراتب العليا، سواء           بها من خالل تقوية ا    

كما عمد الحكام إلى ضرب وحدة الجـيش        . ممن تتقاطع مصالحهم مع الحاكم أو ينتمون إلى عشيرته أو عرقه          
  . وتقسيمه وتفكيك الصالت بين وحداته المختلفة منعاً لقيام حالة من التواطؤ

، لكن اغتيـال  1981ت مجموعات إسالمية من اختراق الجيوش، كما حصل في حادثة مقتل السادات    ربما تمكن 
ويصل براون إلى أن االنقالبـات ال تمثـل         . الرئيس ال يعني بالضرورة قدرة هذه المجموعات أن تحل محله         

  . اإلستراتيجية المناسبة لتوقع وصول اإلسالميين في ظل الشروط الحالية
 وقد زاد اعتماد مجموعات إسالمية على هذه اإلسـتراتيجية فـي الـسنوات              . اإلرهاب  هي الثانيةاإلستراتيجية  

إال أن اإلرهاب أقل قدرة من االنقالب على تحقيق األهداف السياسية؛ فقتل الناس ال يعني الوصـول                 . األخيرة
هو ضرب اقتصاد الـدول   وبينما يرى خبراء أن هدف مجموعات إسالمية من األعمال اإلرهابية،            .إلى السلطة 

وانهياره إلحداث حالة من الفوضى، إال أن براون يرى، محقاً، أن األعمال اإلرهابية ساعدت الـنظم العربيـة                  
وقوتها في مواجهة اإلسالميين، وأعطتها مشروعية شعبية لمواجهة هذه المجموعات، والمثال الناصع على ذلك              

ربمـا الحالـة     . أي دعم شعبي لجماعة الجهاد داخل مصر       في مصر، إذ سحبت      1997يتمثل بحادثة األقصر    
الوحيدة التي تعطي مشروعية شعبية لهذه العمليات هي استهداف مصالح أميركية وإسـرائيلية إال أن معـاداة                 

 فحزب اهللا امتلك تأييـداً شـعبياً        ،الناس للواليات المتحدة وإسرائيل ال تعني استعدادهم للخضوع لحكم إسالمي         
مواجهة إسرائيل، لكنه بعد االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان، لم يعد يحتفظ سوى بتأييد الطائفـة             كبيراً في   

  . الشيعية في السياسة اللبنانية، في حين تطالب القوى السياسية األخرى بنزع سالحه
ية، فـشل اإلسـالميون      الحالتين اإليرانية واألفغان   باستثناء ، األهلية أو الثورة   .اإلستراتيجية الثالثة هي الحرب   

بالثورة على النظم العربية، كما حصل في سورية والجزائر، والسبب الرئيس في ذلك أن النظم العربيـة هـي                   
فقط شرطان، يرى بـراون،      .التي تمتلك السالح والقوة العسكرية والتدريب على النقيض من القوى اإلسالمية          

ة عن طريق الثورة، األول ضعف النظام وتدهور قدراتـه          إذا توافرا يسمحان لإلسالميين بالوصول إلى السلط      
  . المختلفة والثاني وجود تأييد شعبي كبير وعارم يقف وراء اإلسالميين
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فبعد إخفاق اإلسالميين بالوصول إلى السلطة من خالل العنف والعمـل           . اإلستراتيجية الرابعة هي الديمقراطية   
وقد أظهرت المؤشرات األخيـرة أن      . ة إلى الطريق الديمقراطي   المسلح زاد توجه العديد من الحركات اإلسالمي      

الحركات اإلسالمية تحظى بنفوذ شعبي كبير وقدرة على تحقيق انتصارات سياسية واضحة، كما هو الحال في                
األسباب الرئيسة التي تفـسر فـوز        .االنتخابات األخيرة في فلسطين ومصر واليمن واألردن والكويت وغيرها        

ي االنتخابات تتمثل بفشل النظم العربية الحالية في اإلجابـة علـى أسـئلة التنميـة والمـشكالت                  اإلسالميين ف 
االقتصادية والسياسية والهزيمة العسكرية المدوية أمام الواليات المتحدة وإسـرائيل، لكـن الـسبب الـرئيس                

صالح اإلسالميين هي تركيـا     واألوضح هو فساد النظم، والحاالت الواضحة التي لعب فيها الفساد دوراً كبيراً ل            
في المقابل يسعى اإلسالميون إلى تأكيد قدرتهم على مواجهة الفساد           ).حماس(وفلسطين  ) فوز العدالة والتنمية  (

) الـصحة والتعلـيم   (وتشكيل بديالً أفضل من الواقع السياسي الحالي إلى بناء شبكة من المؤسسات االجتماعية              
  .  أفضل من األداء الرسميتساعد الناس وتقدم رسالة إلى أداء

إال أن طريق اإلسالميين الديمقراطي يواجه عقبات رئيسة، أبرزها أن سماح النظم العربيـة لهـم بالمـشاركة                  
السياسية ليس مفتوحاً بل مقيد بشروط وبحدود كبيرة، ما يحول بينهم وبين امتالك قوة سياسـية حقيقيـة ذات                   

ستنفدون طاقتهم فيها، كما أن النظم العربية تـستثمر موقـف هـذه             تأثير، ويجعلهم يدورون في حلقة مفرغة ي      
  . الحركات من السياسة األميركية للتلويح دوما بالخطر اإلسالمي في مواجهة الدعوات الغربية للديمقراطية

براون يرى أن المشكلة األهم التي تواجه اإلسالميين هي، في الحقيقة، أن المعارضة سهلة ليس لها اسـتحقاق                  
فالحركات اإلسالمية تتقن فن المعارضة لكنها ال تمتلك أجوبة السلطة، والطريقة المثلى الختبار قدرة              . لسلطةكا

اإلسالميين هي تجريبهم في السلطة، فإما يفشلون وإما يضطرون إلى عقد صفقات ومقايضة مبـادئهم بـالواقع        
 قدراً استشرافياً مقنعا يجيـب علـى أسـئلة    دراسة براون ممتعة، تثير الفكر، وإن كانت ال تحمل       .واستحقاقاته

المستقبل الملحة حول قدرة اإلسالميين في الوصول إلى السلطة، في ضوء تقارير أمنية أميركية وغربية تتوقع                
  .  قيام نظم إسالمية2015أن يشهد عام 

 علـى ذكـر أحـد       على أي حال يبقى السؤال والنقاش حول المستقبل اإلسالمي قائماً، وإن كان براون لم يأتِ              
األسباب الرئيسة التي كانت تحول دوماً دون وصول إسالميين إلى السلطة، وهي الصفقة التاريخية بين الـنظم                 

كما أنه تجاهل أن العنف اإلسالمي مثل دوما خياراً استثنائيا من قبـل            . الحالية والغرب على حساب اإلسالميين    
  .النظم والحكوماتاإلسالميين، ردا على عنف أكبر وأخطر، وهو عنف 
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  !الفوضى الخالقة في أزمة إخوان األردن .66
  طارق ديلواني

ال تنبئ التطورات األخيرة في أزمة الحكومة واإلخوان في األردن، بما يبشر بـالخير أو االنفـراج، بـل إن                    
  . األمور تتجه نحو مزيد من التصعيد الخطير غير محسوب النتائج

عية المركز اإلسالمي الذراع االقتصادي والمالي إلخوان األردن إلى المدعي العـام بذريعـة              فتحويل ملف جم  
الفساد ال يحمل غير معنى واحد، وهو أن الحكومة األردنية قررت المضي قدما في مخطط استهداف الحركـة                  

  . ولكن بطرق قانونية ودستورية
في السنوات الماضية، عرفت اليوم كيف تـستغله فـي          الفساد، هذا الملف الذي طالما طوته الحكومة األردنية         

أتون معركتها الدائرة مع الحركة اإلسالمية لتوجيه ضربة قاصمة لها، خاصة بعد أن عزف كتاب وإعالميـون          
ومن بينهم الـصديق    ... وصحفيون، من بينهم إسالميون سابقون، على وتر هذا الملف كثيرا في اآلونة األخيرة            

اهيم غرايبة، الذي نأخذ عليه مسالة التوقيت في إعادة التذكير بوجود فساد فـي المؤسـسة                واألستاذ العزيز إبر  
  . المالية لإلخوان
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وبعيدا عن حقيقة وجود فساد مالي إخواني من عدمه، فإن أسوأ السيناريوهات المطروحة حكوميا، للتعامل مع                 
ارية الحالية للجمعية، وتشكيل لجنـة حكوميـة        هذا الملف ولي ذراع اإلخوان، ال يتعدى حقيقة إقالة اللجنة اإلد          

ما نود قوله، إن مسألة اللعـب فـي          و .مكانها إلدارة شؤون الجمعية التي تضم استثمارات ومؤسسات ضخمة        
مساحة شعبية اإلخوان في الشارع األردني، هي ما يتجلى اليوم من أدوات حكومية السـتهدافهم، فـالمطلوب                 

تنظيميا، من خالل نبش ملفات قديمة قد ال تكون صحيحة بالـضرورة ،كقـضية       اليوم إسقاط اإلخوان شعبيا ال      
  . الفساد المالي لجمعية المركز اإلسالمي الذي ينفيه القائمون عليها بشدة

باألمس أيضا منعت قوات األمن األردنية بالقوة مهرجانا خطابيا لإلخوان، كان من المفترض أن يتضمن بضع                
وجعجعة ما كان لهـا أن      .. فلسطيني، وتحول األمر إلى عراك باأليدي واعتقاالت        كلمات خطابية عن الشأن ال    

وكـأن  .. تكون، لوال النفس األمني الذي يطغى على آليات الحكومة األردنية في التعامل مـع هـذه القـضية                   
بـر  الحكومة األردنية تحاول سحب البساط من تحت اإلخوان، إلفقادهم حتى جماهيريتهم ورصيدهم الشعبي ع             

  . ثالوثية المواقف واألخالق والسياسية
هي إذا إستراتيجية الفوضى الخالقة داخل المؤسسة اإلخوانية، وهي أيضا سمة التعاطي اإلخواني مع األزمـة،              

وال يبـدو فـي      .حيث تغليب صالبة الموقف على الحوار، في وقت مطلوب فيه من اإلخوان قليال من التنازل              
إلى فوضى وموجة متصاعدة من التأزيم المتبادل بين الطرفين، عنوانه الحكـومي            األفق ما يشير إلى حل، بل       

فالحكومـة األردنيـة باعتقـادي ال      .إقصاء تيار التطرف في اإلخوان وإحداث انشقاق ما في الصف االخواني          
ا تكمـن   تسعى إلى القضاء على الحركة اإلسالمية، بقدر ما تسعى إلى تهجينها وعقلنة خطابها وتصرفاتها، وهن              

والطرفان كما يبدو يراهن كل منهما على اآلخر في إشارة البداية نحو التهدئة، لكن على األرض، ثمة                  .المشكلة
حمالت تحريض إعالمية ضد اإلخوان مقابل تعبئة للقواعد واألنصار إخوانيـا، وفـي الوسـط ثمـة إفـراد                   

  . اتها مع اإلخوان وتركب الموجةومؤسسات وتيارات سياسية وغير سياسية، تستغل اللحظة لتصفي حساب
ما يحدث فعال أن كل طرف يجر الطرف اآلخر إلى المنطقة المحظورة وإلى معركة كسر العظام، وفي داخـل       

إخوانيا نعترف بكل صراحة أن هناك تيارا انفعاليـا ال  .. كل طرف ثمة تيار يجر فريقه إلى الصدام ال التهدئة         
ت ومهما كلف األمر، وفي المقابل ثمة واجهات رسمية تحرض الحكومة           عقالني يسعى للصدام بأي طريقة كان     

األزمة تأخـذ منحـى أكثـر خطـورة          .وتشعل فتيل األزمة لتحقق مناها باستئصال اإلخوان وحظر جماعتهم        
بالحديث عن احتمال مقاضاة أمين عام جبهة العمل زكي بني ارشيد بتهمة الذم والتحقير لهيئة رسـمية، علـى                   

حاته التي وصف فيها مجلس النواب بأنه مكتب سياحة وسفر، وهو منحى سيغرق جبهـة العمـل                 خلفية تصري 
المبكي والمحزن، أن هذه األزمة الداخلية ألهت الشعب األردني ألول مرة            .أكثر فأكثر في هذه الفوضى الخالقة     

ضب وتأييد للـشعب    عن جراح شقيقه الشعب الفلسطيني، فبدل أن يخرج األردنيون كما اعتدنا في مسيرات غ             
والمحزن أكثر أن يختلـف األردنيـون ألول        .. الفلسطيني، خرج بعضهم في مسيرات تنديد بالحركة اإلسالمية       

  . مرة في تاريخهم بهذا الشكل المفزع، وأن يتحول الفريق إلى فريقين والعرب إلى عربين
 في ظل من يقاتل لتستمر األزمـة        أسبوع خامس إذا من أزمة غيبت األردن واألردنيين عن همومهم الحقيقية،          

أكثر فأكثر، على أمل أن يسهم طول مدى األزمة في استنزاف قدرات اإلسالميين معنويا وسياسيا وشعبيا، فثمة                 
من يراهن بشكل أكيد على حل من الداخل االخواني ينهي األزمة بشكل يرضي الحكومـة األردنيـة ويحقـق                   

  .مية ال حظرهاأال وهو تدجين الحركة اإلسال.. مبتغاها 
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   ما بناه شارونيهدمان.. والقسام.. الحزام .67
  أحمد الحيلة

تعالت أصوات إسرائيلية ولجت منذ مدة، بضرورة إيجاد حل لصواريخ المقاومة الفلسطينية التي باتت تـشكل                
  .أرقاً مستمراً للمستوطنين الصهاينة

نيع العسكري اإلسرائيلية المتطورة واحتارت في كيفيـة التـصدي          في المقابل عجزت مختبرات ومعامل التص     
للصورايخ الفلسطينية الصنع، ويبدو أن قوة تلك الصواريخ تكمن في بساطتها التي عطلت القدرات التكنولوجية               

  .الهائلة التي يمتلكها االحتالل والتي ال تتناسب بالمرة مع نظام اإلبداع الفلسطيني
ي أرقت الساسة اإلسرائيليين، تفتق ذهن القادة العسكريون عن حل وجدوه فـي أرشـيف               أمام هذه المعضلة الت   

الجيش عندما كان عالقاً في جنوب لبنان، وهو إقامة حزام أمني شمال قطاع غزة يبـدأ مـن جنـوب الخـط                      
ة كــ    وصوالً إلى تخوم البلدات الفلسطيني     67، و 48األخضر الفاصل بين األراضي الفلسطينية المحتلة عامي        

  . كيلو متر6-5بيت حانون وبيت الهيا، أي بعمق 
على قطاع غزة إثر أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شـليت          ) أمطار الصيف (ومنذ بدء العملية العسكرية الراهنة      

، شرع الجيش اإلسرائيلي بمسح شمال قطاع غزة بالمدفعية والطيران، مهيئاً األرض النتشار             25/6/2006في  
ية الثقيلة التي وصلت إلى أطراف البلدات الفلسطينية، فارضة سيطرتها المباشرة على الـشريط              اآلليات العسكر 

  .المستهدف شمال القطاع
وبإعادة نشر االحتالل لقواته وآلياته الثقيلة على طول وعرض الحزام األمني شمال القطاع، يبرز السؤال حول                

ينية إلى أهدافها جنوب وغرب األراضي الفلـسطينية        إمكانية النجاح في منع وصول صواريخ المقاومة الفلسط       
  ؟ وهل سيخلص الحزام األمني اإلسرائيليين من كابوس غزة، ويمنحهم األمن المرتجى؟1948المحتلة عام 

الحزام األمني شمال غزة، قد يزيد من بعض التعقيدات الميدانية على المقاومة الفلسطينية مثل حاجة المقاومـة                 
ى أبعد حتى تتمكن من الوصول إلى أهدافها، إضافة إلى الحاجة لمناطق شبه خالية مـن                إلى صواريخ ذات مد   

السكان إلجراء عميلة اإلطالق، وتلك مسائل يرجح أن المقاومة ستتغلب عليها، وسرعان ما ستحيل الحزام إلى                
نين، وذلك لعدة أسباب    شرك لالحتالل يجلب مزيداً من األرق والقلق وانعدام األمن لإلسرائيليين جنوداً ومستوط           

  :منها
أن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد فاجأت االحتالل بامتالكهـا لـصاروخ                : أوالً •

 تالها سقوط صاروخ آخر في اليوم التالي        5/7/2006كم عندما سقطت نسخته األولى في       15قسام مطور مداه    
 تقع شمال مدينة اسديروت، رغم االنتشار المكثـف لجـيش           على محطة للكهرباء في قلب مدينة عسقالن التي       

االحتالل على طول وعرض الحزام األمني المفترض، ورغم تحليق الطيران الحربي وطـائرات االسـتطالع               
وإذا افترضنا أن االحتالل سيتمكن من منع المقاومة من إطالق صواريخها انطالقـاً  . بشكل مستمر في المنطقة  

كم سيتمكن بسهولة من الوصـول إلـى        15كم، فإن صاروخ القسام الجديد بمدى       6-5مق  من الحزام األمني بع   
مدينة اسديروت، وبعض مستوطنات النقب الغربي كـ ناحال عوز على اعتبار أنها أهداف متاحة لـصورايخ                

يروت مما يعني استمرار سكان المستوطنات وخاصة اسد      . كم قبل إيجاد الحزام األمني    9-8المقاومة التي مداها    
للعيش تحت القلق والخوف من سقوط صاروخ القسام الجديد، وبقاء الصواريخ الفلسطينية الصنع قوة ردع في                

 .وجه االحتالل واعتداءاته على المدنيين الفلسطينيين
سيشكل الوجود المكثف لجنود وآليات االحتالل على طول وعرض الحزام األمني المزمع إقامته، أهدافاً              : ثانياً •

. وحافزاً جديداً لمواصلة استهداف جنود االحتالل بوسائل قتالية متنوعة        . ومكشوفة للمقاومة الفلسطينية  مشرعة  
فالمقاومة في قطاع غزة بعد انسحاب جيش االحتالل من هناك تركزت وسائلها على استعمال الصواريخ بشكل                

ين الفلسطينيين أهدافاً متعـددة يمكـن   أساس، أما في حال إعادة االنتشار في شمال القطاع، فهذا سيوفر للمقاوم           
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، إضافة إلى فتح المجال لمزيد مـن خطـف الجنـود فـي              ..معالجتها بمضادات الدروع، والعبوات، والقنص    
مما يعني أن الحزام سيتحول إلى جبهة مفتوحة، وعبء عسكري وأمني ثقيل على القيادة اإلسرائيلية               . المستقبل

اك خاصة وأن تجربة الحزام األمني الفاشلة في جنوب لبنان مـا زالـت              وجيشها، ويدفعها إلى مزيد من اإلرب     
 .ماثلة في ذاكرة وأذهان قادة وضباط الجيش اإلسرائيلي

الحزام األمني وإعادة تموضع جيش االحتالل، يعني فشل وانهيار خطة االنفصال أحادي الجانب التـي               : ثالثاً •
ألن . ، وجند لها كل ما يملك من خبرة وزعامـة ورمزيـة           عمل لها شارون وحشد لها التأييد الداخلي والدولي       

إعادة انتشار الجيش شمال غزة، سيعني استمرار التصادم مع المقاومة الفلسطينية هناك، واحتمالية اضـطرار               
الجيش للدخول إلى قلب بعض المدن والمخيمات بين الفينة واألخرى، مما يعنى عودة االحتالل بشكل أو بآخر                 

 مناقض لروح وطبيعة خطة شارون التي أرادها انفصاالً عن الفلسطينيين خلف جدر، وعزلهم              وهذا. إلى غزة 
ديمغرافياً، تمهيداً لرسم الحدود النهائية للكيان اإلسرائيلي حسب اإلرادة والمقاييس اإلسرائيلية، بعد االدعاء بان              

 .اعاالحتالل وجيشه انسحب بالكامل من المدن الفلسطينية في الضفة والقط
إذن الحزام األمني شمال غزة إضافة لما يقوم به جيش االحتالل من عمليات عسكرية متواصلة، سيهدم فلـسفة                  
االنفصال التي سعى لها شارون، وسيرتد ذلك سلباً على جدوى خطة االنطواء التي يـسعى ايهـود أولمـرت                   

اع سيعني مزيداً مـن العقبـات أمـام         فإعادة االنتشار شمال القط   . إلنفاذها في الضفة الغربية   ) وريث شارون (
أولمرت الذي سيجد صعوبة في إقناع معارضيه السياسيين والرأي العام اإلسرائيلي بأهمية وجدوى االنـسحاب             
من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى صعوبة إقناع العديد من الدول الغربية التي تتشكك                 

واحد، كونه وصفه لن تنهي الصراع، بل قد تزيده تعقيداً ألنه يتجاهل تمامـاً  وتتخوف من االنفصال من طرف      
  .رغبات وحقوق الشعب الفلسطيني

يبدو أن ايهود أولمرت ووزير دفاعه عمير بيرتس يتصرفان إثر عملية الوهم المبدد، بإرباك وحيـرة، يعبـر                  
ة على البوصلة في نهاية المطاف، ويعيد خلط        عنها العنف الزائد والمبالغ فيه، والذي بدوره قد يفقدهما السيطر         

األوراق من جديد، خاصة فيما يتعلق بسياسة االنفصال أحادي الجانب ومستقبل حزب كاديما المؤسـس علـى                 
خطة االنطواء، وعالقته بحزب العمل الذي عاد ليتماهى من جديد مع سياسة رئيس الـوزراء علـى حـساب                   

  ..وعودة للناخب العمالي
عنف الزائد واإلرباك يعود إلى أنهما شخصان يعانيان من عقدة نقص كونهمـا ليـسا مـن طبقـة                   ومرد هذا ال  

الجنراالت التي تسحر أعين اإلسرائيليين، فيحاوالن استعمال العنف والمزيد من العنف لمـلء هـذا الـنقص،                 
  .وإثبات أنهما زعيمان يستحقان اإلعجاب في نظر الجمهور المدمن على القتل

زعة الغطرسة وغرور القوة التي تعشعش في نفوس هؤالء الصهاينة، الذين لم يتحملوا نتائج عملية               إضافة إلى ن  
إنـه  .. الوهم المبدد التي صنعتها وأبدعتها إرادة شعب أعزل كشف زيف ادعائهم بأنهم قوة سوبرمان ال تقهر               

  .عجز األقوياء
  

  ؟ داخلي في البيت األبيضالنقالبهل يخططون ..المحافظون الجدد .68
  يوسف شلي

المنطق اإلستراتيجي إلدارة بوش االبن في تسيير دفة الحكم في الداخل األمريكي وفي الخارج، يتسم بالوضوح                
  : ما يجعله مقبوال سواء من المحافظين الجدد، أو المحافظين المعتدلين، أو الواقعيين والليبراليين

بقى القوة العالمية األولى العظمى، حتى وإن تم ذلك         ـ الواليات المتحدة األمريكية، تريد ويجب أن تكون وأن ت         
  . بواسطة القوة العسكرية الضاربة

 الطاقيـة ـ واحدة من القوى االثنتين المنافسة للواليات المتحدة األمريكية، الصين، متعلقة حيويا في تمويناتها               
  . صدره الخليج العربي وآسيا الوسطىيالحالية والمستقبلية، بما 
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 الثانية المنافسة، روسيا، فقد فرضت وجودها في إيران، وآسيا الوسطى والقوقاز منذ فترة طويلـة،                ـ أما القوة  
  . لتجد نفسها في مأمن من أي تقلبات طارئة

ـ في المقابل، نجد الواليات المتحدة األمريكية متقدمة إستراتيجيا في هيمنتها على الطاقة ومشتقاتها في الخليج                
ى، ومتفوقة على الصين وروسيا في قدراتها على التأثير السياسي في األنظمة الحاكمة             العربي وفي آسيا الوسط   

هذه الفكرة القائمة على السلطة التامة، تعتبر المفصل الرئيسي للنظام األمريكي الجديد في العقـود               . في المنطقة 
هي العقيـدة الدافعـة نحـو    األخيرة، سواء أكان الحكم في أيدي الديمقراطيين أم الجمهوريين في واشنطن، بل    

  . األمام ألمريكا، لتكون الكل في الكل في المناطق الغنية بالثروات الطبيعية خاصة الذهب األسود
إدارة بوش، وخالف اإلدارات السابقة، أبدعت في طريقة تعاملها مع األحداث في المنطقـة العربيـة، وذلـك                  

إلرهاب العالمي، مع تهديد بلد ثالث بالعقـاب والبـوار          باحتالل بلدين عسكريا في المنطقة باسم الحرب على ا        
بحجة التهديد النووي الوشيك، مع اإلعالن بقوة عن هدفهم اإلستراتيجي القريب المدى، لفرض تغييـرات فـي                 

  . األنظمة الحاكمة، ونشر الديمقراطية والسوق الحرة حسب األنموذج األمريكي في المنطقة
 8 تيرة الضغوط األمريكية على المعضلة النووية اإليرانية، ليفـضي، فـي    ، تصاعدت و  2006ومنذ بداية سنة    

مارس، إلى نقل الملف إلى مجلس األمن الدولي التخاذ اإلجراءات المالئمة، بعد إعالن الوكالة الدوليـة                / آذار
لملف اإليراني  النقاشات الداخلية إلدارة بوش حول ا     . للطاقة النووية بأن إيران ال تتعاون بالشكل المطلوب معها        

انتقل من مرحلة التقويم األولي إلى قضية أساسية من العيار الثقيل لدى صـقور البنتـاغون مـن الجنـراالت           
والخبراء والمستشارين العسكريين، والشخصيات السياسية المنتمية إلى تيار المحافظين الجـدد، جعلـوا منهـا               

  . ة التيار ونفوذه داخل البيت األبيضالمنطلق لحملة دبلوماسية شرسة ضد طهران، مما يؤكد قو
فبراير أمـام لجنـة الميزانيـة       / شباط 27وفي هذا االتجاه، أعلنت كاتبة الدولة للخارجية كونداليزا رايس في           

لمجلس الشيوخ، بأن إيران تعتبر البنك المركزي لإلرهاب في العالم، وهو اإلعالن الذي تكرر أكثر من مـرة                  
مارس أمام مجلس الشيوخ، بأنه ال يوجد لدى الواليات المتحدة          / آذار 1 لتضيف في    من المسئولين األمريكيين،  

تحديا أكبر من إيران وما تمثله من مخاطر على االستقرار الدولي، نظرا للتحركات اإليرانية المـشبوهة فـي                  
حها بمـا ال يخـدم      الشرق األوسط وتهديدها للسلم العالمي، ومحاولتها تغيير األوضاع السائدة في المنطقة لصال           

المصالح األمريكية في شرق أوسط أكثر أمنا واستقرارا وديمقراطية، والمثال المرجو العملية السياسية القائمـة               
في نفس اإلطار، أكدت وزيرة الخارجية أن اإلدارة األمريكية ال تعادي الشعب اإليراني، وتريد أن                .في العراق 

نا مع النظام اإليراني، ومرجعية الماللي والتيار المحافظ المتشدد الحاكم          يتمتع بالديمقراطية والحرية، وأن مشاكل    
ووفقا لمعلومات سرية أدلى بها خبراء في معهد هوفر أنستوتشين إلى صحيفة واشنطن بوسـت، فـإن                 . حاليا

تصريحات الرئيس األمريكي بوش، ونائبه ديك تشيني، ومستشاره لألمن الوطني في البيت األبـيض سـتيفان                
هادلي، كانت واضحة خالل اللقاءات التي انعقدت بحضورهم، وهي اللقاءات التي استشف من خاللها تنامي               .ج

  . مشاعر العداء التي تكنها اإلدارة األمريكية إزاء النظام اإليراني
كما أن موقع المتطرفين في واشنطن، عال صوته بقوة مع خطاب نائب الرئيس األمريكي ديك تـشيني، الـذي                   

 / آذار 7 مرة، عندما أعلن أمام اإليباك اللوبي اإلسرائيلي األكبر في أمريكا فـي              48التصفيق أكثر من    قوطع ب 
العواقب البليغة، بما يعتبر دبلوماسيا معادال لتهديد عـسكري          مارس بأن المجموعة الدولية مستعدة لتكبيد إيران      

المجموعة، للسفير األمريكي لدى هيئـة      مارس أمام نفس    / آذار 5هذه التصريحات تأتي بعد تلك، في       . واضح
  ! األمم المتحدة في نيويورك، جون بولتون، الذي هدد إيران بـعواقب أليمة وملموسة

مارس، اعترف جوزيف سيرينسيون، الذي كان مدير مشروع عدم انتشار األسلحة المحرمة دوليا             / آذار 8وفي  
لما يحدث داخل البيت األبيض، مسجال بأن تدخل ديك         في مؤسسة كارنيجي من أجل السالم العالمي، باستغرابه         

تشيني قد يترك في أذهان الدول األخرى، بأن األجندة الحقيقية للواليات المتحدة األمريكية تتمثل في إزالة نظام                 
طهران باستغالل األزمة النووية للوصول إلى مبتغاهم، مما قد يؤثر علـى العالقـات األمريكيـة األوروبيـة                  
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جوزيف سيرينسيون، أكد بأنه كان على علم بأن مكتـب نائـب الـرئيس         . في معالجة الملف اإليراني    المتباينة
 / آذار وفـي . األمريكي اعتبر العامل العسكري ضد طهران جدي، مما قد يقود أمريكا إلى كارثة حسب زعمه              

أن نظرية الشك   : لي يؤكد هاد. مارس، عارضا نظريته الجديدة، المماثلة، إلستراتيجية األمن الوطني، ستيفان ج         
في البراءة تبقى صالحة لالستعمال في إستراتيجيتنا األمنية الوطنية، كما هو الشأن في حالـة إيـران، وهـي                   

  .النظرية التي طبقت في حالة العراق بعد أن اتهم بامتالكه ألسلحة الدمار الشامل
سابق على أولويـة الدبلوماسـية والعمـل        وإن كان النص الجديد لمفهوم األمن الوطني، أكد أكثر من النص ال           

الدولي لحل المشاكل، غير أن أمنية الرئيس بوش التي أبداها من أجل توسعة مجال نشر الديمقراطية واعتباره                 
القاعدة األساسية للسياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية، تجلت في النص الجديـد، رغـم االنتقـادات                

وبخصوص إيران، الدولة المارقة، وواحدة من دول محور        . الحزب الجمهوري الموجهة من طرف أعضاء من      
الشر، وصم النص النظام الحاكم في طهران بكل النعوت والصفات القبيحة، متهما القيادات الدينية والـسياسية                

في منطقـة   والعسكرية، بافتعال المشاكل، وإثارة األزمات، معتبرا إياها عقبة في طريق السلم واألمن الدوليين              
الشرق األوسط، وخطرا داهما على إسرائيل، والممون األكبر لإلرهاب، والمستفيد من تعثر العملية الديمقراطية              

  .. في العراق
: القراءة المتأنية للنص، الذي لم يتم اإلشارة إليه في وسائل اإلعالم األمريكية، تسمح لنا باقتباس الجملة التاليـة                 

اوفنا وشكوكنا، قد تجد طريقا للحل، لو اتخذ النظام اإليرانـي القـرارات الـشجاعة               المشكلة النووية وبقية مخ   
واإلستراتيجية في حينها، للتخلص من بؤر األزمات التي أحدثتها إيران في المنطقة، وتغيير سياساتها، وفـتح                

 الهدف األسـمى    إنه. نظامها السياسي لتكون أكثر شفافية ومالئمة مع الوضع الراهن، وإعطاء الحرية للشعب           
  . الذي تسعى إلى تحقيقه الواليات المتحدة األمريكية

تغيير النظام أو تغيير سياسة النظام؟ هو السؤال الذي كان مطروحا على اإلدارة األمريكية، غير أن الجـواب                  
الهـاجس  مايو، بعد أن كان تغيير النظـام        / أيار 31عنه لم يطل انتظاره، فالسياسة األمريكية تغيرت كليا، في          

األكبر، تحول التكتيك المتبع إلى لعبة سياسية محكمة تبنتها واشنطن، فكان إعالن كونداليزا رايـس قرارهـا                 
االلتحاق بطاولة المفاوضات مع الترويكا األوروبية شرط تجميد إيران عملية تخصيب اليورانيوم، أحد معالمها              

لمتوقع أظهر للكثير من المحللين، خاصة في أوروبـا         هذا التغيير غير ا   . الكبرى، وله دالالت سياسية مقصودة    
وروسيا، وكأن العملية كلها ما هي إلى حالة مؤقتة جاءت إلسكات الضغوطات أو التقليل منهـا، مـن أجـل                    
االستمرار في المفاوضات مع طهران وعدم االنجرار إلى نداءات الحرب التي ما فتـئ المحـافظون الجـدد                  

وقد يكون بالعكس، تراجع إستراتيجي ذو شأن قد يدفع بـالرئيس بـوش إلـى               . يشعلون نيرانها من حين آلخر    
الـردع،  : مساندة وجهة نظر الخارجية األمريكية، وتنفيذ إستراتيجية جديدة متعددة تقوم على المبادئ الثالثـة             

  .. والعزل وأخيرا االحتواء
رجية األمريكية تجاه إيـران، تـشير       ردة فعل المتشددين في واشنطن على التغيرات األخيرة في السياسة الخا          

وكأن صراعا آخر قد يشتعل إيديولوجيا في داخل البيت األبيض نفسه قريبا، وأن أطرافها هذه المرة جمـيعهم                  
من أعضاء نادي المحافظين الجدد بمختلف توجهاتهم، مما يجعل الحفاظ على التوازنات الداخلية فـي محـيط                 

أن التذمر المنتشر بين موظفي البيت األبيض من سـيطرة المحـافظين            إدارة بوش من الصعوبة بمكان، علما       
الجدد على زمام السلطة بعد مجيء جورج بوش وفريقه إلى سدة الحكم، قد وصل مداه، وهـو الحـال الـذي                     

  ! ؟)هل باستطاعة جورج بوش أن يفكر أو يقرر بنفسه دون أن يعتمد على اآلخرين! (أصبح ال يخفى على أحد
ل ستريت تعرب بوضوح عن مخاوف المتشددين من رؤية الواليات المتحـدة األمريكيـة              ويفة و افتتاحية صح 

تضطر لتقديم تنازالت مهينة ألعدائها، وأنهم لن يتركوا األمر في أيدي كتابة الدولة للخارجيـة تعبـث بـأمن                   
ذا كـان منتظـرا     إيران، تمكنت من المشاركة في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، وه          : البالد، جاء فيها  

ومحسوبا، وقد تستطيعون المراهنة من اآلن بأن هذا الطلب اإليراني الجديد وجد صداه في باريس، وموسـكو                 
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، )National Review(وفي اليوم نفسه، وفي مقالة منشورة بـ ! وحتى عندنا في بعض أروقة البيت األبيض
طورة الطلب األمريكي إليران، واعتبروه من خ) American Enterprise(حذر المحافظون الجدد في معهد 

إن الخسائر التي تسببت بعد طلب رايس إلى الشعب اإليراني، قد ال يمكننا الرجـوع               : خطأ فادحا إلدارة بوش   
 بأن الرئيس بوش يريد عالقات جديدة وإيجابية بـين الـشعب األمريكـي    -تقول ـأي وزيرة الخارجية . عنه

 فلماذا االعتراف بالنظام اإليراني غير المنتخب وتزكيته، وهو النظام ذاتـه            والشعب اإليراني، وإذا كان كذلك،    
  الذي يقهره؟ 

منذ ذلك الحين، رغم الغضب، والغيظ، فإن الهجمات المضادة للمحافظين الجدد لم تتوقف، وزادت حدة وقـوة،                 
 National(صحيفة ، انتقد بشدة كونداليزا رايس في )American Enterprise(مايكل لدين أيضا من معهد 

Review (  من وقت آلخر، بعض من     : يونيو، تحت عنوان هل بيل كلينتون ما زال رئيسا؟        / حزيران 7بتاريخ
أظن بأن األمر ما هو إال قضية وقـت         ...المهرجين اقترحوا أن نرسل بيل كلينتون للتفاوض مع الماللي باسمنا         

ة الخارجية السابقة في عهد كلينتون ـ لتنتقـل إلـى     تستأجر قبعة ألبرايت ـ وزير -لنرى كوندي ـ كونداليزا 
وفي هذا الوقت، أغلب قياداتنا يحاولون دون كلل إقنـاع أنفـسهم            : ، ويضيف ...طهران لترقص مع الديكتاتور   

  . بوجود مخرج محترم، وأنه باستطاعتنا التفاوض معهم، وأننا لسنا ملزمين بمجابهة الماللي
  8/7/2006مجلة العصر 

  
   لتحقيق أهداف حملة أمطار الصيفالصبرتوسل إسرائيل ت .69

  حلمي موسى  
وقد ينـدفع   . تشير معطيات العملية اإلسرائيلية في قطاع غزة إلى أن األهداف المحددة لها ال تزيد عن االنتقام               

سـاً  البعض للقول بأن االنتقام يحمل في أحد جوانبه أمالً باسترداد قدرة الردع التي فقدها الجيش اإلسرائيلي أسا       
ومع ذلك فإن قادة إسرائيل العسكريين والسياسيين، على حد سـواء، ال            . في تصاعد المقاومة الفلسطينية ضده    

ويقول بعض هؤالء إن األهداف سـوف تتحقـق الحقـاً ألن            . يخفون حقيقة أن العملية لم تحقق أياً من أهدافها        
في قدرة هذه العملية على تحقيـق أيـة         في حين يذهب آخرون إلى التشكيك       . الوضع يتطلب المزيد من الصبر    

  . أهداف إما ألنها أبطأ من الالزم وإما ألنها عاجزة في كل األحوال عن إجبار الفلسطينيين على التراجع
والواقع أن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي نفسه تحدث أمام وزراء المجلس األمني المصغر مشدداً علـى أن                 

كما أن  . وقال إن الحل العسكري هو في كل األحوال حل مؤقت         .  سحرية ليست لدى الجيش اإلسرائيلي وصفة    
قادة الجيش، الذين كانوا األشد تحمساً لخوض المعركة مع الفلسطينيين لتلقينهم درساً قاسياً، عادوا للحديث عن                

ـ        . شراسة المعركة وأنها قد تستغرق وقتاً طويالً       رال يـوآف   ويوم أمس األول أعلن قائد الجبهة الجنوبية، الجن
  . غاالنت، أن الحملة الجارية في غزة قد تستغرق شهوراً

ومن الطبيعي أنه ما كان بوسع أي من هؤالء قول ذلك لو أن المنطق الذي حكم قادة إسرائيل لقي تجاوباً مـن                      
فقد أراد كل من رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود أولمرت ووزير دفاعه عمير بيـرتس أن يعيـد         . الفلسطينيين

. الفلسطينيون الجندي األسير جلعاد شاليت إلى وحدته العسكرية حليق الذقن ومعطر الجسد بعد حمـام مـنعش                
وأن يحمل هذا الجندي بين يديه اعتذاراً رسمياً صريحاً، ليس فقط من الحكومة الفلسطينية وإنما من كل واحـد                   

مرت وبيرتس بـذلك بـل أرادا تعهـداً         وال يكتفي أول  . من رعاياها، وخصوصاً ان كانوا من مؤيدي المقاومة       
  . شخصياً من كل فلسطيني بأن ال يتكرر خطأ التجرؤ على التفكير في عمليات كهذه بعد اآلن

وإذا لم يكن هذا كافياً فإن إسرائيل تريد، فضالً عن ذلك، من الفلسطينيين الكف عن إطالق الصواريخ باتجـاه                   
أن حكومة أولمرت تريد تحقيق كل ذلك من دون مقابل سـوى            ومن البديهي   . مستوطناتها داخل الخط األخضر   

  . االستعداد لعدم مهاجمة الفلسطينيين برياً وبالتالي إلحاق الدمار بمزارعهم وبيوتهم
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والحقيقة أن أولمرت، ورغم دخول أزمة الجندي األسير أسبوعها الثالث، لم يغير بعد من المنطق الـذي حكـم    
وقـد  . ة مفاوضات لتبادل األسرى والمطالب بوقف الصواريخ من دون مقابل         سلوكه األولي الرافض إجراء أي    

أعلن أمس في اجتماع الحكومة األسبوعي إصراره على ممارسة السياسة ذاتها مما يشير إلى أنه في معركـة                  
  . عض األصابع لن يكون أول من يصرخ

وا يشكون في جدوى األسلوب الـذي       غير أن الكثيرين في إسرائيل، بمن في ذلك داخل المؤسسة الرسمية، بات           
فإذا كان المقصود من الهجوم البري استرداد قدرة الردع فإن المعطيات تظهر            . انتهجته الحكومة وقيادة الجيش   

وتشهد على ذلك شراسة محاوالت التصدي رغم       . تزايد استعداد الشباب الفلسطيني لمواجهة القوات اإلسرائيلية      
 إذا كان المقصود وقف إطالق الصواريخ فإن فصائل المقاومة واصلت إطـالق             أما. فوارق القوة بين الطرفين   

وباتت الصواريخ، على قلتها، تثير الخوف ليس فقط في سـديروت           . هذه الصواريخ ووسعت من نطاق أهدافها     
  . وإنما كذلك في عسقالن شماال ونتيفوت شرقا وكل ما يقع في الدائرة بينهما

. داد الجندي بطريقة الضغط ومن دون مقابل ال يمكن وصفه سـوى بـالهراء  وال ريب أن كل حديث عن استر 
وربما أن هذا ما دفع الحكومة اإلسرائيلية إلى معاودة الطلب من قوى إقليمية ودولية السعي إليجـاد مخـارج                   

وقد نقل المعلق العسكري في هآرتس زئيف شيف عن مصادر مطلعة أن إسرائيل الرسـمية باتـت                 . تفاوضية
  . في الثمن الذي ستدفعه مقابل الجنديتفكر 

غير أن معلقاً عسكرياً آخر في يديعوت هو أليكس فيشمان، كتب أن غاية العملية اإلسرائيلية هي إحداث تآكـل                   
قد ينكسر، قد يعيد المخطوف، قد يطلب وقفاً        : في قدرة الخصم على أمل أن يحصل شيء ما على محور الزمن           

وأشار إلـى درس    . ء تخلق جباية الثمن من الجانب الفلسطيني االنتحاريين القادمين        وفي هذه األثنا  ... قد. للنار
بالغ األهمية من الناحية الميدانية وهو أن الجيش اإلسرائيلي يستثمر لواء كامال من قوة مختارة في مواجهة حي                  

ويمكن فقط  . ع القوات األمر الذي يدل على قدرة قطاع غزة ابتال       . رغم أنه لم يدخل إليه    . واحد في قطاع غزة   
لنا أن نتصور كم من القوات يتعين على الجيش اإلسرائيلي أن يستثمر إذا ما طلب إليه تجسيد قرار المجلـس                    

. الوزاري بتقطيع أوصال القطاع إلى قسمين، أو إذا تقرر السيطرة على كل شمالي القطاع منعاً لنـار القـسام                  
من يخطط اليوم في هيئة األركان العامة تقلـيص الجـيش البـري       و. غزة هي بئر بال قاع يبتلع القوات البرية       

  . بشكل دراماتيكي، فليفكر مرة أخرى
ليس صدفة أن الحملة اإلسرائيلية بدأت بأعلى درجة من التهديد ليس فقط للفلسطينيين وإنمـا كـذلك لـسوريا                   

ة إسـماعيل هنيـة ولكـن    وصحيح أن الحكومة اإلسرائيلية رفضت اقتراح رئيس الحكومة الفلـسطيني         . ولبنان
فالعـالم  . المعلقين اإلسرائيليين يعتقدون بأنه ال يمكن أن تصمد إسرائيل طويال في رفضها مبادرات وقف النار              

  ! لن يسمح لها بذلك
  10/7/2006السفير 

 
  هل تتخلى حماس عن ورطتها وتترك السلطة؟ .70

  محمد عبد الشفيع عيسى
 ودخل الكفاح الفلسطيني مرحلة جديـدة،       - على حد تعبير بعضهم      -) المعسكرة(انتهت االنتفاضة المسلحة أو     

واستهلت هذه المرحلة بدخول حركة حماس حلبة العمل السياسي من أوسع           . أو أنه يجب أن يدخل مرحلة جديدة      
  .أبوابه، مدشنة مرحلة ما بعد االنتفاضة المسلحة

حمل خاللها الشعب العربي الفلسطيني أكثر مما        ت - انتفاضة األقصى واالستقالل     -والحق أن االنتفاضة الثانية     
وعشرات اآلالف من الجرحى، وأكثر     ) حتى اآلن (يطيق على مدى خمس سنوات، ومن ذلك أربعة آالف شهيد           

من سبعة آالف أسير، محتجزين قسرا في السجون ومراكز االعتقال لمدد غيـر محـددة، حيـث يتعرضـون                   
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 وبخاصة في مرحلة ما يسمى بالتحقيقات، وبغطـاء مـن المحـاكم             لممارسات تنتهك أبسط الحقوق القانونية،    
  .اإلسرائيلية

كذلك كان تدمير البنية األساسية من طرق وتعليم وصحة وتجريف لألراضي وهـدم المـساكن والمخيمـات،                 
السيما مخيمات جنين وغزة ورفح، واقتالع أشجار الزيتون ومصادرة األراضي بغرض بنـاء المـستعمرات               

  .إقامة الجدار العنصري وتأمين قوات االحتاللاليهودية و
 في المئة، فضال عن إهدار وقت العمل        50 إلى أكثر من     - كنسبة من القوة العاملة      -ارتفعت معدالت البطالة    

في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية القائمة، من جراء فرض شبكة من االتـصال األرضـي، بفعـل الحـواجز                  
باإلضافة إلى هدم المطار والموانئ وتعطيل خدمات النقل البحري والجوي، اضافة           والطرق االلتفافية وغيرها،    

الى تعطيل حركة النقل البري بين فلسطين ومحيطها العربي والعالم الخارجي من منافذ الحـدود مـع مـصر                   
  .واألردن، بل تعطيل حركة النقل واالنتقال بين الضفة وغزة نفسيهما

 كلفة الفرصة المضيعة، أي مـا       - فتتعلق بما يسمى، في المصطلح االقتصادي        أما اآلثار التي يصعب قياسها،    
  .كان يمكن تحقيقه من إنجاز في مختلف مجاالت حياة المجتمع الفلسطيني، ولم يتحقق بفعل االحتالل

ـ      )التكنولوجية مثالً (ويمكن اإلشارة هنا إلى انعدام فرص التقدم على مستوى البنية العلمية             ذه ، أو ما يـسمى ه
وبخاصة في التعليم والصحة، وفق المقاييس والمؤشرات المعتمدة في أعمال المنظمات           (األيام بالتنمية البشرية    

والتنمية االقتصادية ممثلة في تطوير الهيكل اإلنتاجي ورفع معـدالت التـشغيل واالسـتثمار              ) الدولية المعنية 
ة تحسين مستويات المعيشة بالمعايير المعتمدة دوليـا        والتجارة، ورفع معدل النمو االقتصادي العام، وفي النهاي       

  .والقابلة للمقارنة مع البلدان األخرى
هناك ايضاً ما كان يمكن تحقيقه أو تعزيزه على صعيد الرفاه، بل على صعيد التفتح الحيوي بمفهومه اإلنساني                  

  .اً من العائلة إلى الجماعة الكبيرةالشامل، والتحسن المتنوع لشروط الحياة، لإلنسان الفلسطيني في مجتمعه، بدء
بيد أن هذا كله، وغيره كثير، ثمن عظيم دفعه الشعب الفلسطيني معوضا جهدا مفتقدا من سائر أجـزاء أمتـه                    

ولقاء هذا الثمن استطاع هذا الشعب، القليل العدد والعدة، أن يحقق بانتفاضته الباسلة جملة نتائج مهمة                . العربية
  :نذكر منها

لهوية الفلسطينية، وإبرازها بديالً موثوقاً، مرفوع الهامة ومرتفع الصدقية، في ظل فشل الرهان على               بلورة ا  -
  .خيار أوسلو، والخيارات المتصلة بالعالقة مع بعض النظم العربية

وهـي  .  وبخاصة على الصعيد االقتـصادي     - إذا صح هذا التعبير    - وقف وقطع مسار الغيبوبة الفلسطينية       -
 طويال، متمثلة في تشغيل العمالة الفلسطينية في بناء بعض المستعمرات وفي المهـن محـدودة                استمرت ردحا 

، وكذلك في الربط التجاري والمالي والنقدي بل واإلنتاجي بـين           1948المهارة ومنخفضة العائد داخل فلسطين      
رتباط العضوي بـين    وفي المقابل غياب اال   . الضفة وغزة من جهة، واقتصاد الكيان الصهيوني من جهة أخرى         

االقتصاد والمجتمع الفلسطيني وبين سائر االقتصاد والمجتمع العربي، مع علمنا بالقيود التى فرضها االحـتالل               
  .في هذا الشأن

 فرض حال من االرتباك، بل والتخبط، على الساحة السياسية االسرائيلية، والتـي أنهاهـا شـارون بخطـة                   -
  .االنسحاب األحادي من غزة

  . بؤرة للعمل العربي التحرري على أرض فلسطين تبلور-
 بلورة نوع من أنواع العالقة النضالية بين الشعب الفلسطيني وسائر األمة العربية، وبخاصـة فـي مـصر،                   -

  .2003-2000وبصفة أخص خالل فترة 
لمـسلحة  فقد فقدت قـوة الـدفع ا      . ولكن ماذا بعد؟ وها هي الظروف المحيطة بالنضال الفلسطيني تتغير جذريا          

حركيتها العالية، بل وتكاد تنطفئ جذوتها، وها هو الكيان الصهيوني يتمتع بفائض القوة وفيضانها، على إثـر                 
االختالل المبرمج في ميزان القوة الشاملة بينه وبين القوى العربية، بما في ذلك الميزان العسكري، بل خاصـة                  
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المتولدة من تفوقه النسبي، واحتكاره لبعض جوانبهـا        بل أخذ ذلك الكيان يستعرض ميزاته       . الميزان العسكري 
  .الرئيسية، في المجال النووي تحديداً

 مـساعي  - حتى إشعار آخر - األوروبي أن يوقف -ولم يقف األمر عند هذا الحد، فقد شاء التحالف األميركي  
 أو لعلها الموافقـات     -ت  وشاءت المصادفا . التوسط الحياء العملية السلمية وفق اتفاقية اوسلو وخريطة الطريق        

 أن يترافق التوقف في مسار كل من االنتفاضة المسلحة والعملية السلمية مع سـعي إحـدى أهـم                   -التاريخية  
الحركات الفلسطينية العاملة في المجال العسكري حماس إلى االنخراط في العمل السياسي الفلسطيني المحلـي،               

عية، لتجد نفسها وجها لوجه أمام أكبر ورطة في تاريخها القـصير            بل وأن تحقق الغالبية في االنتخابات التشري      
  فكيف يمكن أن تتصرف الحركة الوطنية الفلسطينية؟. نسبيا

  :تتجلى أمامنا ثالثة بدائل لمسارات متصورة أو سيناريوات
البديل األول هو تخلي حماس عن ورطتها، والعودة إلى صفوف الجماهير لقيادة حركة شـعبية جديـدة فـي                   

اعتصامات وتظاهرات مـستمرة علـى      (ظروف جديدة، تقوم على المزج بين العصيان المدني ضد االحتالل           
الحواجز وأمام الجدار العنصري والمجاهرة الجماعية بعصيان أوامر السلطات المحتلة وتعطيل حركة الجـيش              

 عـن دفـع الـضرائب       وبخاصة بـالتوقف  (ومقاطعة االحتالل مقاطعة سلبية     ) اإلسرائيلي على طريقة غاندي   
بإقامة مشاريع إنتاجية وخدمية تلبي االحتياجات األساسية للسكان، بطـرق بـسيطة            (ومقاطعة إيجابية   ) المقررة

يضاف إلى ذلك أن يتم العمل على فرض صيغ أولية          !).  مدعمة عربيا فيما نأمل    -وبمواد محلية وموارد ذاتية   
طين والبلدان العربية األخرى والسيما دول الطوق، مـصر         للتكامل االقتصادي التجاري واالستثماري بين فلس     

  .واألردن وسورية ولبنان
تضخم فـي األجهـزة األمنيـة،       : أما البديل الثاني فهو خوض تجربة السلطة كما خاضتها فتح من قبل حماس            

نـشطة  وتوجيه بنود الصرف من الموازنة العامة على البيروقراطية المدنية واألمنية، مع توسع محتمل فـي أ               
يضاف إلى هذا انخـراط فـي دوامـة مـن           . المجالس المحلية لمصلحة المجتمع الفلسطيني، حيثما يمكن ذلك       

 قليـل   -وال بأس من السماح بعدد متنـاثر ومتباعـد          . المحاوالت السلمية وفق جدول األعمال الدولي المهيمن      
الداخل، تتبعها أعمال انتقامية موجعـة       من العمليات ذات الطابع العنفي ضد سلطات االحتالل أو في            -الفاعلية  

إذ تحل حماس محل حركة فـتح، وكفـى اهللا المـؤمنين            . فهذا إذن بديل ال يشكل بديال، إذا صح التعبير        . جدا
  !القتال

تحكم، : والبديل الثالث ، هو أن تقوم حماس بما يشبه المستحيل، فتلعب دور السلطة والمقاومة في الوقت نفسه                
  .لح أو تسمح به أو ربما تتغاضى عنه أيضاوتمارس العمل المس

وليس البديل الثاني ببديل حقا، كما قلنا، فـال يبقـى           . ويبدو تحقيق هذا البديل الثالث مستحيال أو شبه مستحيل        
فهل تفعلها حماس؟ هل تملك ما يكفي من القسوة على نفسها، ما يجعلها             . أمامنا وأمام حماس سوى البديل األول     

 وتكتفي في لعبة الحكـم بكـشف        - وبخاصة في دوائر فتح      -، فتترك الحكم ألهل الحكم      تتخلص من ورطتها  
أي : وتصحيح الفساد المعمم أينما وجد، وتتفرغ من ثم للمساهمة الكبرى في بناء الحركـة الـشعبية الجديـدة                 

  الجديد؟العصيان المدني الشامل، والمقاطعة السلبية، والمقاطعة اإليجابية، وبناء البديل المجتمعي 
  10/7/2006الحياة 
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