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  مشعل يبّدد من دمشق أوهام إسرائيل حول التبادل .1
ات العديدة  رغم المساعي والوساط  انه  : دمشقمن   ابراهيم حميدي نقالً عن مراسلها     11/7/2006الحياة  نشرت  

التي شهدتها المنطقة في االيام الماضية، بدا امس ان ازمة الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شاليت وصلت الى                 
طريق مسدود بعد تمسك الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي بمواقفهما، اذ ترفض اسرائيل ابرام صفقة تبادل مـع                

وحملت . ية، في حين تصر حماس على صفقة تبادل       حماس وتعد بإطالق اسرى في وقت الحق كبادرة حسن ن         
 اكثر من رسالة ألكثر من جهة، فهو أوالً، اكد          ،تصريحات مشعل خالل مؤتمر صحافي الفت عقده في دمشق        

ثانيا، استبعد تماما االفراج عن الجندي األسير مـن دون تبـادل            . بال لبس انه الجهة صاحبة القرار في حماس       
ولية ما سيؤول اليه مصير الجندي، والفتا الى أن أياً من الوسطاء األجانب لم يقدم               اسرى، محمالً اسرائيل مسؤ   

ثالثا، حدد طبيعة تحالفات حماس، مشيرا الى تفاهمات وعالقات وثيقة مع           . ضمانات بأن تلتزم اسرائيل وعودها    
بعا، اكد انه في ظـل      را. دمشق، وإلى اتصاالت مستمرة مع قادة حزب اهللا باعتبارهم حلفاءنا في خط المقاومة            

وخامسا، لمح الى ان الفلسطينيين بعـد       . محدودية االمكانات، فان الخيارات مفتوحة للمقاومة وتعود الى الشعب        
حمل الحكومـة    و .عملية الخطف، خرجوا من األجواء التي كانوا يدفعون اليها، في اشارة الى االقتتال الداخلي             

 تسوية في شأن الجندي االسرائيلي الى جدار مسدود بسبب رفـض        االسرائيلية مسؤولية وصول الجهود النجاز    
ن االتهامات التي وجهتها حكومة أولمرت الى دمشق عبارة عن تصدير لألزمـة             اوقال   .تل ابيب مبدأ التبادل   

. اإلسرائيلية الى الخارج، قبل ان يعتبر الحديث عن وجود خالفات بين سورية وقيادة حماس مجـرد أمنيـات                 
ر الموقف الشجاع للقيادة السورية، وان هناك تفاهماً وعالقات وثيقة مع دمشق، مـشيراً الـى ان                 نقد: واضاف

 .الحديث عن أسر الجندي ألجندة غير فلسطينية وألسباب سورية او ايرانية استهانة بمقاومة الشعب الفلسطيني              
أليام األخيرة على ان مـن      وأوضح ان المسؤولين السوريين شددوا في لقاءاتهم مع وسطاء عرب وأجانب في ا            

يريد جهداً سورياً، عليه ان يلزم اسرائيل بوقف العدوان، وان الرئيس االسد ابلغ مسؤولين حزبيين ان سـورية                  
ن الجندي أسير في الداخل، والقيـادة       ا: وقال. تدعم حق الشعب الفلسطيني في مبادلة الجندي بأسرى فلسطينيين        

اوض في الداخل، وان قيادة الخارج تلتف وراءهم، وانهم حددوا الـشروط            العسكرية في الداخل والجهة التي تف     
ن حماس  ا الى اشارو. الطالق األسير وأولوياتهم لذلك باالطفال والنساء، منوهاً بصمود حكومة اسماعيل هنية          

 ياسـياً،  ثم تهدئة طوعية منذ بداية العام الجاري، ألن لديها مـشروعاً س            2005التزمت تهدئة تبادلية في العام      
 ان  وصرح. هل اوقفت اسرائيل خالل هذه الفترة العدوان على الشعب الفلسطيني؟ هل اطلقت اسرى؟            : متسائالً
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 وان عملية أسر الجندي جاءت فـي        هااغتيال جمال ابو سمهدانة ومحمد القوقا دفع المقاومة الى تفعيل برنامج          
  .سياق الدفاع عن النفس

ن خيار المقاومة هو    امشعل أكَّد   ان  : أحمد محمود نقالً عن مراسله     10/7/2006اخوان اون الين    وذكر موقع   
إن المقاومة هي شرفُ الشعب وِعز األمة، مـشددا علـى           : األصل لدى حماس وكل الفصائل الفلسطينية، وقال      

ضاع في قطاع   وحذَّر من أن األو    .دعِم الحركة لكلِّ أنشطِة المقاومة الفلسطينية ما دام االحتالل الصهيوني قائما          
غزة تكاد تصل إلى حد الكارثة، وسط صمت دولي مريب، وقال إن السلطات الصهيونية من أجـل اسـترجاع    
أسير صهيوني واحد ترتكب جرائم الحرب وتعتقل نواب وممثلي الشعب الفلسطيني في حكومته المنتخبة فـي                

دى غالية وغيرها من األطفـال الفلـسطينيين        سابقة هي األولى من نوعها في التاريخ، مذكرا بمشاهد الطفلة ه          
وحول التهديدات الصهيونية باغتيالـه     . الذين يسقطون ويسقط ذووهم يوميا بالرصاص والصواريخ الصهيونية       

قال إنه ال يخشى هذه التهديدات، بل يسعى لنيل الشهادة، وأكد أن قوافل شهداء حماس السابقين تؤكِّد أن الشهادة                   
ن الكيان الصهيوني ال يهمه الجندي األسير بقدر ما          ا وأضاف .لكافة المناضلين الفلسطينيين  هي الهدف األسمى    

يهمه تحقيق عدد من األهداف السياسية من بينها هدم المشروع السياسي للمقاومة، وكسر اإلرادة الفلـسطينية،                
           رت في الشارع الفلسطيني،    وشق الصف الفلسطيني، وفرض الهزيمة عليه، مع عدم القبول بالمتغيرات التي ج

ن العـالم ال يـرى األوضـاع فـي األراضـي            االمشكلة  : وبالتالي هدم التجربة الديمقراطية الفلسطينية، وقال     
الفلسطينية إال من خالل قضية الجندي األسير، ولكنه أكَّد أن الشعب الفلسطيني لن يتوقفَ رغـم ذلـك عـن                    

الصهيوني لما يدعونه بقيادات معتدلة في الصف الفلسطيني، وقـال إن           ونفى سعي الكيان     .مقاومِته المشروعة 
الهدف األسمى لحكومة أولمرت هو االستيالء على األرض، ودفن الفلسطينيين، وخاطب الـصهاينة قـائالً إن                

   .سياسات حكومتهم لن تؤدي إال إلى دمار الكيان الصهيوني
اعتبـر الوسـاطات العربيـة      ان مشعل   : يو بي أي   عن   نقالًدمشق   من 11/7/2006 القدس العربي    واشارت

لقد تعاملنا مع الجهود المصرية وتعاونا معها ولكن من أفـشلها           : وقالالمصرية والقطرية جهوداً ال وساطات،      
ن اإلخوة في مصر يعرفون ذلك وهم يـدركون         اوأضاف   .هو التعنت اإلسرائيلي ألن إسرائيل ترفض المبادلة      

ـ    ى أن كل بيت فلسطيني معني بقضية االسر       ىني ومزاج الشارع، مشيراً ال    طبيعة الشعب الفلسطي    ى وهـي عل
 كان هناك أيضا جهود قطرية ووساطات دوليـة كالوسـاطة التركيـة             وضح انه وأ .رأس أجندة حركة حماس   

والوساطات األوروبية حيث زارنا هنا بعض المبعوثين إال أن كل الجهود والوسـاطات اصـطدمت بالعقبـة                 
 قبل اإلفراج عن األسير اإلسرائيلي، معتبراً       ىيلية إذ ركبت إسرائيل رأسها ورفضت اإلفراج عن االسر        اإلسرائ

وفي إشارة الي الجهود العربية اعتبر مشعل أن المبادرات ال تليق بحجم الحدث،              .أن هذا ال يشكل مدخالً للحل     
 المنطقة بل يريد مايسترو واحد في المنطقـة         بينما اليمين المتشدد في البيت األبيض ال يريد الجهود العربية في          

 التقيت أحمد داوود أوغلو مستشار رئيس الوزراء التركي وهم يعلمـون أن إسـرائيل               ،وأضاف .هي إسرائيل 
ن إسرائيل تطرح مـع الـبعض       اوتابع   .تحاول إفشال جهود الوساطة وتتعنت في رفضها اإلفراج عن أسرانا         

لسطينيين ولكنه بعيد عن صيغة اإللزام، مضيفاً لقد سألت أحد المبعـوثين             الف ىمسألة وعد باإلفراج عن االسر    
 أن من يتحرك بجهود أو وساطة يعلـم موقـف           ىوأشار ال  .األوروبيين هل تكفلون الوعد اإلسرائيلي قالوا ال      

من الشعب الفلـسطيني فـي       % 80الطرفين والموقف الفلسطيني هو ليس موقف حماس وحدها وإنما موقف           
وقال إن أخالقياتنا تدفعنا     .القطاع، وفقاً الستطالعات الرأي، يرفض تسليم الجندي األسير بدون مقابل         الضفة و 

 لقد سمعتم باألخبار أنه يعـالج، نحـن         ،وأضاف .ه الجندي الذي أكد أن أسره تم في عملية نظيف         ىللمحافظة عل 
ورفض الحديث عن إمكانيـة نقـل        .عندنا دين وقيم وحضارة خالفا إلسرائيل التي قتلت العشرات في سجونها          

 تفاصيل التعامل مع الجندي األسير عند الجهة التي          ان  خارج األراضي الفلسطينية، وقال    ىاألسير اإلسرائيلي ال  
 العاصمة السورية وأنـه     ىوتابع إنه تخابر هاتفياً مع موسي عقب وصوله يوم األحد ال           .تدير األمر في الداخل   

ق أولمـرت أنـه ال      ي تعل ىوقال في رده عل   . مرت، واصفا إياه بشارون الصغير    وسخر من أيهود أول    .سيلتقيه
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 أنا أستمد شرعيتي من الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وال أستمدها من إسـرائيل أو                ،يحمل أي شرعية  
وأردف إنهم يريدون اليوم تصفية القضية وهم يبحثون عن إقصاء الشعب الفلـسطيني وراء التـاريخ                 .أمريكا

وطالب المنظمات اإلنسانية الدولية أن تذهب الي غزة والضفة وتنقذ الشعب الفلسطيني من الكارثة،               .والجغرافيا
 وجود أصوات شجاعة في أوروبا، قال إننا نقدرها، وطالبها مع بقية البلدان فـي المجتمـع الـدولي          على أكدو

فة، وخص بالـذكر الـصين وروسـيا         نحو يتناسب مع حجم الجريمة في غزة والض        ىبالمزيد وبالتصرف عل  
وطالب الدولتين آنفتي الذكر بموقفين متميزين أيضا من قضية الـصراع            .لموقفيهما المتميزين في قضية إيران    

 اآلن القياديين محمد حوراني     ى إنه لم يلتق حت    : أسئلة الصحافيين قال مشعل    ىوفي رده عل   .العربي اإلسرائيلي 
  .وصال الي دمشق يوم األحدوتيسير خالد اللذين تردد أنهما 

مشعل قارن بين الظروف التـي ردت فيهـا         ان  : حلمي موسى  نقالً عن مراسلها   11/7/2006السفير  وبينت  
 وكان هو يعيش في العاصمة األردنية، وبين ما يجري          1996حماس على اغتيال الشهيد يحيى عياش في العام         

.  أما اليوم فاتهمنا نحن واتهمت دمـشق       ،ئيل ولم تتهم عمان   وقال انه حينها ردت المقاومة واتهمتنا إسرا      . اآلن
واعتبر أن االتهامات وجهت لسوريا ألنها صامدة في موقفها ولو أنها كانت موالية لإلدارة األميركية وإسرائيل                

  . لما اتهمتها
س، ان دنـيس رو   : واشـنطن  مـن    حنان البدري نقالً عن مراسلتها     11/7/2006الخليج اإلماراتية   واوردت  

لفت الى تصريحات مشعل فقال انها تجعل بشار        ،  المبعوث األمريكي السابق لعملية التسوية في الشرق األوسط       
  .األسد يبدو كأحمق ألن األسد وحكومته نفوا مراراً عالقتهم بأسر الجندي اإلسرائيلي

جيـة االميركيـة    المتحدث باسم وزارة الخار     ان : اف ب  نقالً عن واشنطن   من 11/7/2006 الدستور   وأعلنت
 اتساءل كيف ان مشعل الذي يعيش في دمشق يستطيع ان يعرف بالتحديـد              :شون ماكورماك هاجم مشعل وقال    

 من السهل عليه ان يملي من دمشق على الفلسطينيين ما يجب ان يقوموا بـه                :واضاف .ما يريده الفلسطينيون  
ني من كون خالد مشعل وحماس باتا يترأسـان          اال ان الشعب الفلسطيني هو الذي يعا       :وتابع .والتحدث باسمهم 

ـ       اليوم سلطة فلسطينية لم تعد شريكا في مفاوضات مع اسرائيل وال مع بقية العالم              ى معتبرا انه من الـسهل عل
  . ان يدلي بتصريحات من دمشق، اال انه هو ومنظمته من يمنع الفلسطينيين من التمتع بحياة افضلمشعل

  
   1948من في المفاوضات حول الخالف منذ العام األساس لحل الصراع يك: هنية .2

تناقلت الصحف اإلسرائيلية مقالة كتبها رئيس الحكومة الفلسطينية، إسماعيل هنيـة، ونـشرت فـي صـحيفة                 
جاء فيها أن األساس لحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني والتوصل إلى سـالم            . واشنطن بوست اليوم، الثالثاء   
وهذه المفاوضات من الممكن البـدء      . 1948لمفاوضات حول الخالف منذ العام      في الشرق األوسط يكمن في ا     

نحن نوجه رسالة واضحة؛ إذا كانت      : كما جاء  .1967بها فقط بعد البدء بمسيرة شاملة لحل الخالف من العام           
. الحقـوق إسرائيل ال تسمح للشعب الفلسطيني بالعيش بسالم وكرامة، فإن اإلسرائيليين أيضاً لن يتمتعوا بهـذه                

وإذا كانـت    .وفي هذه األثناء، فإن حقنا في الدفاع عن أنفسنا أمام الهجمات اإلسرائيلية مثبت في ميثاق جنيف               
، وليس المسائل الثانوية    1948إسرائيل معنية بإجراء مفاوضات جدية ومنطقية من أجل حل الخالف منذ العام             

فال يزال هناك أمـل     .  والدائم، استناداً إلى مبدأ الهدنة     ، فمن الممكن التوصل إلى السالم العادل      1967من العام   
   .بتحويل هذه البالد المقدسة إلى مكان هادئ ومزدهر أمام جميع السكان في المنطقة

كما تناقلت الصحف أن رئيس الحكومة الفلسطينية هاجم الخطوات اإلسرائيلية األحادية الجانب؛ فك اإلرتبـاط               
وقال إن هذه الخطوات هي     . فصل العنصري، والتجميع المخططة للضفة الغربية     من قطاع غزة، وإقامة جدار ال     

. خطوات شكلية وفارغة من أي مضمون، ولن تقود إلى السالم، وال تلبي االحتياجات الفلـسطينية األساسـية                
ـ  . هناك حل، رغم أنه ليس بسيطاً، يتماشى مع مبادئنا  ى بداية الحل تكمن في اإلعتراف بالخالف األساسـي عل

، 1967، واإلنسحاب من كافة األراضي التـي احتلـت عـام            1948فلسطين، وحل مشكلة الالجئين منذ العام       
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وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف الهجمات اإلسرائيلية واالغتيـاالت والتوسـعات               
وكتبـت الـصحافة     .إسـرائيل وعند تنفيذ هذه الشروط فمن الممكن البدء بمفاوضات حقيقية مـع            . العسكرية

اإلسرائيلية أن هنية يتوجه في مقاله إلى الجمهور األمريكي، ويهاجم سياسة البيت األبيض الذي يساند إسرائيل                
   .بدون أي تحفظ، ويحاول تخريب عمل الحكومة الفلسطينية من خالل الحصار اإلقتصادي

 مليارد دوالر مـن أمـوال دافعـي الـضرائب           160 عاماً، و  50بالتأكيد لقد سئم األمريكيون من كل ذلك بعد         
وأنا على قناعـة أن هنـاك أمـريكيين         . األمريكيين، والتي صرفت على الحرب اإلسرائيلية تحت قناع الدفاع        

يتساءلون؛ كل هذه الدماء واألموال هل ستكون غير قادرة على تحقيق نتائج أفضل، لو كانت السياسة األمريكية                 
كما جاء أن هنية تطرق إلى العملية العسكرية فـي قطـاع             .لتاريخية والمساواة والعدل  قريبة أكثر من الحقيقة ا    

وقـال إن إسـرائيل ال   .  من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها       :غزة، وهاجم اإلدعاءات األمريكية التي قالت إن      
 تم إعدادها قبـل     تدافع عن نفسها وإنما تعمل بشكل متواصل على إسقاط الحكومة الفلسطينية، بناءاً على خطة             

  . شهرين، وأن اختطاف الجندي هو مجرد ذريعة فقط
العلميات العسكرية في قطاع غزة هي محاولة لتدمير نتائج اإلنتخابات الحرة والعادلة، التي دعمتها الواليـات                

 والصواريخ األمريكيـة، أنتقـل بأفكـاري إلـى     16وعندما أرى التدمير الذي قامت به طائرات اف   . المتحدة
كما هاجم رئيس الحكومة الفلسطينية المطالبات بإطالق سـراح الجنـدي       . بماذا يفكرون إزاء ذلك    -ألمريكيينا

وقع جندي واحد في األسر، ولكن هناك آالف الفلـسطينيين فـي الـسجون بـسبب مقـاومتهم                  : األسير، وقال 
 االنقسامات فـي صـفوف      وفي حديثه عن إسرائيل، قال إنها تحاول زرع        .المشروعة لإلحتالل غير المشروع   
وأكد أن العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل يؤدي فقـط إلـى إجمـاع              . الفلسطينيين بواسطة إعالم كاذب   

  .فلسطيني، وبشكل خاص بين فتح وحماس
  11/7/2006 48عرب 

  
  القدومي ام الزهار؟: تجدد الجدل حول وزير الخارجية .3

صرح الناطق الرسـمي باسـم      : رام اهللا وليد عوض    ها في  نقالً عن مراسل   11/7/2006القدس العربي   نشرت  
الحكومة الفلسطينية غازي حمد ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسته القادمة تعميما اصدره الرئيس محمـود                

 وهو المخول التحدث في الشؤون الخارجية       ،عباس يؤكد فيه أن فاروق قدومي هو وزير خارجية دولة فلسطين          
ومن المتوقع أن يثير قرار عباس أزمة مـع الحكومـة الفلـسطينية              .م في المحافل الدولية    وتمثيله ،للفلسطينيين

وانتقد مسؤول في حماس اصدار هذا التعميم فيما يعيش وزير الشؤون الخارجية             .الحالية، التي تتزعمها حماس   
 .د من قادة حماس جانب العديىمحمود الزهار بعيدا عن االنظار بسبب التهديد االسرائيلي باغتياله ال.د

 اصدره الـرئيس     الذي قرارال أبدت الحكومة الفلسطينية استغرابها من       :غزةمن   11/7/2006الحياة  وأضافت  
وقال االمين العام لمجلس الوزراء محمد عوض ان القرار يعكس نوعاً من عدم وضوح الـصالحيات                . عباس

وتساءل عن  . قدومي ووزراء الخارجية السابقين   منذ ان تشكلت السلطة، في اشارة الى تنازع الصالحيات بين ال          
   .مغزى قرار عباس تعيين وزير للخارجية

من جهته، نفى مدير ادارة االعالم في وزارة الشؤون الخارجية طاهر النونو ان يكون أي قرار رسمي وصـل        
لمـسؤول  وقال ان ما صدر في هذا الشأن هو مجرد تصريح اعالمـي             . الى الوزارة في شأن تعيين القدومي     

وأبدى استغرابه من هذا التصريح الذي يصف الحكومة الفلسطينية بأنها محليـة            . فلسطيني رفض كشف هويته   
واعتبـر ان   . وحكومة حماس، معتبرا ان في التصريح مغالطات مخالفة لقانون السلك الديبلوماسي الفلـسطيني            

واشار الى ان صالحيات الوزارة     .  الثقة الزهار يستمد شرعيته من المجلس التشريعي الذي منح هذه الحكومة         .د
والقـوانين االخـرى ذات العالقـة، خـصوصا قـانون الـسلك             ) الدستور الموقت (يحددها القانون االساسي    

  .الديبلوماسي
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 اعتراف حكومة حماس بإسرائيل أمر غير ضروري: القدومي .4

ية بالعتراف بإسرائيل، وأضاف أن      تل ابيب الى الكف عن مطالبة الحكومة الفلسطين        ، دعا فاروق القدومي   :دبا
تنحصر مسؤولياتها في الضفة والقطاع، وأشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل             حكومة حماس محلية  

 واتهم الحكومة االسـرائيلية     ،1993الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني قد تبادلت االعتراف مع إسرائيل عام           
  .  وإخضاع الشعب الفلسطيني،ية الفلسطينيةبتنفيذ مؤامرة دولية لتصفية القض

  11/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

   يصل عمان في زيارة مفاجئةعباس األردنيبعد اتصال هاتفي مع الملك  .5
وكـان   .وصل الرئيس محمود عباس، إلى العاصمة األردنية عمان، مساء أمس، في زيارة مفاجئـة             : رام اهللا 

حية أردنية حطت في مهبط مقر الرئاسة، بعد وقت قصير من محادثـة             الرئيس غادر إلى عمان على متن مرو      
وقال أمين عام الرئاسة، الطيـب   .هاتفية بينه وبين العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني الموجود حالياً في لندن 

وأضـاف   .عبد الرحيم، إن عباس وعبد اهللا أجريا عبر الهاتف نقاشاً سياسياً مهماً، دون اإلفصاح عن مضمونه               
عبد الرحيم أن الرئيس سيستكمل هذه المحادثات مع رئيس الوزراء األردني، معروف البخيت، وسيعود بعـدها    

  .اليوم إلى رام اهللا
 11/7/2006األيام الفلسطينية 

  
  الحكومة متمسكة بالوساطة المصرية وتركيا تحاول المساهمة :حمد .6

 بان ، للقدس العربي، الحكومة الفلسطينية غازي حمداكد الناطق الرسمي باسم :رام اهللا من وليد عوض
 والعدوان ،الحكومة وجميع القوي الوطنية متمسكة بالدور والوساطة المصرية في حل ازمة الجندي االسير

واوضح بان هناك ،  حمد ان تكون الوساطة المصرية قد توقفتىونف .االسرائيلي المتصاعد ضد قطاع غزة
 رافضا الخوض في تفاصيلها، ومكتفيا .انب االسرائيلي النهاء قضية الجندي االسيرعدة عروض تم تقديمها للج

 فلسطينيين يزيد االمور تعقيدا في وجه ى ان التعنت االسرائيلي ورفضه اطالق سراح اسرىباالشارة ال
اح الجندي  غزة بحجة اطالق سرىالمساعي المصرية والعربية والدولية الساعية النهاء العدوان االسرائيلي عل

 . ووقف اطالق قذائف من غزة باتجاه اسرائيل،االسير
 وتطرح بين الحين واالخر بعض االفكار لحل ، ان هناك مساعي تركية تبذل في هذا االتجاهى الوأشار حمد

 وهي معنية بوقف التصعيد ، تركيا تحاول ان تساهم في حل المشكلة القائمة:وقال حمد .األزمة القائمة
 . طريق مسدودى ولم تصل ال،كن تلك الجهود لم تحرز تقدماً واضحاًالعسكري، ول

  11/7/2006القدس العربي 
  

  جهود عربية تبذل للتفاوض مع خاطفي الجندي : شعث .7
نبيل شعث إلذاعة إسرائيل الناطقة بالعربية، إن أطرافاً عربية، بينها األردن والمملكة العربيـة              . قال د  :الناصرة

 حثيثة للتفاوض مع خاطفي الجندي اإلسرائيلي والجماعات التي تطلق القـذائف علـى              السعودية، تبذل جهوداً  
وقف العملية العسكرية فـي  :  عناصر هي4البلدات اإلسرائيلية في محاولة للتوصل إلى صفقة كاملة تستند الى           

 األسـرى   القطاع، ووقف اطالق القذائف على إسرائيل، واطالق الجندي األسير، واالفراج عن مجموعة مـن             
  .الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية

  11/7/2006الحياة 
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  النواب المحتجزون يطالبون السلطة بمقاضاة اسرائيل  ووزراءال .8
الفلـسطينية،   السلطة ، تحتجزهم سلطات االحتالل في معتقل مجدو،نواب ووزراء  طالب: نائل موسى،رام اهللا

في  دولية القدامها على خطف واحتجاز ممثلين منتخبين واعضاءاسرائيل امام محكمة العدل ال بمقاضاة حكومة
من لجنة الدفاع عن المخطوفين، وزيـر العـدل     خالل لقاء بمحاميهماوطالبو. سلطة شرعية تستند الى القانون

  .الوزراء والنواب بتوجيه الشكوى حول االعتداء وخطف
  11/7/2006الحياة الجديدة 

  
  سلطة سلّمت الجيشَ اإلسرائيلّي صاروخْي قّسامأجهزة أمن ال: مصادر صهيونية .9

 كشفت للسلطات اإلسرائيلية عن     ، أفادت مصادر صهيونية، اإلثنين، أن أجهزة أمن السلطة في طولكرم          :الخليل
 .محاولة المقاومة الفلسطينية إطالق صاروخي قسام من الضفة تجاه المغتصبات الـصهيونية قـرب طـولكرم               

   ن من طراز قسام بـدائيين               وقالت هذه المصادر، إنجهاز األمن الوقائي في طولكرم وضع يده على صاروخَي 
 كان أغلب الظن في مرحلة كفيلة بأن يكون جاهزاً لإلطالق، مشيرة إلى أن هذا الجهـاز سـلّم                   همانسبياً، احد 

الصاروخين إلى الجيش الصهيوني.  
  10/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 يني يدعو الى تبادل السجناء بين اسرائيل والفلسطينيين موفد رئاسي فلسط .10

 الى تبادل ، بعيد وصوله الى دمشق امس، دعا موفد للرئيس الفلسطيني محمود عباس: اف ب، د ب أ،دمشق
ونقل بيان صادر عن الجبهة الديموقراطية عن تيسير خالد، مطالبته بان  .لالسرى بين اسرائيل والفلسطينيين

لعالم شاهدا على دموية حكومة االحتالل، وتكون الدول الكبرى الصديقة طرفا في اطالق سراح تكون كل دول ا
 نحن دعاة تدويل وتعريب ازمة االسيرات واالسرى :وقال .االسرى الفلسطينيين مقابل االسير االسرائيلي

 .ائيل معظم دول العالم تتدخل حتى الساعة لمصلحة اسر:واضاف .الفلسطينيين والجندي االسير
  11/7/2006الدستور 

  
  المجلس الوطني يدين العدوان اإلسرائيلي  .11

 ، األربعـاء  ، يعقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدون في عمان اجتماعـاً          :عمان،  نادية سعد الدين  
ة التي   إضافة إلى االنتهاكات اإلسرائيلي    ،برئاسة سليم الزعنون لبحث األوضاع الراهنة في األراضي الفلسطينية        

وأكـد  .  استمرار العدوان على قطـاع غـزة       ، أصدره أمس  ،ودان المجلس في بيان    .تتعرض لها مدينة القدس   
ضرورة التمسك بمبدأ تبادل األسرى بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي انطالقاً من القوانين المعمـول بهـا                

وأعضاء التشريعي الفلسطيني الذين اعتقلتهم     وطالب المجلس الوطني باإلفراج عن الوزراء والمسؤولين         .دولياً
وطالب المجتمـع الـدولي     . وأعلن المجلس رفضه لسحب الهويات من الفلسطينيين المقدسيين        .إسرائيل أخيرا 

  .بالتحرك بجدية لفك الحصار عن القطاع ووقف االعتداء اإلسرائيلي عليه
  11/7/2006الغد األردنية 

  
   ينالفلسطينييناشد العالم الوقوف مع القدومي  .12

  .شعب الفلسطينيال ليقفوا مع ، ناشد فاروق القدومي الضمير العالمي واألمتين العربية واإلسالمية:تونس
 أن هناك مؤامرة دولية تنفذها إسرائيل على أرض وطننا لتصفية قضيتنا، وإخـضاع  : في بيان له  القدوميوأكد  

  .شعبنا المكافح
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  10/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  الجريمة اإلسرائيلية ضد شعبنا إرهاب منظم : اسفارة فلسطين في تركي .13
 أكدت سفارة فلسطين في العاصمة التركية أنقرة، أن الجريمة البشعة التي تنفذها إسرائيل، ضد شعبنا في                 :أنقرة

 إلى قتل كـل     قطاع غزة والضفة الغربية، ما هي إال إرهاب منظم تمارسه الحكومة اإلسرائيلية، ويهدف دائماً             
ونفى السيد نبيل معروف، سفير فلسطين لدى      .الفرص التي تشير إلى إمكانية استئناف عملية السالم في المنطقة         

تركيا، أن تكون قضية أسر الجندي اإلسرائيلي، هي السبب فيما يحصل من عدوان على شعبنا، الفتاً إلـى أن                   
ق الذي حصل بين الفصائل الفلسطينية، حول برنامج سياسي         السبب الحقيقي هو أن إسرائيل تريد أن تفشل االتفا        

  .جديد لحكومة فلسطينية ائتالفية جديدة، تسعى إلطالق عملية السالم من جديد
  10/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
  ال يجب التفريط باالسير ولو ذهب نصف الشعب : فرحاتأم نضال النائب  .14

أمس، ) أم نضال (ضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب مريم فرحات        جالت ع : 11/7/2006السفير  نشرت  
. على فعاليات صيداوية والتقت النائبين بهية الحريري واسامة سعد ورئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البـزري               

 يرافقها ممثل حماس في لبنان اسامة حمدان ومسؤول العالقات السياسية علي بركـة              ،والتقت الحريري فرحات  
 فكرة تنظيم   :وطرحت الحريري . عضو أحمد عبد الهادي ومسؤول الحركة في منطقة صيدا ابو أحمد فضل           وال

كما زارت  . تحرك للبرلمانيات العربيات لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر عليه           
 . معروف سعد،النائب فرحات رئيس مؤسسة مصطفى سعد الخيرية

 الحكومة الفلسطينية تقوم بواجبها رغـم الخطـر،         :فرحات ان النائب  اعتبرت  : 11/7/2006النهار  وأضافت  
وهي انعقدت خالل العدوان وتعمل لمصلحة امتها وشعبها، والنواب واعضاء الحكومة يخرجون رغم الخطـر               

لجنـدي  ودعت المقاومين الذين اسروا ا     .الشديد عليهم ويعملون ويقدمون كل ما لديهم من اجل نجاح الحكومة          
ذهب نصف الشعب الفلسطيني، يجـب       حتى لو : الصهيوني الى عدم التفريط بهذه القضية وعدم تسليمه، وقالت        

نأمل من اخواننا الذين اختطفوه اال يتهـاونوا        . اال نفرط بقضية كهذه، النها مهمة جدا، ومن الغباء االفراج عنه          
 .تى تتحقق شروطنا كلها ويظلوا محتفظين بهذا الجندي ح،واال يهادنوا عدوهم ابدا

 عودتنا اسرائيل العدوان والهمجية مـن دون        : قالت  فرحات  أن النائب  بيروتمن   11/7/2006الحياة  وذكرت  
مبرر او حجج، والكيان الصهيوني قام بهذا العدوان ليداري الضعف الذي تعانيه الحكومة االسرائيلية، فهم من                

ق الجندي االسرائيلي ولكنهم في المقابل يحاولون أن يظهـروا          وراء الكواليس يحاولون التفاوض من أجل إطال      
 واكـدت . نرى أن للعدوان أهدافا سياسية وأمنية كثيرة ولكن الهدف الرئيسي هو أن يـداروا ضـعفهم               . أقوياء
 العدو الصهيوني هو في مأزق على رغم حصاره للشعب الفلسطيني، وأن هذا الشعب سيتصدى له                : أن فرحات

  .المدعوم اميركياً بصبره وثباتهوسيفشل عدوانه 
  .  فرحات تقوم بصفتها عضواً في المجلس التشريعي بجولة سياسية شملت أكثر من دولة:وأوضح حمدان أن

  
  مشعل يوافق على إجراء صفقة شاملة مع إسرائيل إلنهاء أزمة الجندي األسير .15

 إسرائيل ويـدعم المبـادرة التـي        ذكرت مصادر إسرائيلية أن خالد مشعل يوافق على إجراء صفقة شاملة مع           
وقالت صحيفة هآرتس باالستناد إلى أحاديث عدد من مسئولي حمـاس            .طرحها إسماعيل هنية بهذا الخصوص    

ن هذه الصفقة ستشمل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي مقابل اإلفراج عـن بعـض الـسجناء الفلـسطينيين                  ا
 القذائف الصاروخية محليـة الـصنع علـى األراضـي           باإلضافة إلى تعهد الفصائل الفلسطينية بوقف إطالق      

  وكان مسئولون في حماس ألمحوا إلى رفض إسرائيل  . مقابل تعهد إسرائيل بوقف االغتياالت،اإلسرائيلية
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  . التعامل مع مبادرات حماس الرامية إلى انفراج األزمة رغم أنها تلقتها عبر وسطاء

10/7/2006مركز اإلعالم والمعلومات   
  

 يجرى اتصاالت غير مباشرة باإلسرائيليينمشعل  .16
ن خالد مشعل أجرى اتصاالت غير مباشرة مع اإلسرائيليين عبر اقالت مصادر فلسطينية  : فهيم الحامد،جدة

 أن حماس مفادهان مشعل أوصل رسالة اوقالت  . المسجون حالياً، القيادى فى حركة حماس،حسن يوسف
 مقابل اإلفراج عن الوزراء وأعضاء المجلس التشريعى باإلضافة إلى مستعدة لإلفراج عن األسير اإلسرائيلى

 قيام ، المتحدث باسم حماس،ومن جهته نفى مشير المصري .قيادات حماس المسجونين فى السجون اإلسرائيلية
ن هذه المعلومات عارية عن امشعل بإجراء اتصاالت مباشرة اوغير مباشرة مع االسرائيليون موضحا في 

  .لة وتفصيالً واصفاً إياها بأنها مختلقة ومفبركة وهدفها هو تشويه سمعة خالد مشعلالصحة جم
11/7/2006عكاظ   

  
  الفصائل مستعدة لتجديد التهدئة مع اسرائيل لقاء رفع الحصار واطالق المعتقلين  .17

ة متبادلـة مـع   قال قيادي فلسطيني ان الفصائل الفلسطينية ابدت استعدادها للعودة الى تهدئ :  فتحي صباح  ،غزة
اسرائيل تتضمن وقفاً متبادالً للعمليات العسكرية واطالق الصواريخ الفلسطينية ووقـف العـدوان االسـرائيلي               

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين صالح          .واالغتياالت وكل اشكال االعتداءات   
ت لجنة صياغة وضعت ورقة اجمعت عليهـا الفـصائل          زيدان ان لجنة الوفاق الوطني التي شكلت اخيرا، شكل        

واضاف ان لجنة الصياغة     .والشخصيات الممثلة في اللجنة األم، بمن فيهم ممثلو الرئاسة والحكومة الفلسطينية          
قدمت ورقة سياسية الى لجنة الوفاق الوطني المؤلفة من ممثلين عن الرئاسة والحكومة والفـصائل والقطـاع                 

واشار الى ان اللجنة وافقـت فـي        . ة اثناء اجتماع عقدته اللجنة مساء اول من امس        الخاص وشخصيات وطني  
شكل شبه تام على ما ورد في هذه الورقة، وانه تم االتفاق على عقد اجتماع آخر الحقا لوضع اللمسات االخيرة                    

ي مقابل تهدئة من    واوضح ان الورقة تتضمن االستعداد للعودة الى تهدئة متبادلة تضمن وقف العدوان ف            . يهاعل
الجانب الفلسطيني، اضافة الى رفع الحصار بكل اشكاله بما فيه الحصار الـسياسي والمـالي عـن الـشعب                   
الفلسطيني، واعادة فتح المعابر، وضمان حرية المسافرين والبضائع، واستعادة اموال الـضرائب الفلـسطينية              

مطلب اطالق جميع المعتقلين الـوزراء والنـواب   واشار الى ان الورقة تتضمن ايضا     .المحتجزة لدى اسرائيل  
اسـماعيل  وورؤساء البلديات في الحملة االسرائيلية االخيرة، وتتضمن تثميناً للجهد الذي بذله الرئيس عبـاس               

  . هنية في متابعة حل االزمة الراهنة وفق االسس الواردة في هذه الورقة
11/7/2006الحياة   

  
  لتزام التهدئة مع إسرائيل النية كتائب شهداء األقصى ترفض دعوة ه .18

 وأكدت على   .رفضها لدعوة اسماعيل هنية المتعلقة بااللتزام بالتهدئة مع إسرائيل         أعلنت كتائب شهداء األقصى   
 كمـا دعـت كافـة األجنحـة         .استمرار نهج المقاومة ضد قوات االحتالل حتى دحر العدوان عن قطاع غزة           

ني واإلسالمي لتشكيل قيادة عـسكرية موحـدة لمواجهـة الهجمـة            العسكرية لعموم قوى وفصائل العمل الوط     
 بعدم اإلفراج عن الجندي المخطوف إال بعد االستجابة لمطلب اإلفراج عن            في نفس السياق  وطالبت   .الصهيونية

دعت أبو مازن للتمسك بعودة المسافرين من خالل معبـر رفـح             ومن جهة أخرى     .ى الفلسطينيون سراالكافة  
  . وعدم الرضوخ وتحت أي ظروف للوساطات واألطروحات،ه معبر من المعابر السياديةعلى اعتبار أن

  11/7/2006مركز اإلعالم والمعلومات  
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  كتائب األقصى تشكل وحدة استشهادية نسائية  .19

 لتنفيذ عمليات عسكرية داخل ،عسكري نسائي جديد  عن تشكيل جهاز،أعلنت ناطقة باسم كتائب األقصى
 في مؤتمر ،م العبد الناطقة باسم الجهاز الجديد والذي أطلق عليه اسم وحدة االستشهادياتوقالت أ .إسرائيل

 يضم ، أن كتائب شهداء األقصى قررت تشكيل جهاز سري عسكري لالستشهاديات:صحافي عقدته بمدينة غزة
رائيل رداً على تنفيذ عمليات فدائية داخل إسبوتوعدت أم العبد . قطاع والقدسال استشهادية في الضفة و100

  . عمليات الجيش اإلسرائيلي في غزة
11/7/2006البيان   

 
 فتح وحماس توحدتا في مواجهة العدوان االسرائيلي    : االحمدعزام  .20

 أن الخالفات الحادة التي شهدتها حركتا فتح وحماس في االسابيع ، امس،أعلن عزام االحمد: ا  د ب ،رام اهللا
وقال . ير بعد تصاعد العدوان العسكري االسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطينيالماضية خفت حدتها إلى حد كب

إنه ال صوت يعلو فوق صوت المعركة في إشارة لتصدي الحركتين والفصائل الفلسطينية االخرى للقوات 
واضاف االحمد إن الشعب الفلسطيني يتوحد عندما تكون هناك مخاطر تحدق به من الخارج . االسرائيلية

سى خالفاته الداخلية، مضيفا اننا االن في معركة حقيقية وال يوجد وقت للنظر في الخالفات االخرى والتي وين
وحول الجهود الدبلوماسية المبذولة للخروج من االزمة، قال االحمد إن . تعتبر في وزمن الحرب ال قيمة لها

 بخصوص انهاء االزمة، مضيفا أن هناك وساطة مصرية مستمرة لكنها لم تحقق انجازات جوهرية حتى االن
 .هناك أطرافا دولية أصبحت أيضا تقوم بدور الوساطة النهاء االزمة الحالية

  11/7/2006الدستور 
  

 تأثير مشعل على قرار حماس كبير  :األحمدعزام  .21
أكّد عزام األحمد أن هناك تأثيرا لقيادات حماس من الخارج على قيادات حماس فى  : جدة،فهيم الحامد

وقال األحمد ان خالد مشعل باعتباره رئيسا للمكتب السياسي لحماس له رأيه وتأثيره على . ألراضي الفلسطينيةا
القيادة الفلسطينية الداخلية ولكنه قال فى نفس الوقت ان قيادات حماس فى الداخل لها استقالليتها في حدودها 

ظ الى أن هناك اختالفات وأدوارا متباينة وأشار عزام األحمد فى اتصال هاتفى لعكا .وحسب اختصاصاتها
داخل قيادات حماس فى الداخل والخارج إال أن هذه الخالفات تظل داخل الغرف المغلقة وال تخرج إلى الخارج 
مثلها مثل الخالفات التى تحدث داخل غرف فتح أو أى فصيل آخر، ونفى عزام وجود انقسامات بين قيادات 

 إلى خالد مشعل عباسوحول توقعاته لما قد تُسفر عنه اتصاالت مبعوثي الرئيس  .حماس فى الداخل أو الخارج
 قال عزام دعني بداية أوضح أن مبادرة تيسير والحورانى تعتبر شخصية وجاءت منهما وليس باقتراح ،بدمشق

  . من الرئيس
  11/7/2006عكاظ 

  
  تم بمحض الصدفة الجندي االسرائيلياختطاف :األحمدعزام  .22

عزام األحمد أنه لم يكن ضمن خطة المقاومة اختطاف الجندى اإلسرائيلى، مشيراً إلى  كشف : جدة،مدفهيم الحا
وحول رؤيته إمكانية توسيع .  وأدى إلى أن نصبح جميعاً أسرى لهذا األسير،أن االختطاف تم بمحض الصدفة
ا تأثير كبير على قيادات  ولكن سوريا ليس له، قال عزام ال أستبعد ذلك،دائرة األزمة بحيث تطال دمشق

  .حماس بل ان هناك عالقة تحالف ومصالح مشتركة بينهما
  11/7/2006عكاظ 
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 المرجعّية الفلسطينّية تضّم كل الفصائل: أسامة حمدان .23

ذكرت مصادر فلسطينية ان سبب السجال بين فتح وحماس يعود الى سلسلة من المواقف والمؤشرات بين 
ن قرار سربه تحالف القوى الفلسطيني ويتمثل بأن الدولة اللبنانية وافقت على فحركة فتح انزعجت م. الطرفين

التفاوض والحوار مع وفدين فلسطينيين من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والتحالف، في حال لم يتم 
مة وفق التوصل الى تشكيل وفد موحد، وتتهم فتح حماس بعرقلة تشكيله حتى اآلن في انتظار اعادة بناء المنظ

اتفاق القاهرة، وهذا األمر دفع سلطان أبو العينين الى دعوة الحكومة اللبنانية الى تجاوز تشكيل الوفد الموحد 
ولم تخف فتح انزعاجها . والبدء بحوار مع المنظمة على اعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

ماس في قصر األونيسكو االثنين المقبل دعماً لصمود من تنظيم مهرجان سياسي مشترك بين تيار المستقبل وح
نحن لم نهاجم أحداً ولم نتجاوز حدود األدب ولم : وقال حمدان .الشعب الفلسطيني واعتبرته انتقاصاً من دورها

والجميع يدرك ان الواقع الفلسطيني فيه قوتان أساسيتان . نستخدم مصطلحات معيبة كما فعل الطرف اآلخر
 وتحالف القوى الفلسطيني ونحن كحركة حماس قدمنا طرحاً واضحاً بضرورة تشكيل مرجعية منظمة التحرير

فلسطينية في لبنان تضم كل الفصائل تنبثق منها المرجعية القيادية السياسية ووفد موحد محاور يتشكل مناصفة 
 .بين المنظمة والتحالف

11/7/2006البلد اللبنانية   
 

  تبناهتلم السفارة السعودية  وعد زيارة خوجة باًبيانتصدر لقيادة العامة ا .24
 زار مقـر الـسفارة      ، ان وفدا منها برئاسة أنور رجـا       ، القيادة العامة  –أفادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين    

عرض الوفد لسعادته الوضع    : وجاء في البيان الذي وزعته الجبهة      .السعودية والتقى السفير عبد العزيز خوجة     
 الالجئون الفلسطينيون في لبنان وبشاعة الظلم مـن جـراء حرمـانهم حقـوقهم المدنيـة                 الكارثي الذي يعيشه  

 من أجـل العـودة      ، وعمليات الضغط التي يتعرضون لها بمواقفهم ونضالهم المستمر        ،واالجتماعية والسياسية 
د القيـادة   ومن جانب آخر، نوه وف     . فلسطينية مشتركة  –والنضال لتطبيق هذا الحق الذي يشكل مصلحة لبنانية         

العامة بالدور االيجابي والفاعل الذي تقوم به المملكة السعودية تجاه القضية الفلسطينية والملف الفلسطيني فـي                
   .ونقل البيان عن خوجة تأكيده وقوف المملكة العربية السعودية مع الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة .لبنان

بناء على طلب الجبهة الشعبية لتحرير      : لسعودية بيانا جاء فيه   من جهته، أصدر المكتب االعالمي في السفارة ا       
 القيادة العامة، استقبل السفير عبد العزيز خوجة وفدا من تلك الجبهة، وجـرى عـرض لالوضـاع                 –فلسطين  

  .العامة في لبنان والمنطقة، وبالتالي فان أي اخبار تتعلق بمضمون اللقاء ال عالقة للسفارة بها
  11/7/2006النهار 

  
  إسرائيل ال تسعى لإلطاحة بحماس : أولمرت .25

 ،تحديدا كـسياسة عامـة    ،ن إسرائيل ال تسعى لإلطاحة بالحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس           أ :قال أولمرت 
 منـع اإلرهـابيين مـن       الهدف هو وإنما   . والهجوم العسكري بقطاع غزة    هارغم اعتقال عشرات من مسؤولي    
  .رائيليممارسة اإلرهاب على الشعب اإلس

  10/7/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  آيالند يعتبر عملية كرم أبو سالم فشالً عملياتياً وشهادة على قدرات الطرف اآلخر  .26
 يوم أمس، قرر حالوتس، عدم اتخاذ       ،في أعقاب التقرير الذي قدمه رئيس لجنة التحقيق في عملية كرم أبو سالم            

ووصـفت   .لهـم القة بالعملية، إال أنه قرر تقديم مالحظات شخصية         أية إجراءات إدارية ضد الضباط ذوي الع      



 

 14

 كما كشفت عن سلسلة من األخطاء، وخاصة على مستوى القيـادة والكتيبـة              .لجنة العملية بأنها فشل عملياتي    ال
   .وهيئة األركان، وإن لم تكن السبب في حصول النتيجة القاسية

، فقد  وبحسب أقوال آيالند   .منهجية للجيش بشأن خطر األنفاق    ، لم تجد أي خلل في المعالجة ال       هاوبحسب تقرير 
 لم يحصل أي استهتار أو إهمال من قبل الضباط للتحذيرات، كما ولم يكن هناك خلل في تعامـل                   أشار إلى أنه  

هناك عدة عوامل أدت إلى النتيجة ومن ضمنها اإلمكانيات التنفيذية للعدو،           إال أنه أقر أن     . الجيش على األرض  
في األسابيع األخيـرة     أنه   وأضاف .إلى عدم التنسيق والتعاون بين الجيش والفلسطينيين منذ فوز حماس         ة  إضاف

 تسعى إلى تنفيذ عمليات، ولديها قدرات تـشكل تهديـدات أكبـر             حيث أنها . تجاوزت حماس الخطوط الحمراء   
  . من غزة االسرائيليجوخرالبالمقارنة مع فترة 

  11/7/2006 48عرب 
  

  رر رفضه اطالق اسرى فلسطينيين مقابل الجندياولمرت يك .27
فـي جلـسة     و .ها مستقبال تفاوضمرفض  نه ي فاوض ابدا حماس وا   ي لم    التشديد على أنه   اولمرت كرر: الناصرة

ن قبول إسـرائيل فكـرة      أ أشار إلى و. نفى، وجود أي مفاوضات الطالق سراح الجندي       لكتلة كديما البرلمانية  
في إطار صفقة مع حماس، سيضعف الجهات المعتدلة في السلطة الفلـسطينية            االفراج عن أسرى فلسطينيين،     

 أن العملية العسكرية في القطاع جاءت لتوضح للفلسطينيين أن ممارسة اإلرهاب ليـست              مضيفا. ويمس بأدائها 
  . مجدية

  11/7/2006الحياة 
  

   يتحدث عن امكانية اطالق اسرى فلسطينيينبار أون .28
، انه اذا افرج عن الجندي، فـسيكون مـن           االسرائيلي أعلن وزير الداخلية   :لوكاالتمحمد هواش وا   –رام اهللا   
  . قبل خطفه، خالل لقاء البتراء بين اولمرت ومحمود عباستماطالق معتقلين مثلما في  مجدداً البحثالممكن 

  11/7/2006النهار 
  

  اولمرت يهاجم انتقاد االوروبيين للحملة العسكرية في غزة .29
شن اولمرت هجوماً شديداً على االتحاد االوروبي الذي انتقـد العمليـات            : وكاالت -رام اهللا    - أحمد رمضان 

 10 انتقاد اطالق الصواريخ علـى االسـرائيليين منـذ           وتساءل عن عدم  العسكرية االسرائيلية في قطاع غزة،      
رة السلطة، والوفـاء     القدرة على ادا   يه اشترط للتفاوض مع محمود عباس، أن تكون لد        وفي نفس السياق  . اشهر

   .بشكل كامل بكافة االلتزامات، ونزع سالح المقاومة ووقف ما اسماه باالرهاب
  11/7/2006المستقبل 

  
  إسرائيل تعد لهجوم ثالث في قطاع غزة .30

أعلنت قيادة الجيش االسرائيلي، أمس، عن االنتهاء من اعداد خطة لعدوان ثالث علـى              : نظير مجلي : تل أبيب 
 باسـم   أكد النـاطق   حيث   . أقسى بكثير من سابقيه وسيصيب الفلسطينيين بالذهول والصدمة        قطاع غزة سيكون  

قطاع لم يحدد مواقعها، وأن قوات كبيرة مـن         ال ان الهجوم سيشمل اجتياحا كبيرا لعدد من المناطق في           الجيش
سـتمرار فـي    وانه سيرمي الـى اال    . اسلحة المشاة والمدرعات والهندسة، ستشارك فيه بغطاء من سالح الجو         

  .تحطيم البنى التحتية لالرهاب وتصفية أكبر عدد من االرهابيين الفلسطينيين
  11/7/2006الشرق األوسط 

  



 

 15

   يدعو الطالق ابنه قبل تغيير قواعد اللعبة ازاء حماسالجنديوالد  .31
ل من أجل   قبل أن تعم  ،  كرر والد الجندي االسير، دعوته الى الحكومة للعمل على اطالق سراح ابنه           : الناصرة

مـن   و .نه يدرك حقيقة أن الحكومة تتحرك بجدية من أجل حل األزمة          أ مؤكدا. تغيير قواعد اللعبة مقابل حماس    
تتمثل بـرفض    من خالل الوساطة التركية،      صفقةالجهتها، أفادت معاريف أن العثرة األساسية في طريق ابرام          

أن يتم االفراج عن أسرى بعد فترة مـن الهـدوء           ن أنقرة تحاول اقناعها ب    علما أ إسرائيل اطالق سراح أسرى،     
   .ين واإلسرائيليينالتام على جبهة القتال يحددها الفلسطيني

  11/7/2006الحياة 
  

  ميناء أسدود ضمن األهداف التالية لصواريخ غزة   .32
لتـي   ان االهداف المقبلة للصواريخ الفلـسطينية ا       ،توقع تقرير لضابط اسرائيلي كبير في جهاز االمن        :القدس

ـ أونسبت يـديعوت احرونـوت       . واوفاكيم ، كريات جات  ،تطلق من قطاع غزة هي ميناء اشدود        ه ذكـر أن   ن
المعلومات التي جمعتها االجهزة االمنية االسرائيلية تؤكد ان الفصائل الفلسطينية تنتج وتتزود بـصواريخ مـن                

ويشابه النوع الذي يوجـد اليـوم        كيلومترا، ويحمل مواد متفجرة،      22نوع غراد الروسي الذي يصل مداه الى        
ن اطلق من القطاع نحو اسرائيل، ولكن نقاط خلل في انتاجه           وأن هذا الطراز سبق     أواضاف   .بحوزة حزب اهللا  

 مما  ، االونة االخيرة شهدت اطالق صواريخ بمحركين      أن أشار إلى   و .منعته من الوصول الى المدى االقصى     
  .ترا كيلوم12 الى 10 الى ما بين اهايزيد مد

  11/7/2006القبس الكويتية 
  

  قطاع غزة يفجر الخالفات داخل كديما والحكومة بشأن تنفيذ خطة التجميع .33
أن االحتماالت اآلنية لتنفيذ خطة التجميع ضئيلة جـداً، وأن لديـه            بفي أعقاب تصريحات شطريت، يوم أمس       

التجميع وفك اإلرتباط نتيجة لعدم     تحفظات كثيرة، فضالً عن آخرين ، سارع وزير القضاء، إلى التصريح بأن             
وأضاف إن إسرائيل لن تكون أسـيرة بيـد          .وجود شريك في الطرف الثاني، وأن األحداث األخيرة تؤكد ذلك         

ن التجميع هي خطـوة     أ: زئيف بويم  بينما قال    .حماس والقسام، ولذلك يجب العمل بحسب المصالح اإلسرائيلية       
األمني في قطاع غزة غير واضـح،        –طالما بقي الوضع السياسي     صحيحة على المستوى االستراتيجي، ولكن      

أما ليفني، وفي ردها على اقتراحات نـزع الثقـة عـن             .هافمن غير المؤكد أن هذا هو الوقت المناسب لطرح        
 من أي   ةحذرمالحكومة يوم أمس، فقد تحدثت عن الحاجة لتأمين المصالح األمنية إلسرائيل أثناء تنفيذ التجميع،               

إلى ذلك، صرح كبار المسؤولين في كديما، أن التصاق أولمرت بخطـة التجميـع هـي     .ريعة أحادية خطوة س 
  .الحزب داخل هاإشكالية في ظل التطورات في قطاع غزة، وفي ظل عدم وجود دعم كامل ل

  11/7/2006 48عرب 
  

   في المئة39التصعيد العسكري في غزة يخفض التأييد لخطة االنطواء الى  .34
هرت نتائج استطالع مؤشر السالم الشهري، أمس ان غالبية االسرائيليين تبدي مواقف أكثر ليونة              أظ: الناصرة

كما بينت ان التصعيد العسكري الحاصل فـي        .  من حماس وأزمة الجندي األسير     تهممن تلك التي تتبناها حكوم    
االستطالع الذي يشرف عليه    وبحسب   .%39القطاع أفقد خطة االنطواء تأييد الغالبية ولم يعد يدعمها أكثر من            

يعتقدون انه من أجل اطالق الجندي ينبغي على اسـرائيل          % 50مركز بحوث السالم في جامعة تل ابيب، فإن         
جراء مفاوضات سياسية   الوارتفعت نسبة المؤيدين    . يعارضون ذلك % 42 مقابل   ،التفاوض مباشرة مع حماس   

مـن االسـرائيليين   % 61الى ذلك، تبنى  .عارضونها ما زالوا ي %49مـقابل  % 47حماس الى   وبين اسرائيل   



 

 16

فيما . اعتبار المؤسستين السياسية والعسكرية عملية كيرم شالوم واختطاف الجندي عمالً إرهابياً وليس عسكرياً            
 لم يرد على قصف سديروت بقـذائف        في حين قيام الجيش برد عسكري واسع على أسر الجندي،         % 54انتقد  
مـا رأى ثلـث     بينجب ان تلتزم اسرائيل مبدأ اعادة االبناء الى البيت في حال األسر،             انه ي % 48وقال  . القسام

نتائج الـى ان التـدهور األمنـي        الوأشارت   .االسرائيليين ان المصالح األمنية والقومية أهم من المبدأ المذكور        
 عن قطـاع غـزة      ،اطالحاصل في األسابيع األخيرة أحدث تغييراً في مواقف االسرائيليين من خطة فك االرتب            

من االسرائيليين ينظرون الى الخطة األولى على اساس انهـا خطـوة غيـر              % 50 اذ بات    .وخطة االنطواء 
يعتبرونهـا  % 47فقط مقابل   % 39 فيما تراجع تأييد الخطة الثانية الى        ،رأوا عكس ذلك  % 46صحيحة مقابل   

 فـي المئـة     30 مقابل   ، السيىء للغاية  -المزاج القومي العام بالسيئ جداً      % 62ووصف  . خطوة غير صحيحة  
 في المئة منحوه    38مقابل  اولمرت  تقدير جيد جداً ألداء     % 52منح  فقد  ومع ذلك،    . الجيد جداً  -وصفوه بالجيد   

ـ  أما بيرتس فما زالت غالبية من االسرائيليين      . عالمة سيئ  % 38ترى أداءه سيئاً مقابل رضـى       ،  %47 تقدر ب
  .فقط

  11/7/2006الحياة 
  

  عضاء الكنيست العرب  أل باستقالة جماعيةبةمطال .35
 أعضاء الكنيست ، في صحراء النقب،طالب رئيس المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها: القدس المحتلة

العرب باالستقالة الجماعية، بسبب اإلجراءات العنصرية التي تمارسها السلطات الصهيونية بحق أبناء الشعب 
 . المتعاقبة بالتوقف عن تلك الممارساتات استجابة الحكوم، وعدم48الفلسطيني داخل 

  10/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ..   شهداء7 فلسطينيين شمال القطاع أمس يرفع حصيلة العدوان إلى 4استشهاد  .36
، وذلك باستشهاد أربعة 7عدد شهداء امس، ارتفع إلى أن : ألفت حداد عن 11/7/2006 48 عرب ذكر موقع

ذكرت مصادر  و.ينيين مساء أمس في بيت حانون شمال القطاع وحي الشجاعية شرق مدينة غزةفلسط
فلسطينية وشهود عيان أن طائرات اباتشي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين، بالقرب من مدرسة الزراعة في 

   .بيت حانون شمال قطاع غزة، مما اسفر عن استشهاد ثالثة فلسطينيين
رافات االحتاللية تجريف اراضى زراعية بمساجات كبيرة شرق مدينة غزة وتحديدا فى  تواصل الج،الى ذلك

وواصلت المدفعية االسرائيلية قصفها  .محيط المنطقة الصناعية هناك حيث جرفت مئات الدونمات الزراعية 
  . دون ان يبلع عن وقوع اصابات جراء القصف المدفعى ،المكثف لمناطق شمال وشرق قطاع غزة

 وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الشهداء منذ هأكدت الى ما 10/7/2006وفا - وكالة األنباء الفلسطينيةرتوأشا
   . جريحا213ً شهيداً و49بدء العملية العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة، وصل إلى 

  
    سنوات في الضفة وغزة4بعد   ماليين4 سيتجاوز عدد الفلسطينيين .37

أن عدد السكان في األراضي الفلسطينية ،  في بيان صحفي،از اإلحصاء المركزي لؤي شبانة، رئيس جهأعلن
في قطاع غزة، مقارنة % 45.0، تتوزع الزيادة بواقع 2006-1997خالل الفترة % 39سجل ارتفاعاً بنسبة 

 في الضفة الغربية، الفتاً إلى أن التقديرات السكانية، تشير إلى أن عدد السكان في األراضي% 36.7مع 
 مليون في 1.7 مليون في الضفة الغربية مقابل 2.7 مليون بواقع 4.4 حوالي 2010الفلسطينية، سيبلغ عام 

 في 2006وفيما يتعلق بالواقع الديمغرافي، بين شبانة أن عدد السكان المقدر في منتصف العام  .قطاع غزة



 

 17

 2.5 مليون أنثى، موزعين بواقع 1.9 مليون فرد، منهم حوالي مليوني ذكر و3.9األراضي الفلسطينية بلغ 
  . مليون نسمة في قطاع غزة1.4مليون نسمه في الضفة الغربية و

  10/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  اسرائيل تطبق سياسة الترحيل بهدوء ضد آالف الفلسطينيين من حملة الجنسيات األجنبية .38
 ان السلطات االسرائيلية تنفـذ منـذ   ،هآرتس أمسأكد تحقيق صحافي نشرته صحيفة      :  اسعد تلحمي  -الناصرة  

شهور ترحيالً هادئاً لفلسطينيي الضفة الغربية عبر منع اآلالف منهم الذين يحملون جنسيات أجنبية، خـصوصاً                
وأضاف ان عدد هؤالء الممنوعين من دخـول الـضفة           .أميركية، من العودة الى ديارهم أو حتى زيارة ذويهم        

الماضي على رغم ان وزارة الداخلية االسرائيلية أو ما يعرف          ) ابريل(رد منذ نيسان    الغربية في ارتفاع مضط   
 ان الحديث يدور عن     :وكتبت الصحافية عميرا هاس    .بـ اإلدارة المدنية لم يعلنا رسمياً عن االجراءات االخيرة        

تسري ايضاً على أجانب    آالف الفلسطينيين الذين يقيمون خارج الضفة الغربية، وأضافت ان االجراءات الجديدة            
وذكّر التحقيـق    . وعلى أكاديميين يتم استدعاؤهم للتعليم أو لالبحاث       ،ليسوا فلسطينيين متزوجين من فلسطينيات    

 من دخول الضفة الغربية بمن فيهم متزوجون من         2000الصحافي بأن مواطني دول عربية ممنوعون منذ عام         
  . ترفض باستثناء حاالت إنسانية نادرة،فلسطينيات وأن غالبية طلباتهم لزيارة األهل

وفيما نفت الداخلية اإلسرائيلية أن يكون الحديث عن سياسة جديدة، ادعت أن الموضوع يأتي في سياق إعـادة                  
ترتيب االجراءات الخاصة بالدخول الى الضفة الغربية جاء من اإلدارة المدنية في جيش االحتالل، وأن دخول                

يتم عبر استصدار تصاريح زيارة عبر السلطة الفلـسطينية بتـصديق           ) المحتلة(ق  أجانب ليسوا مواطني المناط   
 2000توقف منذ اندالع االنتفاضة عام      ) الفلسطيني واإلسرائيلي (الجانب اإلسرائيلي، وأن التنسيق بين الجانبين       

  .ة حماسوتم السماح بالدخول فقط في حاالت إنسانية، وهو اجراء توقف العمل بموجبه منذ تشكيل حكوم
  11/7/2006الحياة 

  
   االمم المتحدة تقريرا ضد اسرائيل بسبب سياساتها العنصرية ضدهمىعرب النقب يرفعون ال .39

 ، مظاهرة في مدينة بئر السبع قبالة مكان مؤتمر النقب لالعمال، غير المعترف بهى،نظم المجلس االقليمي للقر
 مع وزراء ورجال اعمال ومخططين ،نائبه شمعون بيريس فيه اقطاب الدولة العبرية من ايهود اولمرت وىالتق

ومهنيين واصحاب ورش، وغيرهم وجهات يهودية فاعلة اقتصاديا في النقب، وما يسمي سلطة تطوير النقب 
 االمر الذي سيزيد .وياتي المؤتمر لجلب اكبر عدد ممكن من اليهود. ذات الضلع االكبر في خطة تهويد النقب

وقد تخلل المظاهرة ترديد شعارات تطالب  . العربية، ومصادرة ما تبقي من االرضمن وتيرة هدم البيوت
بالمساواة ودمج عرب النقب في الخطط الموضوعة من اجل ما يسمي بتطوير النقب، كما طالب المتظاهرون 

طلبوا  الي االمم المتحدة، وىوتوجه عرب النقب بشكو، باستقالة شمعون بيريس القائم علي خطط تهويد النقب
  .اليها نصرتهم امام المخطط العنصري زجهم في قري محاصرة لغرض تهويد النقب

  11/7/2006القدس العربي 
  

  أضربوا للمطالبة بالعودة الجئون فلسطينيون في الهند .40
وقال مفوض . بدأ حوالى مئة الجئ فلسطيني من الذين هربوا من العراق إلى الهند، إضرابا مفتوحاً عن الطعام

ا عن لجنة تنسيق أفواج العودة، أبو صالح، إن الالجئين العالقين في الهند اعتصموا أمام مقرات األمم فوج حيف
واعتبر أبو صالح أن هذه الخطوة  . المتحدة وبدأوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، مطالبين بالعودة إلى فلسطين

عيشونها، واصفاً هذه األوضاع بالمأساوية تأتي في سياق احتجاج هؤالء الالجئين على أوضاعهم السيئة التي ي
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وناشد أبو صالح وسائل . بسبب عدم توفر الغذاء والمأوى واألدوية، إضافة إلى حرمان أبنائهم من التعليم
   الوقوف إلى جانب الالجئين الفلسطينيين في العراق ،اإلعالم وأصحاب الفكر والرأي ومنظمات حقوق اإلنسان

  
أن ما يتعرض له هؤالء من معاناة شديدة بسبب المجازر التي ترتكب بحقهم، أدى والتضامن معهم، موضحاً 

  .بعشرات اآلالف منهم إلى الهرب من العراق
  11/7/2006السفير 

  
  متظاهرون يهود وعرب في إسرائيل يطالبون بإطالق أسرى الفلسطينيين .41

ى العمليات العسكرية اإلسـرائيلية     تظاهر آالف العرب واليهود في كل من الناصرة وحيفا، أمس، احتجاجا عل           
ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ورفعوا شعارات تطالب بتوقيع اتفاق صفقة تبادل أسرى بـين                 

وبادرت الى مظاهرة الناصرة الجبهة الدمقراطية للسالم والمساواة، وسـار فيهـا أعـضاء               اسرائيل وحماس، 
 اعتبروا الحرب االسـرائيلية مـذابح       .ودوف حنين، وألوف المواطنين   الكنيست الثالثة محمد بركة وحنا سويد       

وارتفعت فيها الـشعارات المنـددة      . ضد الشعب الفلسطيني اآلمن ال تمت بصلة الى قضية الجندي المخطوف          
أما في حيفـا     .بالمجازر االسرائيلية والمطالبة بوقف سفك دماء اليهود والعرب، والجنوح للمفاوضات السلمية          

ادرت الى المظاهرة عدة مجموعات من الحركات اليسارية الراديكالية التي رفع أفرادها عددا كبيرا مـن                فقد ب 
وكان ناطق بلسان حركة سالم اآلن قد دعا الحكومة االسـرائيلية،          ،  األعالم الفلسطينية وشعارات تندد بالجريمة    

  .  تبادل لألسرىأن تتجاوب مع اقتراح اسماعيل هنية بوقف النار والتفاوض حول عملية
  11/7/2006الشرق األوسط 

  
  المستوطنون يصعدون جرائمهم ضد الفلسطينيين .42

في الوقت الذي كان فيه مستوطنو كريات أربع، شرق مدينـة الخليـل، يعتـدون               :   يوسف الشايب  -رام اهللا   
بيـت  بالضرب المبرح على المواطنة نجاح في محيط منزلها، كان عدد من مستوطني غوش عتصيون جنوب                

وشرع مستوطنو ألون موريه، قرب نـابلس، بـشن         ،  لحم، يتفنون بضرب محمد عبد الفتاح من بلدة صوريف        
حملة عدائية ضد أشجار الزيتون في قرية سالم القريبة من نابلس، فقطعوا قرابة الخمسين شجرة، في وقت كان                  

فال بالحجارة، ويكـسرون نوافـذ      المستوطنون في بؤرة رمات يشاي اإلسرائيلية، وسط الخليل، يالحقون األط         
ويصعد المستوطنون اليهود في الضفة الغربية، ومنذ أسـابيع، هجمـاتهم العدائيـة ضـد               . منازل الفلسطينيين 

وأكد تقرير لدائرة العالقات القومية فـي منظمـة          الفلسطينيين، خاصة بعد أسر وقتل المستوطن الياهو اشري،       
مستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، في األسابيع القليلة الماضـية،         التحرير الفلسطينية، تصاعد اعتداءات ال    

راصدة العديد من االنتهاكات في هذا االتجاه، وفي الوقت الذي أفادت فيه تقارير أمنية إسرائيلية بأن اعتداءات                 
ألخيرة، تـشير   المستوطنين اليهود على المواطنين الفلسطينيين ازدادت بأكثر من خمسين في المائة في اآلونة ا             

 شهيداً على يد المستوطنين، منذ اندالع       36إحصاءات المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق اإلنسان، إلى سقوط         
  . 2006، وحتى نهاية نيسان 2000انتفاضة األقصى في أيلول من العام 

تبه بـه مـن     لـم يـتم اعتقـال أي مـش        :  مدير المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق اإلنسان      ،يقول باسم عيد  
المستوطنين، في أي من جرائم القتل أو غيرها، ما يتعبر تصريحاً بقتل المزيد من الفلـسطينيين علـى أيـدي                    

  .المستوطنين، الذين يصبغ عليهم سلطات االحتالل نوعاً من الحصانة
  10/7/2006الغد األردنية 

  
  سرائيلياعتصام في رام اهللا يطالب االمم المتحدة بالتحرك لوقف العدوان اال .43
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 االمـم المتحـدة     ، امـس  ، طالبت مذكرة سلمتها الفعاليات الشعبية الى موظفين امميين        : نائل موسى  -رام اهللا   
 بالتحرك لوقف العدوان االسرائيلي على شعبنا ومن اجل تنفيذ          ،ومجلس االمن الدولي واالمين العام كوفي عنان      

واعتصم حشد كبير من المواطنين امـام مقـر          .ريقرار محكمة العدل الدولية في الهاي بشأن الجدار العنص        
المنظمة الدولية لتنسيق المساعدات االنسانية في مدينة رام اهللا التحتا في الذكرى السنوية الثانية لصدور فتـوى                 

وانتقدت المـذكرة مـا وصـف        .محكمة العدل الدولية هذه، الذي صادف امس للمطالبة بالزام اسرائيل بتنفيذه          
التخاذل التي يتبعها المجتمع والهيئات الدولية ازاء ما تقترفـه قـوات وسـلطات االحـتالل                بسياسة الصمت و  

  .وتنكرها وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية والقوانين االنسانية والدولية
 11/7/2006الحياة الجديدة 

  
 على الفلسطينيين ايجاد موقف موحد تجاه قضيتهم:استفتاء الدستور .44

االلكتروني الذي شارك فيه ستة االف وستمائة وتسعون مشاركا من احدى وثالثين دولة  رالدستو في استفتاء
على ان عدم % 75عربية واجنبية، حول العمليات العسكرية االسرائيلية االخيرة والموقف الدولي منها، صوت 
  .وجود موقف فلسطيني موحد هو السبب الرئيسي في تهاون رد الفعل الدولي تجاه االحداث
  11/7/2006لدستور ا

  
  معاناة العالقين على معبر رفح  التجمع للحق الفلسطيني يطالب بإنهاء .45

طالب مركز حقوقي فلسطيني المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المختلفة، ضرورة التدخل العاجل والسريع، 
لحدودي، والتي تدخل والضغط على حكومة االحتالل، إلنهاء معاناة الفلسطينيين العالقين على معبر رفح ا

 فلسطيني، في ما العدد 3500ويوجد على المعبر، أكثر من  .معاناتهم أسبوعها الثالث دون أن يحرك أحد ساكناً
وتفيد المعلومات بأن . قابل للزيادة كل يوم، وبين هؤالء المئات من النساء واألطفال، والعشرات من المرضى

ة صعبة للغاية، تنعدم فيها أدني مقومات اإلنسانية، كان سبق وأن أدت هؤالء العالقين، يعيشون أوضاعاً مأساوي
  .هذه األوضاع إلي وفاة اثنين من المواطنين، بعد تدهور حالتهما الصحية

  10/7/2006 قدس برس
  

  !!الكيان الصهيوني يعتزم إخالء سجن مجدو لتحويل منطقته إلى موقع سياحّي .46
 الصليبية األقدم في العالم على أرض سجن مجدو السنة الماضية ذكرت صحيفة هآرتس، أن اكتشاف الكنيسة

وذكرت الصحيفة أنّه من المقرر أن توافق . سيؤدي إلى إخالء سجن مجدو لصالح علماء اآلثار والسياحة
الحكومة الصهيونية قريباً على خطٍة واسعٍة لتطوير المنطقة، والتي ُأِعدت من ِقبل مكتب رئيس الحكومة 

وأضافت الصحيفة .  بالتعاون مع رئيس مجلس مغتصبة مجدو حنان إيرز،هيونية ومسؤولي وزارة اآلثارالص
 والذي ، تغيير حدود السجن لصالح الموقع األثري2007أنّه سيتم في المرحلة األولى التي ستنتهي في ربيع 

 سيتم نقل السجن إلى مكاٍن ،سنواتوفي المرحلة الثانية، التي ستنتهي خالل أربع . تبلغ مساحته أربعة دونمات
آخر من أرض فلسطين المحتلة، وسيتم استخدام المبنى الذي تم تشييده على زمن االنتداب البريطاني كمركٍز 

  . للزوار والباحثين في المسيحية القديمة، إضافةً إلى توسيع المطار القريب لهذا الغرض
  10/7/20 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الحتالل تمنع وفداً أوروبياً تضامنياً من دخول األراضي الفلسطينيةسلطات ا .47
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منعت سلطات االحتالل، خمسة أعضاء من وفد أوروبي تضامني مع الشعب الفلسطيني، مـن دخـول                : قلقيلية
إسرائيل للوصول إلى األراضي الفلسطينية، بهدف إقامة مخيمات صيفية ألطفال مدينة قلقيليـة فـي الـضفة                 

  .الغربية
  10/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
  ننتظر الفرصة العادة تداول سهم الكهرباء:رئيس سوق فلسطين لالوراق المالية .48

أكد رئيس مجلس ادارة سوق فلسطين لالوراق المالية حسن أبو لبده ان وقف التداول :  خليل العسلي-رام اهللا 
محطة توليد الكهرباء التابعة للشركة في غزة للعدوان على سهم شركة الكهرباء الفلسطينية تم فور تعرض 

واضاف انه لم يتم التدوال بالسهم منذ تلك اللحظة لحماية للمستثمرين ولطمأنة الجميع بأن شركة  .االسرائيلي
الكهرباء التى تعتبر من الشركات االستراتيجية في فلسطين ما زالت موجوده، مشددا على انه في اول فرصة 

 في المائة من اسباب انخفاض السوق 80ويعتقد ابولبدة أن اكثر من  .م اعادة سهم الكهرباء للتداولسانحة سيت
يعود الى الحصار السياسى واالقتصادي والعدوان االسرائيلي، وان ثقة المستثمر في السوق او اداء الشركات 

جديدة للتداول في السوق بالقوللدينا وكشف ابو لبدة النقاب عن استعداد السوق للبدء بادراج اسهم شركات  .جيد
 شركة غير مدرجة اسهمها في السوق ونعمل مع تلك الشركات لتوفيق اوضاعها تمهيدا 40حاليا اكثر من 

  الدراج اسهمها وستيم ادراج اسهم اربع شركات خالل االسابيع االربع المقبلة،
  11/7/2006الدستور 

  
  بتر األعضاء وحروق كاملةقذائف إسرائيلية جديدة ومتطورة تؤدي إلى  .49

 كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات االحتالل استخدمت فـي عـدوانها             :م كامل إبراهي  -القدس المحتلة   
األخير والمتواصل في كافة محافظات قطاع غزة، قذائف تنشر شظاياها كالتراب في جسد المصاب مما يؤدي                

وأشار أحد أخصائي الجراحة العامة بالوزارة في تقرير، إلى          .لحروق داخل الجسم وبتر أعضاء وتسمم دموي      
أن الشظايا تترك آثارا شديدة تصل إلى حد التشوه جراء الحروق وبتر األطراف حيث تم بتر أطـراف اثنـي                    

وأشار األخصائي إلى أنه هذه الشظايا قد تحتوي على بعض المواد السامة واإلشعاعية بسبب ما                .عشر جريحا 
  .ق جسدي واحتراق داخلي سيترك آثارا سلبية على حياة ومستقبل المصابين بعد أن يتعافواتحدثه من تمز

  11/7/2006الرأي األردنية 
  

  م ياباني عن ادوارد سعيدفيل .50
 ،كشف المخرج الياباني المخضرم ماكوتو ساتو قصته مع فيلمه الوثائقي الجديد عـن الراحـل اداورد سـعيد                 

وحمل الفيلم الذي    . الذي قضى حياته مدافعا عن القضية الفلسطينية       ،يركي الشهير المفكر والناقد الفلسطيني االم   
والفيلم المكرس  .  دقيقة عنوان خارج المكان وهو نفس عنوان كتاب السيرة الذاتية للمفكر الشهير            137يستغرق  

  .وليةلذكرى ادوارد سعيد عرض في ايار في اليابان ثم عرض في عدد من المهرجانات السينمائية الد
  11/7/2006األيام الفلسطينية 

  
  متابعة محمومة رغم الحصار وجرائم االحتالل: الفلسطينيون ونهائي كأس العالم .51

.. غزة بال كهرباء، والقذائف تتواصل، وإضراب في الضفة، واالجتياحات مستمرة           :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
والملفت أن عـشاق     .بعة نهائي كأس العالم بشغف    لكن كل هذا لم يمنع الفلسطينيين، بمختلف شرائحهم من متا         

الكرة في الشارع الفلسطيني انقسموا بين تشجيع المنتخبين اإليطالي والفرنسي، خاصة أولئك الذين ال ينتمـون                
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لقائمة المشجعين التاريخيين ألي من الفريقين، حيث حكمتهم أسباب سياسية، ومواقف الدولتين األوروبيتين من              
فبعضهم شجع فرنسا، بسبب مواقف شيراك الداعمة للحقوق الفلسطينية،           .ينية، والقضايا العربية  القضية الفلسط 

السيما الرعاية الفرنسية للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، خالل فترة مرضه واحتـضاره، والمراسـم               
   .العسكرية التي رافقت جنازته هناك باالضافة الى وجود العبين مسلمين في الفريق

كما شجع البعض المنتخب الفرنسي بسبب زين الدين زيدان، العربي الجزائري، خاصة بعد ان ذكرت تقـارير                 
   .اعالمية عن قيام الالعب اإليطالي بشتم العرب والمسلمين، بعد تعمد ضرب زيدان على كتفه المصابة

فرنسا المتكـررة إلطـالق     لكن آخرين وجدوا أنه من غير الالئق تشجيع الفريق الفرنسي، خاصة مع دعوات              
سراح شاليت، الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة، ولو دون مقابل، لمجرد أنه يحمل الجنسية الفرنـسية،        
بينما تذرع البعض بسياسة فرنسا تجاه المسلمين المقيمين في أراضيها، والتي وصفوها بالعنصرية، خاصة فيما               

 زالوا يتذكرون قيام الحكومة اإليطالية بإهداء فوزها في مونديال العام           أما مشجعي إيطاليا، فما    .يتعلق بالحجاب 
 للشعب الفلسطيني، عالوة على أن ال مواقف سلبية، كما يـرون، للـسياسة اإليطاليـة تجـاه القـضية               1982

يال، وتلعب السياسة دوراً كبيراً في خيارات الفلسطينيين باالنحياز نحو فريق دون آخر في المونـد               .الفلسطينية
فاألغلبية من عشاق المنتخب البرازيلي، حيث أن ال تجارب سلبية للفلسطينيين مع البرازيل من قريب أو بعيد،                 
في حين تذرع الفريق اآلخر بقيام عدد من الالعبين البرازيليين، وعلى رأسهم رونالدو بزيارة معابد يهوديـة،                 

ونفس األمر ينطبق على     .ا أنهم خارج السرب البرازيلي    عالوة على كون أن العديد منهم يدين باليهودية، ليعلنو        
فريق الواليات المتحدة، التي يمكن الجزم، أنه من الصعب أن تجد لها مشجعاً واحداً في األراضي الفلـسطينية                  
في حين أن غانا خسرت جميع مآزريها في األراضي المحتلة، بعد قيام عدد من العبيها برفع العلم اإلسرائيلي                  

  . على فوزها على الفريق التشيكي في الدور األولاحتفاالً
ويجدر اإلشارة إلى أنه رغم متابعة العديد من الساسة، ومن جميع الفصائل لبعض مباريات كأس العالم، هاجم                 

حتـى  ،  بعض النواب، وخاصة من حركة حماس، انشغال العالم بالمونديال عما يجري في األراضي الفلسطينية             
  .وي، هو الوصف األدق لما يجري في فلسطينكان وصف مونديال دم

  11/7/2006الغد األردنية 
  

  االسرائيليأكبر تظاهرة عربية منّددة بالعدوان : دمشق .52
 إلـى شهدت دمشق مسيرة حاشدة شاركت فيها فعاليات فكرية واقتصادية وشعبية ودينية، إضافة             : سانا، ا ش ا   

. سرائيليتضامناً مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان اال        عربيا،   األكبرالنقابات واالتحادات المهنية، هي     
وأكد المشاركون في المسيرة في بيان أن مواصلة قوات االحتالل تصعيد عملياتها على الـشعب الفلـسطيني،                 

ودعـا  . تشكل تحدياً لكل العهود والمواثيق الدولية واإلنسانية وتمادياً في الغطرسة والتحدي للمجتمع الـدولي             
سرائيل يومياً فـي فلـسطين      ا تحمل المسؤوليات أمام المجازر الدموية التي ترتكبها         إلىان المجتمع الدولي    البي

بهدف إبادة الشعب الفلسطيني مستفيدة من التفكك العربي ومن الحياد السلبي الذي يمارسه الغرب تجاه القضية                
 .الفلسطينية

  11/7/2006السفير 
  

  األوضاع في فلسطين والقدومي ع األسد موسى يلتقي مشعل ويبحث معمرو  .53
 ضرورة التأكيـد علـى      إلىثر لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل          إدعا موسى   : الوكاالت

 صـالحة لتحقيـق تطلعـات الـشعب         وأرضية عربيا   إجماعاااللتزام بمبادرة السالم العربية باعتبارها تشكل       
  .عاصمتها القدس دولته المستقلة وإقامةالفلسطيني في 

  11/7/2006البيان 
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  األحزاب والفصائل تدعو للتظاهر دعماً للشعب الفلسطيني : لبنان .54

 مقر المجلس السياسي ما يزيد عن خمسين جهة بين تنظيم وحـزب وقـوى لبنانيـة                 إلىلبى دعوة حزب اهللا     
سطيني من حرب إبـادة     وفصائل فلسطينية، لبحث التطورات الجارية في فلسطين، وما يتعرض له الشعب الفل           

الواسع في ظل صمت دولي مريب وسكوت عربـي         االسرائيلي  وحشية همجية، حيث أدان المجتمعون العدوان       
 مسيرة حاشدة باسم القوى واألحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، دعمـاً           إلىوقرر المجتمعون الدعوة     .مخز

حرب اإلبادة الصهيونية وذلك يوم الخميس الواقـع فـي          لنضال وصمود الشعب الفلسطيني، وإدانة واستنكاراً ل      
وتم تشكيل لجنة متابعة ضمت ستة عشر حزباً وجهة لبنانية وفلسطينية           ،   الساعة الخامسة عصراً   13/7/2006

 .لتنفيذ المقررات والمقترحات وعلى رأسها المسيرة الحاشدة
  11/7/2006السفير 

 
   يحمل جنسية بلد أوروبيالرأس المدبر لتفجير مترو نيويورك فلسطيني .55

أوضحت أمس مصادر مطلعة على مجريات التحقيقات مع أربعة أشخاص أوقفوا فـي أوائـل أيـار                 : بيروت
 الرأس المدبر لهذه المجموعة     أن في أميركا،    أنفاقالماضي بينهم اللبناني عاصم حمود المتهم بالتخطيط لتفجير         

ي الخارج، وليس حمود الذي أوقف مع الثالثة اآلخرين في           الجنسيات األوروبية ومقيم ف    إحدىفلسطيني يحمل   
لبنان، وجرى االدعاء عليهم وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية هما فلسطيني وسوري بتهمة تأليف عـصابة                

  .مسلحة، تمهيداً للقيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة غير مرخصة
  11/7/2006الحياة 

 
  لترجمة التضامن مع الشعب الفلسطينييشكل لجنة  الوطني لإلعالم: لبنان .56

 برئاسـة عبـد     اإلعـالم  في مقره في وزارة      ،مسأ ، المرئي والمسموع اجتماعا   لإلعالمعقد المجلس الوطني    
 وتنظـيم   اإلعالمي المرئية والمسموعة، لتداول ميثاق الشرف       اإلعالمالهادي محفوظ وحضور ممثلين لوسائل      
 االتفاق على تشكيل    إلى محفوظ   أشاربعد اللقاء   و. صر في قطاع غزة   يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني المحا     

 وعلى اللجنة أن تحدد مستقبال يوما إعالميا لبنانيـا          ،لجنة متابعة لترجمة آليات التضامن مع الشعب الفلسطيني       
  . للتضامن مع الشعب الفلسطيني

  11/7/2006السفير 
 

   كيانا سياسيا32ة إلى سرائيل تريد تفتيت المنطقة العربيا: مفكر إسالمي .57
 فى ندوة حقوق المواطنـة فـى الـشريعة          ، محمد عمارة  يسالم المفكر اإل   أكد : عبدالناصر عبدالمنعم  ،القاهرة

 في الحقوق والواجبات لم يكن لها وجود        في والمساواة   اآلخر قيم المواطنة مثل االعتراف وقبول       أن ،االسالمية
 عـام  1400 قبـل  اإلسالمب عرف المواطنة بعد الثورة الفرنسية فان    كان الغر  وإذا ،اإلسالمالعالم قبل ظهور    

 التي الغواية الخارجية    هي اإلسالم أسسها التين من يفسد علينا نعيم المواطنة       وأضاف أ . جاء بحقوق المواطنة  
 إلىلعربية  ، فاسرائيل تريد تفتيت المنطقة ا     األقليات من خالل اللعب بورقة      واإلسالمية العربية   األمةتريد تفتيت   

 إستراتيجية اسرائيل حسب رؤيتهم وقد كانت       ألمن عرقية وطائفية وهذا هو الضمان       أسس على   سياسياكيانا  32
 األخـرى،  فتت مصر تفتت الـدول       إذا ألنها الثمانينيات تتحدث عن تفتيت المنطقة ومصر بالذات         فياسرائيل  

  .  والمنطقة العربيةيسالم لتفتيت العالم اإلعلنيط  مخطأمام نظرية مؤامرة ولكن أمام لسنا أنناوهذا يدل على 
  11/7/2006الشرق القطرية 
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  في القاهرة اإلرهاب عن دولياختتام مؤتمر  .58
 الفلـسطيني الشعب     على   اءات االسرائيلية  االعتد لإلرهاب حول التحديات القانونية     الدوليدان المؤتمر    :القاهرة

  .واحترام االلتزامات الدولية لخريطة الطريق     الهدوء    ضرورة عودة  إلى الفلسطينية المحتلة، داعيا     يراض األ في
   تستلزم التمسك اإلرهابمكافحة   أنعلى مدى يومين، على المصري  نظمه مجلس الشعب الذيوأكد المؤتمر، 

  
  ينـسان اإل الدولي القانون مبادئ وكذلك ،تقرير مصيرها  فيالمتعلقة بحق الشعوب   األمم المتحدة ميثاق بمبادئ

      .وبروتوكوالتها بشأن النزاعات المسلحة  كرستها اتفاقيات جنيف يالت 
  11/7/2006البيان 

  
  مجلس الوزراء السعودي يحذر من مغبة تفاقم األوضاع في األراضي الفلسطينية .59

شرق األوسـط  دعا مجلس الوزراء السعودي دول العالم إلى االهتمام بالوضع الدقيق الذي تعيشه منطقة ال    : جدة
خالل المرحلة الراهنة، مشدداً على ضرورة التمسك بمنهج تحقيق المصالحة الفلسطينية، وضمان وحدة القرار              

واعتبر مجلس الوزراء أن تحقيق المصالحة سيدعم حقوق أبناء الـشعب الفلـسطيني             . وبقائه في أيد فلسطينية   
 وتحرير القدس وعدم إتاحة الفرصة أمام السياسة        الوطنية والمشروعة، وكذلك تطبيق قرارات الشرعية الدولية      

  .سرائيلية في فرض هيمنتها، ووضع الجميع تحت األمر الواقع والحلول بشكل منفرداال
  11/7/2006الشرق األوسط 

  
   يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد عام نقابات فلسطين  األردناالتحاد العام لنقابات عمال  .60

 مع االتحاد العام لنقابات فلسطين بروتوكوال يـؤطر مجـاالت           األردنبات عمال    وقع االتحاد العام لنقا    :عمان
وقال سكرتير العالقات العربية في االتحاد العام        .التعاون بينهما بما يخدم مصالح الحركة العمالية بين الجانبين        

ية المنضوية تحـت لـواء       برنامج تبادل ثقافي وحث النقابات العمال      إعداد الطرفين اتفقا على     أنلنقابات العمال   
وطالب الطرفان اللجنة الرباعيـة ومجلـس        .االتحادين لتوقيع بروتوكوالت تعاون لتبادل الزيارات والخبرات      

 خارطة الطريق والمفاوضات التي من شانها تحقيـق الـسالم           إلى الضغط على اسرائيل من اجل العودة        األمن
السرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وناشدا الجامعة العربيـة         الجانبين استنكرا الممارسات ا    أن  وأضاف .المنشود
  . المتحدة واللجنة الرباعية العمل لوقف هذه الممارسات فورااألمموهيئة 

  10/7/2006بترا 
  

   ألف دوالر لمساعدة العمال الفلسطينيين 50 :نقابات عمال النرويج .61
ية لحزب العمال النرويجي الحاكم غيرد ليـف        علنت رئيسة نقابات عمال النرويج عضو القيادة المركز       أ: أوسلو

 ألف دوالر أمريكي، إلى االتحاد العـام لعمـال فلـسطين،            50فاال، عن أن نقابة عمال النرويج قامت بتحويل         
ونقـل موقـع     .كمساعدة لالتحاد بعدما مضى نصف عام على العمال الفلسطينيين بـدون تقاضـي رواتـبهم              

إن نقابات العمال النرويجية تجهز لحملة كبيرة       : ت عمال النرويج قولها   عن رئيسة نقابا   الصفصاف اإللكتروني 
  .من أجل دعم دولة فلسطينية ديمقراطية وحرة وذلك بعد انتهاء العطلة الصيفية

  10/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  بولتون ينتقد إدانة مجلس حقوق اإلنسان للعدوان االسرائيلي .62
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السفير األميركي لدى األمم المتحدة جون بولتـون         انتقد:  حميدي إبراهيم ،حي صباح  فت ، دمشق ،نيويورك،  غزة
كنت أتساءل هل سيكون أول قرار لمجلس حقوق        :  الذي دان العدوان االسرائيلي، قائالً     اإلنسانبيان لجنة حقوق    

  .العالم معاديا للواليات المتحدة أم السرائيل، ويبدو أن اسرائيل هي التي فازت بكأس اإلنسان
  11/7/2006الحياة 

  
  
  
  

  دنيس روس يطرح مبادرة تتضمن تسويقاً للشروط اإلسرائيلية   .63
روس دينـيس    المبعوث األمريكي السابق لعملية التسوية في الـشرق األوسـط            طرح:  حنان البدري  ،واشنطن
ة  حمـاس     تقوم على أساس إعالن حكومة طوارئ فلسطينية، من دون مشارك          ة للخروج من أزمة غزة،    مبادر

وفور تشكيل حكومة الطوارئ يقدم المانحون      . وفتح، واإلعالن عن عقد انتخابات تشريعية ورئاسية خالل عام        
الدوليون حزمة مساعدات طارئة إلعادة تشغيل الخدمات وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني، وإنـشاء قـوى               

ولم يستبعد أن يكون هذا القائد هو محمد        . أمنية محترفة بقيادة محترمة تعمل تحت قيادة الرئيس محمود عباس         
 حول تفاهمات وقف النار الـشامل،       عباسدحالن، وأن يتفاوض رئيس الحكومة اإلسرائيلية أيهود أولمرت مع          

والصواريخ والهجمات ضد الكيان، الذي بدوره عليه االمتناع عن االعتقاالت واالجتياحات، وأن يصدر مجلس              
سحاب قوات االحتالل يشدد فيه على حظر اإلطالق الصاروخي على الكيـان، مـا              األمن الدولي قراراً عقب ان    

تضغط الواليـات   :  وأخيراً .يعني توفير مظلة دولية أوسع لوقف النار على غرار ما يحدث بين إسرائيل ولبنان             
ل ورفض القو  . قادة حركة حماس لن يعرقلوا هذه الخطوات       أنالمتحدة والسعودية ومصر على سوريا لضمان       

 أن الرسالة عندما تطلق علناً      أكدما إذا كان قد عرض مبادرته على اإلدارة األمريكية أو أي أطراف أخرى، و             
  .تكون قد وصلت حتى لو لم تكن هناك قنوات غير معلنة

  11/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

   حول األوضاع في غزةتباين في المواقف بين الخارجية والبيت األبيض  .64
 السفير دافيد ويلش جولة شرق      األوسطيبدأ اليوم مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق         :ملحم هشام   ،واشنطن

 احتـواء المواجهـة الدمويـة بـين اسـرائيل           ، بهدف  وليبيا واألردنأوسطية تشمل مصر واسرائيل ورام اهللا       
 اليوت ابرامز، و في      القومي األمن نائب مستشار     دون ولوحظ ان ويلش يقوم بهذه الجولة بمفرده      . والفلسطينيين

ذلك مؤشر حول وجود اجتهادات وتباين في التقويمات بين المسؤولين في وزارة الخارجية، وبعض المسؤولين               
 دعا بعـض    فقد.  منها األميركي في غزة وطبيعة الموقف      لألوضاع األبيض القومي في البيت     األمنفي مجلس   

 أوتصعيد االسرائيلي خاصة في ما يتعلق بقتل المدنيين          مواقف أقوى من ال    إلىالمسؤولين في وزارة الخارجية     
 أي  إصـدار  عدم   إلى القومي   األمندعا بعض المسؤولين في مجلس      بينما  خطف النواب والوزراء المنتخبين،     

  .  يفسر على انه متعارض مع اسرائيلأنموقف يمكن 
 11/7/2006القبس الكويتية 

  
  نسحاب األحادي من الضفةحاخامات أمريكيون يطالبون بوش برفض خطة اال .65

بعد أن كشفت المنظمات اليهودية األساسية في الواليات المتحدة عن معارضـتها لوثيقـة األسـرى       :واشنطن  
الفلسطينيين، تقدم عدد من الحاخامات األمريكيين البارزين لمعارضة خطة رئيس الـوزراء آيهـود أولمـرت                

رئيس جورج بوش بمعارضة خطة أولمرت ورفض تقديم أي          من الضفة الغربية مطالبين ال     األحاديباالنسحاب  
  . دعم سياسي أو مالي لرئيس الوزراء إذا ما تمسك بتطبيقها
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  11/7/2006الشرق القطرية 
  

  الفلسطينيين إلى توجيه المساعدات إعادةبروكسل تدرس كيفية  .66
 األراضي جهود فرقها في  توجيهإعادة تدرس كيفية أنها أمس، األوروبية،علنت المفوضية أ:  اف ب،بروكسل

وقالت المتحدثة باسم . الفلسطينية لكي تتأقلم مع تدهور الوضع الناتج عن العملية العسكرية االسرائيلية
 فريقنا الموجود هناك من اجل تنفيذ اآللية يحاول تبين إن للعالقات الخارجية ايما ادوين األوروبيةالمفوضية 

 حاليا إلحاحا األكثر المشكلة أن وأضافت. ديم المساعدة في الوضع الحالي توجيه جهودنا من اجل تقإعادةكيفية 
 المساعدات أن إلى تضررت بشكل كبير، مشيرة أو الكهرباء الن محطة توليد الكهرباء دمرت إيصالهي 

 .المقررة وفق اآللية كانت تشمل الكهرباء
  11/7/2006الدستور 

  
  سرائيل وحماس تتعدى قضية الجندي خبير فنلندي يسعى إلتمام صفقة كبيرة بين إ .67

كشفت مصادر مطلعة  أن خبيرا فنلنـديا فـي شـؤون            :  عبدالرؤوف أرناؤوط، بارعة ياغي    ،رام اهللا، دمشق  
 في مسعى إليجاد حل مقبول بشأن الجندي        ، يقوم حاليا سرا بجهود الوساطة بين إسرائيل وخالد مشعل         ،الرهائن

ادر فإن الخبير الفنلندي، الذي لم يكشف عن اسمه ولكنه يعتبر مـن             مصالوبحسب   .اإلسرائيلي األسير في غزة   
الشخصيات العالمية األكثر خبرة في موضوع الرهائن، أجرى اتصاال أو التقى مع مشعل في دمـشق وسـط                  
سرية بالغة وأنه مازال يواصل جهوده بفاعلية كبيرة، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحكومة اإلسـرائيلية                 

تشير المصادر إلى أن ثمة حديثا يجري عن صفقة رزمـة            و .الخبير المساعدة في حل قضية شاليت     طلبت من   
  .كبيرة ال تشمل تبادل األسرى فقط وإنما تتعدى ذلك إلى تحقيق هدنة بين الحكومة اإلسرائيلية وحماس

  11/7/2006الوطن السعودية 
  

 عات للجيش اإلسرائيلي  حفلة لجمع تبربإقامةيدينون سماح باريس : طلبة فلسطينيون .68
أدان إتحاد طلبة فلسطين سماح السلطات الفرنسية بتنظيم حفلة تضامن وجمع تبرعات :  يو بي أي،باريس

 . أمام الباتكالن إحتجاجا، االثنينأمس مساء ، التجمعإلىللجيش اإلسرائيلي في باريس، ودعا 
  11/7/2006القدس العربي 

  
   مع شعبنا تظاهرة حاشدة في الدنمارك تضامناً .69

شهدت مدينة أورهوس، ثاني أكبر مدن الدنمارك، مظاهرة حاشدة يوم الجمعة الماضية، أمام المجلس البلـدي،                
تضامناً مع شعبنا الفلسطيني والمطالبة بوقف الحملة اإلجرامية الظالمة التي يتعرض لهـا مـن قبـل قـوات                   

 ،واإلسالمية واألجنبية المؤيدة للقضية الفلـسطينية     ودعت الجمعيات الفلسطينية والعربية      .االحتالل اإلسرائيلي 
  .في بيان بالغتين العربية والدنمركية، الجميع إلى المشاركة للتعبير عن مناصرة الشعب الفلسطيني

  9/7/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  األسير عن الجندي االسرائيلي اإلفراجتعبئة عالمية للجالية اليهودية من اجل  .70
 أنحاء الجالية اليهودية في مختلف أن ، االثنين،حيفة جيروزاليم بوست االسرائيليةذكرت ص: ب اف ،القدس

 للوكالة اإلقليميوقال مئير نيتسان المسؤول  . األسيرالعالم ستنظم تحركات من اجل تحرير الجندي االسرائيلي
 الجالية اليهودية أن إثبات التحرك هو  الهدف من هذاأن هذه التعبئة، إلى الشمالية الذي دعا أمريكااليهودية في 
 المقبلة تجمعات في عواصم مختلفة منها األياموستنظم الجاليات اليهودية في .  عن الجنديباإلفراجكلها تطالب 
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وسيتوجه المتظاهرون .  الفوري عن جلعاد شاليطباإلفراجواشنطن ولندن وباريس وبوينوس ايرس للمطالبة 
 . عن شاليطاإلفراجليات السورية للضغط علي الحكومة السورية ليتم  مقار السفارات والقنصإلى

  11/7/2006القدس العربي 
  

  سي إن إن تنتج فيلما عن مواجهات الفلسطينيين مع الجيش اإلسرائيلي في السموع .71
تعكف شبكة سي إن إن اإلخبارية األميركية على إنتاج برنامج وثائقي حول المعركة التـي دارت بـين                  : لندن
جاء ذلك حسب ما ذكـرت      . 1966ان بلدة السموع جنوب الخليل بالضفة الغربية والجيش اإلسرائيلي عام           سك

 وضم وفداً من الشبكة ورئيس بلدية الـسموع جمـال أبـو             أمسعقب لقاء عقد    ) وفا(وكالة االنباء الفلسطينية    
ج الوثائقي، مـن أجـل وضـع        الجدايل، الذي دعا إلى الحياد والموضوعية في نقل األحداث الخاصة بالبرنام          

  . األجيال الحالية في حقيقة ما حدث
  11/7/2006الشرق األوسط 

  
  انتشار البنوك االسالمية .72

وقد اشار الى ذلك االجتماع االخير للمنتدى . تتوسع البنوك والمحافظ االستثمارية االسالمية بشكل متسارع االن
واعلن خالل االجتماع عن  .المطل على البحر االحمراالقتصادي العالمي الذي انعقد في منتجع شرم الشيخ 

االتفاق بين احد اكبر البنوك العاملية ومجموعة من البنوك االسالمية على انشاء صندوق تمويل اسالمي 
ويخشى بعض المحللين الماليين الغربيين ان يؤدي توسع الخدمات المالية . مشترك بمبلغ ملياري دوالر
 . سسات المالية الغربية لتأثير اجندة اسالمية محافظةاالسالمية الى خضوع المؤ

انني فخور بنمو "وقال الكسندر ثيوكرايدز احد مدراء بنك فيصل االسالمي وهو اول بنك اسالمي في سويسرا 
 مليار دوالر ويبلغ متوسط نموها 500البنوك االسالمية ويبلغ اجمالي االصول المالية للبنوك االسالمية حوالي 

وقال اننا نريد ان نضع هذه الخدمات المالية االخالقية في متناول المواطن الغربي  ". بالمائة10السنوي 
ويقول المحللون ان الكثير من الودائع . وبإمكان الجميع بما فيهم غير المسلمين االستفادة من هذه الخدماتنا

في اعقاب هجمات الحادي عشر من المالية في البنوك الغربية قد تم تحويلها الى بنوك في الشرق االوسط 
لكن هناك مشكلة تواجه البنوك االسالمية وهي عدم وجود اسس عمل اسالمية . سبتمبر على نيويورك/ ايلول

ويحاول المختصون في ماليزيا وغيرها من الدول االسالمية التوصل الى اتفاق . موحدة لجميع البنوك االسالمية
 . حول هذه القضية

  11/7/2006 بي بي سي العربية
  

 أرملة طارق أيوب وابنته تقاضيان البيت األبيض والبنتاغون .73
 مراسل ،رفعت كل من ديما طهبوب وفاطمة أيوب أرملة وإبنة الصحفي طارق أيوب:  محمد دلبح-واشنطن 

 قضية ضد وزارة الدفاع ،2003 الذي قتلته قوات الغزو األمريكي في نيسان ،قناة الجزيرة في العراق
وقال محامي أرملة ايوب أنه سيبدأ اليوم إجراءات القضية ضد الرئيس  . والبيت األبيضالبنتاغون ةاألمريكي

محامي إن االعتقاد الذي كان سائدا في البداية أن الوقال  ،األمريكي بوش باعتباره القائد العام للجيش األمريكي
ا كشفت عنه صحيفة ديلي ميرور  ولكن م،قصف مقر الجزيرة في بغداد لم يكن متعمدا وإنما جرى صدفة

 من أنه كان لدى بوش رغبة في قصف مقر الجزيرة في الدوحة وهو ما أبلغه لرئيس 2005البريطانية نوفمبر 
الوزراء البريطاني بلير يشير إلى إمكانية تورط الواليات المتحدة في استهداف مقر الجزيرة في بغداد بصورة 

 .ي رفاعي مؤتمرا صحفيا في واشنطن اليوم الثالثاء بهذا الشأنومن المقرر أن يعقد المحام. متعمدة
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  11/7/2006الدستور 
  

  دائماً ... الثروة ال تجلب السعادة .74
 قال باحثون إن الثروة التي يجهد الناس في جمعها خالل حياتهم ال توفر دائما السعادة الحقيقية التي                  :يو بي آي  
 ألف دوالر سنويا ال يعود للمال تأثير كبير في          120ل الفرد الى    وأظهرت دراسة أنه عندما يزداد دخ     . ينشدونها

وأجرى الباحث ريتشارد اليارد من مدرسة االقتصاد في لندن دراسة حول هذه الظـاهرة،              . جعلهم أكثر سعادة  
فتبين أن االشخاص الذين يحصلون على عالوة في العمل، أو يربحون جائزة اليانصيب يشعرون بحالة فجائية                

ادية من السعادة والحبور، مشيرا إلى أن ذلك ال يدوم طويال النهم سرعان ما يعودون إلى نفس الوضع                  وغير ع 
وتطرقت مجلة جورنال ساينس إلى نفس الموضوع في عددها االخير فذكرت أن            . النفسي الذي كانوا فيه سابقا    

لمـال  بالغون عندما يربطون بين ا    ازدياد الدخل أو الثروة الشخصية تخلق وهما بالشعور بالسعادة ألن الناس ي           
   .والسعادة بشكل غير منطقي

  11/7/2006السفير 
  

 ظهور مشعل في دمشق ومعانيه .75
  القدس العربيافتتاحية

 حماس في مؤتمر صحافي علني اإلسالميةظهور السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
 تحد إشارة انه ى علإال العاصمة السورية ال يمكن تفسيره  عالمية وفي قلب مدينة دمشقإعالم أجهزةبحضور 

 : ثالث رسائل هامةإيصالتريد 
 عربية، كما انه ليس إعالم من وسيلة أكثر السيد مشعل لم يغادر العاصمة السورية مثلما تردد في أن األولى

 . خوفا من محاولة تصفية اسرائيليةاألنظارمختفيا عن 
 إبعاد ى علوإجبارها إرهابها تريد ي التواألمريكيةفة من التهديدات االسرائيلية  سورية ليست خائأنالثانية 

 .أراضيهاالسيد مشعل من 
 عن معتقلين فلسطينيين في صفقة تبادل اإلفراجتمسك السيد مشعل بشروط حركة حماس في ضرورة : الثالثة

 .األسير عن الجندي االسرائيلي لإلفراج
ها السيد مشعل، وفي هذا التوقيت بالذات، تجعل مهمة فرق الوسطاء الذين وهذه التأكيدات التي شدد علي

 لم تكن أن العام لجامعة الدول العربية مهمة عسيرة األمين دمشق وكان آخرهم السيد عمرو موسي إلىيتدفقون 
يلة  فورا، كوساألسير عن الجندي االسرائيلي اإلفراج ضرورة ىالوساطات العربية تركز عل .شبه مستحيلة

 قطاع غزة وبعض مناطق الضفة الغربية، وانتظار ما ىوحيدة، في رأيهم، لوقف العدوان االسرائيلي الحالي عل
 هناك محاولة من قبل أنوالالفت .  تجود به الحكومة االسرائيلية في المستقبل ردا علي هذه الخطوةأنيمكن 

اء االسرائيلي وتوفر له مخرجا مشرفا من الوسطاء لتقديم صيغة تنقذ ماء وجه ايهود اولمرت رئيس الوزر
 الكنيست والرأي العام االسرائيلي بعدم التفاوض مع حركة حماس أمام نفسه ألزمفاولمرت .  الحاليةاألزمة

 سراح إطالق معتقل فلسطيني في صفقة تبادل مقابل أي عن اإلفراج وعدم إرهابية،باعتبارها في رأيه حركة 
 فلسطينيين أسرى عن باإلفراجي يطرحها الوسطاء العرب تقول إن اولمرت تعهد الصيغة الت .األسيرالجندي 

 القول انه اتفق فعال إلى عن الجندي، وذهب السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية اإلفراجولكن بعد 
عملية معبر  في سجون االحتالل ولكن األسرى واألطفال عن النساء اإلفراج لقاء البتراء علي أثناءمع اولمرت 

 .كرم سالم التي تم خاللها اسر الجندي المذكور عرقلت هذا االتفاق
 ى علألقدم وإال الفلسطينيين، األسرى عن لإلفراج استعداد من قبل اولمرت إي المرجح انه لم يكن هناك األمر

ه من خالل هذه هذه الخطوة منذ زمن بعيد تنفيذا لقرارات قمة شرم الشيخ الرباعية، ولكن ما يمكن استنتاج
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 الرئيس عباس يريد تسهيل مهمة الوساطة، وتوفير صيغة مالئمة لتراجع اولمرت بحيث ال أنالتصريحات هو 
 . وشروط المجموعات التي أسرت الجندي االسرائيلي،يبدو وكأنه تنازل لحركة حماس
، يعكس تلبية ى اتفاق تبادل واضح لألسرإلى ضرورة التوصل ى علإصرارهالسيد مشعل كان مصيبا في 

 الوعود إلى ال يمكن الركون ألنه، واألطفال األسيرات وخاصة األسرى عن اإلفراجالشروط الفلسطينية في 
 لسان وزير الداخلية ىوالتسريبات االسرائيلية الغامضة في هذا الخصوص والتي كان آخرها ما ورد عل

 عدد من المعتقلين الفلسطينيين بعد عودة  حكومته قد تطلق سراحأناالسرائيلي روني بار اون وقال فيها 
 إمكانية إلى اولمرت رئيس الوزراء تطرق خالل لقائه مع السيد عباس في البتراء أن وأضافسير، الجندي األ
 كانت هناك نوايا اسرائيلية في هذا فإذا . من السجون االسرائيليةى ومرضوأطفال أسيرات عن اإلفراج

 األكثر، فلماذا ال تكون الحكومة االسرائيلية هي واألطفال والمرضي تاألسيرا عن اإلفراج إيالخصوص 
 ، وتقوم هي بتطبيق هذه النوايا عمليا؟وإنسانيةكرما 

 الحكومات االسرائيلية المتعاقبة قد نجحت دائما في خديعة أننشك في وجود هذه النوايا، وعلمتنا التجارب 
ففي قمة شرم الشيخ طالبت . تريد ثم التراجع عن كل وعودهاالفلسطينيين وابتزاز الوسطاء العرب، واخذ ما 

 وفك الحصار االقتصادي الخانق علي الشعب األسرى عن اإلفراجبالهدنة ووقف العمليات االستشهادية مقابل 
 .األسرى الهدنة شددت الحصار واعتقلت المزيد من ىالفلسطيني، وعندما حصلت عل

  11/7/2006القدس العربي 
 
   لبنان كدعم لفلسطين والعراق حماية وحدة .76

  طالل سلمان 
لقد انتصر االحتالل األميركي للعراق على العراق والعراقيين، وانتصر أيضاً          : قُضي األمر، وال مجال للمكابرة    
  . على سائر العرب والمسلمين

 أو إنـه مـزق      وليست تهمة خطيرة لالحتالل األجنبي أن يقال إنه قد انتصر بالفتنة، أو إنه مزق وحدة شعب،               
الكيان السياسي لدولة من الدول التي اجتاحها عنوة ثم فكّكها باستغالل عوامل التمايز بين مكوناتها اإلثنيـة أو                  

  . الدينية أو المذهبية
مزق وحدة العراق بينمـا العـرب يحـدقون         : بل لقد حقق االحتالل األميركي للعراق أكثر من انتصار واحد         

قيين المهدورة غيلة وعدواناً، من دون أن يحركوا ساكناً، بـل لعلهـم بعجـزهم أو                ويشهدون تدفق دماء العرا   
بخوفهم أو بأحقادهم الحقيرة أو بأنانياتهم وخوف حكّامهم على سلطاتهم التافهة يغذون الفتنة ويحرضـون كـل                 

  . طرف من أطرافها على اآلخرين
 هم الفلسطينيون من أهل السنة يـذبحون وتُـدمر          وليس الموضوع طائفياً، كما يصورونه زوراً وتزويراً، فها       

مدنهم وقراهم وتسلب منهم أرضهم ويوأد مستقبلهم في البالد التي كانت بالدهم، ويقضى على حلمهم الذي كان                 
حقهم في أن تكون لهم دولتهم فوق بعض األرض التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم والممتدة جذورهم فيها إلى                  

إن طوفان الدم المسفوح بالفتنة المنظمة في العراق يحمل في طياته أسماء كـل المـسؤولين                 ..ما قبل التاريخ  
العرب عن إهداره، سواء بالتواطؤ المقصود الذي تجاوز حدود التحريض إلى إمداد القتلـة بالمـال والرجـال                  

نه أحسن الظن في االحتالل     والسالح، أو بتجاهل العارف الذي ال يستطيع االدعاء أنه قد أخطأ في التقدير، أو أ              
ثم خاب ظنه فيه، أو أنه كان يفترض أن خلع الطغيان على يد األجنبي سيفتح باب الحرية والديمقراطية أمـام                    

هذه هي  ! تفضلوا: العراقيين، في حين أن هؤالء المسؤولين إنما شجعوا الفتنة في العراق حتى يقولوا لشعوبهم             
غرقوا بالدكم في الفوضى الدموية التي ستقضي علـى أمـنكم وأمـوالكم             هل تريدون أن تُ   ! نتائج الديمقراطية 

  ! ومستقبلكم الموعود؟
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إن حكّام العرب بمجملهم شركاء في المسؤولية لالحتالل األميركي في العراق، وكذلك لالحتالل اإلسرائيلي في               
 العرب جميعهم معنيون،    إن. فلسطين، واالستثناء تشريف لمن يتصدى فيحمي نظامه بوطنه وليس بأعداء أمته          

فنار الفتنة لن تظل محصورة في العراق بل هي ستمتد، وظواهر تمددها واضحة، إلى أقصى األرض العربية                 
  . واإلسالمية

  . والهزيمة الجديدة في فلسطين المتروكة للسفاح اإلسرائيلي سترمي وجوههم بالدماء الحارقة
سرائيلي، والمهدد اآلن مع سائر العرب، بالفتنة التي تجـد مـن       ولبنان الذي كادت تذهب به نيران االحتالل اإل       

يغذيها في العراق، والتي بالكاد نجح اللبنانيون في تجاوز مخاطرها قبل حين، يرى نفسه في هذه اللحظة مهدداً                  
كة مع ذلك فإن حماية الوحدة الوطنية في لبنان وتحصينها هما جهد مطلوب ومؤثر جداً في معر                ..بالنارين معاً 

  . العراقيين ضد الفتنة، وفي معركة الفلسطينيين لحماية وجودهم فوق أرضهم ومن ثم حقوقهم فيها
                 ،ه للخطر اآلتي عبر طوفان الدم، وهي موجهة للبنانيين، للمواطنين العاديين، رجـاالً ونـساءإنها صرخة تنب

فضالً عن كونها واجباً وطنياً، فإنها مساهمة        فحماية لبنان    ،فتياناً وأطفاالً، لهم حق الحلم بحياة أفضل في وطنهم        
مؤثرة في الحد من مخاطر الفتنة في العراق، كما أنها مساهمة طيبة في تعزيز معنويات الفلـسطينيين الـذين                   

صارت حماية الكيان واجباً وطنياً أكثر مما كانـت          .يقاتلون بلحمهم الحي لحفظ الحد األدنى من حقهم بوطنهم        
  . في أي يوم

ي انتظار أن تكون له دولة تحمي شعبه ونظامه والمؤسسات المجسدة ألمنية الديمقراطيـة التـي قاتلهـا                  ف... 
االحتالل األميركي في العراق ليضرب وحدته، وها هو االحتالل اإلسرائيلي يقصفها حتى التدمير في فلسطين               

 .حتى يقضي على حلم الوطن
  11/7/2006السفير 

  
  مشعل وشروط اللعبة .77

   اسكندراهللا عبد
  حل  إلى التوصل   إمكان األفق يبدو في    أن تقريبا على أزمة الجندي االسرائيلي شاليت، من دون          أسبوعان مر 
.  تطلق إسرائيل أسرى فلسطينيين وان تطلق حماس الجنـدي         أن،  األدنىويقتضي مثل هذا الحل، في حده       . لها

 حكومة اولمرت إطـالق فلـسطينيين فـي         وبحسب ما رشح من الوساطة المصرية ومن ثم التركية، لم تمانع          
لكن التعقيد يبقى في مدى الـتالزم       .  قادة حماس مرارا نيتهم في إطالق الجندي       أكدوفي المقابل   . مرحلة الحقة 

  .بين الخطوتين وفي كونهما مسألة تبادلية
 فـي دمـشق، حاسـما وحتـى         أمسوكان رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، في مؤتمره الصحافي           

 هذه التبادلية   إنوفُهم من تحليل مشعل للوضع الراهن والهجمة االسرائيلية على غزة،           . متصلبا في هذه التبادلية   
  . التي تواجهها حماساألساسيةهي المعركة 

وفيها تحقق حماس ما لم تتمكن من فرضـه،         . والتبادلية، في النهاية، تفترض وجود طرفين يتبادالن التنازالت       
، كطرف فـي الـساحة ينبغـي        أوال تحقق االعتراف بها،     أي. الطويلة والعنيفة مع اسرائيل   خالل المواجهات   

وترفض رفضا  .  وتخريب إرهاب مقاومة فلسطينية بمثابة     أيوفي المقابل، تتمسك اسرائيل باعتبار      . إليهالتوجه  
 اإلفـراج مت عملية    تكون ت  أن في مرحلة الحقة، بعد      أسرى ترابط بين ما أعلن عن نيتها في إطالق          أيمطلقا  

 تأكيد االعتراف بفوزها في     إلى الجندي في إطار سعي حماس       أزمةوفي هذا المعنى يمكن وضع       .عن الجندي 
لقـد   .أخـرى  محاصرة حكومة الحركة وإسقاطها من جهة        إلىاالنتخابات من جهة، وفي إطار سعي اسرائيل        
 غالبية في البرلمان الفلسطيني وتأهلها لتشكيل       ىإل لتحولها   األولحوصرت حماس، اسرائيليا ودوليا، منذ اليوم       

 للحكومـة   األساسـي  حصار اقتصادي، خصوصا لقطاع غزة، الثقـل         إلىوانتقل الحصار السياسي    . الحكومة



 

 30

وتم ربط فك الحصار واالعتراف بحماس بشروط اعترافها بالحل السلمي وباسرائيل ونبذ            . الجديدة وجمهورها 
  .العمل المسلح

 لتقوم حماس بحملة دبلوماسية واسعة في الخارج، ومفاوضات عسيرة مع فتح فـي الـداخل،                أسابيعقتضت  او
 تفسر بنود فيها بأنهـا وقـف   أن التي يمكن  األسرى الحتمال القبول بوثيقة     اإلسالميةليظهر توجه لدى الحركة     

 إليـصال  آلية دولية     من بدء وضع   أكثر إلىولم يؤد هذا الجهد الكبير      .  وحل الدولتين  48 أراضيللعمليات في   
 رفـض   أي اسرائيل رفضها الوثيقة وعدم االعتراف ببنودهـا،         أعلنتفيما  .  المحاصرين نللفلسطينييمعونات  

  .االعتراف بحماس حتى لو هي اعترفت بالدولة العبرية
وربما تأثرت الحكومة، خصوصا    .  حكومة حماس تتناسب مع ما قدمته      إليها لم تكن المحصلة التي وصلت       إذن
 نـصابها، مـن وجهـة       إلى األمور تعيد   إنفكان ال بد للحركة     .  هنية من تنازالت بال مقابل     إسماعيليسها  رئ

 فـي   األولفمن جهة شدد المسؤول     . وهذا هو المعنى الكامن في المؤتمر الصحافي لمشعل في دمشق         . نظرها
 المقاومـة هـي     إن،  أخرىة  ومن جه .  تحكم المواجهة مع اسرائيل    أن التبادلية هي التي ينبغي      أنحماس على   

  .، وكل ما عداها من الفروعاألصل
 فـي الـداخل     األرضكما بعث مشعل برسالة واضحة مفادها انه هو الذي يتولى القيادة وان ما يجري علـى                 

 مقاومة، ترتبط بالخط السياسي الذي عبر عنه، وان قوة الحركة ترتبط، لـيس              أعمالالفلسطيني، خصوصا من    
 من دمشق وما تمثله التحالفات السورية في        إطاللته بالتحالفات التي تقيمها، ومنها      أيضا وإنما بالميزان الداخلي، 

 إمكانات شروط اللعبة ليست في يدي اسرائيل وحدها، وان          إنوبكالم آخر، رغب مشعل بتأكيد فكرة       . المنطقة
 .التأثير في اللعبة مفتوحة

  11/7/2006الحياة 
  

  انفالش القواعد والمعايير: لي اإلسرائي-الصراع الفلسطيني  .78
  ماجد كيالي

الواقع أن إسرائيل كانت تعد لتوجيه ضربة قاسية لقطاع غزة، بدعوى وقف الهجمات الصاروخية عليها، لكـن                 
الهدف منها اجتثاث المقاومة المسلحة فيه، وتعزيز الشرخ بين أطرافه، وتصعيب عيش الفلـسطينيين داخلـه،                

فـي  ) المحرر العسكري في يديعوت أحرونوت    (وهذا ما ذكره أليكس فيشمان      . اتها تطويعهم إلمالء  إلىوصوالً  
عن مالمح خطة متدحرجة وضعها الجيش اإلسرائيلي الجتياح قطاع غزة، وأنه تدرب عليهـا  ) 21/6(مقال له  

  .وجهز لها، مؤكداً أن األمر بات ينتظر الفرصة المالئمة
      لها بعض الجماعات الفلسطينية المسلحة، عما آلت إليـه األحـوال،           ومن دون التقليل من المسؤولية التي تتحم

بسبب خرقها اإلجماع في شأن التهدئة، وانتهاجها عمليات القصف الصاروخي، للتجمعات المدنية اإلسـرائيلية              
 ، فإن إسرائيل تعمدت طوال الفترة الماضية، استدراج الفلـسطينيين         )وليس المحرر (المتاخمة للقطاع المحاصر    

  .لمواجهات مسلحة، إلرباكهم واستنزافهم
والواضح من حجم العملية العسكرية في غزة، واستهدافاتها، وطريقة تنفيذها، أن إسرائيل بيتت لعمل كبير، ال                
يقتصر على فرض العقاب الجماعي على الفلسطينيين، لكسر إرادتهم وتطويعهم، فقط، وال على توجيه ضـربة                

ب، وإنما يشمل، أيضاً، خلق المناخات المناسبة، لدى اإلسـرائيليين والفلـسطينيين،            قاسية لبنى المقاومة، فحس   
وعلى الصعيدين الدولي واإلقليمي، لفرض الحل األحادي، الذي يتضمن فرض وقائع جديـدة فـي األراضـي                 
المحتلة، تتيح إلسرائيل تحديد حدودها، وفرض تسوية طويلة المدى، وفق مـصطلحات االحـتالل المـريح،                

ويبدو أن إسرائيل في ذلك تمهد النفصالها عـن الفلـسطينيين، فـي ذروة              !  الفلسطينيين أو رغماً عنهم    ىرضب
بطشها بهم، بحيث ال يبدو االنفصال، أو االنسحاب، من بعض مناطق الضفة، هزيمة لهـا، وبحيـث تـسكت                   

  .األصوات المعارضة لهذه الخطة لدى اليمين اإلسرائيلي المتطرف
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ات فلسطينية، ال تدرك عواقب ما تفعل، أو ال تهمها هذه العواقب أصالً، تكون أسهمت، بمعزل                هكذا فإن جماع  
عن نياتها، وعبر ما يسمى حرب القذائف الصاروخية، في إضفاء نوع من التغطية أو التبرير لهـذه الحملـة                   

ال يمكن هنـا التقليـل مـن        كذلك  . العسكرية اإلسرائيلية، من دون التمعن في الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب          
مسؤولية السلطة، بكل مستوياتها، عن عدم قيامها بالمطلوب منها في هذا المجال، لجهة ضبط األوضاع وكـبح           
جماح الجماعات المسلحة المنفلتة من عقالها، وفرض توافقات وطنية في شأن األشكال النضالية التـي ينبغـي                 

  .يلاعتمادها، وبحسب كل مرحلة، في مواجهة إسرائ
في الواقع إن الجماعات المسلحة والمتطرفة باتت تحتل مكانة متزايدة في المشهد الفلـسطيني، مـستغلة حـال                  
الفوضى والتسيب والخالفات السائدة، في هذه الساحة، السيما بين فتح وحماس، كي تفرض أجندتها الفوضوية               

! لتي يتحدث بها ناطقون باسمها في الفـضائيات       الالمسؤولة، أو أجندتها غير الدنيوية والعالمية، على الطريقة ا        
وكأن هؤالء، على غضاضة سنهم وتجربتهم ومستوى مداركهم، باتوا يمثلون الشعب الفلـسطيني، ويقـودون               

وعلى األرجح فإن هؤالء في تـصريحاتهم ال        ! نضاله، بدالً من أبو مازن أو إسماعيل هنية، على سبيل المثال          
ال موازين القوى، وال معنى التضحيات والعذابات التي تـذهب مجانـاً، بـسبب              يدركون الواقع المحيط بهم، و    

 اإلسرائيلي، وتوريطهم شعبهم في مواجهات غير محسوبة،        لالستدراجنزواتهم، أو سذاجتهم، جراء خضوعهم      
خصوصاً وهم يدعون بأن إسرائيل ستخسر جراء مهاجمتها غزة، وأنهم سيدمرون الجيش اإلسرائيلي، وأنهـم               

هزمون إسرائيل في هذه المواجهة، وال أحد يدري لماذا لم يفعلوها من قبل، أو من الذي حال بينهم وبين هذا                    سي
  األمر؟

دعوا الجيش ينتصر،   : أطلقت إسرائيل، في ظل قيادة حزب العمل، شعار       ) 2000(فمنذ اندالع االنتفاضة الثانية     
 فلسطينياً، في الشهرين األوليين     247لى استشهاد   وواجهت المتظاهرين العزل من السالح بالرصاص، ما أدى إ        

وبعد العملية  . ، وكأنه ليس ثمة تسوية، أو كأن الفلسطينيين مجرد أشياء فائضة          ) إسرائيلياً 37مقابل  (لالنتفاضة  
، استغلت إسرائيل الوضع فعزلـت القـدس عـن          )6/8/2001(التفجيرية في مطعم سبارو في القدس الغربية        

لوصول إليها وإلى المسجد األقصى، وأغلقت بيت الشرق، وحظرت أنشطة منظمة التحرير            الضفة، وحدت من ا   
فيها، ما حجم من دور القدس في االنتفاضة، وهو كان على غاية في األهمية في االنتفاضة األولى على الصعد                   

، المـشهور   )17/10/2001(وإثر اغتيال وزير السياحة رحبعام زئيفي       . اإلعالمية والديبلوماسية والجماهيرية  
) أ(بتطرفه ودعوته إلى ترحيل الفلسطينيين من بلدهم، وجدت إسرائيل الفرصة سانحة لها القتحـام المنـاطق                 

وعندما حصلت سلسلة التفجيرات فـي القـدس        . التابعة للسلطة، ومهاجمة مؤسساتها ومقراتها األمنية وقياداتها      
ار غزة، وفرضت الحصار على الرئيس الراحل ياسر        ، دمرت إسرائيل مط   2/12/2002 و 1الغربية وحيفا في    
، فقامت إسرائيل بتجريد حملة الـسور       )27/3/2002(أما بعد العملية التفجيرية في نتانيا       . عرفات في رام اهللا   

الواقي، ثم اتبعتها بحملة الطريق الحازم، التي نجم عنها، عزل الرئيس عرفات في مقـره فـي رام اهللا، عـن                     
نهائياً، وهو مـا    ) 1993(السلطة، ومعاودة احتالل المدن الفلسطينية، وتقويض اتفاق أوسلو         العالم، ومحاصرة   

.  حقوق الفلسطينيين  إلىكان شارون يعمل عليه، بغض النظر عن االجحافات المتضمنة في هذا االتفاق بالنسبة              
 المـدعوم مـن اإلدارة      وفي ظل هذه الحملة المدمرة وجد الفلسطينيون أنفسهم مكشوفين للعدوان اإلسـرائيلي           

األميركية، التي اعتبر رئيسها أن ما يقوم به الجيش اإلسرائيلي إنما هو دفاع عن النفس، ونوع مـن الحـرب                    
  ).2001في أجواء ما بعد الهجوم اإلرهابي على واشنطن ونيويورك في أيلول (العالمية ضد اإلرهاب 

ته للصراع مع الفلسطينيين في اعتباره صراعاً على        وكانت العمليات التفجيرية سهلت على شارون ترويج رؤي       
إلعادة احتالل األراضـي    ) المعدة مسبقاً (الوجود أو بمثابة حرب االستقالل الثانية، كما بررت له تنفيذ خططه            

الفلسطينية وتقويض عملية التسوية، مستغالً الهياج اإلسرائيلي وضعف قوى السالم اإلسرائيلية، خـصوصاً أن              
يات شوشت على التعاطف الدولي مع الكفاح الفلسطيني، وطمست الطابعين العنصري واالسـتعماري             هذه العمل 

سيما بعد أن نجحت إسرائيل في توظيف هذه العمليات، دولياً، لتظهيـر صـورتها كـضحية                لدولة إسرائيل، ال  
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هذه المناخـات قامـت     وفي إطار   . إلرهاب الفلسطينيين، والنيل من شرعية مقاومتهم والتشكيك بعدالة قضيتهم        
إسرائيل ببناء الجدار الفاصل، بدعوى أنه جدار أمني، وقطّعت أوصال الضفة الغربية، وعزلت قطـاع غـزة                 

وبعد ذلك قادت هذه التطورات إلى اعتمـاد  . تماماً، بدعوى وضع حد للعمليات التفجيرية، وحماية أمن إسرائيل   
موغرافي والسياسي واألمني واالقتصادي،    يسطينيين، الد إسرائيل لخطة الفصل األحادي، للتخلص من عبء الفل       

  .وفرض التسوية من طرف واحد بحسب مصالحها
من كل ذلك يتبين أن الفلسطينيين، وبسبب فوضاهم وخالفاتهم وتنافساتهم، لم يتمعنوا تمامـاً فـي خطابـاتهم                  

 اإلستراتيجيةاً، ولو لمرة، لدراسة     وأشكال عملهم ووسائل كفاحهم ضد إسرائيل وسياساتها، وأنهم لم يتوقفوا ملي          
السياسية والعسكرية التي ينبغي أن ينتهجوها، وأنهم لم يفكروا تماماً في عواقب أو تداعيات كل خطوة، أو كل                  

لم يكن ثمة حاجة إلتاحـة الفرصـة إلسـرائيل     .عملية، ال على شعبهم، وال على حركتهم الوطنية، وصورتها   
تقم إسرائيل بذلك من ذاتها، لتظهر أمام العالم على حقيقتها، وليس في مخاتلة اسمها              لتبرير أعمالها اإلرهابية، فل   

 .، التي تطاول المدنيين في المدن اإلسـرائيلية       (!)الدفاع عن النفس، أو وقف الهجمات اإلرهابية أو الصاروخية        
جـرد فعـل عـسكري،      المعنى أن المطلوب من الفلسطينيين ليس التخلي عن المقاومة، لكن المقاومة ليست م            

لمجموعة محترفة، وليست مجرد عمليات تفجيرية، فالمقاومة هي اشمل وأكبر وأعقد من ذلك، وهي فعل لكتل                
شعبية واسعة، تتجلى بمظاهر الصمود والممانعة والعصيان المدني والمقاومة المسلحة المرتبطة بأفق سياسـي،             

ن على الفلسطينيين إبداء مزيد مـن الحـرص علـى           كا .وبنوع من انضباط في تحديد الهدف، ومكانه وزمانه       
إظهار صورتهم كضحايا لالحتالل، ولقوة إسرائيل الغاشمة، وعنصريتها، ال االدعـاء بعناصـر قـوة غيـر                 
موجودة، أو موهومة، فقوة الفلسطينيين تكمن في وحدتهم وحسن إدارتهم لصراعهم، وقدرتهم علـى الـصمود                

  .رائيليةوالممانعة ومقاومة االمالءات اإلس
في ذلك فإن مهمة الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل كان ينبغي أن تنصب على تجنب الدخول فـي مواجهـات                   

وفي تجنـب   .  مخططاتها الرامية الستنزافهم وإرهاقهم وسحقهم     إلىغير محسوبة معها، وفي رفض االستدراج       
وفي مقابل ذلك كان على الفلسطينيين      . إعطاء التغطيات والمبررات لها الستخدامها لشن الحرب المدمرة عليهم        

أن يكونوا أكثر حرصاً على انتهاج الخطابات وأشكال النضال التي تعمق الشرخ في المجتمع اإلسرائيلي، وعدم                
فمن الواضح أن إسرائيل تـستطيع أن تقتـل         . تمكين إسرائيل من استخدام ميزة تفوقها العسكري في مواجهتهم        

، أكثر بكثير جداً مما يقدر عليه الفلسطينيون، فهذا المجال هو مجـال إسـرائيل               وأن تدمر وأن تأسر وأن تبيد     
بصفتها قوة احتالل غاشمة، وبوصفها كيان عنصري يمارس إرهاب الدولة المنظم، منذ قيامه، وفـي هـذا ال                  

الحريـة  ينبغي أن يتشبه الفلسطينيون بها، فهؤالء يكمن سالحهم في قوة إرادتهم، وإيمانهم بقـضيتهم، قـضية                 
 .والعدالة والمساواة، وفي استعدادهم العالي للتضحية والصمود في وجه الغطرسة اإلسرائيلية

11/7/2006الحياة   
 

  أمطار الصيف ونفاق اليسار الصهيوني  .79
  علي بدوان  
كشف العدوان اإلسرائيلي األخير على مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، سياسة النفاق التي دأب على 

 حزب اليسار الصهيوني المسمى بحزب العمل اإلسرائيلي، الشريك الفعلي لحزب كاديما في موقع ممارستها
 . القرار في الدولة العبرية الصهيونية

كما كشف العدوان زيف االدعاءات السالمية التي طالما تشدق بها قادة حزب العمل ورئيسه المستجد اليهودي 
الدعاءات التي طالما خدعت البعض من صناع القرار السياسي في المغربي السفارديمي عمير بيريتس، وهي ا

فحزب العمل وعلى لسان  . المنظومة السياسية الدولية، بينما حقيقة الوقائع على األرض تشي بشيء آخر
 العملية العسكرية اإلسرائيلية النوعية أنزعيمه، وزير الحرب في حكومة ايهود أولمرت يعلن ويكرر القول 
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ويسير بيريتس أكثر فأكثر في خطواته ومساعيه . تظر إشارة البدء الجتثاث اإلرهاب الفلسطينيمازالت تن
السياسية متسقاً مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، في تأليب العالم على الحكومة الفلسطينية التي انبثقت بفعل 

 . 2006 يناير/ كانون الثاني25العملية الديمقراطية التي جرت يوم 
ياها مسؤولية انفجار الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة، مع أن القاصي والداني يدرك ويعلم أن ومحمالً إ

 أن سياسة القتل والتصفيات االسرائيلية لم إالدرجة االنضباط الفلسطيني كانت عالية في االلتزام بالتهدئة، 
في هذه اللجة، تمزقت . ني المشروعتتوقف لحظة واحدة، وكانت سبباً مباشراً في توليد رد الفعل الفلسطي

الستائر عن الوجه الحقيقي ألحزاب اليسار الصهيوني خصوصاً منها حزب العمل، وبرز نفاقه صارخاً على 
 أكثر تعقيداً نظراً التساع ي، فان حال األحزاب والقوى المحسوبة على اليسار الصهيون وباإلجمال.أرض الواقع

حت جناح اليسار الصهيوني من جهة، ولحالة التخبط التي تعيشها من جهة الطيف السياسي للقوى المنضوية ت
 . ثانية

فهي قوى تماهت مع اليمين الصهيوني ونزلت حتى عند برنامجه، وكادت أن تفقد هويتها البرنامجية والسياسية 
 األقصى في خضم عملية التسوية الجارية منذ عقد ونيف من الزمن، وتفاقمت أزماتها مع اندالع انتفاضة

كاديما  /الليكود سابقاً(واالستقالل الفلسطينية إلى درجة أن تماهت كتل رئيسية منها مع العديد من مواقف زعيم 
ارييل شارون وخليفته ايهود أولمرت في حربه األخيرة ضد الشعب الفلسطيني، كما جاء هذا في تأييد ) حالياً

 .  تصفية واغتيال نشطاء وكوادر االنتفاضة الفلسطينيةالقيادي العتيق في حزب ميرتس يوسي ساريد لعمليات
وفي الجانب المتعلق بمفهوم اليسار اإلسرائيلي فإن العبارة إياها أصبحت مطاطة  تضمر وتتسع تبعاً للتحوالت 

فاليسار اإلسرائيلي يتشكل من طيف . والتقلبات التي جرت وتجري داخل المجتمع اليهودي على أرض فلسطين
قوى التي تضم ما يسمى أحزاب اليسار الصهيوني من حمائم حزب العمل، مروراً بكتلة أحزاب عريض من ال
 . وهي تمثل بمجملها اليسار الصهيوني) شينوي، راتس، مبام(ميرتس الثالثة 

 والتي تركت 1991وعلى هذا، فإن التحوالت التي جرت وتجري في المنطقة منذ بدء عملية التسوية عام 
مجتمع اإلسرائيلي وتحديداً داخل التجمع اليهودي، أدت إلى تغيير متواصل في ترتيب نسق آثارها داخل ال

 .االصطفافات واالئتالفات الحزبية اإلسرائيلية أكثر من مرة على امتداد العقد األخير من القرن المنصرم
د أصحاب وبالتوازي تغيرت مواقع اليسار الصهيوني، وتأرجحت االصطفافات حتى على مستوى األفرا

الحضور السياسي المعروفين باألشخاص سريعي التقلب والتجوال من حزب إلى آخر إلى درجة اعتبر البعض 
وكل هذه االصطفافات ال يمكن النظر إليها إال باعتبارها نتاج . هذا التجوال بمثابة سياحة سياسية بين األحزاب

 على خلفية الكفاح الفلسطيني والصراع 1948للتحول والحراك داخل التجمع اليهودي على أرض فلسطين 
الجاري في مجرى عملية تسوية مأزومة ال آفاق لها في ظل صيغتها الراهنة والمعادالت المختلة التي تحكم 

 .  مسارها المتعثر
وخالصة القول، إن ما يسمى باليسار الصهيوني ليس سوى شريك فاعل اليهود أولمرت في حربه المفتوحة 

طيني، فتماهى مع المنحى السياسي لالتجاهات الرئيسية لسياسات وبرنامج حزب كاديما، ضد الشعب الفلس
 . وتالياً أطبق الصمت على حركة ما يسمى بالقوى السالمية اليهودية

  11/7/2006البيان 
  

  مرحلة عض األصابع: حماس وإسرائيل .80
  هاني المصري

 إلى حد كبير على نتيجة المفاوضات الدائرة من         ال أبالغ في القول إن مستقبل حركة حماس في فلسطين يتوقف          
أجل تبادل األسرى، وعلى نتيجة العدوان العسكري اإلسرائيلي الذي حمل اسم أمطار الصيف، وبدأ وله أهداف                

فبعـد عمليـة    . أكبر بكثير من إطالق الجندي األسير، ووقف اطالق الصواريخ والقذائف على جنوب اسرائيل            
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. وعلى إثر تداعيات أسر الجندي اإلسرائيلي، وجدت حماس نفسها أمام أربعة خيـارات            كرم أبو سالم النوعية،     
ثالثة منها بالغة الصعوبة، والرابع يمثل مخرجاً إذا تحقق، تسجل حماس من خالله نقطة كبيرة فـي سـجلها،                   

  .ويجعلها تتقدم بقوة وثقة أكبر على طريق أخذ مكانها في النظام السياسي الفلسطيني
 نعرض الخيارات التي أمام حماس، نذكر أن حماس قبل عملية كرم أبو سالم كانت في وضع صـعب                   وقبل أن 

جداً، فهي وصلت الى الحكم ولكنها غير قادرة على الحكم، ومطالبة إما بالموافقة على الـشروط اإلسـرائيلية                  
  .الدولية وإما بالتنازل عن الحكم

ي السلطة وتتمكن من الحكم منفردة أو بمشاركة فتح والقـوى           وبعد هذه العملية، إما أن تفرز حماس وجودها ف        
األخرى، وإما تخسر الحكم، ألنها وكمن فضل المقاومة على السلطة، ولكن حماس إذا سقطت من الحكم ستأخذ                 

تحـت ضـربات العـدوان      ) حكومة حمـاس  (فال مستقبل للسلطة إذا أسقطت الحكومة       . معها السلطة بأسرها  
  .اإلسرائيلي
  لخيارات أمام حماس؟فما هي ا

اإلفراج عن الجندي األسير دون مقابل، وهذا الخيار إن تحقق سيلحق ضرراً كبيـراً بحمـاس،                : الخيار األول 
إذ سينظر إليها الجمهور الفلسطيني والعربي واإلسالمي، على أنهـا فـضلت حمايـة              . سيؤثر على دورها كله   

عـدم  (وهذا الخيار سيفجر نقمة مكبوتـة       .  السلطة رأسها على مصلحة القضية، وقايضت الجندي بوجودها في       
ولـن يكـون    . في وجه حماس، تم كبتها سابقاً بسبب التعاطف معها في وجه الحصار الخانق            ) توفير الرواتب 

  .مبرراً لكبتها الحقاً
. هو دفع المجابهة حتى آخر مدى، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة حماس للحكم وانهيار الـسلطة                : الخيار الثاني 

هذا الخيار سيكلف حماس والشعب الفلسطيني غالياً، يتمثل باغتيال عدد من قيادتها وكوادرهـا وعناصـرها،                و
ووضع عدد أكبر منهم في السجون، وإغالق مؤسساتها ومكاتبها، وضرب المؤسسات الفلسطينية والبنية التحتية              

هم المختلفة، بما يصرف أنظارهم عـن       لجعل الفلسطينيين مستنزفين كلياً في البحث عن لقمة عيشهم واحتياجات         
  .المقاومة

أن تتمكن حماس من عقد تسوية مع اسرائيل، وذلك عن طريق عقد صفقة تبـادل أسـرى، أو                  : الخيار الثالث 
وهـذا إن حـدث سـيعطي       . صفقة أكبر تتضمن إضافة الى تبادل األسرى اتفاقاً على وقف اطالق نار متبادل            

 في الحكم، ويساعد في تحولها الى حركة سياسية، وقد يمهـد الطريـق              حماس نصراً واضحاً، ويعزز وجودها    
  .لالعتراف بها كطرف معتدل ومسؤول، يمكن التفاوض معه بالمستقبل

أن يتم عقد صفقة تبادل أسرى، يتم فيها إطالق الجندي األسير، مقابل وعـد بـإطالق أسـرى                  : الخيار الرابع 
لعام الحالي، على أن يتم ذلك كبادرة حسن نية تقدمها اسرائيل ألبو            فلسطينيين في وقت الحق، ال يتجاوز نهاية ا       

وإذا تمت هذه الصفقة، وشملت اطالق سراح الوزراء والنواب والمعتقلـين وعـدد مـن               . مازن وليس لحماس  
ال رابحـة وال    . المعتقلين منذ سنوات طويلة، إضافة لألطفال والمرضى والنساء، تخرج حماس بوضع متعادل           

  .خاسرة
عد أن تحولت قضية الجندي األسير الى قضية رأي عام فلسطيني وإسرائيلي، أصبحت مسألة تبادل األسرى                وب

وبالتالي تكون األحداث قد تجاوزت     . واردة أكثر من السابق، بصرف النظر عن الكيفية التي سيتم اخراجها بها           
  .الخيار األول، خيار إطالق سراح الجندي األسير دون مقابل

استمرار المجابهة أو االتفاق على صفقة محدودة أو شاملة مع حماس أو عقد الصفقة              :  ثالثة خيارات  يبقى لدينا 
  .مع الرئيس أبو مازن

المتتبع لمسار العدوان اإلسرائيلي، يالحظ أن حكومة أولمرت بدأت تفتش عن السلم الذي تنزل من خالله عـن                  
ية أمطار الصيف احداث تغيير استراتيجي في قواعـد         الشجرة العالية التي صعدت اليها، بإعالن أن هدف عمل        

فقد تراجع أولمرت باألمس عن األهداف الكبرى السالفة الذكر ليحصر          . اللعبة، وفي النظام السياسي الفلسطيني    
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وهذا التحول في الموقف اإلسرائيلي، ما كـان لـه أن           . أهدافه بإطالق سراح الجندي ووقف إطالق الصواريخ      
إلجماع الفلسطيني من مسألة اطالق سراح الجندي دون مقابل، واإلصرار على االتفاق على            يحدث لوال موقف ا   
ولوال اليقظة التي تحلت بها حركة فتح حين رفضت الوقوع في الفخ اإلسرائيلي الذي تمثل               . عملية تبادل أسرى  

وني الناجم عن اعتقال ثلث     في تزيين عودتها الى السلطة على ظهر الدبابة اإلسرائيلية وبحجة ملء الفراغ القان            
 نائباً، اضافة الى حالة الشلل التي تعاني منها الحكومة بسبب تداعيات العـدوان بكـل                62الوزراء وأكثر من    

كما أن المبادرة التي أطلقها اسماعيل هنية والتي تقوم على الدعوة للعودة الى مربـع               . أشكاله في غزة والضفة   
. ن الجانبين، والتفاوض حول األسرى، وضـعت اسـرائيل فـي الزاويـة            التهدئة ووقف العمليات العسكرية م    

فالرفض اإلسرائيلي للمبادرة أوضح ان أهداف العدوان أكبر من اطـالق سـراح الجنـدي ووقـف اطـالق                   
فأوروبا انتقدت العـدوان بعـد أن       . الصواريخ، وهذا ما أدى الى بداية تآكل الدعم الدولي للعدوان اإلسرائيلي          

. أخضر، وأميركا أخذت تشدد على شروطها بعدم المساس بأبو مازن والمدنيين والبنية التحتيـة             أعطته ضوءاً   
وتلمح إلى أن التفويض الذي أعطته إلسرائيل بالدفاع عن النفس ليس إلى األبد، فال بد مـن أن تـدخل اإلدارة                     

  . اسرائيلاألميركية على خط محاولة حل األزمة قبل أن تفلت المسألة كلها من يدها ومن يد
وساهم في إفشال العدوان اإلسرائيلي، الذي اعترف بفشله وزير الحرب اإلسرائيلي، ان إعادة دخول غزة، ليس                
نزهة سهلة، فرغم كل الدمار والموت والمعاناة، شهد قطاع غزة مقاومة شرسة، واستمر اطـالق الـصواريخ                 

كما أن إعادة اقتحام غزة يمكـن أن        . مال غزة رغم سيطرة القوات االسرائيلية على منطقة الحزام اآلمن في ش         
فكيف يمكن أن تمرر هذه الخطة في       . تضعف وحتى توجه ضربة قاصمة لخطة أولمرت لالنسحاب من الضفة         

وفي كل األحوال سيقوى فـي اسـرائيل أنـصار          . الوقت الذي تضطر فيه القوات اإلسرائيلية للعودة إلى غزة        
وهذا يتطلب اعطاء الفلسطينيين ما يبرر      .  خطوات أحادية الجانب   ضرورة وجود شريك فلسطيني حتى لتطبيق     

مشاركتهم في تنفيذ هذه الخطوات وما يطالب به الفلسطينيون للمشاركة أكبر بكثير من الحد األقـصى الـذي                   
لذا حكومة أولمرت في مأزق، رغم تفوقها العسكري، والدعم األميركـي المطلـق،             . يمكن أن يعطيه أولمرت   

تجاه المركزي في اسرائيل يؤيد خطة االنطواء، فهي تستطيع أن تقتل وتدمر وتحتل وتعتقل ولكنها               ورغم أن اال  
  .لن تجلب أمناً وال سالماً وال استقراراً للشعب الفلسطيني وال السرائيل

، أمام ما تقدم، هل سنشهد انفراجة سريعة للمأزق الحالي؟ استبعد ذلك، فإسرائيل ال تريد أن تتفاوض مع حماس                 
أو تعقد صفقة تقوي حماس، أو تقوي المنطق الفلسطيني الذي يرى أن اسرائيل ال تفهم سوى لغة القـوة، لغـة         
المقاومة، وان مسألة اطالق سراح األسرى، لن تتم إال عن طريق أسر جنود ومـستوطنين اسـرائيليين لعقـد                   

أن تطلق سراح الجندي وتوقـف      ولذلك سيستمر العدوان على أمل أن تستطيع اسرائيل         . صفقات تبادل أسرى  
كل االحتماالت تبقى مفتوحة، ولكن المؤشرات إلى حاجـة األطـراف الـى             . اطالق الصواريخ بأقل التكاليف   

  .تسوية تتزايد، رغم ان الصفقة لم تنضج حتى اآلن
  !!.ويبدو أننا دخلنا، أو نكاد ندخل في مرحلة عض األصابع، من يصرخ أوالً يخسر، ومن يصمد يربح

 11/7/2006يام الفلسطينية األ
  

  بعض المسكوت عليه في المشهد الفلسطيني   .81
  فهمي هويدي  
ثمة رسائل متعددة لعملية غزة ينبغي أن تقرأ جيداً، وتشهر على المأل بالصراحة الواجبة واحدة تلو االخـرى،                  

  . بشهادات البطولة التي سجلتها، وآيات الخزي التي كشفت عنها
ذلك انها العملية االكثـر     . ملية تعد إنجازاً كبيراً في أسلوبها وطبيعتها والنتائج التي حققتها         بكل المعايير فإن الع   

فقد نفـذتها ثـالث     . جرأة واالدق تنظيماً واالعمق تخطيطاً في سجل المقاومة الفلسطينية منذ االنتفاضة االولى           
 الناصر صـالح الـدين الجنـاج        كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ألوية        : منظمات هي 
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اذ خالل  . العسكري للجان المقاومة الشعبية، وتنظيم ثالت حديث لم يسمع عنه من قبل هو منظمة جيش االسالم               
 متر، مر تحت السور الوحشي، االمـر الـذي          400ثالثة اشهر نجح هؤالء في حفر نفق تحت االرض بطول           

ه من أكثر المواقع تحصيناً، االمر الذي أسفر عـن مقتـل            مكنهم من مهاجمة جنود العدو في موقع يزعمون ان        
  . اثنين من جنود االحتالل وجرح سبعة، واختطاف جندي

العملية صدمت القادة االسرائليين، بل أصابتهم بلوثة جعلت رئيس الوزراء ايهود أولمرت يتصرف وكأنه جـن              
ق على العملية نشرته صحيفة هـآرتس       جنونه، وهذا الوصف االخير ليس من عندي، ولكنه ورد في سياق تعلي           

وكما يقول المعلق االستراتيجي زئيف شيف، فإن مخططي العملية ومنفـذيها أثبتـوا أن              . لمعلقها شيمون شيفر  
لديهم قدرات كبيرة في جمع معلومات استخبارية فائقة األهمية، ساعدت في نجاحها بشكل تجاوز كل التوقعات                

ن المقاومين لم يقدموا على تنفيذ العملية إال بعـد أن عرفـوا كـل               وحسب شيف، فإ  ). 30/6/2006هآرتس  (
وأعرب ياكوف بيري الرئيس السابق لجهـاز المخـابرات اإلسـرائيلية           . التفاصيل المتعلقة بالموقع المستهدف   

الداخلية الشاباك عن دهشته من الجرأة التي ميزت منفذي العملية الذين قاموا بها علـى الـرغم مـن وجـود                     
  ). 29/6/2006إذاعة الجيش االسرائيلي ( عسكرية كبيرة جداً في محيط المكان تعزيزات

من ناحيته، لم ير الجنرال دان روتشيلد سبباً للشعور بالمفاجأة من جرأة منفذي العملية، فقد قال ان مثـل هـذه                    
رات التخطـيط   الجرأة هي صفة طبيعية ألناس يتبنون عقيدة دينية إسالمية، لكن المفاجئ بالنسبة لي هـي قـد                

ومن جراء ما جرى فقد تحول      ). 29/6/2006القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي مساء       . (الفائقة التي ميزتها  
قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل الجنرال يوآف غيلنات الذي يقع الموقع المستهدف تحت مسؤوليته الى                

جة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن أوجه القصور فـي           هدف لالنتقادات والتشكيك في أهليته، الى در      
  . أداء المستويات القيادية المختلفة

وال يغيبن عن البال أن العملية استمدت شرعيتها من كونها وجهت ضد موقع عسكري لجيش االحتالل، االمر                 
ن وزيرة الخارجية االسـرائيلية     علماً بأ . الذي جعل منها عملية نموذجية ال يستطيع أحد أن يدعى أنها إرهابية           

  . تسيفي ليفني كانت قد صرحت في وقت سابق، بأن مقاومة الفلسطينيين لجيش االحتالل ال تعد إرهاباُ
  : العملية بعثت عدة إشارات مهمة لالسرائيليين، من ابرزها ما يلي

، فإن الشعب الفلـسطيني     وتلك التي بال طيار   ) 16اف  (انه رغم الحصار والتجويع، والقصف اليومي بطائرات        
يرفض االنصياع والركوع، وفصائله المقاومة مصرة على االستمرار في النـضال حتـى تـستعيد الحقـوق                 

في الوقت ذاته فإن االعتداءات واالجتياحات المستمرة للمخيمات والمدن الفلسطينية، التي باتت تقتل             . المهدورة
  . طينيكل يوم أعداداً من المدنيين لن تمر بال رد فلس

ان المقاومة الفلسطينية التي دأب االسرائيليون علي اغتيال قادتها واعتقال ناشطيها وقواعدها، ال تزال تحـتفظ                
بقدرتها على تجييش كوادرها، كما انها ال تزال تتمتع بدرجة من العافية تمكنها من االعداد لعمليات تؤلم جيش                  

العزيمة والتصميم، والقدرة على االبتكار في االعـداد والتنفيـذ          االحتالل، مستعينة في ذلك باهللا، ومستندة الي        
  . وذلك رغم التفوق االسرائيلي الكاسح في السالح وفي أدوات العمل االستخباري

وفرت العملية رصيداً شعبياً إضافياً لحركة حماس، التي أثبتت أن انشغالها بالعمل السياسي لم يصرفها تمامـاً                 
ر الذي شكل ضربة قوية لفئات المشككين بالحركة ومواقفها الذين روجـوا لالدعـاء              عن خيار المقاومة، االم   

القائل بأنها تركت خيار المقاومة طمعاً في السلطة، وأخذوا ال يتورعون من باب االحراج عن مطالبها بـالرد                  
  . على أي عمل إرهابي صهيوني

وتر االمني بين حماس وقطـاع عـريض مـن          أسهمت العملية، والتداعيات التي تالحقت بعدها، في تهدئة الت        
إضافة . مناضلي فتح، باعتبار ان هامش المزايدات بين الطرفين تقلص الى حد كبير في ظل المواجهة الراهنة               

الى ذلك فليس بعيداً أن تسهم العملية في إعادة تصويب مسار الحوار الوطني الفلسطيني، خصوصاً بعدما قبلت                 
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وهذه االجواء ربما أسهمت في عزل االطراف       . ر إدخال بعض التعديالت عليها    حركة حماس بوثيقة االسرى اث    
  . التي تصر على إقصاء حماس عن الحكومة، معتبرة أن معركتها الحقيقية هي ضد حماس ال ضد االحتالل

بعد االنفضاض العربي الملحوظ من حول القضية الى حد التواطؤ على إحكام الحصار على الحكومة المنتخبة،                
إن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة أثبتوا انه يتعذر حشر الشعب الفلسطيني في الزاوية، وأن لـديهم القـدرة                  ف

  . على خلط االوراق بشكل ال تتوقعه االطراف المتآمرة عليه
. ليس صحيحاً أن االنقضاض االسرائيلي الشرس على القطاع استهدف استعادة الجندي المخطوف جلعاد شاليت             

ح أن عملية االختطاف كانت ذريعة لتوسيع نطاق الهجوم على القطاع، بهدف شل الحياة فيه لتحقيـق                 اذ االص 
إسقاط حكومة حماس، ولست أتردد في القول بأن الحكومة االسرائيلية جازفت بحيـاة الجنـدي   : هدف آخر هو 

هودين االسـتجابة   المخطوف، حين بالغت في حملتها التأديبية للفلسطينيين، وحين رفضت بصلف وغرور مـش            
وهـي  . لطلبات الخاطفين، التي تمثلت في إطالق سراح النساء واالطفال المحتجزين في السجون االسـرائيلية             
  . مطالب إنسانية عادية، يمكن االستجابة لها في ظل أي نظام رشيد، ال تحركه دوافع االنتقام واالذالل

ز عن تسريبات إعالمية إسرائيلية تمت قبل اختطـاف         لقد تحدث الدكتور عزمي بشارة المثقف الفلسطيني البار       
الجندي بأسبوعين، أجمعت على أن ثمة إعداداً لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد الفلسطينيين فـي القطـاع،                 

  ). 29/6الحياة اللندنية (لمعاقبتهم وتأديبهم، بسبب صواريخ القسام التي تطلق على االسرائيليين 
 بثت إذاعة اسرائيل العامة باللغة العبرية تصريحات لـوزير البنـي التحتيـة              29/6وفي صباح يوم الخميس     

الجنرال المتقاعد بنيامين بن اليعازر، قال فيها ان هدف الحملة العسكرية ليس فقط الضغط لالسـراع بـإطالق              
ك بعـد أن    الجندي المختطف، وانما الهدف االساسي هو العمل على إسقاط الحكومة الفلسطينية، وانهيارها، وذل            

وشـدد الرجـل علـى أن التحـرك         . عجز الرئيس ابو مازن عن حل الحكومة والدعوة الى انتخابات جديـدة           
االسرائيلي يلقى دعماً كامالً من االدارة االميركية، كما يلقى رضى االطراف العربية االقليميـة ذات العالقـة                 

  ! بالشأن الفلسطيني
عمليات االغتيال والقصف بالصواريخ التي اسـتهدفت المـدنيين،         لتحقيق الهدف المرتجى، لم تكتف اسرائيل ب      

ولكنها ذهبت الى حد تدمير محطات الكهرباء والمياه، ونسف الجسور، وضرب الشوارع الرئيسية في القطاع،               
علماً بأن هذه االجراءات أدت الى قطع التيار        . وهو ما وصفته منظمة هيومان رايتس واتش بأنه جريمة حرب         

كما ان المياه اختفت من المناطق التي تعتمد على المولدات الكهربائيـة فـي              .  ألف أسرة  200 عن   الكهربائي
وحسب المصادر الطبية فإن الحياة توقفت في غرف العناية المركزة مما يعـرض             . توفير احتياجاتها من اآلبار   
  .  عملية جراحية كل يوم200وأصبحت المستشفيات تلغي . حياة شاغليها لخطر محقق

هذه االجراءات التي سعت الى خنق المجتمع الفلسطيني إلسقاط الحكومة، انتقدها بعض الكتّاب االسـرائيليين،               
خصوصاً في صحيفتي هآرتس ويديعوت احرونوت، اللتين وصفتا سلوك الحكومة بأنه أسـلوب عـصابات ال                

  . دولة، وان رئيسها انفلت عياره وأصابه الجنون
واذا كان بنيامين بن اليعازر قـد ادعـى بـأن           . كان أضعف الحلقات في المشهد    من أسف أن الموقف العربي      

الحكومات العربية ذات العالقة بالشأن الفلسطيني راضية عن سلوك حكومة أولمرت، فإن المتحدث باسم رئيس               
ن الموقف  الحكومة االسرائيلية تباهى في تعليق بثته قناة الجزيرة بأن حكومة حماس معزولة، وان الجميع يؤيدو              

  . االسرائيلي، بما في ذلك الحكومات العربية ذاتها
أياً كان رأينا في هذه االدعاءات االسرائيلية، فالشاهد اننا لم نجد إدانة واضحة وقوية من الحكومـات العربيـة                   
لعملية االنقضاض على القطاع، ولم نسمع أي انتقاد للموقف االميركي المؤيد للجـرائم التـي ارتكبـت بحـق      

ومن أسف اننا وجـدنا بعـض       . فلسطينيين، بزعم ان ما أقدمت عليه اسرائيل كان من قبيل الدفاع عن النفس            ال
العواصم العربية تفتح أبوابها في اآلونة االخيرة الستقبال رئيس الوزراء االسرائيلي، حتى اننا رأينـاه يعـانق                 

  . لفلسطينية تتدفق أنهاراً في قطاع غزةرئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن، في الوقت الذي كانت الدماء ا
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المفجع أن بعض العواصم العربية توسطت في العملية باعتبارها أطرافاً محايدة في الصراع، مثـل سويـسرا                 
وأن الجهد الذي بذلته استهدف الضغط علي الفلسطينيين إلطالق الجندي المخطوف، مقابـل وعـود               ! والسويد

  .  بعض السجناء الفلسطينيينشفوية إسرائيلية آجلة لالفراج عن
أم الفواجع في المشهد تتمثل في الدور الذي قام به جهازا االمن الوقائي والمخابرات الفلسطينية جنباً الى جنـب    

وهو الدور الـذي أدانـه بـشدة بيـان          . مع المخابرات االسرائيلية، في محاولة العثور على الجندي المختطف        
 وتحدث عن دور الجهازين المشار اليهما في جمع المعلومات          7,/2 بتاريخ   أصدرته ألوية الناصر صالح الدين،    

لصالح اسرائيل عن مستوطن تم اختطافه في االسبوع الماضي، وهو ما شعر بـه خـاطفوه مـن المقـاومين                    
  . الفلسطينيين، فسارعوا في تصفيته والتخلص منه

ذي لم يكن له أي تأثير يذكر فـي عالقاتهـا           أما أم المفارقات، فهي أن سلوك اسرائيل العنصري والوحشي، ال         
هذا السلوك قوبل باالنتقاد ودعـوات      . العربية، ولم يحدث صداه المفترض في الشارع العربي المنوم أو المكمم          

ففـي الـشهر الماضـي      . المقاطعة من جانب بعض الدوائر الغربية، حتى قبل الحملة االخيرة على قطاع غزة            
ؤسسة كنسية كندية مقاطعة اسرائيل بسبب سياسـتها العنـصرية فـي االراضـي               منظمة نقابية وم   21قررت  
مقاطعـة  )  الـف عـضو    67التي تضم   (وفي بريطانيا قرر المؤتمر السنوي لنقابة أساتذة الجامعات         . المحتلة

  . نيينالجامعات االسرائيلية التي تؤيد سياسية التنكيل العنصري التي تنتهجها الحكومة االسرائيلة إزاء الفلسطي
أين العالم العربي مما يحدث في فلسطين، وما الـذي  : إن السؤال المحير والمخجل الذي تثيره أمثال الوقائع هو        
  يجب أن يحدث هناك حتى يخرج ذلك العالم عن صمته؟ 
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