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  37  :ةرصو

*** 
  قوة الردع االسرائيلية في مهب الريح بعد أسر حزب اهللا لجنديين .1

موقع صحيفة هارتس االلكتروني اكد نبأ اسر       أن  : عمان من   12/7/2006بترا  -وكالة األنباء األردنية  جاء من   
 سـيارتين عـسكريتين     بعد مهاجمـة  ،  اثنين من الجنود االسرائيليين في االشتباكات التي وقعت مع حزب اهللا          

 موقـع  في حين نقـل      . الى مكان امن   هماتم نقل أنه   المنار   تلفزيونونقل عن   . اسرائيليتين خالل دورية حدودية   
  .يديعوت احرونوت االلكتروني عن حزب اهللا اعالنه انه يرغب باجراء عملية تبادل اسرى بينه وبين اسرائيل

تمـشيط  ل األراضي اللبنانية ل    االسرائيلي دخلت  ات كبيرة من الجيش    قو  أن   12/7/2006 48 عرب   وذكر موقع 
 تبادال إلطالق النـار      كما أن  .يلبنانالجنوب  في ال قصف مواقع   بجاء أن الطيران اإلسرائيلي قام       و .بحثاً عنهما 

ية تقوم سفن البحرية اإلسرائيل   في حين    . المحتلة اعيجري بين حزب اهللا وجيش االحتالل في مناطق مزارع شب         
 .جنوب، كما تقوم الدبابات والمدفعية بإطالق القذائف إلـى األراضـي اللبنانيـة   البقصف مواقع لحزب اهللا في      

 .قصف عدد من الجسور، لعرقلة نقل الجنود األسرى إلى داخل العمق اللبنـاني            وذُكر أن الطيران االسرائيلي     
 . جنود إسرائيليين قد أصيبوا فـي الهجـوم     5ن  ن المعلومات األولية تشير إلى أ     أقال الناطق بلسان الجيش     قد  و

أشـارت مـصادر    و. بعضهم في حالة الخطـر وأن أصيبوا من من سكان المستوطنات الشمالية      ا عدد ونُقل أن 
، ليـتم   شن قصف تكتيكي قوي على أحد المواقع اإلسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا         ب بدأتعسكرية إلى أن العملية     

تناقلت أنباءاً عن وقوع عـدد كبيـر مـن           وكانت قد    . حيث أسر الجنديين   يةدف مستوطنة حدو  ااستهدبعد ذلك   
اإلصابات في صفوف جيش اإلحتالل اإلسرائيلي، حيث جاء أن ثالثة جنود على األقل قد قتلـوا، فـي حـين                    

 مقاتلي  سبعة، ضال عن تمكن     إلى    أن عدد القتلى وصل    : تناقلت وكاالت األنباء   ، و  آخرين 20أصيب أكثر من    
يقـوم   االسـرائيلي    الجيشأن   ذُكر ،وفي هذه األثناء   . اهللا من تدمير دبابة كانت تجتاز الحدود إلى لبنان         حزب

أعاد الجنود الذين خرجوا في عطلة، ومن المتوقع أن يقـوم           ، كما أنه    بحشد قوات خاصة على الحدود الشمالية     
   . إلى المالجئكما طلب من سكان المستوطنات الشمالية النزول .بتجنيد جنود احتياط
كما أنه  ،  األحداثهذه  أعلن أولمرت، عن عقد اجتماع طارئ للحكومة مساء اليوم، في أعقاب            ومن جهة أخرى    

هدد دان حالوتس، بإعادة لبنان عشرين سنة إلـى         ، ومن جهته     األراضي اللبنانية  إلى ةسرائيليإ قوات   دخولأكد  
إلى تحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن         بيرتس سارع في حين    .الوراء في حال لم تقم بإعادة الجنود      

 .عليها العمل بشكل فوري من أجل البحث عـنهم وإعـادتهم إلـى إسـرائيل              أن   و ،جنودالعن حياة   و ،الهجوم
طالب آفـي إيتـام،      وفي نفس السياق     .وأضاف أن إلسرائيل الحرية في اتخاذ كافة الوسائل التي تجدها مناسبة          

 عليهـا،    فرضـت  التي تخرج إسرائيل إلى الحرب      ، في حين أنه دعا ألن     باالستقالة من منصبه  عمير بيرتس،   
 العمليات الهجومية وحدها تعيد قدرة      ، أن أما رئيس كتلة الليكود في الكنيست، فقال       .هاال يوجد خيار أمام   حيث  

 يشار هنـا    . عسكرية هجومية  حال تنفيذ عمليات  في   معلنا مساندة حزبه  . الردع اإلسرائيلية التي اهتزت مؤخراً    
ـ     ب وا قد صرح  وا كان ،أعضاء كنيست من الليكود   إلى أن     مـدى ضـعف القيـادة       واأن حماس وحزب اهللا أدرك

  .  اإلسرائيلية
 ، مصادر أمنية إسرائيليةهقالتما   إلى: يو بي آينقال عنتل أبيب  من 12/7/2006 القدس العربي وأشارت
 اقتحام أنظمة اتصاالت الكترونية في شمال إسرائيل بينها أجهزة  فيوا نجح، عناصر من حزب اهللامن أن

 شبكة ىن شبكات االتصال هذه داخلية وليست عل كما ذكر أ.كمبيوتر بحجم كف اليد تابعة لضباط في الجيش
  .أحيانا  يمكن أن يكون الضرر جراء اقتحامها كبيرا، معلومات سريةىحتوي علوهي ت ،االنترنت

  
  



 

 5

  2005 لعام تقرير اإلستراتيجي الفلسطيني تنشر الالسبيل االردنية .2
مركـز   والـذي أصـدره   .2005 لعـام  تقرير اإلستراتيجي الفلسطيني  ال 11/7/2006السبيل االردنية   نشرت  

الزيتونة للدراسات واالستشارات، وهو تقرير شامٌل وتَخَصِصي في الوقت نفـسه، يغَطِّـي مختلـف الـشئون                 
لى العالقاِت اإلقليمية والدولية، باإلضافِة إلى معالجة وتحليل األوضـاع االقتـصادية            الفلسطينية، من السياسة إ   

 السكانية والتعليمية تحليالً علميا موثقًا بالمعلومات واإلحصاءات، ومدعما بما يزيد عـن سـتين               -واالجتماعية
ويقع التقرير فـي    . من الوثائِق السياسية   جدوالً ورسما بيانيا، وقد تم تذييل التقرير بملحق يشتمل على مجموعةٍ          

 صفحةً من القطِع الكبير، وهو مقسم إلى ثمانيِة فصول شارك في كتابتها ثمانية أساتذة متخصصين،                282نحو  
عمرو .أحمد سعيد نوفل، ود   .، ود )وهما محررا التقرير أيضا   (محسن صالح   .بشير موسى نافع نافع، ود    .د: وهم

إبراهيم أبو جابر، وشارك فـي مراجعتـه        .محمد مقداد، ود  .سلمان أبو ستة، ود   .، ود رائد نعيرات .سعداوي، ود 
األستاذ الدكتور أنيس الصايغ، واألستاذ     : عدد من األساتذِة الكبار في مجال البحث األكاديمي العربي، ومن بينهم          

  :مكن العودة إلى ولالطالع على تفاصيل التقرير ي.الدكتور عبد الوهاب المسيري، واألستاذ منير شفيق
net.assabeel.www://http/  

  
  غزة على حافة المجاعةو ...العدوان اإلسرائيلي تصعيد جنوني: هنية .3

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، العمليـات         :غزةمن   12/7/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
 ان عمليات القتل    :وقال. الل في قطاع غزة منذ أكثر من اسبوعين، بأنها تصعيد جنوني          العسكرية لجيش االحت  

المتعمدة وخاصة ضد األسر واألطفال واستمرار الحصار البري والبحري والجوي على الـشعب الفلـسطيني               
رثـة  وحذر هنية من حـدوث كا     . دليل على ان منطق العقل والحكمة بدا غائبا عن صناع القرار في إسرائيل            

انسانية وصفها بالخطيرة في القطاع، الفتاً الى ان المخرج الوحيد من األزمة الحالية هو اتباع الطرق السياسية                 
  . والدبلوماسية للحل

 ؛ ان قطاع غرة بشكل خاص بات على حافة كارثة انسانية خطيرة بسبب نقص كل اساسيات الحيـاة                 :وأوضح
 األخطر من ذلك هو استخدام      :ولفت هنية الى ان    .نا الفلسطيني الناتج عن الحصار الخانق المفروض على شعب      

 وهذه هي المرة األولى التي تستخدم فيها مثـل          ، تمزق الجثث وتهتك العظام    ؛االحتالل اسلحة حارقة ومسمارية   
وناشد المجتمـع الـدولي واألمـم    . هذه القنابل والصواريخ والمتفجرات في مواجهة الشعب الفلسطيني األعزل   

 ومنظمـات حقـوق     ، والجامعة العربية ومنظمة المـؤتمر االسـالمي       ،ة والجمعية العامة ومجلس األمن    المتحد
   . بالتدخل العاجل من أجل وقف التدهور اإلنساني الذي تمر به الساحة الفلسطينية في قطاع غزة،االنسان

ومته بالمبـادرة التـي      اكد هنية التزام حك    :ألفت حداد نقالً عن مراسلته     11/7/2006 48عرب  وأضاف موقع   
وفى معرض تعقيبه على اغالق معبر رفح أكد        . أطلقها قبل عدة ايام للخروج من األزمة الحالية في قطاع غزة          

وشدد هنيـة علـى ان حكومتـه تـولي          .  أن اآلالف من الفلسطينيين ما زالوا يعانون جراء هذا اإلغالق          هنية
طراف المتعددة ذات الصلة وخاصـة االشـقاء فـي          موضوع معبر رفح أهمية على صعيد االتصاالت مع األ        

 من أجل توفير ما أمكن من احتياجات لتخفيف المعاناة عن المواطنين العالقين على المعبر، وأكد علـى                  ،مصر
  .ضرورة إعادة فتح المعبر وضرورة دخول كافة المواطنين عبره

  
  الحكومة الفلسطينية ترفض مبادرة اقترحها روس .4

الفلسطينية مبادرة للسالم طرحها دنيس روس للخروج من االزمة الراهنة في غزة تقوم              رفضت الحكومة    :غزة
على اعالن حكومة طوارئ فلسطينية من دون مشاركة فتح وحماس، واعتبرتها غير واقعية علـى االطـالق،                 

ة  يبدو ان الحسابات الفلـسطينية غيـر واضـح       : الذي قال  . حمد غازي.حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة د     
 خـصوصا انهمـا     ، فإخراج حماس وفتح من اللعبة السياسية بهذه الطريقة لن يكون مجدياً           ،بالنسبة الى روس  
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واضاف انه حصل توافق على وثيقـة االسـرى، ونحـن           . تشكالن الثقل االكبر في النظام السياسي الفلسطيني      
  .ئمةنحتاج فقط الى ترجمة هذه الوثيقة على ارض الواقع للخروج من االزمة القا

  12/7/2006الحياة 
  

  عباس يطلب من العاهل االردني استخدام نفوذ بالده لوقف العدوان االسرائيلي  .5
تبادل العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني  :عمان نبيل غيشاننقالُ عن مراسيلها في     12/7/2006الحياة  نشرت  

داءات االسرائيلية علـى قطـاع غـزة         اآلراء حول االعت   ، في عمان امس   ،والرئيس الفلسطيني محمود عباس   
 خصوصاً بعد اعالن خالد مشعل ان اطالق الجندي االسرائيلي االسير لن يتم اال              ؛والعالقات الفلسطينية الداخلية  

ووصف الناطق الرسمي باسم الحكومة االردنية زيارة عباس الى عمان بأنهـا ليـست مفاجـأة                 .بعملية تبادل 
 لالردن دور يلعبه في مساعدة الفلسطينيين النه يتمتع         : وقال جودة  . االثنين ومؤكدا ان تحضيراتها بدأت صباح    

 استخدام نفوذ االردن لدى المجتمع الدولي واالمـم         : العاهل االردني الى   عباسودعا   .بعالقة جيدة مع اسرائيل   
لك عبداهللا بـأن    وتعهد المل  .المتحدة لثني اسرائيل عن االستمرار في عملياتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني          

 لضمان وقف العمليات االسرائيلية وتخفيف المأساة التي يعيشها         ،بالده ستعمل بكل امكاناتها مع المجتمع الدولي      
 العنـف  : ان العاهل االردنـي اكـد مجـددا ان   ،وقال بيان للديوان الملكي عقب المحادثات     .الشعب الفلسطيني 

ال للفلسطينيين، والعودة الى عملية السالم اصـبحت ضـرورية          والعنف المضاد لن يجلبا االمن لالسرائيليين و      
وأشار العاهل إلى أن بالده ستستمر       .للخروج من االزمة الراهنة الن استمرارها سيزيد من معاناة الفلسطينيين         

في تقديم المساعدات اإلنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في هذا الوقت وكذلك استقبال المـساعدات مـن                 
واطلع الرئيس الفلسطيني الملك عبداهللا على       .ول العربية والهيئات الدولية إلرسالها إلى األراضي الفلسطينيه       الد

تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية واستعرض عباس الجهود التي يقوم بها مع الحكومة ومع فـصائل                
واكد عباس ان عمليـة اسـر        . واحده فلسطينية أخرى لبلورة موقف سياسي فلسطيني موحد يخاطب العالم بلغة         

الجندي االسرائيلي اوقفت الحوار الوطني بين الفصائل، معربا عن شكره للعاهل االردني على جهوده المستمرة               
 ومساعدتهم على تجاوز األزمة االقتصادية التـي  ،لضمان وقف التصعيد العسكري اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين   

 وعالقاتنا مـع    ، األردن بالنسبة الينا محطة أمان     :في تصريحات للصحافيين  وقال الرئيس عباس     .يعانون منها 
 اجرى محادثـات    عباسوكان   .األردن واألشقاء في مصر نعتبرها محطات أمان ضرورية للشعب الفلسطيني         

 في ضـوء تزايـد حـدة        ، حول األوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية      ،مع رئيس الوزراء معروف البخيت    
وأكد البخيت وعباس أهمية وقف هذه العمليات       . لتوتر جراء استمرار العمليات العسكرية اإلسرائيلية     التصعيد وا 

   .والعمل على التهدئة تمهيدا الستئناف العملية السلمية وإعادة إحيائها وعودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات
د عباس، الى المقاطعة فـي رام       رئيس محمو ال عاد   :الوكاالت نقالً عن  11/7/2006 48عرب  وأضاف موقع   

وفـور وصـوله ادلـى عبـاس         . قادماً من عمان على متن مروحية ملكية اردنية خاصة         الثالثاء، مساء   ،اهللا
بتصريحات مقتضبة للصحفيين، اعرب فيها عن امله في مواصلة الجهود الهادفة لوقف العـدوان االسـرائيلي                

ونوت تصريحات نسبها لمصدر فلسطيني تفيـد أن زيـارة          وفي السياق ذاته نقل موقع يديعوت أحر       .على غزة 
عباس المفاجئة إلى األردن، تعود إلى قلق األردن من المحاوالت المتواصلة للتنظيمات الفلـسطينية إلطـالق                

   .صواريخ من الضفة باتجاه إسرائيل
مـات الموجـودة    وبحسب الموقع، فقد قال المصدر الفلسطيني أن األردن طلبت إطالع أبو مازن علـى المعلو              

وأن معلومات تشير إلى أن عناصر من حماس ولجان المقاومة الشعبية،           . بحوزتها بشأن الصواريخ في الضفة    
وبحسب موقع يديعوت أيضاً، فإنه من المفـروض         .وبمساعدة من ناشطين مركزيين في فتح يعملون على ذلك        

وأن سيتم إبالغ أبو مازن أن األردن ضبطت        . أن يتسلم أبو مازن اسم ناشط كبير من فتح له دور في المشروع            
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مبالغ مالية كبيرة كانت معدة للجان الزكاة التابعة لإلخوان المسلمين في األردن، وأن بعضها كـان مخصـصاً                  
  .  لحماس وشبكاتها المدنية والعسكرية

  
  موفدا عباس يلتقيان في دمشق وفدا من حماس لتأكيد التزام الحوار .6

أجرى أمس موفدا الرئيس الفلسطيني      :دمشق ابراهيم حميدي  نقالً عن مراسلها في      12/7/2006الحياة  نشرت  
محمود عباس محادثات مع وفد من حماس برئاسة موسى أبو مرزوق لتأكيد صدق النيات باسـتمرار الحـوار                  

وكان تيسير خالد وعبد اهللا حوراني اجريا امس محادثات مـع عـدد مـن المنظمـات                  .الفلسطيني-الفلسطيني
 أكدا ان النيـة     : الذي قال للحياة إن موفدي الرئيس عباس       ؛فلسطينية بينها وفد من حماس برئاسة ابو مرزوق       ال

وعن لقاء قيـادة حمـاس مـع         .صادقة لعقد جلسات الحوار الحياء منظمة التحرير بعد تجاوز الوضع الراهن          
الوحدة الوطنيـة والتوافـق بـين       موسى، قال ابو مرزوق إن اللقاء تناول استيعاب الوضع الفلسطيني وتعزيز            

 وكيفية الـرد    ، اضافة الى المبادرة العربية وكيفية التعامل في ظل الضعف العربي          ،السلطتين التنفيذية والرئاسة  
  .على الضغوط وعرض القضية الفلسطينية في اطار قوي

أن تكون الغاية من    تيسير خالد نفى    ؛ أن   دمشق شعبان عبود  نقالً عن مراسلها في      12/7/2006النهار  وذكرت  
لقاءاته في دمشق مع قادة حماس هي التوسط إلطالق الجندي االسرائيلي األسير، مشددا على وجـود اجمـاع                  

  .فلسطيني بما في ذلك مؤسسة الرئاسة على مبادلة األسير بأسرى فلسطينيين
يم اكـد ان مهمـة       قيس عبدالكر  ؛ إلى أن  فرح سمير نقالً عن مراسلتها في القدس       12/7/2006عكاظ  وأشارت  

 تهدف الى توحيـد الـصف الفلـسطيني         ،مبعوثي الرئيس الفلسطيني الى دمشق عبداهللا الحوراني وتيسير خالد        
 بهدف الخروج من    ،وتوضح للقيادات الفلسطينية حقيقة الجهود العربية الداعمة للحل السلمي ألزمة حصار غزة           

  .الوضع الراهن
 عبدالرؤوف أرناؤوط ،  عمانودمشق  وام اهللا    عن مراسليه في ر    نقالً 12/7/2006الوطن السعودية   وأضافت    

الزيارة لم تسفر حتـى اآلن       :عباس حول الوفد الذي أرسله إلى دمشق      الرئيس  قال  : خالد فخيدة وبارعة ياغي   و
ومن دمشق عبـرت مـصادر فلـسطينية    . مبينا أن الوفد ذهب ليستفسر ويسأل ويستطلع ال أكثر         عن أي نتائج  
 عن قلقها وعدم ارتياحها لزيارة الموفدين لسوريا ورأت في الزيارة نوعاً من الضغط على قيـادة                 رفيعة للوطن 

  . لتسليم الجندي اإلسرائيلي ولإليحاء بأن حل هذه المشكلة هو في دمشق فعال،حماس والجهاد وبقية الفصائل
  

   هي سلطة محلية وليست لها عالقات بالسفارات  الفلسطينيةالسلطة: القدومي .7
قال فاروق القدومي ان السلطة هي سلطة محلية وليست لها عالقات بالسفارات  :زهير اندراوس، الناصرة
 عدم وجود خالفات داخل فتح ولكن كان هناك خلط بين الشؤون الخارجية للسلطة وبين ىواكد عل .وغيرها
رائيلية الفلسطينية، التي  به امس الذاعة صوت السالم، االسىوجاءت اقوال القدومي في حديث ادل. المنظمة

 ،محمود الزهار.وحول ما جري في االجتماع الذي عقد في كوااللمبور وقاطعه د .يدعمها االتحاد االوروبي
 عندما تم 1988 االجتماع لكن االخير استنكف غير واع لقرارات العام ى انه تمت دعوة الزهار ال:قال القدومي

وفيما يتعلق بما يجري  .سر عرفات رئيسا واعالن وثيقة االستقالل وعن انتخاب ياى،االعالن عن حكومة منف
 ان هدف اسرائيل ليس اسقاط : قال القدومي، غزةى العدوان البربري على وتعقيبا عل،في االراضي الفلسطينية

 وهي تماطل وتقوم بالحصار وتضييق الخناق ،حكومة حماس فحسب، وذلك ان اسرائيل ال تلتزم باي اتفاقات
واضاف القدومي انه يعارض اتفاق اوسلو الن .  الشعب الفلسطينيىسي واالجتماعي واالقتصادي علالسيا

 . وجه االرضىاسرائيل هي اكذب دولة عل
  12/7/2006القدس العربي 
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  إسرائيل تضع الزهار على قائمة االغتيال  .8
الـت صـحيفة معـاريف       ق :القدس كامل ابـراهيم   نقالً عن مراسلها في      12/7/2006الرأي األردنية   نشرت  

واشارت . االسرائيلية امس ان وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار كان يعرف مسبقا بعملية الوهم المتبدد             
الصحيفة الى ان ما قاله خالد مشعل في دمشق اول من امس حول قضية الجندي الماسور في غزة هو مـدماك              

ع اسرائيل حيث توجد هنا حرب أعـصاب، حـرب          آخر في المفاوضات التي تجريها حماس، عبر وسطاء، م        
نفسية، وسائل تمويه وتشويش وكل االحابيل المكتوبة او المشطوبة في كتاب المناورات القذرة بـين الجـانبين                 

  .حسب الصحيفة
انه خالفا السماعيل هنية الذي لم يعرف     :  قالت معاريف  :وامنقالً عن    12/7/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
ف، فان استخبارات الجيش اإلسرائيلي تأكدت من أن الزهار كان يعرف بالعملية مسبقا، وكان شـريكا                باالختطا

بشكل سري في تخطيطها، االمر الذي يضعه تلقائيا في رأس قائمة المطلوبين لالحباط والذي يعنـي التـصفية                  
  .واالغتيال

  
   مليون دوالر إلى حساب الرئاسة50وصول  .9

 انـه بعـد     :ذكرت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لأليام      :لقدسمن ا  12/7/2006األيام الفلسطينية   نشرت  
 فقـد وصـل الـى حـساب     ؛جهود مضنية وحثيثة بذلها الرئيس محمود عباس مع االطراف االقليمية والدولية      

 مليون دوالر من االموال الفلسطينية التي تتواجد في حساب فلـسطين لـدى الجامعـة                50الرئاسة الفلسطينية   
   .لعربيةا

 أعلن رئيس الوزراء إسـماعيل هنيـة عـن          :غزةمن   11/7/2006وفا  -وكالة األنباء الفلسطينية  وأضافت  
 .وصول مبلغ خمسين مليون دوالر أمريكي، من المبالغ الموجودة في الجامعة العربية، لحساب السلطة الوطنية              

جل لحساب السلطة، مشيراً إلى أن هـذا المبلـغ          وقال السيد هنية، أن مبلغاً مماثالً سيتم تحويله في القريب العا          
 إلى أن بعـض     هنيةمن ناحية ثانية أوضح      .وفي حال وصوله يمكن أن يعالج شيئاً من األزمة المالية المعاشة          

  .األشقاء العرب سيعمل على تحويل مبالغ إلى حسابات السلطة الوطنية
 

  لتقي فضل اهللا   فرحات تأم نضال .10
مد حسين فضل اهللا، امس، النائب في التشريعي الفلسطيني، مريم فرحات أم نـضال،              استقبل المرجع السيد مح   

التي وضعته في أجواء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد الحمالت العدوانية اإلسـرائيلية                
ـ    . ضده، ورافقها في الزيارة مسؤول العالقات السياسية في حماس علي بركة           ضل اهللا انـه    وأفاد مكتب السيد ف

أشاد بصمود الشعب الفلسطيني على الرغم من جبال الضغوط الهائلة التي تضغط عليه، داعياً األمـة العربيـة      
واإلسالمية إلى تحمل مسؤولياتها الشرعية والوطنية واإلنسانية حيال الشعب الفلسطيني، ومشددا على وجـوب              

طين في الشارع العربي واإلسالمي في ظل الـصمت         أن تنطلق حركة شعبية عربية وإسالمية إلثارة قضية فلس        
  .المخيف على الجرائم اإلسرائيلية المتوالية

  12/7/2006السفير 
  

  محمد ضيف اصابة اإلحتالل يزعم  .11
مـصادر فلـسطينية    .  محمد ضيف بخير وموجود في مكان آمن        ان المتحدث باسم كتائب القسام    أبو عبيدة قال  

 ةارع غـز  و أصيب في الغارة وليس محمد ضيف، ويجري الحديث في ش          قالت أن أبو أحمد الجعبيري هو من      
عن إصابة أبو أحمد الجعبري أحد قادة كتائب القسام، في الغارة التي استهدفت منزال يتكون من ثالثة طوابـق                   

وقد كان جيش االحتالل قد أعلن أن        .بثالثة صواريخ على األقل، يعود للدكتور نبيل أبو سلمية أحد قادة حماس           
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كما زعم جيش اإلحتالل أن      .سرائيليةاإلطائرة  القائد القسام، محمد ضيف كان يتواجد في المبنى الذي استهدفته           
  .اجتماعاً كان يعقد في المبنى لكبار المسؤولين في حماس للتخطيط لتنفيذ عمليات

12/7/2006 48عرب   
  

   من كتائب االقصىاستشهاد عدد من المقاومين ونجاة قيادى  .12
نجا قيادي من كتائب االقصى واستشهد ناشط آخر، في غارة شنتها طائرة اسرائيلية علـى               : حي صباح  فت ،غزة

الناشط في كتائب االقصى استشهد في غارة شنتها        )  عاما 21(قطاع غزة، وقالت مصادر طبية ان احمد شاهين         
 قـصف   ،ى سيارة النشطاء  وسبق هذا القصف عل   . كتائبالطائرة اسرائيلية على سيارة كان يستقلها نشطاء من         

ونجا مـن الهجـوم     . مماثل استهدف السيارة نفسها في وقت مبكر من فجر امس، لكن من دون وقوع اصابات              
 الناشط  ،كما استشهد ايمن العكاوي    .القيادي في االقصى ابو غزال فيما اصيب ناشطان اخران بجروح متفاوتة          

 ،واطلقت سرايا القدس صاروخين على سـديروت      . ةفي كتائب القسام، واصيب اثنان من رفاقه بجروح خطير        
واعلنت كتائب القسام انها اطلقت قذيفة من نوع بتّار على تجمع لدبابات االحتالل المتمركزة في مطـار غـزة                   

 فيما قالت ألوية الناصر صالح الدين انها اطلقت قذيفتي آربي جي على جرافة متمركزة فـي المطـار                   ،الدولي
  .نفسه

12/7/2006الحياة   
  

  ال أستبعد ضرب الصهاينة لسوريا الغتيال خالد مشعل : نزال .13
 أنه ال يستبعد قيـام الكيـان الـصهيوني          ،عضو المكتب السياسي لحركة حماس    ،  أكد محمد نزال  : محمد هاني 

ال : وقال نزال  .بتوجيه ضربٍة عسكريٍة ضد سوريا الغتيال قيادات حماس في دمشق، وفي مقدمتهم خالد مشعل             
 ألن الصهاينة برأيي جادون في تهديداتهم، وأنا على يقين بأن عدم وقوع أية عملية صهيونية حتى                 ، ذلك أستبعد

وأكـد أن    .اآلن تعود لفشلهم في الوصول لألشخاص الذين يريدون الوصول إليهم وفي مقدمتهم خالد مـشعل              
لجندي األسير، موضحا أن االحتالل    العدوان الصهيوني على غزة يؤكِّد فشَل مساعي االحتالل في العثور على ا           

  .ال يريد حلَّ القضيِة بطرٍق دبلوماسية، لذلك يواصل جرائمه ويستهدف المدنيين الفلسطينيين
11/7/2006اخوان اون الين   

  
  الجندي االسرائيلي وحراسه معزولون تماماً عن العالم  .14

معلومات من الجانـب الفلـسطيني      ان  : رام اهللا  من   محمد يونس نقالً عن مراسلها     12/7/2006 الحياة   نشرت
الجندي األسير في غزة يتبعون اجراءات أمنية استثنائية للحيلولة دون ظهور طـرف خـيط                كشفت ان خاطفي  

وقالت هذه المصادر ان الخاطفين عزلـوا الجنـدي    .يوصل الوحدات العسكرية االسرائيلية الى اماكن وجودهم     
 فريق الحراسة يعتمد على نفسه فقط في كل ما يتعلـق باحتياجاتـه              االسير وحراسه عن العالم الخارجي، وان     

ألقى الحراس هواتفهم النقالة بعيدا، وبينهم شخص مؤهل لتـوفير          : واضافت. اليومية من مأكل ومشرب وملبس    
العناية الطبية للجندي المصاب، ويتبعون طريقة خاصة لتمويه حركتهم لدى حصولهم علـى المـواد الغذائيـة                 

 والمتقشفة، وال يتصلون بأي جهة او شخص في القطاع، سوى في حـاالت الـضرورة القـصوى،                  المحدودة
واشارت الى ان الـشخص الوحيـد        .ويجري ذلك بشكل شخصي ومن دون استخدام الهواتف الثابتة او النقالة          

نقلـه الـى    الذي تمكن من رؤية الجندي األسير هو عضو في الوفد األمني المصري المقيم في القطاع، وقد تم                  
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في وقت تبدو فيه اسـرائيل           . مكان احتجاز الجندي عبر عملية تمويه معقدة      

ولم يستبعد بعض الخبراء ان تغامر الحكومة االسرائيلية في مصير الجندي في            . مصممة على الخيار العسكري   
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ختطفاً في عملية عسكرية الفتة على ان تستجيب        عملية من هذا النوع، مشيرين الى انها تفضل ان تفقد جنديا م           
   .لمطالب حماس

 ان القناة التركية ما زالت مفتوحة في قضية الجندي األسير، لكنـه لـم               : كشف أسامة حمدان   ،وفي هذا السياق  
يتوقع ان تحقق اختراقا في ضوء الموقف االسرائيلي الذي اغلق الباب في وجه كل جهود الوسـاطة العربيـة                   

وبشأن الحلول الوسط التي قدمت      .وجدد رفض حماس الوعود غير المضمونة مقابل اطالق الجندي         .يةواالقليم
 والتي أبدت فيها حركته مرونة عالية في عدد االسـرى المطلـوب اطالقهـم مقابـل                 ،الى االسرائيليين اخيراً  

 بعـض الوسـطاء تقـدموا       المقاومة لم تقدم جديداً في هذا الشأن، كل ما في االمـر ان            : الجندي، قال حمدان  
  .باقتراحات جديدة لالسرائيليين لكنهم رفضوها واغلقوا الباب في وجهها

اجهزة المراقبـة   ان  : غزة من   عبد الرازق أبو جزر   نقالً عن مراسلها      12/7/2006القبس الكويتية   وأوردت  
يد باكتشاف مكان الجندي    االسرائيلية تسيطر على مدار الساعة على اجواء غزة بحثا عن اي معلومات امنية تف             

تأخذ المراقبة االسرائيلية عدة اشكال امنية ومنها عشرات طائرات االستطالع بدون طيار التي تحلق              و. االسير
في سماء القطاع دون توقف، كل منها في دائرة خاصة تحمـل ادق اجهـزة التنـصت والكـاميرات الدقيقـة                     

ل وسائل االستراق الـسمعي للمكالمـات الهاتفيـة ورصـد      والحساسة، وكذلك المناطيد الطائرة المجهزة بافض     
الى جانب قضية الجندي االسير فان المراقبـة        . التحركات باالضافة الى شبكة العمالء الميدانيين على االرض       

االسرائيلية المتطورة على كل الصعد تتتبع مطلقي الصواريخ المحلية وخاصـة صـواريخ القـسام ومـع ان                  
 تحاول باستمرار االفالت منها عبر تغيير مواعيد        ،رقابة االمنية االسرائيلية على تحركاتها    المقاومة تدرك قوة ال   

ويكـشف  .  والتخفي قدر االمكان عن مراقبة العمالء المحليين او تتبع تحركـاتهم الميدانيـة             ،وامكنة انطالقها 
عة باصطياد وتحليل المكالمات    التقرير االستخباراتى االسرائيلي ان فرقا استخبارية خاصة تقوم على مدار السا          

الهاتفية في سماء غزة حتى في التصريحات العلنية للناطقين باسم االذرع العسكرية للقوى الفلسطينية، ال تبرز                
 ،يقول المحلل السياسي يحيى رباح ان غزة باتت متابعة امنيا من اكثر من جهة              و .االسماء الصحيحة للمتحدثين  
ل ما يدب على االرض، مشيرا الى ان الوضع ال يحتمل المزيـد مـن االخطـاء                 وان الوسائل التقنية تالحق ك    

ويوضح ان اطرافا دولية باتت تتنصت على آالف المكالمات في غزة وتحاول تتبع مصادرها وهوية                .للمقاومة
مئات المقاومين ليس فيما يتعلق بصواريخ تطلق على اسرائيل بل في قضية الجندي شاليت ومعرفة معلومـات                 

  .ن عمليات الحقة قد تضر بمصالحهاع
 

  قانصو ورجا يؤكدان على الوحدة الفلسطينية   .15
استقبل رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي علي قانصو، بحضور عدد من المسؤولين، مسؤول الجبهـة               

ية وجرى خالل اللقاء عرض لالوضاع علـى الـساحة الفلـسطين          . رجا  أنور ،الشعبية القيادة العامة في لبنان    
وشدد رجا على ان هذا الضمير العالمي المغيـب         . والعدوان الصهيوني الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني      

يدفعنا الى التنبه الى ضرورة تحصين البيت الداخلي، والى توحيد كل طاقات القوى المقاومة ورفـع الـصوت                  
ن أن تمتد أمطار الصيف االسرائيلي الـى        عالياً واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشكيل حالة من المناعة تحول دو         

وزار وفد من الجبهة الشعبية القيادة العامة برئاسة رجـا، االمـين العـام لحركـة                . ساحات وعواصم أخرى  
 .الناصريين الديموقراطيين خالد الرواس

12/7/2006السفير   
  

  بين الحريري وأبو العينين الوضع الفلسطيني .16
 هي استكمال لزيارة الوفد     هذه الزيارة  أن د زيارته للنائبة بهية الحريري إلى     بع سلطان ابو العينين      أشار :صيدا

تلقينا وعوداً من الحكومة اللبنانية بأنها في صدد البدء بمعالجـة           : الوزاري اللبناني للمخيمات الفلسطينية، وقال    
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ل تفهم ووعدت بأنها ستـسعى      لذلك لمسنا من السيدة بهية ك     .  وشعبنا في لبنان   وأهلناالقضايا التي تهم مخيماتنا     
لدى جميع المعنيين، كل ضمن اختصاصه ومسؤولياته، ولدى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئـيس مجلـس                

  .النواب نبيه بري الى متابعة القضايا التي تهم الفلسطينيين
  12/7/2006النهار 

  
   على الجيش اإلسرائيليغزةتخشى أن ينتصر الجوع في  أوساط أمنية .17

ولمرت أعطى الضوء األخضر للقيادة     أن ا : الناصرة مراسلها من     أسعد تلحمي   عن 12/7/2006حياة  النشرت  
أبدت مـصادر عـسكرية     في حين    للشروع في عملية واسعة النطاق في قطاع غزة،          ، صباح أمس  ،العسكرية

ية الى القطـاع    مخاوفها من ان يصحو العالم ويحتج على العدوان االسرائيلي في حال لم يتم تحويل مواد غذائ               
سيـسدل الـستار علـى الجهـود العـسكرية          وضطر إسرائيل الى وقف عملياتها،      سي ما م ،على وجه السرعة  

قام صباح أمس بزيارة أولـى منـذ تـسلمه          قد  وكان أولمرت    .والديبلوماسية اإلسرائيلية لالفراج عن الجندي    
 واطالعهم على آخر التطـورات علـى         لغرض التعرف الى كبار الضباط     ،منصبه لهيئة القيادة العامة للجيش    

ن الصبر الذي تحلت به إسرائيل مع بدء عملية         أشار إلى أ  و. الساحتين السياسية والديبلوماسية في قضية الجندي     
 في الساحة الدوليـة     تها لعبا دوراً لمصلح   ، وعدم اطالق تصريحات نارية فور اختطاف الجندي       ،أمطار الصيف 

اليكس فيشمان عـن تقـديرات      وفي نفس السياق نقل      .ول الغرب لعمليتها  الى جهة حصولها على شرعية من د      
تقر بأن رافعات الضغط العسكرية واالقتصادية والسياسية التي تشغلها اسرائيل لم تضعف            بأنها   ،أمنية اسرائيلية 

ن وأضاف ان الفلـسطينيي   . قوة حماس وشعبيتها في الشارع الفلسطيني ولم تمس ذراعها العسكرية بشكل جدي           
  .يزدادون اصراراً على مواجهة الجيش االسرائيلي وينتظرون ارتال الدبابات االسرائيلية تدخل المدن لضربها

  عقبـوا  نين االسـرائيلي  يالمراقبإلى أن   :  تل أبيب   من 12/7/2006 الشرق األوسط     مراسل  نظير مجلي  وأشار
وبين األوامر التي نفذت حتى اآلن فـي         انه ال فرق بينها      حيث اعتبروا  ،على هذه األوامر بشيء من السخرية     

المناطق الفلسطينية، وأعربوا عن شكوكهم في ان الحكومة تحاول اقناع الجمهور بأنها تعمل شيئا مجـديا فـي                  
مأزق استمرار  إضافة إلى   مواجهة مأزق الجندي واستمرار الفلسطينيين في احتجازه دون أن تهتدي الى مكانه،             

 .ول قوات االحتالل الى عمق قطاع غزةاطالق صواريخ القسام رغم وص
  

  فاقد للتوازنالواثق بنفسه وأولمرت ال مشعل  يقارن بيناإلعالم الصهيوني .18
ا يوم أمس همرو ظهبعدقدمت يديعوت احرنوت، مقارنة غير مباشرة بين اولمرت، وخالد مشعل، : بيت لحم

يين، بعد أن وجهوا ما وصفتها وأشارت بان أولمرت لم يستطع مواجهة الصحاف. على شاشات التلفزيون
ن يمراقب كما أن .لقاء الغاضب، وهو ليس في أحسن حاالتهالسهامهم عليه، بسبب العدوان على غزة، وانتهى 

 بدا هزيالً وفاقداً للتوازن والمنطق، عاكساً بذلك حالة الحكومة التي يترأسها في ظل المقاومة ه إلى أنواأشار
 بدا واثقا من نفسه، يتحدث عن الشهادة والتوق إلى مالقاة ربه، بكل د فقأما مشعل، .والصمود الفلسطيني

 .طمأنينة رغم التهديدات باغتياله
  11/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 ى الشتمال رون اراد في صفقة تبادل االسرىالوساطة التركية تسع: معاريف .19

ان ى، سياسية اسرائيلية رفيعة المستو عن مصادر ، معاريف امستنقل :الناصرة ـ من زهير اندراوس
 ابرامها لتشمل ايضا معلومات عن ىاالتراك توجهوا رسميا الي االيرانيين بهدف توسيع الصفقة التي يسعون ال

 الحكومة االسرائيلية الموافقة ى، فان االمر سيسهل علذلك انه في حال نجحت انقرة في توقال. رون اراد
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 ولم تتنازل للمقاومة ، معلومات عن اراد من جهةى النها بذلك تكون قد حصلت عل،عليها وتسويقها للرأي العام
  .ىالفلسطينية ولم تستجب لطلباتها من جهة اخر

  12/7/2006القدس العربي 
  

  يتم النظر الى التفاوض مع حماس على أنه استسالميجب أال  :شلومو غازيت .20
لية الى التفاوض مع حماس لتأمين اطـالق الجنـدي           الحكومة اإلسرائي  مسؤول جهاز امان السابق،   دعا  : غزة

انه قائال،  وأضاف  . تعالج االختطاف بغباء، وبمظاهر العربدة التي ال تخدم الهدف        وأعتبر أن الحكومة    . األسير
  .من المحظور أن يتم النظر الى التفاوض مع حماس على أنه استسالم

  12/7/2006الشرق األوسط 
  

  يات جنود إسرائيليين بيرتس يلمح إلى انهيار معنو .21
ألمح بيرتس، إلى انهيار معنويات جنود إسرائيليين يشاركون في الحملة العسكرية ضد قطـاع              : القدس المحتلة 

وحمل بشدة على المسؤولين العسكريين والسياسيين والمحللين الذين ينتقدون العملية العسكرية في قطـاع              . غزة
  .غزة، ويقولون إن أهدافها ليست واضحة

  11/07/2006س برس قد
  

  ليفني تعبر عن ارتياحها للتفهم الدولي لنشاط حماس بأنه ارهابي .22
وقالت خـالل   . اعربت ليفني عن ارتياحها لتفهم األسرة الدولية حقيقة ان النشاط االرهابي لحماس غير شرعي             

 ان  ،ة الفلـسطينية  لقائها صحافيين من اليابان يرافقون رئيس حكومتها في زيارته الى اسرائيل واراضي السلط            
 وتبدي في اآلن ذاته     ،من غير المعقول ان تعترف منظمة ارهابية بارتكاب عملية اختطاف ارهابية غير شرعية            

  .اهتماماً باجراء مفاوضات شرعية إلطالق الجندي وكأنها جهة شرعية، في اشارة الى تصريحات خالد مشعل
  12/7/2006الحياة 

  
  اضي حكومة أولمرت بسبب حصار غزةمنظمات حقوق إنسان إسرائيلية تق .23

 أمس، بدعوى ضـد حكومـة       ،محكمة العليا التوجهت ست منظمات لحقوق االنسان في اسرائيل الى         : تل أبيب 
 بـأن   تطالبكما  . أولمرت، بسبب الحصار الال انساني على قطاع غزة وما سببه من عناء وعذاب للمواطنين             

 وأن تـأمر بوقـف الحـصار        ، يبحث في أسرع وقت ممكن     تقرر المحكمة اعطاء أفضلية لهذا الموضوع حتى      
  .بشكل فوري وفتح المعابر من أجل ايصال المواد الغذائية والطبية والوقود وغيرها

  12/7/2006الشرق األوسط 
  

  مكياج العالم ال يمكنه تجميل وجه إسرائيل القبيح  : نائب في الكنيست .24
شل الدعاية الصهيونية في تسويق الموقف اإلسرائيلي في         بحث ف  الكنيستسخر محمد بركة، من محاولة      : نابلس
 وتساءل عن   . وقال ان اي دعاية وأي أدوات تجميل في العالم لن تستطيع ان تجمل وجه اسرائيل القبيح                .العالم

  . تستر التدمير في غزة ان أوأي ألوان بإمكانها ان تستر أجساد عائلة كاملة تقطعت بالقصف اإلسرائيلي، 
  12/7/2006ماراتية الخليج اإل
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   العرب مستشارون لإلرهاب نواب الكنيست الكتروني اسرائيلي يعتبرموقع  .25

نشر موقع أوميديا على االنترنت أخيرا تقريرا محشوا بالتحريض العنصري الدموي على أعـضاء الكنيـست                
  .ستشارون لشؤون اإلرهابمالعرب، وخاصة عزمي بشارة وواصل طه، الذين وصفهم بأنهم 

  12/7/2006 48عرب 
  

  امرأة أخرى تشكو من أن كتساف تحرش بها جنسياً .26
  أمس بنشر افادة لسيدة كانت موظفة في مكتب كتـساف          تمعاريف تفرد أن  : الناصرةمن   2006الحياة  نشرت  

 ه متحدثة بلـسان   إال أن .  حاول مراراً مضايقتها جنسياً    ه فيها أن  ادعت عاماً،   15 ، عندما كان وزيراً قبل       /12/7
 هذا النفي لم يحل دون انشغال وسائل اإلعالم العبرية          إال ان . نه ال يعرف هوية المشتكية    أ أكدت الرواية، و  نفت
وجـدير   .ى هذه الحوادث المثـارة     وارتفعت أصوات بأن يدلي الرئيس شخصياً برده عل        . بالقضية ، أمس ،كلها

ى االساءة الى كتساف الطامح على ما يبـدو         بالذكر أن أوساطا اسرائيلية اعتبرت كشف هذه القضايا، يهدف ال         
  .الى زعامة في الليكود بعد انتهاء واليته

 قد أرسل اليوم رسالة أخرى إلـى المستـشار القـضائي          كان  كتساف  أن   :12/7/2006 48 عرب   وذكر موقع 
ـ  ها غير مقتنع أن   أشار فيها إلى أنه     بحق سكرتيرته السابقة،   ، يتراجع فيها عن ادعائه    للحكومة ت ابتـزازه    حاول

قالـت  ومن جهة اخرى .  كان قد أشار به المستشار القضائيحقا، وأنه ال يرى أن هناك داع لفتح تحقيق جنائي        
، حول التحرش الجنسي    لنساء كن قد عملن مع كتساف     ،   شهادات مباشرة وغير مباشرة    خمسة  هآرتس أن لديها    

  .يه، األمر الذي يزيد األمور صعوبة علمن قبله بهن
 ونن في اسرائيل ال يستبعد    يمراقبأن  : الناصرة من   12/7/2006 الغد األردنية     مراسل هوم جرايسي بروأشار  

  . لالستقالة والشروع بانتخاب رئيس جديدكتسافانه في حال تطورت القضية ان يضطر 
  

   على العربي يعتديمتطرف يهوداعتقال إداري ل .27
ة، أمر اعتقـال إداري ضـد أحـد زعمـاء اليمـين      أصدر قائد الجيش االسرائيلي في الضفة الغربي    : تل أبيب 

المتطرف لمدة ثالثة اشهر، وذلك بسبب نشاطه العدائي الخطير ضد المواطنين الفلسطينيين وما يخططـه مـن    
  .اعتداءات خطيرة بعد تطبيق خطة التجميع

  12/7/2006الشرق األوسط 
  

  إلى الرحيلعسقالن صواريخ القسام تدفع بسكان  .28
 في أسعار الـشقق فـي مدينـة         تموقع يديعوت أحرنوت أن صواريخ القسام أثر      ذكر   : عال عطا اهللا   -غزة  

مـن  % 30 شقة في المدينة بمعدالت أقل من        100ر وبيع أكثر من     يُأجتاألسبوع الماضي   ، حيث شهد    عسقالن
دينة باتوا   أن معظم سكان الم    كما. قيمتها السوقية، موضحاً أن المستثمرين والمستأجرين بدءوا يغادرون المدينة        

  .صواريخهذه اليفتقدون الشعور باألمن لعدم وجود تحصين للمباني ضد 
  11/7/2006السبيل االردنية 

  
  ..  شهداء، بينهم طفالن، وعشرات اإلصابات في قطاع غزة8 .29

 شهداء وعشرات اإلصابات، بينها حاالت وصفت بالخطيرة جداً، حصيلة غارات اإلحتالل علـى          8 :ألفت حداد 
 40فقد استشهد ستة فلسطينيون، بينهم طفالن، وأصـيب مـا يقـارب             ؛  الليلة الماضية وفجر اليوم   قطاع غزة   
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آخرين في غارتين إسرائيليتين منفصلتين، حيث استهدفت الغارة األولى منزال، فيما استهدفت الثانيـة سـيارة                
 16ت من نوع إف    إن طائرا  :وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان     .مدنية في حي الشيخ رضوان غرب غزة      

 هقصفت بثالثة صواريخ منزل يعود للمواطن نبيل أبو سلمية، فدمر بالكامل فوق ساكنيه، ما أدى إلى استـشهاد              
ن الشهود أن صاروخين آخرين أطلقا من قبل طائرات االحـتالل، اسـتهدفا             وبي .وإصابة عدد من أفراد العائلة    

ول في الحي المكتظ بالسكان، مما أدى إلـى إصـابتها           السيارة التي كانت تسير على جسر يقع في الشارع األ         
من جهته أكد جمعة السقا، مدير العالقات العامة فـي مستـشفى الـشفاء،               .بشكل مباشر واشتعال النيران فيها    

وصول عدد من الجثامين الممزقة والمحترقة وخمسة وثالثين إصابة، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، مؤكدا              
وقد زعمـت مـصادر احتالليـة أن الغـارة           .ل والنساء في صفوف القتلى والمصابين     وجود عدد من األطفا   

   .اإلسرائيلية على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة استهدفت مخبأ لكبار قادة كتائب القسام في غزة
  12/7/2006 48عرب 

  
   شهداء بينهم طفل في العدوان اإلسرائيلي على غزة  3 .30

 امس في اليوم    ،استشهد ثالثة فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون      : بو وردة أمين أ وغزة، نابلس  رائد الفي،      
فقد استهدف صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية سيارة       ؛  السابع عشر للعدوان اإلسرائيلي المتوالي على قطاع غزة       

معه فـي   كانت تقل الشهيد أحمد شاهين في بيت حانون، وأدى الى استشهاده على الفور وإصابة آخرين كانوا                 
 متأثرين بجروح اصيبا بها فـي عـدوانين إسـرائيليين           ،واستشهد الطفل فريد الزيناتي وماجد الشيخ     . السيارة

  .قطاعالمنفصلين على شمال 
  12/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ضحية فلسطينية رابعة  : عالقون في المعبر .31

فيا اليوم على الجانب المصري من معبـر         مواطنة فلسطينية وطفال تو    أناعلنت مصادر فلسطينية    : ألفت حداد 
  . المعبر منذ حوالي أسبوعين الى أربعةإغالقرفح الحدودي، ليرتفع بذلك عدد الوفيات منذ 

  11/7/2006 48عرب 
  

   مستشفيات 3 لـ األوروبيوقود من االتحاد : غزة .32
 إلـى  لتر من الوقـود       ألف 300 مساعدات عينية عبارة عن      ،مسأ األوروبي،قدم االتحاد   : فتحي صباح  –غزة

قتـة لتقـديم    ؤ اآلليـة الدوليـة الم     إطـار  في   ،ثالثة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة        
وقـال مـدير     .أشهر أربعة من   أكثرمساعدات للشعب الفلسطيني، بعيداً عن الحكومة التي شكلتها حماس قبل           

استجابة لمطالبـة عاجلـة مـن        م هذه الكمية من الوقود     االتحاد قد  إن في قطاع غزة     األوروبيمكتب االتحاد   
 قصف الطائرات الحربية االسرائيلية محطـة توليـد الكهربـاء           أعقاب في   ، االتحاد إلىالرئيس محمود عباس    

 مستشفى في القطاع بقيمة تصل      12 نحو   إلى االتحاد سيقدم كميات من الوقود       أن وأضاف .الوحيدة في القطاع  
 وأوضح.  اسرائيل المعابر الحدودية في القطاع     إغالق الوقود الناجمة عن     أزمةرياً لحل    يورو شه  ألف 600 إلى
 ماليين يورو التـي اقـر االتحـاد تقـديمها           105 هذه المساعدات جزء من المساعدة المالية المقدرة بنحو          أن

  .قتة للمساعداتؤ اآللية الدولية المإطار في ،للفلسطينيين
  12/7/2006الحياة 

 
   الفلسطينيون في العراق يطالبون بتوفير الحماية لهم الالجئون .33
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 الف نـسمة، بتـوفير      25 والبالغ عددهم نحو     ،طالب الالجئون الفلسطينيون في العراق    : كمال زكارنة ،  عمان
 فـي مـذكرة     جاء ذلـك  . الحماية الالزمة لهم لتعرضهم يومياً للقتل واالعتقال والتهجير والحصار االقتصادي         

، 2003الفلسطينية شرحوا فيها اوضاعهم الصعبة انه منذ االحتالل األمريكي للعراق في العـام              وجهوها للقيادة   
 وكـذلك طـرد العديـد مـن         ،ال يزال طرد العوائل الفلسطينية من مساكنهم الخاصة ومحالتهم مستمرا         حيث  

 الـصحية السـتالم     وقتل العديد من الفلسطينيين لدى مراجعتهم المؤسسات       .الموظفين الفلسطينيين من دوائرهم   
وطالب الالجئون في المذكرة بالعمل على إعادتهم إلى وطنهم فلسطين وهو الحل األول، والعمـل               . جثث ذويهم 

 إلى أن تتحقق عودتهم إلى وطنهم، والعمل على قيام وكالة غوث الالجئـين              ،على إيجاد مكان آمن في العراق     
أو العمل على توزيعهم على الدول العربية، أو        ) المساعدةاألمن و (باإلشراف عليهم، وتحمل المسؤولية الكاملة      
  .تجميعهم في دولة عربية لحين استقرار األمور

  12/7/2006الدستور 
  

  فلسطينيو لبنان يعتصمون في المخيمات لتحسين ظروف عملهم    .34
ـ     أمس نفذ الالجئون الفلسطينيون في لبنان       :بيروت  بإنـصافهم   مطالبين 12 اعتصامات حاشدة في المخيمات ال
 مقـار   أمـام  ونفذت اعتصامات مركزيـة      . الحكومة اللبنانية تشريعات وقوانين تثبت حقهم في العمل        وإصدار
 في صور وعين الحلوة وبرج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، رفع خاللها المعتصمون مذكرات               األونروا

  . ة والسلطة اللبنانية يطالبون فيها بحقوقهم المدنياألونروا إلى
 12/7/2006 االتحاد االماراتية

 
  محاولة جديدة لطمس هوية القدس العربية اإلسالمية   .35

تقدمت شركة أمريكية ومركز يهودي أمريكي بطلب الى المحكمة العليا اإلسرائيلية للسماح بتنفيذ أعمال              : نابلس
 ببناء ما يسمى متحف     أشهربل   لبناء مواقف سيارات تحت مقبرة مأمن اهللا في الموقع الذي شرعت فيه ق             إنشائية
  . التسامح

  12/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

  حملة إسرائيلية ضد المقدسيين لمنعهم من البناء في القدس .36
 تعتزم السلطات اإلسرائيلية إدخال طائرات خفيفة ستقوم        ،بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت   :  عالء عواد  ،كتب

ت ستقوم بتصوير ورصد المخالفين في البناء في المراحل األولى          بالتحليق في سماء المدينة، ومن خالل الطائرا      
منه قدر اإلمكان، وبواسطة هذه الصور تقوم بلدية القدس بتوجيه اتهامات ضد المخـالفين، مـشيرة إلـى أن                   
الغرامات وطواقم المراقبين الكثيرة في المنطقة والتحذيرات المتكررة لم تنجح بإيقاف المخـالفين فـي البنـاء                 

تم نـشر   و. ة تامة في القدس، ولكن البلدية قررت عدم التنازل ورفع مستوى محاربة البناء غير القانوني              بصور
إعالنات في أماكن بارزة في أحياء المدينة من قبل نشطاء من أجل تكثيف االسـتيطان، حيـث تطالـب هـذه             

  . األحياء اليهوديةاإلعالنات اليهود باإلبالغ عن كل محاولة يقوم بها مواطن عربي لشراء بيت في
  11/7/2006السبيل االردنية 

  
  حذر من اقتراب موعد هدم األقصىتجمعيات ولجان مقدسية إسالمية ومسيحية  .37

 التـي تـدور حـول المـسجد     ،حذرت جمعيات ولجان مقدسية إسالمية ومسيحية من األخطار المحدقة : عمان
 الذي يوصل ساحة البـراق      ، باب المغاربة   والتي كان آخرها عزم سلطات االحتالل على هدم طريق         ،األقصى
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 وإقامة الهيكل المزعوم    ،بالمسجد األقصى، وهذه هي المرحلة األخيرة من المؤامرة التي تستهدف هدم األقصى           
  عيات أن الدول العربية واإلسالمية تستطيع أن موترى هذه الج. مكانه، مشيرة من اقتراب موعد هدم األقصى

  
والمعاهـدات،   شعب الفلسطيني المحاصر، فلديها الوسائل الدبلوماسية،     لس ومقدساتها، وا  تفعل الكثير لمدينة القد   

 .والمصالح المشتركة والوسائل االقتصادية ومواثيق الدفاع وقوانين المقاطعة وغيرها
  11/7/2006السبيل االردنية 

  
  مؤسسة األقصى تدعو إلى تحرك عاجل إلحباط توسعة يهودية في ساحة البراق   .38

دعت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية العالمين العربي واإلسالمي وكـل            : أمين أبو وردة   ،لسناب
المعنيين بشؤون القدس والمسجد األقصى، الى تحرك عاجل وفاعل وبأسرع ما يمكن إلحباط مشاريع يهوديـة                

الجـدار الغربـي مـن الحـرم        باشرتها إسرائيل، وأخرى تسعى إلى تنفيذها قريباً، في منطقة حائط البراق، و           
وحـذرت المؤسـسة مـن تـصاعد         .القدسي، ما يمثل خطراً مباشراً على المسجد في المديين القريب والبعيد          

إن كل الدالئل على األوض تدل على ان        : االستهداف لحائط البراق خاصة، والمسجد األقصى ومحيطه، وقالت       
وم لبسط سيطرتها وتكريس احتالل المسجد األقـصى        المؤسسة الصهيونية وأذرعها المختلفة تسعى بشكل محم      

ال تدع االعالنات والتقارير الصحافية التي تنشرها       : وقالت مؤسسة األقصى في بيان    . المبارك والقدس الشريف  
وسائل االعالم العبرية بشكل مستفيض في األيام األخيرة، مجاالً للشك أن المؤسـسة اإلسـرائيلية وأذرعهـا                 

 قد وضعت مخططا بدأت بتنفيذه إلحكام السيطرة على المسجد األقصى المبـارك، والبلـدة               وشركاتها المختلفة 
  .القديمة في القدس

  12/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

  طالب بعدم اإلفراج عن الجندي األسير دون مقابلتمسيرة  .39
ك بمطـالبهم   ، آسري الجندي اإلسـرائيلي، بالتمـس      أمس طالب المشاركون في مسيرة نظمت في جنين،         :جنين

ونظمت المسيرة، بدعوة من نادي األسـير،        . عن األسرى واألسيرات، مقابل إطالق سراحه      باإلفراجالقاضية  
والقوى الوطنية واإلسالمية، والحملة الشعبية إلطالق سراح النائب مروان البرغوثي، ووزارة شؤون األسرى،             

جمعية األسرى والمحررين، ووزارة الـشباب      وجمعية أنصار السجين، والمكتب الحركي المركزي لألسرى، و       
   .والرياضة

 12/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  حماس ليست إرهابية: ميشال صباح .40
ل بطريرك القدس للكاثوليك الالتين ميشال صباح في حديث لصحيفة لوموند الفرنـسية،             اق : سامي كليب  ،عمان

 في المئة من الفلـسطينيين يرفـضون        80لطة، كان   انه قبل االنتفاضة الثانية وقبل وصول حماس بقوة الى الس         
ويضيف في أحاديث   . العنف، فلماذا رفضت اسرائيل التفاوض مع هؤالء، وتدعي اليوم انها ال تفاوض حماس؟            

صحافية أخرى، ان حماس ليست إرهابية، وان البحث عن مسببات االرهاب يجب ان يـصل الـى واشـنطن                   
  . نفسها

  12/7/2006السفير 
  

   األسيرات يعشن في سجن هشارون ظروفاً اعتقالية صعبة :سيرنادي األ .41
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 أن األسيرات في سجن هشارون، يعشن ظروفاً اعتقالية صعبة بـسبب            ؛أكد نادي األسير في طولكرم    : طولكرم
جاء ذلك، خالل زيارة حنان الخطيب محاميـة النـادي،           .حملة التصعيد الممارسة عليهن من قبل إدارة السجن       

 أن اإلدارة قامت منذ الليلة األولى لعملية غزة بفـرض تعتـيم             سيرةوكشفت أ  .لقاء األسيرات لسجن هشارون و  
إعالمي كامل عليهم ومنعتهن من متابعة ما يدور بالخارج، حيث منعت بث الفضائيات أسوة بكافـة الـسجون                  

جمـة لـيس لهـا      وخاصة قناة فلسطين الفضائية، وأبقت فقط على المحطات العبرية التي تبث برامج غير متر             
  .عالقة بالسياسة وباألخبار

  11/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  الجزء األكبر من مسار جدار الفصل ما زال داخل أراضي الضفة .42
 انه مع مـرور عـامين علـى صـدور الـرأي             :قالت منظمة حقوقية اسرائيلية    :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   

جدار الفصل العنصري في الضفة فان الحكومة االسرائيلية ما زالت          االستشاري عن محكمة العدل الدولية ضد       
 كيلومتر تم استكمال    700 مشيرة الى ان طول الجدار المخطط له أن يصل يصل إلى حوالي              ،ماضية في اقامته  

منه لـم   % 36منه ما زال في مراحل مختلفة من اإلنشاء، وحوالي          % 13منه في حين ان حوالي       % 51اقامة  
إن ) بتسيلم(وقال مركز المعلومات االسرائيلي لحقوق االنسان في االراضي المحتلة           . عليه حتى اآلن   يتم العمل 
فقط مـن طـول     % 20من الجدار الفاصل، المخطط له، مقام داخل أراضي الضفة الغربية بينما            % 80حوالي  

من مساحة الـضفة    % 8ر5ونتيجة لذلك، عند انتهاء العمل عليه، يتبقى حوالي         . الجدار مالصق للخط األخضر   
 60وهنـاك   . الغربية داخل منطقة التماس، أال وهي المنطقة التي تقع ما بين الجدار الفاصل والخط األخـضر               

 17واشار الى انه نتيجة إلقامة الجدار الفاصل داخل أراضي الـضفة سـتبقى               .مستوطنة تقع في هذه المنطقة    
إن سـكان   :  وقال ،ي، داخل منطقة التماس بعد استكماله      فلسطين 27ر005قرى وبلدات فلسطينية يقطنها حوالي    

. هذه القرى والبلدات مطالبون بالحصول على تصاريح من إسرائيل من اجل االستمرار في العيش في بيـوتهم                
 فلسطيني القاطنين شرق القدس غرب الجدار وسيضطرون إلى المرور عبـر         220ر000كما وسيصبح حوالي    

وأضاف باإلضافة الـى   . من اجل الوصول إلى سائر مناطق الضفة الغربية،الحواجز والحصول على تصاريح  
ذلك فان عشرات اآلالف من الفلسطينيين، الذين يملكون أراضي التي ستبقى في منطقـة التمـاس، ملزمـون                  

 .بالحصول على تصاريح من اجل الوصول إلى أراضيهم لفالحتها
ة التحرير الفلسطينية الى انه بـالرغم مـن االدعـاءات           بدورها فقد اشارت دائرة شؤون المفاوضات في منظم       
من الضفة فـان الجـدار والتوسـيع المخطـط          % 8-7اإلسرائيلية غير الدقيقة بان مسار الجدار يقتطع فقط         

وقالت إن المسار المعدل للجـدار وحـده         .من الضفة تحت السيطرة اإلسرائيلية    % 45ر5للمستوطنات سيضع   
 المستوطنات إلى الشرق من الجدار تضم في الواقع         : وأضافت .الضفة الغربية من  % 9يضم على أرض الواقع     

 وتسيطر علـى مـساحات      ،هذه المستوطنات غالباً تكون لها اسيجتها وجدرانها الخاصة       . إضافية% 8مساحة  
ـ        .واسعة من األراضي الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية        ل وتابعت الضم اإلسرائيلي الفعلي لغور األردن يمث

من المسار المعدل ما زال يقع علـى        % 80واشارت الى ان نحو      .إضافية من مساحة الضفة الغربية    % 28ر5
 فلسطيني من الضفة يعيشون من محافظات القـدس وجنـين           260ر000 نحو   : وقالت ،اراض فلسطينية محتلة  

من مجموع  % 10ر6ل  وهذا يمث . 67وقلقيلية وبيت لحم سيبقون محشورين بين الجدار وحدود ما قبل احتالل            
  .السكان الفلسطين في الضفة المحتلة

  12/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  حاالت تعذيب خطيرة في السجون اإلسرائيلية .43
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 حاالت تعذيب قاسية وتعامل مهين مـع        حولحقائق صعبة وخطيرة    عن  كشف تقرير   :  تغريد سعادة  -رام اهللا   
يتحدث التقرير عن ظروف صعبة، وعنف يمـارس ضـد          ث  حي .المعتقلين والسجناء في السجون االسرائيلية    

حالة قاصر أجبر على شـرب      من جملة ما استعرضه،      ويورد .معتقلين، تحت السن القانوني في معتقل النقب      
  . نقاط البالستيك المشتعل على رأسهيرقطوتالبول وابتالع أعقاب السجائر، 

  12/7/2006 االتحاد االماراتية
  

   دخول األراضي الفلسطينية  منع ناشطين فرنسيين من .44
 جرى احتجازه أول أمس لدى      بعد أن  ، من دخول األراضي الفلسطينية    يا منعت إسرائيل وفداً تضامنياً فرنس     :قنا

  . وتم ترحيل أربعة من أعضائه إلى فرنسا،وصوله الى مطار اللد
  12/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
   يلجأون إلى التداوي بالحجامة الفلسطينيونومستشفيات غزة تعاني نقصاً حاداً  .45

اتجه العديد من المرضى الفلسطينيين للتداوي باألعشاب الطبية والحجامة للتغلـب علـى             :  ميسرة شعبان  ،غزة
وتشتكي كبرى المختبرات الطبية    .  بعدما ضاق بهم الحال في ظل الحصار من قبل االحتالل          ؛األمراض واآلالم 

ويؤكـد وزيـر     .ل والمواد الالزمة إلجراء العديد من التحاليل الطبية       الخاصة في مدينة غزة، من شح المحالي      
باسم نعيم ان مستشفيات قطاع غزة اقتصرت على تشغيل األجزاء المهمة التي يـتم االحتيـاج لهـا                  .الصحة د 

 مخازن المستـشفيات بـدأت      أن إلى   وأشار.كغرف الطوارئ والعمليات، بسبب اإلغالق ومشكلة قطع الكهرباء       
، معبر إيرز إلدخال مواد غذائية وأدوية الى قطاع غزة          أمسوفتحت إسرائيل،   . ع استمرار الحصار  تستنزف م 

  .الذي حذرت بعض التقارير من حدوث أزمة إنسانية فيه
  12/7/2006المستقبل 

  
  يجاد مخرج من الوضع في األراضي الفلسطينية إلتحركات مسؤولين سوريين  .46

 أمس، حيث أجرى مباحثـات      ،خارجية السوري فيصل المقداد موسكو    زار نائب وزير ال   :  بارعة ياغي  -دمشق
وتـأتي تحركـات     . وتمت المناقشة حول تطورات الوضع في الـشرق األوسـط          ،مع وزير الخارجية ونائبه   

والهادفة إلـى   , المسؤولين السوريين في سياق جهود الوساطة العربية والدولية لبعض أصدقاء العرب كالروس           
 أن  ؛إلى ذلك أكد وزير اإلعالم السوري محسن بالل       . ع المتفاقم في األراضي الفلسطينية    إيجاد مخرج من الوض   

وترفض كل قرارات الـشرعية الدوليـة       , سرائيل تمارس إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب العربي الفلسطيني        ا
تحديـة األعـراف    وتتمادى بـسياساتها العدوانيـة م     , التي تدعو إلى إحالل السالم العادل والشامل في المنطقة        

وال خيـار أمـامهم إال      , وأوضح بالل أن العرب جميعا مـستهدفون      . والمواثيق والقوانين اإلنسانية واألخالقية   
  .التضامن والتكاتف لمواجهة العدو والعمل يدا واحدة إلنقاذ أمتنا العربية ممن يتربصون بها

  12/7/2006الوطن السعودية 
 

   قيد الدرسل األسرىعرضا مصريا لتباد: فلسطينيةمصادر  .47
كشفت مصادر فلسطينية مقربة من حكومة هنية إن مصر نقلـت للـسلطة الفلـسطينية               :  صالح النعامي  -غزة
سرائيل اقتراحاً يقضي باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل الذين مضى علـى اعتقـالهم                او

سـرائيلي   عن الجنـدي اال    اإلفراجع غزة، مقابل    سرائيلية في قطا  عشرون عاماً، ووقف العمليات العسكرية اال     
. ونفت المصادر أن يكون الفلسطينيون وافقوا على المقترح، مستدركاً أنـه يـتم دراسـته بجديـة                . المختطف

 أن مصر وعدت بتسليم الفلسطينيين تعهدا مكتوبا بتنفيذ كل يتفق عليه، إال أنهم يشددون               إلىوأشارت المصادر   
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 ذلـك، قالـت مـصادر       إلى. سرائيلية، رغم ثقتها المطلقة بالحكومة المصرية     حكومة اال على تلقي التعهد من ال    
 الفلسطينية المحتلـة    األراضي إلى وزير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان لن يصل          إنفلسطينية مطلعة   

 فـي غـزة ال       جهود الوفد األمني المصري    أن وأكدت.  اسرائيل، وانه لم يكن من المقرر مثل هذه الزيارة         أو
  . زالت مستمرة

  12/7/2006الشرق األوسط 
  

  فلسطين النيابية تدعو لتدخل عربي ودولي إلنقاذ الفلسطينيين  : األردن .48
 المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأجزاء من الضفة            إن: قالت لجنة فلسطين النيابية   : عمان
 ، الدولة المنظم الذي يمارس تحت سمع وبصر العالم        إرهابعلى   يدل   ، الصيف أمطار منذ بدء عملية     ،الغربية

 هـذا الـشعب مـن       إلنقاذ يتدخلوا   أن القادة العرب    ،مسأ أصدرته،ودعت اللجنة في بيان      .دون تحريك ساكن  
 اإلنـسان  كما تدعو دول العالم والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق          ،التصفية الجسدية التي تمارس يوميا بحقهم     

   .لمتحدة إلنقاذ الشعب الفلسطيني اواألمم
  12/7/2006الدستور 

 
  أحزاب ونقابات تعتصم استنكارا للعدوان االسرائيلي : األردن .49

،  المعارضة والشخصيات المستقلة والمنظمات المدنية والنقابات المهنيـة        أحزاب استنكرت   : غادة عناب  -عمان
 . الرضـع والـشيوخ والنـساء      لألطفالقتيل المروع    الت خالل اعتصام أمام مقر هيئة األمم المتحدة في عمان،        

 الفلسطينية خـصوصا    األراضي المتحدة بوضع حد لمجازر قوات االحتالل في كافة          األمموطالب المعتصمون   
 المتحدة  األمم قوات االحتالل لالنسحاب فورا وتطبيق البند السابع من ميثاق           إرغامغزة، مشددين على ضرورة     
 جميـع   إطالقوشددوا على ضرورة     . الصهيوني المعتدي على الشعب الفلسطيني     وفرض عقوبات على الكيان   

 والعرب في سجون اسرائيل وتعويض الشعب الفلسطيني عن كافـة الخـسائر             نالفلسطينيي والمعتقلين   األسرى
عدل  بفتوى محكمة ال   األخذالمادية والمعنوية والجسدية الناجمة عن العدوان المتواصل يوميا، مطالبين بضرورة           

   . القانونية الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصرياآلثارالدولية بشان 
  12/7/2006الرأي األردنية 

  
   إلى محكمة أمن الدولة  3األردن يفرج عن أحد نواب التعزية ويحيل  .50

ـ                 : عمان د قررت نيابة أمن الدولة في األردن، أمس، اإلفراج عن نائب من األربعة اإلسالميين الذين كـانوا ق
وقـد وجهـوا   . زاروا بيت العزاء في أبو مصعب الزرقاوي بعد مقتله، وإحالة اآلخرين إلى محكمة أمن الدولة    

إلى المدعي العام رسالة يشكون فيها من وجود أفاع وعقارب وعناكب سامة في مهجعهم في سجن الجفر الذي                  
  .يتم احتجازهم فيه

  12/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

  لمطالبة بحق العمل للفلسطينيين  لن اعتصاما: لبنان .51
تحت شعار مساواة العامل الفلسطيني بأخيه اللبناني نفذت لجنة متابعة حملة حق العمل للفلسطينيين في صـور،           
اعتصاما أمام النصب التذكاري في المدينة، شارك فيه رئيس اتحاد بلديات قضاء صور وحـشد مـن ممثلـي                   

 كلمة اللجنة مسؤولة جمعية النجدة االجتماعية       وألقى. ت وأندية ومهتمين  أحزاب وقوى لبنانية وفلسطينية وجمعيا    
ن حـق    أل إنمـا  ، اللبناني آخيهفي صور وأكدت أن الفلسطيني يطالب بحق العمل ليس ترفا وال سعيا لمنافسة              

   . الدوليةواألعراف بامتياز كفلته قمة الرباط العربية وكل الشرائع إنسانيالعمل 
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 أمام مكتب األونروا بمـشاركة      اعتصاما ،ملة حق العمل لالجئين الفلسطينيين في الشمال      وفي طرابلس نفذت ح   
 الذين رفعوا األعالم الفلسطينية والالفتـات       ؛رئيس بلدية طرابلس وطالب المدارس وحشد من أبناء المخيمات        

 عالقة له بالتوطين،    التي تؤكد على أن حق العمل من حق الحياة، وأن السماح للعمال الفلسطينيين في العمل ال               
 .كما رددوا بعض الشعارات السياسية

  12/7/2006السفير 
  

  سرائيل والحل مع الفلسطينيين بالحوار  اعدونا :  اللبنانيقائد الجيش .52
يجابي ساعد في كـشف الـشبكة المرتبطـة بالموسـاد            المناخ السياسي اإل   أن ؛أكد قائد الجيش ميشال سليمان    

ن  محمـود رافـع أخطـأ أل       أنوأوضح  .  الهادئة األجواءمنية في   اون مع القوى األ   ن الناس تتع  االسرائيلي، أل 
:  سـليمان  قالإليها،وعن وجود مربعات أمنية يمنع دخول الجيش . الموساد أعطاه تعليمات لم ينفذها بحذافيرها     

لمـشكلة  إذا كنا سنحصر ا   و ،هناك مربعات تتمثل بالمخيمات الفلسطينية، وهي موضوع أساسي في الحوار         إن  
 ، وهي تتعلق بمصير لبنـان والقـضية الفلـسطينية         ؛ن المشكلة أكبر من ذلك بكثير     بهذه المربعات فهذا غلط أل    

 عـدونا   أن :وأكـد سـليمان   .  فالموضوع أوسع من قصة مربع صغير      ؛والموقف االسرائيلي والسالم بالمنطقة   
 ؛ استطاعت إذا أخرىتغذي أي حرب     في لبنان، وهي س    األهلية هو اسرائيل، فهي التي غذت الحرب        األساسي

ن تجربة   الواقع، ولكي تعطل دور لبنان المستقطب لكل الدول، وأل         األمروذلك كي يبقى الفلسطينيون هنا بحكم       
وأضـاف  . األوسـط الدول الغربية فشلت في اسرائيل يوم حاولت جعلها دولة تنطلق منها في اتجاه الـشرق                

 تسليح الجيش هـو     ، وقال إن   ذلك سبيال  إلى ما استطاعت    إذا لبنان    مصلحة اسرائيل تقضي بتفجير    سليمان؛ إن 
 تسلحنا ليس مرهونا بالفلسطينيين، فموضـوع الحـل مـع           كما أن  ،لمجابهة العدو االسرائيلي أو أي عدو آخر      

  . الفلسطينيين ال يكون بقدرة عسكرية قتالية بل بالحوار والمفاوضات
  12/7/2006السفير 

 
   يتانية يكشف برنامجه المرشح للرئاسة المور .53

 قال أحد أبرز مرشحي الرئاسة الموريتانية صالح حنينة إنه سيعمل بكل مـا فـي                : محمد األنصاري  -أبوظبي
سرائيل، وإعادة الوجه المشرق العربـي      اوسعه لمحو عار العالقة المخزية التي أقامها النظام السابق مع دولة            

األصيل لموريتانيا، فيما تحدث عن وجود الكثير من العقبات التي تعترض طريق الديمقراطية في بـالده، وأن                 
جاء ذلـك خـالل     . أبناء موريتانيا ينتظرون بلهفة وتفاؤل انطالق االنتخابات العامة لبناء دولة ديمقراطية حرة           

   .في أبوظبي بحضور حشد من الجالية الموريتانية ووسائل اإلعالمندوة في المجمع الثقافي 
  12/7/2006البيان اإلماراتية  

  
  األزمة بدأت مع مجزرة شاطئ غزة  : أردوغان .54

 دمشق التقى األسـبوع    إلى مبعوثه الشخصي    أنمس،  أ،  أردوغانأكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب       : أ ب 
من الرئيس السوري، مناقضا بذلك ما كان قد أعلنه المتحدث باسمه في            الماضي خالد مشعل، بناء على اقتراح       
 أن محاوالت تركيا التأثير على حماس ستتفاعل مـع          أردوغاناعتبر  و. وقت سابق حول عدم حدوث هذا اللقاء      

وحـول العـدوان    .  وأوضح أن اللقاءات التي أقدمنا عليها كانت مثمرة وسيتم فهمها مع مرور الوقـت              ،الوقت
 أطفـال   7 بل بدأ مع مقتل      ،سرائيلي األزمة لم تبدأ مع أسر الجندي اال       أنائيلي على غزة، رأى أردوغان      سراال

 طلبـوا   أنهم وذكر   ،وقال أردوغان إنه على اتصال مستمر بالقادة الفلسطينيين        .فلسطينيين أبرياء على الشاطئ   
نه وجه هذه الرسـالة     أوأضاف  .  عدوان منه المساعدة على توفير الوقت الالزم لمحاولة إعادة الجندي قبل أي          
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 اولمرت لكن عندما استيقظنا في اليوم التالي، انفجرت القنابل لسوء الحظ، وعانت البنية التحتية الفلسطينية                إلى
  .من أضرار جسيمة

  12/7/2006السفير 
  
  
 

   في غزةاتحاد األطباء العرب يحذر من كارثة إنسانية  .55
سرائيلي المتواصـل،    في قطاع غزة جراء القصف اال      إنسانية حدوث كارثة     العرب من  األطباء حذر اتحاد    :وام

 تدمير البنية التحتية وبشكل خاص الكهرباء والمياه، ما انعكس بـشكل خطيـر علـى الجانـب                  إلى أدىالذي  
 المتحدة  األمموطالب االتحاد   .  وتراجع الخدمات الصحية وتعرض حياة المواطنين الفلسطينيين للخطر        ،الصحي

 بالتـدخل الفـوري للـضغط علـى         ،ظمة الصحة العالمية وجميع الدول والحكومات والمنظمات والنقابات       ومن
 . التيار الكهربائي والمياه حتى يستطيع القطاع الطبي القيام بواجباتهوإعادةسرائيل لوقف العدوان، ا

  12/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ب الفلسطينيتظاهرة جماهيرية في حلب تضامناً مع الشع: سورية .56
 تظاهرة جماهيرية شارك فيها اآلالف من الفعاليات الدينيـة واالقتـصادية            السوريةشهدت مدينة حلب    : دمشق

وألقـى رئـيس    .  تضامناً مع الشعب الفلسطيني وصموده في وجه العدوان االسرائيلي المتواصل          ،واالجتماعية
 الـصامدين بـشرف     ؛ مع أهلنا في فلسطين المحتلة      حلب صفاً واحداً   أبناءوقوف   جمعية العاديات بياناً أكد فيه    

 لوضع حد لالنتهاكات االسرائيلية المستمرة      :ودعا البيان العالم أجمع    . في وجه آلة التدمير االسرائيلية     وإخالص
  . والمقدسات في فلسطين المحتلةاإلنسانلحقوق 

  12/7/2006الحياة 
  

  ي اإلسرائيليوساطة نرويجية لإلفراج عن الجند: اإلذاعة العبرية .57
ن هناك مساعي  وساطة نرويجيـة فـي         أنقلت اإلذاعة العبرية عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها         : الناصرة

  .مشيرة إلى أنها أرسلت ممثل لها إلى األراضي الفلسطينية. األزمة المتعلقة بالجندي اإلسرائيلي
  11/07/2006قدس برس 

  
   رفحوفد أممي يزور المعبر .58

زار أمس وفد من المفوضية السامية لألمم المتحدة لـشؤون الالجئـين وبرنـامج الغـذاء        : د يسري محم  ،رفح
 الجانب المصري من معبر رفح للوقوف على أوضاع الفلسطينيين العالقين على الحدود             ،العالمي لألمم المتحدة  

ث احتياجاتهم وكيفية   وبح. الذي دخل يومه السابع عشر    المعبر  الدولية، وبحث مشاكلهم ومعاناتهم بسبب إغالق       
  .توفير الرعاية االجتماعية والصحية لهم

  12/7/2006الشرق األوسط 
  ال أحد يستطيع تركيع الفلسطينيين  : مفوضة االونروا .59

 إلى  وأشارت  أن ال احد يستطيع تركيع الفلسطينيين،      : زيد أبوونروا كارن   األأكدت المفوضة العامة لوكالة     : وام
 زيد في مقابلة مـع صـحيفة        أبووقالت  . هم من سيقودون انتفاضة ثالثة ضد إسرائيل       الفلسطينيين   األطفال أن

 ، إنها ال تذكر وضعا في العالم أكثر فظاعة مما يـسود اآلن فـي قطـاع غـزة                  ، العبرية نشرتها أمس   هآرتس
 ، في القطـاع   األونروا ألف الجئ مسجلين في مكاتب       900 نحو   إلى وأشارت.  األخيرة األسابيعخصوصا في   
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، عدد كبيـر مـنهم مـن مـوظفي الـسلطة            لإلعانة ألف طالب    20 نحو   إليهم أضيف   ، األخيرة األشهرخالل  
  .الفلسطينية

  12/7/2006الخليج اإلماراتية 
  
  
 

   الجندي إطالق إلىفرنسا تنتقد اسرائيل على استخدام القوة المفرطة وتدعو حماس  .60
سرائيلي على خطف الجندي غلعاد شـاليت بأنـه   وصف مصدر فرنسي رفيع الرد اال:  رندة تقي الدين ،باريس

 فرنسا تدخلت مرات عدة     أنوذكر   . عن الجندي المخطوف   اإلفراجعملية عنيفة وغير متكافئة، مؤكداً ضرورة       
.  الجنـدي االسـرائيلي    إطالقفي اتصاالت مع المصريين الذين يتفاوضون مع سورية لمحاولة الحصول على            

 فرنـسا تؤكـد     أن :وقال.  غير متكافئة  وأنهاعل االسرائيلية تتسم بعنف بالغ      وأضاف انه رغم ذلك، فإن ردة الف      
 على علم بـأن الحـوار     وأنها جنب في أمن وسلم،      إلى مبدأها هو العمل من أجل تعايش دولتين جنباً          أنمجدداً  

 إعطـاء ورأى انه ال بـد مـن    . مستمرةأولمرت أيهودرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة    البين مستشاري   
 باإلمكان وضع آلية مراقبة مرحلية علـى حـدود غـزة    أن على صعيد هذا الحوار، وان فرنسا تعتبر   إشارات
 أنوذكر المـصدر   .1996 سنة وإسرائيل، على نمط لجنة مراقبة وقف النار التي وضعت بين لبنان           وإسرائيل

لموظفين الفلسطينيين، كما ينبغي     ا أجور في استئناف دفع     اإلسراع إلىفرنسا دعت المجموعة الرباعية الدولية،      
  . دفعت أجور موظفي قطاع الصحةأندفع أجور عناصر الشرطة والقضاة، بعد 

  12/7/2006الحياة 
  

   تدعو بوش لمعاقبة سورية على بث ندوة مشعل الصحافية:مؤسسة بحوث يهودية .61
لرئيس بـوش لمعاقبـة     ، ا األدنى معهد واشنطن للشرق     أصدرهدعا التقرير الذي    :  محمد علي صالح   ،واشنطن

 سراح جلعاد شـاليت،     إلطالق وساطة سورية    أيرفض  وسورية على ما اسماه تأييدها العلني لمنظمة حماس         
واشار التقرير الى اتهـام     . ، لزعيمها خالد مشعل بعقد مؤتمر صحافي في دمشق        أمس من   أول سمحت   أنبعد  

 مكاتـب قيـادات المنظمـات    وإغالققال مشعل،  لسورية بـاعت، سفير أمريكا في األمم المتحدة،  دعوة بولتون 
 قرار جديد يدين دور سورية في احـداث         إلصدارودعا التقرير للعودة الى مجلس األمن        .االرهابية في دمشق  

  .غزة، واقترح فرض عقوبات تؤثر على التجارة المزدهرة بين سورية واالتحاد االوروبي
  12/7/2006الشرق األوسط 

 
  يان اتصاالت مع إسرائيل لتزويدها بأسلحة شركتان أمريكيتان تجر .62

رييتـون،   و نورثروب غرومان  تجري شركتان أمريكيتان  : وفقاً لما نشرته اليوم  صحيفة وول ستريت جورنال        
إلنتاج األسلحة، اتصاالت مع وزارة األمن اإلسرائيلية لبيعها منظومات دفاعية مضادة لصواريخ القسام وقذائف              

  .الهاون والمدفعية
  11/7/2006 48عرب 

  
  الدول المانحة ستبحث وسائل جديدة لتسوية األوضاع في غزة: النروج .63

 الدول المانحة سـتبحث فـي       أن الحكومة النروجية    أعلنت :، أوسلو السفير، ا ف ب، أب، رويترز، يو بي آي        
 انـه   إلى  النروج وأشارت.  في غزة  اإلنسانيجنيف بعد غد وسائل جديدة يمكن اعتمادها سريعا لتسوية الوضع           

.  المتحدة لتمويل المساعدات العاجلة للفلسطينيين     األمم مليون دوالر طلبتها     383 من   ةالمائ في   31تم فقط تأمين    
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 إطـالق  إن العذاب الذي يعانيه المدنيون في غـزة اثـر            : يوناس غار ستوير   ،وقال وزير الخارجية النروجي   
 تدافع عن نفـسها لكـن عليهـا        أن، السرائيل الحق في     اإلطالقالعملية العسكرية االسرائيلية غير مقبول على       

  . واجب احترام القانون الدولي
  12/7/2006السفير 

  
  

  مشروع القرار حول األزمة في غزة بدأ يتبلور: مجلس األمن .64
 يبدو أن الجهود العربية لصياغة مـشروع قـرار فـي            : محمد يونس، رائد جبر    -رام اهللا، موسكو، نيويورك     

وتدعو آخر صيغة لمشروع القرار التي تتم مناقـشتها          .األزمة في قطاع غزة بدأت تتبلور     مجلس األمن حول    
.  الفوري وغير المشروط عن الوزراء والنواب الفلـسطينيين        لإلفراج :من قبل الخبراء، اسرائيل القوة المحتلة     

دنيين، ويطالبها بوقـف     وقف اعتدائها واالستعمال غير المتوازن للقوة ضد الم        إلىكما يدعو المشروع إسرائيل     
 الفـوري   اإلفراجوفي المقابل يدعو المشروع إلى      . عمليتها العسكرية ضد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية      

قال السفير   و .سرائيلإ صواريخ القسام على     إطالقوغير المشروط عن الجندي االسرائيلي األسير، وإلى وقف         
ال : وأضاف ، مشروع القرار العربي المعدل ال يزال غير مرضٍ         إن :األميركي لدى األمم المتحدة جون بولتون     

  .أرى أي فائدة من تحرك المجلس
  12/7/2006الحياة 

  
   مليارات شاب وشابة  3مستقبل أفضل ل: 2006اليوم العالمي للسكان  .65

ـ  قـال لمناسبة يوم السكان العالمي، أصدر كوفي انان بيانـا          ،  عن موقع االمم المتحدة على االنترنت       ان  :ه في
مهما يكن المكان الذي ولد     . التركيز في هذا اليوم هو على عنصر الشباب الذي يشكل نحو نصف سكان العالم             

ارتفـاع نـسبة    و فإن هناك قوى تتحكم في حياتهم هي خارج سيطرتهم ومنها انتشار الفقر،              ،فيه هؤالء الشباب  
وأكـد ان العـالم     . اسبة وخدمات مالئمة  فرص الحصول على وظائف من    وتفاوت التعليم والتدريب،    والجرائم،  

وأشار الى دراسات عدة تظهر اهمية توفير العلـم والعمـل والـصحة             . مطالب بتوفير افضل الفرص للشباب    
وشدد على ضوروة ايالء االهمية االولى للعنصر االنثـوي مـن           . للعنصر الشاب في تحسين اقتصاديات العالم     

وختم بالتأكيد على   . كة فعالة للمرأة في مختلف ميادين المجتمع       بهدف التوصل الى مشار    ،الشباب بشكل خاص  
 وطالب حكومات العالم باالستثمار في      ،ان قرارات الشباب هي التي ستغير العالم وتغير مستقبل االجيال القادمة          

  . العنصر الشاب وإشراكه في مختلف مجاالت الحياة من اجل بناء عالم افضل للجميع
  12/7/2006السفير 

  
  98يكروسوفت تُلغي ويندوز ما .66

في قرار نادر في عالمي التكنولوجيا واالقتصاد، ألغت مايكروسـوفت دعمهـا نظـام تـشغيل                 :أحمد مغربي 
فـالمعروف  . ، في ما يشبه إعدام سلعة أساسية هي قيد االستخدام اليومي من الجمهـور       98الكومبيوتر ويندوز   

. يين، ثم صنعت نظام ويندوز ميللينيوم باالستناد اليه أيضاً         في شكلين متتال   98عن الشركة انها صنعت ويندوز      
لذا، يورد موقع بي بي سي ان خبيراً من شركة أي دي سي المتخصصة في إحصاءات االنترنت، قـدر عـدد            

والمعروف أيضاً ان النظام رائج بقوة فـي   . مليون مستخدم عالمياً 70 بنحو   98المتضررين من توقف ويندوز     
 ألسباب تشمل صغر المساحة التي يشغلها من القرص الصلب، ولثباته، وقوة أداء برنامج وورد               العالم العربي، 

قرار سبقاً تاريخياً، إذ يشبه ان تلغى سيارات صنعت قبل بضع سنوات، مع عدم إمكـان                الويعتبر  . العربي فيه 
 . تـستطيع الـسير عليهـا      استعمالها وال تصليحها وال صيانتها أو شراء قطع غيار لها، وال حتى وجود طرق             
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 فـي المئـة مـن      95والمعلوم أيضاً ان الشركة تمارس تحكّماً عاتياً بنظام ويندوز، الذي يستقر على أكثر من               
 فـي   98 مليون مستخدم لنظام ويندوز      70اجهزة الكومبيوتر الشخصية عالمياً، فقد وضع قرار مايكروسوفت         

ظام ويندوز جديـد مـن الـشركة نفـسها أو مـوت ماليـين               فإما شراء ن  : العالم أمام قرار همايوني الطابع    
  .الكومبيوترات

  12/7/2006الحياة 
 

  إال في الشرق األوسط  ... ثروات األغنياء من أعمالهم .67
هذا ما خلص اليه تقرير شركة      . إال في الشرق االوسط   ... األغنياء في العالم باتوا يكسبون ثرواتهم بدل وراثتها       

.  حول الثروة العالمية الذي نشر في نهاية حزيران الماضـي          ،اني السنوي العاشر  ميريل لينش ومؤسسة كابجمي   
 أن األثرياء الذين ال تقل أصولهم المالية عن مليون دوالر من دون احتساب ما يملكـون مـن                   ؛فقد بين التقرير  

عمال او بيعها بـات      إن ملكية اال   :وقال. سلع استهالكية وسكن، باتوا يكسبون ثرواتهم المالية بدال من وراثتها         
)  في المئة  24(لثروة أغلب اثرياء العالم، ويأتي الدخل في المرتبة الثانية          )  في المئة  37(هو المصدر االساسي    

 في المئة كمصدر لثروة     21 في المئة، مقارنة بنسبة      18(كمصدر للثروة، بينما تأتي الوراثة في المرتبة الثالثة         
وأفاد التقرير انه في اميركا الـشمالية        ). 2001وة االوروبيين في العام      في المئة كمصدر ثر    37االميركيين و 

ثـم  )  في المئـة   26(من الثروة من الدخل وتأتي االعمال في المرتبة الثانية          )  في المئة  32(ينشأ الجزء االكبر    
ي المئة بينمـا     ف 50اما في اوروبا فإن ملكية االعمال هي المصدر الرئيسي للثروة أي            ).  في المئة  16(الوراثة  

 في المئة من اصـحاب  32اما في الشرق االوسط فإن ثروة .  في المئة فقط13تشكل الثروة المتأتية من الدخل      
بينما امثالهم في الباسيفيك اآلسيوي اصبحوا اثرياء من اعمـالهم الخاصـة وأداء             . الماليين فيه هي من الوراثة    

 بارعين جدا في خلق الثروة الجديـدة دون االتكـال فقـط علـى               وأفاد التقرير ان األثرياء باتوا    . استثماراتهم
االزدهار االقتصادي العالمي واألداء في السوق لتوسيع اصولهم ورجح نمو عدد االثرياء بمعدل سنوي مركب               

 . في المئة6يوازي 
  12/7/2006السفير 

  
  ستراتيجية للغد دع اإل: رسالة من والدة جندي إلى أولمرت .68

  أوريت أغمي
ثمة . مصيرنا بين يديك  . لكنك أنت من اختار هذا المنصب     . أنت رئيس الحكومة وأنا ال أحسدك     : يا إيهود سالم  

يمكنك أن تهتم بمعالجة مصيرنا بشكل عام الحقا، أما اآلن فإن بـين يـديك               . بين يديك أمر بالغ األهمية اآلن     
  . مصير أحد أبنائنا جميعا

وعليه فإن كل الكالم    . إنه ابننا جميعا  . بن الجيران أو ابن أصدقاء    يمكن أن يكون هذا الشخص ابنك أو حفيدك، ا        
ال يهمني إذا كانوا يريدون أن يختطفوا المزيد غدا، ألنهم في           .  وقدرة الردع ليس مهما اآلن     اإلستراتيجيةبشأن  

د نفعا، ألنك    التي استُخدمت حتى اآلن لم تج       اإلستراتيجية .الواقع يريدون ذلك، وهم يريدون أيضا تنفيذ عمليات       
لم تبذل جهودا كبيرة لمحادثات مكثفة مع أبو مازن، وألن شارون، سلفك، قوض قوته من خالل التـصريحات                  

.  غير ذي شأن، كما لو أنـه لـيس شـريكا           أيضاكالكما تعامل معه كما لو أنه هو        . عن ضعف رئيس السلطة   
  . تعاملتم معه كما تعاملتم مع الجميع

أنا ُأفكر اليوم بهـذا الفتـى       : أما اليوم فثمة أمر مغاير    . س وهذا ما سيكون غدا أيضا     هذا كان أم  : لكن كما قلت  
أنا أسأل نفسي هل هو حي، ماذا       . عندما ُأفكر فيه في هذه األيام، تمتلئ عيناي بالدموع        . الذي ذهب للدفاع عنك   

أنت ال تستطيع أن تعيدهم،     اآلخرون ماتوا، و  . يحصل معه، بماذا يفكر، ماذا يحصل لوالديه، ألقاربه وأصدقائه        
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لو كنت مكانك لتحدثت مع الـشيطان       . لكن ربما ثمة فرصة لهذا الفتى في أن يعود إلى البيت وأن يحيا طويال             
هـم غاضـبون، تعرضـوا    . إنهم شباب آخرون في سن العشرين. أيضا، ومن يعتقل هذا الشاب ليس الشيطان   

انك لدعوتهم إلى مكتبك، لكنت أصدرت نداء عالميا تفيـد          لو كنت مك  . لغسيل دماغ، ناقمون، لكنهم أيضا شباب     
فيه أنك مستعد للتحدث مع كل واحد في أي وقت، وأن جندينا هو ابننا جميعا وأننا سنفعل كل ما فـي وسـعنا                       

  . إلعادته
 أسِد لي معروفا يا إيهود، إنس العمليات البطولية الجتياح أعماق مناطق غير معروفة، والتي من المؤكـد أنـه                  

أوضح لي يا إيهـود،     . سيقتل فيها جنود آخرون، وربما يتم أسر جنود آخرين أحياء، ويبدأ كل شيء من جديد              
لماذا يتطوع الشباب في الجيش اإلسرائيلي؟ لماذا نحن، األمهات واآلباء، سنوافق على إرسالهم في حال علمنا                 

  . هذا إفالس أخالقي. يب والموتأنهم في حال تعرضوا لألسر، ال سمح اهللا، فإنهم سيتعرضون للتعذ
يمكنك غدا الـشروع  . غدا، بعد أن تفعل كل شيء، وبالنسبة إلي فلتفرج عن أسرى، يمكنك أن تفكر استراتيجيا            

  . تحدث غدا مع المعتدلين، بشكل مكثف، ألن مصيرنا جميعا بين يديك. في إصالح ما لم يفعله أسالفك
  2006 / 11/7معاريف 

  12/7/2006المستقبل 
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  حسن نافعة     

على شاطئ غزة كانت الطفلة الفلسطينية ذات السنوات السبع تلهو بعيداً عن عائلتها التي اصطحبتها إلى هناك                 
ـ                  سطيني بحثاً عن قسط من الراحة يعوضها عناء يوم آخر عصيب من أيام الحصار المفروض على الشعب الفل

لم تكن أحـالم    . األعزل والذي تصر إسرائيل على تجويعه وتركيعه إلى أن يقبل بإمالءاتها تحت تهديد السالح             
األسرة الفلسطينية البسيطة تتجاوز األمل في استنشاق قدر من الهواء النقي تستعيض به عن التلوث المنبعـث                 

اء قليالً في جو من الهـدوء بعيـداً عـن أزيـز             من مدينة مكتظة بالبشر وبركام المنازل المهدمة، واالسترخ       
لكن لم تكد جفون العائلة المتعبة ترتخي قلـيالً حتـى دوى            . الطائرات في السماء وهدير المدافع فوق األرض      

لم يكن باستطاعة طفلتنا الصغيرة الالهية على الشاطئ بعيداً أن          . انفجار هائل قطع سكون الشاطئ وبدد سكينته      
لها، لكن الرعب الذي أنزله االنفجار في قلب هدى جعلها تهرول ذاهلة في اتجاه المكان               تستوعب ما يجري حو   

وحين لم تعثر عينا الطفلة ذات السنوات السبع إال علـى           . الذي كانت قد تركت فيه والديها وأخواتها قبل دقائق        
اخ هستيري اسـتطاعت    أشالء متناثرة فوق رمال محتقنة بلون الدم كان من الطبيعي أن تنتاب هدى حالة صر              

قناة الجزيرة تسجيلها ونقلها بالصوت والصورة إلى سمع العالم وبصره قبل أن تعود وحيدة إلى منزلها بعـدما                  
لم يكن الذهول قد فارق الطفلة الملتاعة بعد، حين راحـت           .  من أعز ما تملك    ةاإلسرائيليحرمتها قنابل البحرية    

  . الفضائية ذاتها حقيقة ما جرى، وربما ال يفارقها إلى األبدفي اليوم التالي تحكي بنفسها عبر القناة
قبل ذك بشهور، وبعيداً عن المكان الذي شهد مأساة هدى الفلسطينية، كانت مأساة أفظع تنتظر عبير العراقيـة                  

ـ        . في مدينة المحمودية الواقعة على بعد عشرات األميال جنوب بغداد          ك لم تكن الفتاة ذات الستة عشر ربيعاً تمل
حتى ترف الذهاب إلى الشاطئ مع عائلتها، لكنها كانت تجد نفسها مضطرة للذهاب إلى السوق القريبة من بيتها                  

 الذين كانت   األميركيينلقضاء ما تحتاجه عائلتها، ولم يكن بوسعها أن تفعل شيئاً لدفع النظرات الجائعة للجنود               
رات جنود نقطة التفتيش تتطـور إلـى محـاوالت          وعندما راحت نظ  . تمر بهم جيئة وعودة عند نقطة التفتيش      

مكشوفة للتحرش واالحتكاك لم تجد الصبية الخجولة بداً من إخبار والدتها التي نصحتها باالحتجاب في المنزل                
غير أن احتجاب الفتاة لم يثن هؤالء الجنود عن محاولة الحصول على مأربهم من الطفلة               . حرصاً على سالمتها  

وبعد أسبوع كامل من التخطيط والرصد والمتابعة اقتحموا منزلها         . ل لها وال قوة بأي وسيلة     البريئة التي ال حو   
وفي محاولة مـنهم إلخفـاء معـالم        . ثم حالوا بينها وبين أسرتها قبل أن يتناوبوا اغتصابها كالوحوش الكاسرة          
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ها التـي تـضم والـديها       جريمتهم البشعة قرروا التخلص بالقتل ليس من الفتاة وحدها بل من كل أفراد أسـرت              
وشقيقتها التي لم يتجاوز عمرها السنوات السبع ثم سكبوا سائالً قابالً لالشتعال على أجساد الضحايا وأضـرموا              

  .النيران في المنزل ليبدو كأنه تعرض لحريق القصف
 كاميراتهـا أن    لم يعرف العالم بمأساة عبير العراقية من خالل القنوات الفضائية العربية التي لم يكن بمقـدور               

تصل إلى هناك لتسجل تفاصيلها بالصوت والصورة مثلما فعلت مع مأساة هدى الفلسطينية، بـل مـن خـالل                   
فـصحيفة  .  مارس الماضـي / آذار3اإلعالم األميركي نفسه، وبعد شهور من الجريمة التي جرت وقائعها يوم       
لى عن وقوع الجريمـة التـي بـدأت         الـ واشنطن بوست هي التي كشفت األسبوع الماضي فقط وللمرة األو          
ولم يتحرك القضاء العسكري األميركي     . تتكشف تفاصيلها البشعة تباعاً، بعد وشاية من زمالء للمجرمين أنفسهم         

  .لمحاكمة المتهمين إال بعد أن تحولت الجريمة إلى فضيحة سياسية وإعالمية كبرى
 الطفلة الفلسطينية هدى غالية أو الصبية العراقية        كان من الممكن التعامل مع مأساة من النوع الذي تعرضت له          

فمن الوارد سقوط قنبلة بطريق الخطأ فوق أسرة تـستجم علـى            . عبير قاسم الجبالي باعتبارها حوادث فردية     
شاطئ في زمن الحرب، مثلما حدث ألسرة هدى، ومن الوارد أن يرتكب جندي مختل عقلياً جريمة اغتـصاب                  

غير أن السياق العام لما يجـري مـن وقـائع           . ر محتلة، مثلما حدث ألسرة عبير     وقتل في دولة محتلة أو غي     
 إفـراز وحقائق على األرض يجعلنا أكثر ميالً لالعتقاد بأن ما جرى لعبير في العراق ولهدى في فلسطين هو                  

طبيعي لسياسة منهجية تستهدف تخويف الشعبين العراقي والفلسطيني كوسيلة لتركيعهمـا وإجبارهمـا علـى               
  .والدالئل أكثر من أن تحصى أو تعد. االستسالم لواقع االحتالل والقبول به

ففي العراق يمارس جيش االحتالل األميركي، والذي فوجئ بحجم المقاومة العراقية وبقدرتها علـى الـصمود                
ما في ذلك   واالستمرار، سياسة العقاب الجماعي لسكان المناطق التي ترفع لواء المقاومة أو تساعد المقاومين، ب             

بل إن مـا    . وما جرى للفلوجة وغيرها من مدن عراقية كثيرة يقطع بذلك         . سياسة التدمير الكامل للبنى التحتية    
 نوفمبر من العام الماضي، والذي بدأ يأخذ أخيراً طعم فـضيحة            /وقع في مدينة الحديثة في شهر تشرين الثاني       

كثر مما يعكس مزاج مقاتلين أفـراد أو جماعـات          كبرى جديدة، يعكس منهج سياسة دولة غرست في الوحل بأ         
فما إن رأى أفراد إحدى مفارز الجيش واحداً من زمالئهم يسقط صـريعاً بلغـم               . أصيبوا بنوبة هيجان عصبية   

أرضي زرعته المقاومة حتى راحوا يطلقون النيران في كل اتجاه على المدنيين العزل ويحصدوا أرواح أربـع                 
وعلينا أن نتوقع تكرار هذا النوع من الجرائم التي لن          . ألطفال والنساء والشيوخ  وعشرين شخصاً معظمهم من ا    

ومع ذلك واهم كل من يعتقد أن االحتالل األميركي سـيخرج إال            . تنتهي إال بانتهاء االحتالل األميركي للعراق     
 من أجل النفط وأشـياء      ففي تقديري أن اإلدارة األميركية الحالية ستظل تمسك بالبقاء هناك         . إذا أجبر على ذلك   

  .أخرى، حتى لو كان الثمن هو حرب أهلية شاملة وتقسيم للعراق
تمهيداً لتركيعه وإجبـاره    , أما في فلسطين فتبدو سياسة إسرائيل المنهجية التي تستهدف إخافة الشعب الفلسطيني           

 سياق الرؤية الشاملة لمـا  وال يمكن فهم مأساة هدى إال في. على االستسالم للشروط اإلسرائيلية، أكثر وضوحاً   
فطبقاً للمصادر اإلسرائيلية نفسها وصل عدد ضحايا العنف اإلسرائيلي مـن           . يجري لبقية األطفال الفلسطينيين   

 يونيو  / حزيران 21 وحتى   2000 سبتمبر عام    / أيلول 28األطفال الفلسطينيين منذ اندالع انتفاضة األقصى في        
ن الصعب جداً أن نصدق أن هذا العدد الضخم مـن األطفـال القتلـى               وم.  معتقالً 355 قتيالً و  755الماضي،  

وحتى إذا صدقنا أن كل هؤالء سقطوا بطريق الخطأ فمـاذا عـن             . سقطوا في حوادث فردية أو بطريق الخطأ      
فقد بات مـن    . األطفال المعتقلين في السجون اإلسرائيلية؟ هل أخذوا إلى هذه السجون بطريق الخطأ؟ طبعاً ال             

كل ذي ضمير حي أن إسرائيل، بقتلها واعتقالها لهؤالء األطفال، إنما تمارس سياسة منهجية تستهدف               الواضح ل 
 واألمهات وابتزازهم لتثبيط همم شعب يطالب بحريته واستقالله، واالنتقام ممن يصر مـنهم              اآلباءالضغط على   

  .على االستمرار في مطالبه مهما بلغت التضحيات
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همنا بأن مشكلتها ليست مع المقاومة المشروعة لالحتالل، وأنها على اسـتعداد ألن             كانت إسرائيل تحاول أن تو    
تتفهم منطق هذه المقاومة حتى وإن لم تتفق معها بل وأن تتعامل معها وفقاً لما تقضي به األعراف والقـوانين                    

غير . لمطاعم واألندية الدولية، ألن مشكلتها مع اإلرهابيين الذين يفجرون أنفسهم في الحافالت وفي المقاهي وا            
 العملية العسكرية األخيرة، والتي تبنتها ثالث فصائل للمقاومة وأسر فيها جندي إسرائيلي، جاءت لتكـشف                أن

فعلى رغم أن الهجوم الذي قامت به الفصائل الفلسطينية استهدف ثكنـة عـسكرية              . زيف هذا المنطق وخداعه   
تهم ويقتلونهم، إال أن إسرائيل ردت بضرب محطات الكهربـاء          وجنوداً يغيرون عليهم كل يوم بدباباتهم وطائرا      

والماء وشنت غارات بالطائرات قتل فيها، حتى كتابة هذه السطور، ستون شخصاً معظمهم من المدنيين وجرح                
ورغم أن األسير جندي نظامي في الجيش اإلسرائيلي ردت إسرائيل باختطاف وزراء مـن الـسلطة                . المئات

في سياق كهذا لم يعد بمقدور أي شخص بقيت لديه ذرة مـن ضـمير سـوى                 . بة ديمقراطياً الفلسطينية المنتخ 
االعتراف بأن إسرائيل استخدمت الجندي األسير كذريعة، مثلما استخدمت ذرائع كثيرة من قبل، لتنفيذ مخطـط                

قـدماً فـي تنفيـذ      وسواء قدم الفلسطينيون السرائيل ما تحتاجه من ذرائع أم لم يقدموا فستمضي             . مرسوم سلفاً 
  .مخططها الرامي الستكمال مشروعها الصهيوني على األرض من دون أن تلوي على شيء

جوهر المشكلة أن إسرائيل ال تنظر للفلسطينيين باعتبارهم شعباً له حقوق، وإنمـا باعتبـارهم مجـرد قنبلـة                   
عة للشعب الفلسطيني آلمنت بأن     فلو كانت إسرائيل تعترف حقاً بالحقوق المشرو      . ديموغرافية يتعين نزع فتيلها   

الحل الوحيد للنزاع يكمن في اقتسام فلسطين التاريخية بين شعبين لكل منهما نفس الحقوق والواجبات، ولسعت                
غير أن إسرائيل ال تعترف بأي حقوق تاريخية للـشعب الفلـسطيني   . من أجل وضع هذا الحل موضع التطبيق     

ودة لشعب واحد مختار هو الشعب اليهودي الذي مـا زال أغلبـه   على أرض فلسطين التي تعتبرها أرضاً موع     
كل ما يعنيها هو إزالة الخطر الديموغرافي الذي يشكله وجود شعب فلسطيني بوضع مـن               . يعيش في الشتات  

وال بأس من وجود صلة سياسة وقانونية ما بين هـذه           . بقي منه داخل معازل يسيطر عليها الجيش اإلسرائيلي       
خـصوصاً أمـام اإلدارة     ,  اسم الدولة عليها كي يصبح بوسع إسرائيل أن تدعي أمام العـالم            المعازل وإطالق 

األميركية، أنها لم تتخل عن خارطة الطريق، وأنها تعمل جاهدة لترجمة رؤية بوش إلى حل يقوم على الدولتين                  
  !وبذل كل ما تستطيع لوضع هذا الحل موضع التنفيذ

 وجود صلة عضوية بين ما يجري في فلسطين وما يجري في العراق، كما              الشعوب العربية باتت على يقين من     
باتت تدرك تمام اإلدراك أن صرخات هدى الفلسطينية وعبير العراقية ليست سوى تنويعات مختلفـة الجـرس                 
ألنين أمة بأسرها تصر الواليات المتحدة وإسرائيل على استباحة عرضها والنيل من شـرفها تحـت دعـوى                  

والمشكلة ال تكمن في اإلدارة األميركية أو في حكومة إسرائيل اليمينيتين المتطـرفتين، ألن              . ابمكافحة اإلره 
فإذا كان بوسعنا أن نفهم أن اإلدارة األميركيـة تريـد           . لهما دوافع يمكن فهمها حتى وإن لم نقبل بمشروعيتها        

ع في سرقة الكنز، وأن الحكومـة       االستحواذ على نفط العراق الوفير وأن ضعف هذا البلد العربي أغرى بالطم           
لكـن كيـف    . اإلسرائيلية تريد تصفية القضية الفلسطينية بطريقتها دعما للمشروع الصهيوني وحماية لمستقبله          

يمكن لنا أن نفهم تخاذل النظم العربية إلى هذا الحد؟ وهل بوسع أي منها أن يضمن الحفاظ على مـصالحه إذا                     
  للمشروع اإلسرائيلي في فلسطين أن ينجحا؟قدر للمشروع األميركي في العراق و

قد يقول قائل أنه يصعب تصور أن تكون النظم العربية الحالية، بما فيها النظم األكثر تحالفـاً مـع الواليـات                     
المتحدة واألكثر تطبيعاً للعالقات مع إسرائيل، ترغب حقاً في إنجاح المشروعين األميركي واإلسـرائيلي فـي                

عن مقاومة أي منهما، بل العجز حتى عن االعتراض العلني على الـسياسات األميركيـة               لكن العجز   . المنطقة
 أيفليس بمقـدور    . واإلسرائيلية في المنطقة، يضع هذه األنظمة في موضع التواطؤ الكامل مع تلك السياسات            

هـا بعوائـد    وطني في العالم العربي أن يصدق أن الدول العربية، خصوصاً تلك التي امتألت خزائنها عن آخر               
النفط المرتفع الثمن، تعجز عن دفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وال تجرؤ حتى على المطالبـة                 

لقد أصبح في يقين الشعوب العربية على األرجح        . العلنية بوضع جدول زمني لالنسحاب األميركي من العراق       
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,  في انسحاب القوات األميركية من العراق      أن نظمها غير راغبة ال في دفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وال           
  .وذلك لسبب بسيط وهو أنها تحولت، مكرهة أو مخيرة، إلى أدوات في يد الواليات المتحدة وإسرائيل

لم يبق سوى األمل في أن تساعد صرخات هدى الفلسطينية وعبير العراقية في إسقاط ما تبقى من أقنعة تحاول                   
فقد بات واضحاً أنها جميعاً متورطة ومتواطئـة        . ية والعربية أن تتخفى وراءها    السياسات األميركية واإلسرائيل  

  .في مؤامرة اغتصاب أمة تبدو في حالة بحث عمن يدافع عن شرفها المنتهك
  12/7/2006الحياة 

  
  

  دعوة لرؤية األمور كما هي عليه .70
  محمود الريماوي  

تل أبيب، سعياً لتحقيق نتائج عملية ولو متواضـعة،         أن يقوم بلد كمصر بوساطة بين الفلسطينيين و       : ما األفضل 
كالتوسط الذي دار خالل األسبوعين الماضيين، أم تكتفي بالتعبير عن موقف سياسي يناصر الطرف المـسلوب                

  الحقوق؟
مبعث هذا السؤال هو التردي الذي شهده الوضع في األراضي المحتلة، مع االنفـالت المتجـدد لالجتياحـات                  

تخللها من مجازر متفرقة وأعمال تدمير واسعة النطاق، تحت غطاء من أزمة اختطاف جنـدي               المتكررة، وما   
  .وكذلك ما أثارته هذه الوساطة من أصداء إعالمية متضاربة، حول مزاياها ومدى جدواها. إسرائيلي

اتجـاه واحـد،     أن الخيارات األحادية ب    إلى التساؤل، فإنه من المهم اإلشارة       أوفي محاولة اإلجابة عن السؤال      
ليست هي أفضل الخيارات بالضرورة في التعامل مع صراع معقد يتمتع به طرف واحد بأرجحية عـسكرية،                 

  .وبدعم دولي ال يقتصر على الحليف األمريكي فحسب
وحتى ال يسترسل المرء في المقدمات، فإن الخيار األفضل كما تدل خبرة التعامل مع دولة االحتالل، هو الجمع                  

وليس في ذلك من تعارض كما قد يفهم األمر دبلوماسيون          . ط أو التفاوض والموقف السياسي الحازم     بين التوس 
محترفون يشككون بإمكانية التوسط حين يقترن باتخاذ مواقف مسبقة، سلبية مع هذا الطرف ومناصرة للطرف               

قين متنازعين مستنداً   فالوسيط المصري في هذه الحالة ليس مجرد طرف ثالث، يسعى للتقريب بين فري            . اآلخر
فمصر رغم معاهدة السالم مـع تـل        .  اكتساب ثقتهما وصداقتهما والتأثير فيهما     إلى الحياد بينهما، والسعي     إلى

زال في قلب ومقدم المجموعة العربية، وتلتزم بمقررات القمم العربية، وباستعادة الحقوق المـسلوبة،               ت أبيب ال 
 مصر في التعامـل     إليهار يدرك ذلك، ويدرك المرجعيات التي تحتكم        والطرف اآلخ . وباستكمال حلقات السالم  

مع مجمل الوضع، وهي مرجعيات دولية في نهاية األمر، إذا أراد المرء غض النظر مؤقتاً عـن االلتزامـات                   
تزال أن تعمل القاهرة ما أمكنها ذلك على تحقيق أهداف عملية، من قبيـل وقـف                 لقد كان مؤمالً وال   . العربية
غيـر أن   . تداءات اإلسرائيلية وإطالق الصواريخ الفلسطينية، وفتح ملف األسرى والمخطوفين من الجانبين          االع

ومـا  . بلوغ هذه النتائج يبدو متعذراً، فتل أبيب ال تعترف ال بشريك في المفاوضات وال بوجود الطرف اآلخر                
خراج االمالءات بطريقة ملطفة،    تعمل عليه هو فرض االمالءات، والترحيب بأي جهود تساعد على صياغة وإ           

  !كإظهارها بأنها ثمرة مفاوضات، وأن التفاوض سوف يتواصل مستقبالً حول قضايا وشؤون أخرى 
إنها معضلة سياسية، فتل أبيب تتصرف باعتبـار أنهـا ليـست بحاجـة              . المشكلة إذن تتعدى األزمة األخيرة    

ك، والترحيب بأي خطط لالحتالل لتضييق رقعتـه        للتفاوض على جميع المستويات، وأن على اآلخرين تفهم ذل        
وكل الحلول راهنـاً    . مع تكريس االستيالء على مساحات هائلة، وهذا هو فحوى حل أولمرت األحادي الجانب            

ومستقبالً ستكون حسب الرؤية اإلسرائيلية من طرف واحد، وأن على اآلخرين، فلسطينيين وعربـاً ومجتمـع                
  .دولي، التكيف معها
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تل أبيب في األزمة األخيرة على استعادة الجندي بالقوة أو بالتوسط، ولكنها عملـت علـى تقـويض                  لم تعمل   
الحكومة الفلسطينية وعزل رئاسة السلطة، وتدمير المرافق الحيوية والبنية األساسية مـن محطـات كهربـاء                

 حلـول   كل ذلك من أجل شـق الطريـق نحـو         . ومطار ومزارع ومصانع وطرق وشل الوزارات واإلدارات      
وعليه، فإنه من المستحيل عملياً التوسط لدى تل أبيب، ما دامت تزدري الحـل الـسياسي للـصراع،         . توسعية

. وترفض االعتراف بالنظام الفلسطيني وتمضي في تقويضه، وتأبى التوقف عن سفك الدماء بـصورة يوميـة               
 أي نتيجة؟ وهل تـرك األمـور        لىإهل السلبية أجدى؟ وهل االمتناع عن التوسط يؤدي         : وهنا قد يثور تساؤل   

  .نعم: تتفاقم هو أفضل؟ والجواب لألسف الشديد عن هذه التساؤالت هو
إن اتخاذ موقف سياسي نقدي وحازم يسمي األمور بأسمائها، ويكشف النهج العدواني والتوسعي المتمادي هـو                

 ال مجـال للـصمت علـى        أفضل، وهو ما يفتح الطريق الحقاً أمام توسط جدي، بعد أن تدرك تل أبيب أنـه               
جرائمها، وال تهاون مع نهجها التوسعي الذي يبتلع األراضي والحقوق العربية، ويقوض المـشروع الـسلمي                

  .تقويضاً تاماً
  12/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الُعكّاز أعوج من رأسه .71

  أحمد الحيلة 
ية حاولت إطالق صاروخين فجر     كشفت مصادر في األمن الوقائي الفلسطيني في طولكرم، أن مجموعة فلسطين          

برتقال بالقرب من قرية الجاروشية شمال مدينة طـولكرم، فـي واد            ) بستان(من بيارة   ) 7/7/2006(الجمعة  
وأضافت تلك المصادر أنه عند محاولة المقـاومين إطـالق          . يسمى واد الشام وعلى مقربة من الجدار الفاصل       

وت انفجار كبير، مما دفع سكان المنطقة إلبالغ األمـن          الصاروخين، فشل إطالق الصاروخ األول وأصدر ص      
الفلسطيني عن صوت انفجار غامض، فما كان من عناصر الوقائي إال البحث، فعثـروا علـى صـاروخين؛                  

المركز الفلسطيني لإلعـالم،    . (احدهما معد لإلطالق، فقاموا بتفكيكه، واآلخر منفجر، فجمعوا بقاياه وأخذوهما         
فـي يـوم الجمعـة      : خبـراً يقـول   ) 10/7/2006(لسياق، أوردت صحيفة هآرتس     في ذات ا  . )9/7/2006
وضعت األجهزة األمنية الفلسطينية يدها على صاروخين في طولكرم، واحد منهما كان أغلـب              ) 7/7/2006(

الظن في مرحلة كفيلة بأن يكون جاهزاً لإلطالق، وقد نقلت األجهزة األمنية الفلسطينية الـصاروخين للجـيش                 
  .ائيلياإلسر

نلمس العذر من القارئ على تكرار الخبر من مصدرين مختلفين، فإننا قصدنا من ذلك التأكيـد علـى وقـوع                    
ومن ثم لفت النظر إلى ما أوردته صحيفة هآرتس في ذيل خبرها، من أن األجهزة األمنية الفلـسطينية               .الحادثة

   !!نقلت الصاروخين للجيش اإلسرائيلي
 األمنية الفلسطينية، تعمل بإمرة الجـيش اإلسـرائيلي، أم بـإمرة رئـيس الـسلطة                وهنا نتساءل، هل األجهزة   

  !الفلسطينية، القائد األعلى للقوات المسلحة، السيد محمود عباس؟
   وهل تسليم الصاروخين أو المعلومات عن المقاومة عمالً فردياً، أم سياسة ومنهج؟

 تؤكد على وجود تعاون وتنـسيق رسـمي بـين األمـن             أعتقد أن اتفاقية أوسلو، وتجربة الماضي بتفاصيلها،      
هذا التنسيق والتعاون ـ المستنكر والمدان ـ كان مبرراً ومفهوماً في السابق عنـدما     .الفلسطيني واإلسرائيلي

ولكن أن   .كان االحتالل يعترف بالطرف الفلسطيني شريكاً للسالم المزعوم، وتجري المفاوضات بين الطرفين           
ل إمداد االحتالل بالمعلومات من طرف واحد بعد أن تنكر االحتالل للشريك وأدار ظهره لكل               يستمر التعاون، ب  

المراهنين على التسوية السياسية، وبعد عودة االحتالل المباشر إلى الضفة الغربية، وقتل الرئيس أبـو عمـار                 
  .بالسم في مقره أثناء حصاره، أمر ال يقبله عقل وال يستقيم معه منطق
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ألمر أن إمداد أجهزة األمن الفلسطينية االحتالل بالمعلومات عن المقاومة الفلسطينية، يأتي أثناء قيـام            األدهى وا 
االحتالل بحملة عسكرية مسعورة ضد الشعب الفلسطيني األعزل الذي يقتل ويذبح ليالً ونهاراً منذ أسـبوعين،                

شـهيداً  50ر التي راح ضـحيتها أكثـر مـن          واألجهزة األمنية الفلسطينية ال تحرك ساكناً وهي تشاهد المجاز        
 فلسطيني معظمهم من المدنيين، إضافة لتدمير االحتالل لمحطات الكهرباء، والطرق،           200وأصيب خاللها نحو    

والمؤسسات التعليمية، واختطافه لعشرات النواب والوزراء وانضمامهم آلالف األسرى الذين يعانون في مسالخ             
 يظلم العنصر أو المجنّد الفلسطيني المأمور، وحتى ال يؤخذ األمر بالتعميم، فإن             وحتى ال  .االحتالل اإلسرائيلي 

من يتحمل المسؤولية هم رؤساء في األجهزة األمنية الفلسطينية وعلى رأسهم القائد األعلى للقـوات المـسلحة،          
وشبيهاتها، بـسبب   رئيس السلطة الوطنية السيد محمود عباس، المسؤول األول واألخير عن وقوع تلك الحادثة              

  .سياسته األمنية، ولمسؤوليته المباشرة عن أمن الشعب الذي منحه الثقة
فماذا يفهم، عندما يلغي الرئيس محمود عباس قراراً أصدره وزير الداخلية باستنفار األجهزة األمنية الفلسطينية،               

) عبـاس (تبار أنه يأتي من الرئيس      هذا القرار الغ باع   : والتصدي للعدوان وأمطار الصيف اإلسرائيلية، ويقول     
فقط؟ وفي نفس الوقت ال يعطي فيه الرئيس عباس أي أمر لتلك األجهزة بالتصدي لالحـتالل الـذي ينتهـك                    

هل الدفاع عن النساء واألطفال يأتي ضمن عسكرة االنتفاضة التي يرفـضها الـرئيس              ! حرمات الفلسطينيين؟ 
  !عباس؟

سرائيلي باالتصال باألمن الفلسطيني، يطلب منهم إخالء منطقة مطار غزة          وما الذي يفهم عندما يقوم الجيش اإل      
الدولي من عناصر وضباط األمن الفلسطيني حرصاً على سالمتهم ليلة اجتياح الدبابات اإلسـرائيلية لجنـوب                
شرق مدينة رفح وسيطرتها على المطار والحدود الجنوبية استعداداً للهجوم على مدينـة رفـح ودك منازلهـا                  

  !بقذائف الدبابات وصواريخ الطائرات؟
ونقول أن الشعب الفلسطيني شعب عظيم، يستحق قيادة أفضل وأقدر فـ العكـاز أعـوج مـن                .. نترك اإلجابة 

  .رأسه
11/7/2006  

  
  بين الوهم والحقيقة في أمطار الصيف .72

  فريد أبوضهير. د
رضت الحصار، ومعها الواليات المتحدة     ندما ف ع.. إلى أين تذهب إسرائيل في سياستها تجاه الشعب الفلسطيني؟        

وأوروبا على الحكومة الجديدة، كان الحديث عن محاصرة هذه الحكومة ودفعها لالعتراف بإسرائيل، وجرهـا               
ولكن عندما بدأ األمر يتجه إلى التصعيد العسكري من خـالل           . إلى ما يترتب على هذا االعتراف من تنازالت       

ت الواسعة في صفوف رموز الحكومة والمجلس التـشريعي فـي إطـار             محاصرة قطاع غزة وحملة االعتقاال    
عملية أمطار الصيف، أصبح األمر أكثر تعقيدا، وأبعد من مجرد ضغط على الحكومة، أو محاصـرة لحركـة                  

  .حماس
الحالة الراهنة تشير إلى أن إسرائيل تعتزم تحقيق أهداف بعيدة، تتجاوز اإلفراج عن الجندي األسير، أو دفـع                  

فهذه العملية العسكرية من شأنها أن تؤدي إلى تعقيد األمور بشكل يجعل من             . ومة إلى االعتراف بإسرائيل   الحك
بل إن العمليات العسكرية في مثل هذه الحالة قد تؤدي إلى مقتل الجندي،             . تحقيق األهداف المعلنة أمرا متعذرا    

من الواضح كذلك أن الحملة لن تؤدي، كمـا         و. وبالتأكيد لن يؤدي إلى أن تتخلى حماس عن أهدافها وبرامجها         
يأمل اإلسرائيليون، إلى استسالم الشعب الفلسطيني، وقيامه بالـضغط علـى حكومتـه لالسـتجابة للـشروط                 

  .اإلسرائيلية
إن مشكلة إسرائيل أنها ال تتعلم من التجارب السابقة، وتستمتع بالمغامرات حتى لو أدت إلى كوارث سياسية أو                  

د أن تفوقها العسكري، ونفوذها السياسي في العالم، يمثالن حصانة لها، ويوفران درعا واقيا من               وتعتق. إنسانية
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وهذه في ظني حسابات خاطئة تماما، وغير معقولة، وال تصلح للتعامل مع الفلسطينيين             . أية تبعات سلبية عليها   
 طالت قيادات حركة حماس،     1989إسرائيل شنت حملة اعتقاالت سنة       .ومع العرب في المنظور االستراتيجي    

 قياديا من حماس والجهاد إلى جنوب لبنان سـنة          415وقامت بإبعاد   . ولكنها لم تجتث الحركة، كما كانت تأمل      
 دولـة سـنة     30وحشدت أكثر من    . ، ولم يؤد ذلك إال إلى تقوية حماس وزيادة التفاف الجماهير حولها           1992
ثـم  . ك إال إلى اتساع نفوذ حماس في الشارع الفلـسطيني          في شرم الشيخ لمحاصرة حماس، فلم يؤد ذل        1996

قامت أثناء انتفاضة األقصى باغتيال كبار قيادات هذه الحركة، السياسيين والعسكريين، وعلى رأسـهم الـشيخ                
ولكن، وعلى  . أحمد ياسين مؤسس الحركة، على أمل أن تضعف، أو أن تستسلم، أو أن ينفض الناس من حولها                

ائيليين، فقد أدى ذلك إلى فوز هذه الحركة في انتخابات عدد كبير من البلـديات، وحققـت                 عكس أمنيات اإلسر  
  .فوزا كبيرا في انتخابات المجلس التشريعي، وتمكنت من تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

 أكثـر،   إسرائيل تعلم جيدا أن استهداف المقاومة الفلسطينية يزيد من التأييد الشعبي لها، ويعطيهـا مـصداقية               
  .ويجعلها األمل الوحيد في وجدان الجماهير الذين يرزحون تحت نير االحتالل

  إذن، ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل؟
من المهم أن تفهم إسرائيل والواليات المتحدة أن الكيل بمكيالين لن يحل المـشكلة، ولـن يـضعف الطـرف                    

فالواليات المتحدة تحدثت مرارا    . لشعوب لتلك الدول  بل إن مثل هذه السياسة تزيد من كراهية ا        . الضعيف أكثر 
في الواقع أن الواليات المتحدة ال تريد أن        . عن أسباب تزايد كراهية الشعوب لها، وقالت أنها ال تفهم سبب ذلك           

الواليات المتحدة وإسرائيل تتسببان في معاناة الشعب الفلـسطيني،         . تعرف السبب، أو أنها تغمض عينيها عنه      
هذه الدول، ومعها الـدول     . وهذا هو السبب على وجه التحديد     .  الشعوب العربية واإلسالمية بشكل عام     ومعاناة

األوروبية ال تعبأ بحياة الشعوب، ولكنها تنتفض، وتغضب، وترعد وتزبد، حين يصيب أيـا مـن مواطنيهـا                  
 اآلخرين ليست أغلـى مـن       هذه المفارقة تزيد من ألم الشعوب العربية واإلسالمية التي ترى أن دماء           . مكروه

الحق في الدفاع عن نفسها، ولكنها لم تقل أن         ) الدولة المحتلة (الواليات المتحدة قالت أن إلسرائيل       .دماء أبنائها 
وهذه مفارقة تزيد من كراهية الـشعوب       . الحق في الدفاع عن نفسه    ) الواقع تحت االحتالل  (للشعب الفلسطيني   
  .للسياسة األمريكية

 يتحدثون في وسائل اإلعالم العربية، ومنها الجزيرة وأبو ظبي وغيرها، عن مبررات سياسـاتهم،               اإلسرائيليون
ويجدون ألف سبب وسبب لقتل األطفال والنساء، ويضعون األفكار العدوانية في جمل منمقـة، تبـدو للجاهـل                  

معسول، تقـربهم مـن     ويظنون أن ظهورهم على الشاشات العربية، بابتساماتهم العريضة، وكالمهم ال         . منطقية
. ولكن الحقيقة عكس ذلـك تمامـا      . المواطن العربي، أو على األقل تخفف من كراهية الشعوب لهم ولسياساتهم          

فكل كلمة يقولها اإلسرائيليون واألمريكان في اإلعالم العربي تعمق الكراهية في نفوس المواطنين العرب تجاه               
  . الناستلك الحكومات، ألنها ببساطة تتعارض مع قناعات

كذلك يرى المواطن الفلسطيني أن اإلسرائيليين يقيمون الدنيا وال يقعدوها هذه األيام على شخصيات اعتباريـة                
ومـرة  . فمرة يحملون الرئيس عباس مسؤولية عملية كرم أبـو سـالم          . في السلطة أو في الفصائل الفلسطينية     

يد والوعيد حتى يمتد إلى بعض القيـادات فـي          يهددون باغتيال رئيس الوزراء إسماعيل هنية، ويتصاعد التهد       
الخارج، مثل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، متهمين إياه أنه وراء العملية األخيـرة، بـل                  

وقد استمعت مؤخرا إلى نقاش ساخن على القناة اإلسرائيلية الثانية حول هذا األمر،             . وراء التصعيد بشكل عام   
 الخطاب اإلسرائيلي من قبل المحللين والصحفيين الذين كانوا يتكلمون عن مـشعل             وفوجئت بمدى التطرف في   

. المفاجأة كانت بسبب أن كل التحليالت كانت قائمة على افتراضات ولـيس علـى حقـائق               . ويطالبون باغتياله 
 ولذلك، فإن هناك اتجاها إسرائيليا واضحا لتحريض العالم على مشعل بـصفته االعتباريـة ولـيس بـصفته                 

هم يريدون محاصرة حماس من خالل قيادتها، ويريدون أن يحولوا أنظار العالم إلى أن مشعل هـو                 . الشخصية
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هم بالطبع يريدون أن    . المسؤول وال بد من محاكمته في محكمة دولية، كما طالب بذلك شمعون بيريس مؤخرا             
  .يجعلوا من مثل هذه المحاكمة محاكمة لحماس وليس لمشعل

 ينظر إلى هذا الخطاب المتطرف باشمئزاز، وينظر إلى ما تفعله أيدي هؤالء في الشعوب، ال                المواطن العربي 
فالحـصار  . إلى كالمهم المعسول إلى الفضائيات العربية، فيرون الدماء واألشالء، ويـرون األلـم والمعانـاة              

 يمكن أن يقنـع المـواطن       واالجتياح واالعتقال واالختطاف واالغتيال بحق األبرياء قبل المقاومين، كل ذلك ال          
البسيط الذي ال يفلسف األمور، وال يتابع التحليالت والتفسيرات لألحداث والتصريحات، ال يمكن أن يقنعه بأن                

  .إسرائيل حريصة على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وال تريد المساس بهم
بو سالم على أنها عمليـة نوعيـة،        وبصراحة نقول، أن المواطن العربي قبل الفلسطيني ينظر إلى عملية كرم أ           

هذا المواطن يرى أن هـذه العمليـة        . وأنها مشروعة، ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل إقناعه بغير ذلك           
 حماس التي تريد رفع السقف الفلسطيني وخفض السقف اإلسـرائيلي واألمريكـي             إستراتيجيةتمثل جزءا من    

من هنا نسمع المواطنين يشيدون بهـذه العمليـة،         .  باتجاه التسوية  والدولي، إذا ما كانت األمور ستسير يوما ما       
وإذا ما انتقل الحديث إلى مسألة      . ويعتبرون أنها استردت شيئا من كرامة الشعب التي سحقتها دبابات االحتالل          

القـضية،  األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، فإننا نجد أن المواطن يعتبر العملية نافذة في جدار هذه                
ورافعة لها، يمكن من خاللها النفاذ إلى حل يضمن اإلفراج عنهم، ووضع قضيتهم في موقعها الحقيقـي علـى                   

  .جدول أعمال القضية الفلسطينية
ال يمكن ألمريكا وأوروبا والعالم العربي، بل والعالم أجمع، بما فيه إسرائيل، أن تغمض عينيها عـن حقـائق                   

قول أن األسرى أوال ليسوا مجرمين، وإنما هم وطنيون شرفاء، ناضلوا من أجل             هذه الحقائق ت  . قضية األسرى 
وال بد من اإلضافة هنـا إلـى أن         . لم يكن لهم هدف إال الخالص من االحتالل       . نعتاق من االحتالل  الحرية واإل 

. داريهناك اآلالف من األسرى الذين يقبعون خلف القضبان بدون محاكمة، من خالل ما يسمى باالعتقـال اإل                
هذه الحقائق لو كانت في بلد غير فلسطين لقامت الدنيا ولم تقعد من أجـل               . وهناك المئات من األطفال والنساء    

  .اإلفراج عنهم وتحريرهم
تخيل لو أن الفلسطينيين، أو حتى أي دولة عربية مثال، احتجزوا نساء إسرائيليات أو أطفـال إسـرائيليين، أو                   

ن األمور؟ لقد أقامت أمريكا وإسرائيل الدنيا ولم تقعدها على مصر العتقالهـا             حتى جنودا، فكيف يمكن أن تكو     
أليس من حق الفلسطينيين المطالبة والعمـل علـى         : وهنا يتساءل المواطن  . الجاسوس اإلسرائيلي عزام عزام   

  تحرير أسراهم؟ أليس من أبسط حقوق اإلنسان عدم أسر األطفال والنساء؟ 
فلسطيني هو أن ما يحدث اليوم من شأنه أن يضع إسرائيل أمام حقيقة واقعة مفادهـا                ما يتوصل إليه المواطن ال    

ولـذلك، فـإن    . أن الفلسطينيين لن يكرروا التجارب السابقة، وأن مرحلة التنازالت المجانية قد ولت وإلى األبد             
ر الـشعب   إسرائيل اليوم تتعامل مع نهج فلسطيني جديد، كان يمارس في المعارضـة، واليـوم أصـبح خيـا                 

هـذا  . الفلسطيني من خالل صناديق االقتراع، وبالتالي يمكن أن يصبح رسميا من خالل برامج سياسية للسلطة              
وهذا مـا لـم تـستطع       . النهج ربما يتكرس مع التوافق الوطني الذي تم من خالل التوقيع على وثيقة األسرى             

من اعتقال الوزراء والنواب الذين جاءوا باختيـار         ما الذي تريده إسرائيل      اًإسرائيل أن تستوعبه لغاية اآلن، إذ     
  الشعب؟ هل ستقوم بتعيين وزراء ونواب جدد على المقاس اإلسرائيلي؟ وكيف سيتم ذلك؟

أعتقد أن العقالء الذين يحللون األحداث، والذين من المؤسف أن الساسة ال يسمعون لهم، سيقولون أن إسرائيل                 
فالحكومة اإلسرائيلية هي التي تعيش في مأزق، ولـيس         . ن يمكن أن يؤدي   أدخلت نفسها في نفق ال تعلم إلى أي       

ولكن هذا النفق بالتأكيد لن يكون بالنسبة للفلسطينيين أسوأ من مما هم فيه من حـصار وتجويـع                  . الفلسطينيون
لة العسكرية  ولذلك، فإن الفلسطينيين يأملون أن يؤدي هذا النفق باإلسرائيليين إلى االعتراف بأن اآل            . واجتياحات

وربما يؤدي إلى أن تعترف إسرائيل بأن لهذا الـشعب          . ال يمكن أن تحل المشكلة، ولن تكسر إرادة هذا الشعب         
  .حقوقا، وأن له كرامة يدافع عنها بكل ما أوتي من قوة
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   جامعة النجاح الوطنية–قسم الصحافة 
  

  معادلة الدم والسيف .73
  إبراهيم أبو الهيجاء

 . واستهداف اآلمنين وضرب البيوت والجامعات والكهربـاء       ،بعين شهيد ومائتي جريج   مع اعتالء  أكثر من أر     
 يتبين أن إسرائيل لديها فقط  خيارات المفلسين على الرغم من أننـا       ،وقبلها اعتقال النواب والوزراء  المنتخبين     

م لالحتالل صورة أكبـر       الن الباطن في عقولنا رس      ،قد نعزي أنفسنا فنقول أنّها  مخطّطة ومبرمجة إسرائيلياً        
 هذا هو مقتل إسـرائيل أن  ،التهموهم بالجنون) كرم أبو سالم (  ولو قال المقاومون ألحد عن خطة    ،من حقيقته 

 ،تظهر لدينا أنها دولة هشة مهيمنة فقط بالكثير من أوهامنا والقليل من خوفنا وبحماية األقوياء  الـدوليين لهـا                   
دع في عقولنا الذي تآكل منذ زمن إبان تأكيد االنتفاضة األولـى أن الـشعب               فإسرائيل مندفعة باتجاه تعزيز الر    

الفلسطيني شعب حي ال يموت وتعزز ذلك بعد أن جر االحتالل ذيول هزيمته بين رجليه فخـرج مـن لبنـان                     
 وازدادت السخرية من قوة إسرائيل  بعد أن أخرجت صواريخ القسام  البدائية ومجموعات الفـدائيين                 ،صاغراً

هذه القوة الجريحة التي لم تكد تلمم  بعـضاً مـن كرامتهـا              ... يطة القوة والعتاد  إسرائيل من قطاع غزة         بس
 حتى باغتها  فوز المقاومة االنتخابي في فلسطين  ليؤكد لها  أن المقاومة لـم تعـد                   ،المهدورة في لبنان وغزة   

طت التسوية وتزينّها الكاذب  بالعادلة فأسقط        فقد  سق   ،خيار مجموعات أو جماعات لقد أصبح فعالً خياراً شعبياً        
 ولذا ما نراه اليوم في مجازر غزة ونلمس بعضا منه في            ،بذلك عنصر االرتكاز الثاني في معادلة بقاء االحتالل       

م يعد لديها في النهاية إال هواية القتل         ل و   الضفة ال يدل إال على غباء صرف  لدولة فقدت كل أخالق الحروب            
 الن استمرار القتل اإلسرائيلي بهذه الوتيرة الجنونية لن يعيد الجنـدي المأسـور   ، تهديف  سياسي   والموت دون 

 فانه سيؤكد ثبات وقوة شـعبية       ، أما إسقاط  حكومة حماس على هذا النحو        ،ربما تزيد من األخطار على حياته     و
دى وال بالجغرافيا بل بـالعقول   الن المشكلة ليست بالم،أما وقف الصواريخ  فبعيد المنال، حماس وليس العكس  

  .المنتجة لمقاومة مبدعة
 باختصار القوة اإلسرائيلية لن تعيد زرع الخوف في قلوبنا الن  تقدم المقاومة ببعض النقاط  على االحـتالل                   

 فإسرائيل وان كانت تمتلك القنبلة النووية  فإنه ال تستطيع           ،يمكن محوها بالضربة القاضية     حقائق  دامغة ال    غدا
وال يمكنها محو  شعب أصيل يتداخل ميدانيا ويشتبك جغرافيا مع الوجود الصهيوني لقد جربت ذلك من قبـل                   

لذا على إسرائيل أن تتعايش مع حقيقة وجودنا التي ال تنبع فقط من حقائق سكانية أو جغرافيـة أو                   ... وفشلت  
 وكل ذلك يجليه  اليوم مشروع       ، االحتالل أخالقية، بل قوتنا باألساس سياسية وتنبع من قوة حقنا المغتصب بفعل          

المقاومة المغذي لنقاط التراكم التي حققها ضد وجود االحتالل  في الداخل الفلسطيني أو الخارج اإلقليمي وعليه                 
فلن تنجح أفاعيل السياسية اإلسرائيلية المتخبطة تارة نحو الجدار وأخرى نحو التجميع  وثالثـة نحـو الدولـة                   

ى في خداعنا، كما لن تفلح  ضربات القوة الناعمة أو الساحقة  في ردعنا وال تحرير الشجاعة                  المؤقتة مرة أخر  
  .حيث كانت مخاوفنا وأوهامنا 

  إسرائيل تريد عودة عقارب حقوقنا إلى الوراء أو هي باألحرى تريد وقف نزف  قوتها وكرامتها وربما بقايا                  
تدري خدمة للقضية الفلـسطينية    القوة فإنها تؤدي من حيث ال ولكنها من شدة تسارعها وإفراطها في  ،أخالقيتها

 فـانبرى المـدافعون     ، الذي  كاد أن يسكن في عقول بعـضنا         ،ألنها  تجدد ذاتنا ووعينا تجاه  مرارة االحتالل        
وعمل اآلخرون بما أوتوا من قوة لتأكيد هدنة تصادر قوتنـا دون أثمـان           ،  والزالوا عن إمكانيات تسوية ظالمة    

 ثم جاء اختبار الديمقراطية الفلسطينية  ليثبت أن هذه  السلطة  في مكوناتها ال تصلح أن تكون نـواة                     ،ةواضح
وعليه فدماء غزة رحمة لنا ألنها أعادت تنظيم الصراع ضد إسرائيل على أسـاس شـعبي وطنـي                  ... دولة  

المـؤامرة علـى سـلطة       ثم هي ذاتها  فضحت أهدافها  فأبرزت حجم           ،وتوافقي  اصلب عوداً وأقوى شكيمة     
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 ثم هي ذاتها حمت وحدتنا التي حاول االحتالل اختراقهـا بتنـازع علـى               ،المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني   
  .امتيازات وهمية

إن ما يجري في غزة اليوم  انتفاخ وكبرياء إسـرائيلي           : عموما بقي أن نبشر المثبطين وبقايا الحائرين  فنقول          
أمام حلين إما إن يستمر في غيه فيخسر الكثير مـن أخالقيتـه وشـرعيته                وهو   ،مجروح سرعان ما سيزول   

 فيخسر التسوية ومشروع السلطة الفلسطينية التي أراد لها أن تكون بوابته الخلفية وهذا ما لن                ،ومنطقه المغرور 
على يرضى عنه الفاعلين الدوليين المنحازين أصال إلسرائيل ألنهم يحرصون على إسرائيل أكثر من حرصها               

 والحل الثاني هو تلجأ إسرائيل بعد أن تدرك إلى رزمة صفقة مع المقاومة على قاعـدة النديـة  فتقبـل                      ،ذاتها
  .ربمنطق التهدئة الحقيقي والمتبادل فتطلق أسرى وتوقف العدوان وترفع الحصا

سكري تكون بـذلك    بكل األحوال أياً كان خيار إسرائيل هي خاسرة والمقاومة رابحة ألنها إن اختارت الحل الع              
 وهذا يجلّي شرعية المقاومة ويعيد للقضية الفلـسطينية وهجهـا  اإلقليمـي              ،قد أسقطت التسوية وبقايا السلطة    

 أما إن اختارت إسرائيل الحل الدبلوماسي حيث  االعتراف بالمقاومة كند فان المقاومة سـتربح مـن                  ،والدولي
 وبالمقابـل   ،دة ضد وجود االحتالل وصوالً إلى كنسه وطرده       الزمن ما سيمكنّها الحقاً من تحقيق نقاط قوة جدي        

ستقوى شرعية المقاومة ومنطقها السياسي حيث أنها استطاعت أن تترجم فعلها العسكري إلى حصاد سياسـي                 
 كل ذلك ممكن وكالهما يؤكـد       ،فتفتح اآلفاق للحصار ويفرج عن أسرى ويتوقف العدوان على غزة على األقل           

  .في كل األحوال رابحةأن ورقة المقاومة 
  

  اعتداء تحت ذرائع زائفة .74
  إسماعيل هنية

في الوقت الذي يحتفل فيه األميركيون بعيد استقاللهم نحاصر نحن الفلسطينيين مرة أخرى من قبـل محتلينـا،                  
كـذلك  . الذين دمروا طرقنا ومبانينا ومحطات الكهرباء والماء الخاصة بنا، وهاجموا أساسيات إدارتنا المدنيـة             

  .صفت بيوتنا ومكاتبنا الحكومية وأخذ نواب برلماننا إلى السجن حيث أصبحوا تحت تهديد المحاكمةق
. ويمكن القول إن الغزو الحالي لغزة ليس آخر جهد لتدمير نتائج االنتخابات النزيهة التي جرت في بداية السنة                 

ـ            ية قادتهـا الواليـات المتحـدة       إنها ضمن حلقة استمرت منذ خمسة أشهر من الحرب االقتصادية والدبلوماس
والهدف من ذلك هو إجبار الناخب الفلسطيني على أن يعيد النظر بتصويته حينما يواجـه بوضـع                 . وإسرائيل

وكان متوقعا أن يبدأ اعتداء عسكري جديد لفـرض عقـاب           . اقتصادي صعب، لكن هذه الحرب عرفت الفشل      
م يكن اختطاف الرقيب اإلسرائيلي جلعـاد شـاليت سـوى           ول. جماعي، باعتباره النتيجة المنطقية لهذه السياسة     

  .ذريعة لمخطط كان موجودا منذ أشهر
فإضافة إلى إزالة حكومتنا المنتخبة بشكل ديمقراطي، تريد إسرائيل أن تزرع بذور الشقاق بين الفلـسطينيين،                

. فكـرة بـشكل قطعـي     وأنا مجبر لطرح هذه ال    . عن طريق الزعم بأن هناك تنافسا حقيقيا على الزعامة بيننا         
 تكون لـدينا آراء مختلفـة،       أنويكفي القول انه بينما يمكن      . وترتبط الزعامة الفلسطينية بقوة بمفهوم الشورى     

وفضال عن ذلك يقصد من احتالل غزة       . فنحن موحدون في االحترام المتبادل والتركيز على هدف خدمة شعبنا         
 من جانب الحكومـة     إليهات الخيرة التي جرى التوصل      واختطاف زعمائنا ومسؤولي حكومتنا تقويض االتفاقا     

 العقـاب الجمـاعي     أنغيـر   .  لحل النزاع  إجماع وشقيقاتنا في فتح واألطراف األخرى، حول تحقيق         وأشقائنا
  . تعزيز عزمنا الجماعي على العمل معاإلى إالاالسرائيلي لن يؤدي 

 أخرى ركام مرة    إلىكبر من مساعي الجهات المانحة       في بقايا بنيتنا التحتية، حيث تحول الجزء األ        أفتشوبينما  
مـاذا  .  نحو عقول األميـركيين أخرى تتحول مرة أفكاري، فإن أميركي وصواريخ من صنع  16بطائرات أف   

  يعتقدون بشأن هذا؟
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 آالف الفلسطينيين، وبينهم المئـات      أن المعارك، غير    أثناء يفكرون بالجندي الرهينة الذي اختطف       أنهمال ريب   
 النساء واألطفال، يبقون في السجون االسرائيلية لمقاومتهم االحتالل المستمر غير المشروع الـذي يدينـه                من

غير أن اسرائيل النووية لديها     . اإلرهابيين يفكرون بجرأة وصرامة اسرائيل ووقوفها بوجه        إنهم. القانون الدولي 
ـ    م منطقة يقرب حجمها من حجـم نيوجيرسـي          في العالم، وهي قوة تستخدم لحك      13القوة العسكرية الكبرى ال

 أميركـا فمن هو المستضعف، المفضل التقليـدي لـدى         . والتي ال يمتلك خصومها هناك قوات مسلحة تقليدية       
  افتراضا، في هذه الحالة؟ 

 والوقائع التاريخية، حيث في هذه الحالة       األسباب يفكر األميركيون على نحو دقيق ومطلع لمعرفة جذور          أنآمل  
 أنهم سيتساءلون عن السبب الذي جعل دولة مشروعة افتراضا مثل اسرائيل تدير حربا تمتد عقودا ضـد                  اعتقد

  . أهدافها تحقق أنسكان الجئين بدون 
فهذه التصرفات ـ االنسحاب المؤقـت مـن    .  تحركات اسرائيل الفردية في العام الماضي لن تؤدي للسالمإن

يست خطوات نحو الحل ولكنها تصرفات رمزية فارغة تفشل فـي   حائط حول الضفة الغربية ـ ل وإقامةغزة، 
 أكـدتها  سيطرة اسرائيل الكاملة تقريبا على حياة الفلسطينيين ليست مثار شك، كما             إن. مواجهة النزاع الحقيقي  

وسياسات اسرائيل التوسـعية والـسيطرة      .  واالقتصادية للفلسطينيين منذ انتخابات شهر يناير      اإلنسانيةالمعاناة  
 للنوايا  إشارة، هو   أراضيناوالحاجز االنفصالي الذي يمر عبر      .  التعاون أولعسكرية تسخر من أي فكرة للسيادة       ا

  .الحسنة نحو التعايش المستقبلي
 الفلـسطينية   األولويـات تشمل  . ، وإن كان ليس سهال، فهو يتماشى مع معتقداتنا        األمرولكن هناك عالجا لهذا     

، 1948 فلسطين التاريخية وحق شعبها، وحل قـضية الجئـي           أراضيوص   بخص األساسياالعتراف بالنزاع   
. ، ووقف الهجمات االسرائيلية واالغتياالت والتوسع العـسكري       1967 المحتلة في عام     األراضيواستعادة كل   

، فالخالف ليس بخصوص غزة والضفة      األميركية اإلعالموعلى العكس من التصور الشعبي لالزمة في وسائل         
 الحقـوق الفلـسطينية     أبعـاد  هو نزاع وطني واسع النطاق يمكن حله فقط عن طريق مواجهة كل              الغربية، بل 

 الدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصـمتها فـي القـدس الـشرقية               إقامةويعني ذلك   . بطريقة متكاملة 
 أنويمكـن  .  الشرعية الدولية والقـانون الـسائد  أسس بطريقة عادلة، على     1948العربية، وحل قضية الجئي     

ومما ال شك فيـه   . تنطلق المفاوضات مع اسرائيل غير توسعية ملتزمة بالقانون فقط بعد بداية هذا الجهد الهائل             
 مليار دوالر من دعم دافعي الضرائب،       160 سنة و  50 يشعر بالقلق من هذه الحماقة، فبعد        األميركي الشعب   أن

 تحقـق نتـائج     أن كانت كل هذه الدماء الثروات ال يمكن         اإذ عما   أنفسهم قد سألوا    األميركيين بعض   أنفال بد   
 مقامة من البداية على حقائق تاريخيـة، والمـساواة          األميركية ما كانت السياسة     إذاملموسة للشعب الفلسطيني    

  .والعدل
حقوق  ـ ال األميركيوننحن نريد ما يتمتع به . األميركية نعيش على المساعدات الدولية والمنح أنلكننا ال نريد 

 ألكثر االنتخابات نزاهة في العالم العربي ستجد        إجراءنا أنكنا نعتقد   . الديمقراطية والسيادة االقتصادية والعدل   
 حكومتنا قوبلت منذ البداية بأعمال تنم بوضوح عن نوايا العرقلة           أنقبوال من الواليات المتحدة ومواطنيها، إال       

 مليون مدني يعيشون في اكبر معسكر حبس في         3.9اآلن ضد   هذا العدوان يتواصل    . األبيضمن جانب البيت    
 الضوء األخضر ضـمنيا     إعطائها جرائم الحرب هذه جاء، كما جرت العادة، في ثنايا           إزاء أميركارضا  . العالم

ترى، هل كانت اسرائيل تدافع عن نفسها عنـدما قتلـت           .  إلسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها      إنعندما قالت   
 حجاج يوم السبت مـن      أسرة واحدة في ساحل غزة الشهر الماضي وثالثة من أفراد           أسرةمن   أشخاصثمانية  

 يجـد قبـوال لـدى الـشعب         ألإلنسانية هذا النوع من     أنبينهم روان ذات الست سنوات؟ ال أزال غير مصدق          
  .األميركي
ي سالم وكرامة ووحدة     كانت لن تسمح للفلسطينيين بالعيش ف      إذا اسرائيل   أن:  نطرح رسالة واضحة   أننود هنا   

 في مواجهة   أنفسناوفي نفس الوقت، حقنا في الدفاع عن        . وطنية، لن يستطيع االسرائيليون التمتع بهذه الحقوق      
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 كانـت اسـرائيل علـى       إذا أما. جنود االحتالل والعدوان مسألة قانون، كما هو وارد في ميثاق جنيف الرابع           
 الرئيسية، بدال من القـضايا الثانويـة مـن          1948 قضايا   استعداد للتفاوض بجدية وإنصاف وعملت على حل      

وبناء على الهدنة، ال تزال هناك فرصـة ألن         .  ممكنا امرأ سالم عادل ودائم سيصبح      إلى، فإن التوصل    1967
 عـرف   إذا.  األرض المقدسة فرصة للعيش في سالم واستقرار اقتصادي لكل أهل المنطقة الساميين            أمامتكون  

  .ة، فإن االحتمال ربما يصبح واقعا الحقيقاألميركيون
  12/7/2006خدمة واشنطن بوست الشرق األوسط 

    
  نهاية الثورة البوشية   .75

  دياال شحادة: إعداد، فيليب غوردن
ليس من الصعب على قارئ ورقة استراتيجية االمن القومي الصادرة عن الرئيس االميركي جورج بوش فـي                 

العقيدة . ف بوش عما بات يعرف في الواليات المتحدة بالعقيدة البوشية         آذار الماضي، أن يالحظ تراجعاً في موق      
الثورة التي تنص على مقولة أن أميركا هي في حرب، وتتخذ آلية محاربة أعدائنا فـي الخـارج بـدال مـن                      
انتظارهم حتى يصلوا إلى وطننا، وتتبع استراتيجية دعم الحركات والمؤسسات الديموقراطية في كـل البلـدان                

  . ضارات إلنهاء االستبداد في عالمناوالح
السؤال لم يعد يكمن في ما إذا       . وإن كانت نظرية الثورة البوشية مستمرة، فالواقع أن الثورة بحد ذاتها قد انتهت            

كان بوش ومعظم أعضاء إدارته ما زالوا متمسكين بأسس هذه العقيدة وهم متمسكون بل هو يكمن باالحرى في                  
  . ى دعمها، وهم غير قادرينما لو كانوا قادرين عل

ورغم أن االدارة ترفض االعتراف باالمر، إال أن السياسة الخارجية االميركية باتت بالفعل تسلك منحى مختلفاً                
فالحقائق المالية، السياسية والدبلوماسية التي كانت االدارة االولى تحاول تجاهلها قـد            . عن والية بوش االولى   

  . الذي دفع باالدارة االميركية للشروع في عكس ثورتهابدأت تبرز بصالبة، االمر 
فمع تخطي كل الحدود في العراق، والتخلي عن بعض الحلفاء المهمين، والسماح للحرب على االرهاب بالتعتيم                
على كل أولويات الدول االخرى، أغرق بوش الواليات المتحدة في حرب غير ناجحة، ووسع حجـم الجـيش                  

  . وكسر الخزينة
فعلى عكس المقولة الشائعة حول أن فريق بـوش كـان           . ا ساهم في قيام الثورة البوشية ليس االدارة ذاتها        إن م 

وقد اشتهر بوش نفـسه،     . صقريا وتدخّلياً منذ البداية، كانت االدارة في الواقع منقسمة بعمق في أشهرها االولى            
ة والتركيز على تثبيت المصالح الوطنية بدال       خالل حملته الرئاسية االولى، بدعوته إلى تحجيم السياسة الخارجي        

  . من االهداف االنسانية المثالية
االول هو إحساس االميركيين المفـاجئ بالهـشاشة فـي          : والواقع أن منبع العقيدة الثورة هو مزيج من عاملين        

أما الثاني  .  أيلول، والذي عزز استعداد الرأي العام لقبول دعوات لفعل شيء بشأن االرهاب            11أعقاب أحداث   
فيكمن في شعور االميركيين بالقوة العظمى، جراء عقد من النمو االقتصادي العظـيم، التطـور التكنولـوجي،            

وهو الشعور الذي أقنع الرأي العام االميركي المذعور من الضربة التي تلقاها، بأن فـي               . والنجاحات العسكرية 
  . وسعه فعل شيء

كما كان مخططاً لها، حيث أدى غزو العراق إلى تمرد متفـاقم، وخـسائر              وغني عن القول أن االمور لم تجِر        
  . كبيرة في صفوف المدنيين العراقيين والجنود االميركيين، باالضافة إلى خطر محدق بنشوب حرب أهلية

وتظهر مقارنة سريعة الستطالعات الرأي الهوة الكبيرة بين موقفي الرأي العام المحلي والعالمي مـن حـرب                 
حصل ذلك مع تدهور االوضاع في العراق، واتضاح غياب أسلحة الدمار           . ق، قبل الغزو االميركي وبعده    العرا

الشمل، وافتضاح حقيقة أن واشنطن بالغت في التهويل لهذا التهديد خارقة القانون الـدولي مـن أجـل شـراء         
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 االميركية الخارجيـة، فـي      وتضافرت االسباب التي دفعت بالرأي العام العالمي للنفور من السياسات         . الحرب
  ... قضايا تتعلق بأزمة الشرق االوسط، معاملة المعتقلين، المحكمة الجنائية الدولية والتغير المناخي

. وإلى جانب ارتداد الدعم المعنوي المحلي والخارجي للثورة البوشية، أخذت المقدرة المادية المحلية تـضمحل              
 مليار دوالر، ويعزز تصميمه     200 في الميزانية السنوية يصل إلى       فبعدما ورث بوش مع توليه االدارة فائضاً      

 إلى عجـز  2006على مواصلة ثورته وحرب العراق مهما كلف االمر، تحول هذا الفائض سريعاً بحلول العام   
وارتفع الدين القومي الذي كانت الواليات المتحدة قد بدأت بـسداده فـي العـام               .  مليار دوالر  400سنوي فاق   

  .  ترليونات دوالر، وما يزال في ارتفاع8 إلى أكثر من 1999
كل ذلك وغيره دفع باالدارة االميركية للسعي إلى تدارك االنخفاض الحاد لـشعبيتها عبـر تعـديل سياسـاتها                   

  . الخارجية، وعكس ثورتها البوشية
  الثورة المضادة 

 الجديدين اللذين تبنتهما االدارة في مـستهّل        ظهر التغيير في السياسة الخارجية االميركية عبر النبرة واالسلوب        
  . والية بوش الثانية

فخالل جلسة تعيينها وزيرة للخارجية، قالت كوندليسا رايس إن وقت الدبلوماسية قد حان، قبل أن تباشر جولـة                  
بهـا  وفاقت رحالت إدارة بوش الثانية الدبلوماسية تلك التي قامـت           . ومثلها فعل بوش بعد أسابيع    . في أوروبا 

  .  في المئة تقريبا30ًاالدارة االولى بنسبة 
وقد برز التبدل في السياسة الخارجية بصورة خاصة في ما يتعلق بالملف النـووي االيرانـي، مـع إعـالن                    
واشنطن، التي دأبت على انتقاد التساهل االوروبي في هذه المسألة، دعمها الجولـة االوروبيـة الثالثـة مـن                   

 لتقدم عرضاً لحوار مـع إيـران        2006, بل عادت واشنطن في آذار العام        2005.عام  المفاوضات في نهاية ال   
  . حول العراق، الخطوة التي أضفت الشرعية السياسية على النظام االيراني

وطال هذا التغيير دوالً أخرى ككوريا الشمالية، حيث وافقت إدارة بوش، بعدما كانت تعهـدت خـالل واليتـه      
 ولم تتوقف   2005. مع بيونغ يانغ، على ترتيبات تصل لحد التطبيع في أيلول العام             االولى برفض أي تسويات   

االدارة االميركية عند ذلك، بل اعترفت بخطورة مسألة التغيير المناخي وبصالحيات المحكمة الجنائية الدولية،              
  . العالمكل ذلك بهدف تحسين صورة الواليات المتحدة في . وضاعفت المساعدات الخارجية الفريقيا

غير أنه ما تزال هناك فرصة قوية قد تـدفع          . لقد بلغ االتجاه الجديد للسياسة الخارجية االميركية خط الالرجعة        
هجوم إرهابي آخـر علـى الواليـات        : بوش إلعادة النظر بمقاربته الجديدة والعودة إلى عقيدة الثورة البوشية         

في هذه الحالة، قد يصبح قصف إيران بهدف منعهـا          . يةالمتحدة، وخاصة إذا تضمن أسلحة كيميائية أو بيولوج       
من الحصول على أسلحة نووية، وهو ما يبدو أمراً متهوراً ومرفوضاً من قبل معظم االميركيين اليوم، إجـراء                  

  . كما سيجدد هذا االعتداء التبريرات لحرب العراق، وسيعزز العقيدة البوشية المتطرفة. منطقياً
فليس هناك سبب ألن نصدق أن الجولة الثانية مـن          . جدر بكم أن تتحضروا لها جيداً     إذا حصلت عودة كهذه، ي    

الثورة البوشية ستكون أنجح من االولى، التي حظي بوش بها من دون أي مصادر أو شرعية دولية أو أدنـى                    
  ... درجة من الدعم السياسي

عهد بروكينغـز، واشـترك مـع       فيليب غوردن هو عضو رئيسي في قسم دراسات السياسة الخارجية في م           ? 
  . أميركا، أوروبا، وأزمة العراق: جيريمي شابيرو في كتابة حلفاء في الحرب

  ) عن دراسة مطولة نشرت في مجلة فورين أفيرز(
  12/7/2006السفير 
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