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 لبنان يهدد بوقف نشر الجيش بعد العملية االسرائيلية الفاشلة .1
 المر بعد لقائه تيري رود الرسن ما قاله وزير الدفاع اللبناني الياس 20/8/2006سط  الشرق األونشرت

وفيجاي نامبيار موفدي االمين العام لالمم المتحدة كوفي انان، انه قد يطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار 
اخ التي نصبتها بوقف انتشار الجيش في الجنوب الن الحكومة لم ترسل الوحدات العسكرية كي تقع في األفخ

 .اسرائيل
خرقاً واضحاً للقرار عملية اإلنزال  اعتبر محمد رعد )عن حزب اهللا (النائبأن  20/8/2006 الحياة وذكرت
 وطالما هناك تصفيق حار للقرار من بعض الداخل نضع هذه المحاولة برسمهم كي يضغطوا على 1701

 المقاومة ستدرس اذا كانت القضية تستلزم رداً أم ال وأكد ان .المجتمع الدولي ويالحقوه بشكاوى ضد اسرائيل
) يقصد الجيش(ونحن لن نصادر دور أحد ... في األرشيف حتى يحين الوقت للرد فترد) اإلنزال(أم نضعها 

وأوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه وفد المنظمة . والمقاومة ستتصرف بمسؤولية وطنية عالية
بما ان : ل اللقاء تفسيراً لالعتداء اإلسرائيلي المستجد صباح أمس في منطقة البقاع وقالالدولية أنه طلب خال

لو أن لبنان قام : وفد األمم المتحدة أبدى االستغراب واالستهجان نفسهما فقد طالبت بموقف واضح، متسائالً
 لهذا االعتداء كأن تفسيري: وأضاف .بمثل هذا األمر اال يعقد مجلس األمن التخاذ عقوبات زاجرة بحقه

لذلك : وقال. المطلوب أن يرد عليه داخل األراضي المحتلة وبالتالي إلحباط انتشار الجيش اللبناني في الجنوب
أنا على يقين بأن المقاومة لها من الوعي وإدراك المؤامرة لعدم االنزالق وبالتالي عدم الرد حتى تفضح آخر 

 .بيوت العنكبوت اإلسرائيلي
ان الرئيس فؤاد السنيورة اجرى اتصاال بأنان ودار البحث حول  20/8/2006هار اللبنانية  النوأضافت
والبحث في . احتجاج الرئيس السنيورة على الخرق االسرائيلي الذي تمثل باالنزال في منطقة البقاع: نقطتين

اما . قرب تشكيل القوة الدوليةوابلغ انان السنيورة انه اصبح اكثر اطمئنانا من االمس الى . تشكيل القوة الدولية
بالنسبة الى موضوع الخرق االسرائيلي، فقد ابلغ أنان رئيس الحكومة انه سيتابع الموضوع عبر اتصاالت 

  .يجريها لهذه الغاية للحؤول دون تكرار هذا الخرق
احدهما افاد ناطق باسم الجيش االسرائيلي ان ضابطا اسرائيليا قتل وجرح جنديان آخران ومن جهة أخرى 

 -وقال ان قوة خاصة من الجيش االسرائيلي نفذت عملية ليل الجمعة . اصابته بالغة، في العملية الخاصة
واوضح ان العملية كانت تهدف . السبت في العمق اللبناني لمنع عمليات ارهابية ضد اسرائيل واحباطها 

  . حققت اهدافها بشكل كاملخصوصا الى منع تسليم حزب اهللا اسلحة من ايران وسوريا، مؤكدا انها
  

  الطريقــة الوحيــدة لردع اسرائيل هي المقاومة وسالحها: لحود  .2
 قال الرئيس اللبناني اميل لحود في تصريحات صحفية امس ان الطريقة الوحيدة للوقوف في -بترا / بيروت 

وعن تشكيل القوة . روتوجه اسرائيل هي المقاومة وسالحها وانه لوال المقاومة لوصل االسرائيليون الى بي
الدولية، قال ان كل ما نطلبه ان تكون الدولة التي سترسل جيشها، غير موقعة اتفاقيات عسكرية مع اسرائيل 

لتكن االرقام موحدة من دون . ان تكون القوات متكافئة في العدد حتى ال تطغى قوة دولة على دولة اخرىو
يل هي لضابط فرنسي كان ملحقا عسكريا في السفارة الفرنسية يتحدثون عن أن قيادة  اليونيف: اضاف . تمييز

وال . قبل سنوات واعرفه جيدا وهو ضابط يعمل بضمير وكان طوال السنوات الماضية عادال وسيبقى كذلك
هل تستطيع : وسأل .مانع لدينا من ان يبقى في منصبه الى حين ان تغيره االمم المتحدة اذا ارادت ذلك

 في وجه اسرائيل اذا قررت هذه االخيرة الدخول مجددا الى لبنان؟ اليونيفيل الوقوف 
20/8/2006الرأي األردنية   
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   شهيدا لبنانيا على األقل ضحايا العدوان اإلسرائيلي1287 .3
 جريحـا،   4054 مـدنيا، و   1140 شهيدا على األقل بينهم      1287 أوقع الهجوم االسرائيلي على لبنان       -بيروت  

  .وضعتها السبت وكالة فرانس برس باالستناد الى مصادر رسميةوفق حصيلة غير نهائية 
 عسكريا 43منهم أطفال لم يتجاوزوا الثانية عشرة من عمرهم، و% 30 مدنيا على األقل، 1140واستشهد 

، وفق ما أشارت الهيئة العليا لإلغاثة التابعة للحكومة )يوليو( تموز 12وشرطيا لبنانيا منذ بداية العدوان في 
 من أعضاء حركة أمل المتحالفة 17 مقاتال في حزب اهللا حتفهم وفقا ألرقام الحزب و74كما لقي  .انيةاللبن
وقتل اربعة من  . القيادة العامة سقوط قتيلين في صفوفها-وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . معه

كما لقي ستة مدنيين  .ان اليونفيلمراقبي األمم المتحدة وأحد اعضاء قوة األمم المتحدة العاملة في جنوب لبن
 آخرون بعد وقف أعمال العنف في انفجار قنابل لم تنفجر خالل عمليات القصف، وفق 13حتفهم وجرح 

ولم تأخذ أرقام الهيئة العليا لإلغاثة جثث االشخاص الذين ال يزالون تحت األنقاض في  .حصيلة لمصادر أمنية
  )ا ف ب. (الحسبان

20/8/2006الغد األردنية   
  

   وحدة لتشكيل حكومة المسبقةفتح تستغرب شروط حماس  .4
أعرب عبد اهللا عبد اهللا رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني والنائب عن حركة فتح عن 
استغرابه من السياسة التي تتبعها حركة حماس والمتمثلة في فرض الشروط المسبقة على تشكيل حكومة 

. وقال أوال بدأت حركة حماس بعشرة شروط ثم نزلت إلى ستة شروط واالن ثالثة شروط .االئتالف الوطني
. شروط لمن وعلى من؟ هل السلطة هي التي تحتجز النواب والوزراء؟ هل السلطة التي فرضت الحصار؟
 تم وأضاف حكومة الوحدة الوطنية هي تنفيذ للبند السادس من وثيقة الوفاق الوطني أو وثيقة االسرى التي

وأشار عبد اهللا إلى أن موقف حماس الرافض لتشكيل حكومة الوحدة  .القبول بها من كافة االطراف السياسية
  .الوطنية في ظل استمرار عمليات اعتقال النواب والوزراء مساعدة السرائيل في استهداف الشرعية الفلسطينية

20/8/2006الدستور   
  

  وحدة وطنية حكومةلتشكيلالتنفيذية ترفض االشتراطات  .5
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس، على أن إقامة حكومة وحدة وطنية هو أمر عاجل للغاية 

وقالت اللجنة في بيان اصدرته في  .بعد أن اتسع نطاق العزلة السياسية لقضيتنا وشعبنا خالل األشهر الماضية
 امس، إنه منذ تشكيل الحكومة الحالية والمكاسب السياسية ختام اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس

التي تحققت خالل نضال وطني شامل في العقود الماضية تهددت، وازداد فقر شعبنا وتراجع اقتصادنا الوطني 
تراجعاً خطيراً واستشرى الفلتان األمني والفوضى وبدأت ظاهرة هجرة الكفاءات، وانتشر توتر اجتماعي 

وأضافت إنه إذا كان االحتالل  .صل عمل الوزارات والمؤسسات إلى ما يشبه الشلل التامداخلي حاد، وو
بسياسته اإلرهابية والعنصرية يتحمل المسؤولية الكبرى عن هذا الخراب، فان الوقوف عند هذا الحد وسلوك 

وف يزيد من أسلوب التنصل من المسؤولية الوطنية في وضع خطة شاملة متفق عليها وذات طبيعة عملية، س
التراجع والتردي في موقعنا دوليا وإقليماً وعلى الصعيد الوطني كذلك، وسيمكن إسرائيل من استغالل هذا 

إن الواجب يقتضي المبادرة : وقالت اللجنة التنفيذية .الوضع إللحاق المزيد من األذى بحقوقنا ومصالح شعبنا
 تتعامل بمسؤولية وطنية عالية وبواقعية واضحة في إلى وضع حل لهذه الحالة الخطيرة من خالل قيام حكومة

التخاطب مع العالم وفي معالجة حازمة وشاملة لحالة الفلتان األمني وبدون اختباء وراء الشعارات التي تناقض 
 .الواقع والتي تخدم أهدافاً حزبية ضيقة بديالً عن األهداف والمصلحة الوطنية
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شأن تشكيل الحكومة والتي تلغي فكرة حكومة وحدة وطنية من حيث إن االشتراطات التي سمعناها ب: وقالت
األساس وال تقود إلى معالجة أي من عناصر األزمة الحالية تظهر عدم الجدية وأن هدف االشتراطات هذه هو 
مجرد إضاعة الوقت عالوة على أنها تدل على مراهنات سياسية من نوع مختلف تلحق الضرر بالمصالح 

وقررت اللجنة التنفيذية إعطاء الفرصة للمشاورات خالل األيام القادمة بقيادة الرئيس مع رفضها  .الوطنية العليا
الكامل لالشتراطات التي تعبر عن مصالح حزبية خاصة، وتأكيدها على تحقيق توافق وطني على برنامج 

ني وثيقة األسرى، وبحيث الحكومة الجديدة وتشكيلها انطالقاً من التوجهات التي رسمتها وثيقة الوفاق الوط
وتؤكد اللجنة التنفيذية  .نستطيع بناء على إنجاز قيام هذه الحكومة إنهاء الحصار المفروض على شعبنا وسلطتنا

على رفضها ألفكار غير مسؤولة طرحت مؤخراً تجعل من مصير السلطة وبقائها ورقة مساومة للحصول على 
 .إسرائيل وأميركااعتراف بدور ووجود طرف سياسي معين من قبل 

20/8/2006األيام الفلسطينية   
  

   لشروط هنيةفتححكومة حماس تستهجن انتقادات  .6
الحكومة الفلسطينية أعربت عن استهجانها وأسفها للتصريحات التي أن  20/8/206 الشرق األوسط ذآرت

ه تشكيل صدرت عن بعض قيادات حركة فتح التي انتقدت تصريحات رئيس الوزراء إسماعيل هنية وربط
وفي بيان صادر عن . الحكومة الفلسطينية باإلفراج عن النواب والوزراء المعتقلين في السجون اإلسرائيلية

إن تصريحات القيادات القريبة من فتح فيه جاء ومصدر مسؤول في الحكومة المشكلة من حركة حماس، 
لى حقيقة الحديث الذي أدلى به رئيس جاءت متعجلة، وخارجة عن منظومة اللياقة السياسية، ودون أن يقفوا ع

واشار المصدر الى أن هنية كان قد تحدث عن بعض أسس ومحددات نجاح تشكيل حكومة الوحدة  .الوزراء
الوطنية، منوهاً الى أن هذه المحددات كانت محل تفاهم وتوافق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبراً 

ى رأسهم الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي، هو احد أهم أن اإلفراج عن الوزراء المختطفين وعل
وأضاف البيان أن البعض اعتادوا التطاول على رئاسة الوزراء وألغراض سياسية ضيقة،  .هذه المحددات

من  .انطالقاً من النهج الذي اعتمدوه منذ بداية عمل الحكومة بغرض التشويش على مسيرة الحكومة وعملها
ل محمد عوض امين مجلس الوزراء الفلسطيني إنه من البديهي أن يشكل عضو في حماس الحكومة ناحيته قا
وتساءل في تصريحات صحافية هل يعقل أن نبدأ بتشكيل حكومة ووزراء الحكومة الحالية في . القادمة
قضية أهداف بالتأكيد ال يستطيع أحد أن يدافع عن نفسه أمام الشارع الفلسطيني، فالقضية هي !. المعتقل؟

  . وثوابت للشعب الفلسطيني وليس هدفا بحد ذاته تشكيل حكومة
صالح البردويل الناطق اإلعالمي باسم كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة أن  20/8/2006 البيان وجاء في

. الجمعةحماس أعرب أمس السبت، عن تأييد الحركة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالشروط التي أعلنها هنية 
وقال نحن مع تشكيل حكومة الوحدة وسعينا منذ اللحظة األولى إلى تعديل البرنامج السياسي ليتقارب مع 
البرامج السياسية لتشكيل الحكومة إال أن ما يعيقنا وأعاقنا الفيتو الذي صدر من حركة فتح وذلك ألسباب 

حداً في مواجهة إسرائيل والعمل على اإلفراج وطالب البردويل الفصائل الفلسطينية بالوقوف صفاً وا . تخصهم
ورداً  . عن النواب والوزراء المعتقلين وعدم التجاوب مع إسرائيل في محاوالتها إلفشال الحكومة وإسقاطها

على تصريحات عبد اهللا عبد اهللا النائب عن فتح في التشريعي التي قال فيها إن مصلحة الوطن هي أسمى من 
ئع التي تقدمها حماس، قال الدكتور أسامة المزيني القيادي في الحركة هذه التصريحات كل االشتراطات والذرا
وأكد أن مصلحة الوطن تقتضي احترام نتائج االنتخابات التشريعية، وان نقول نعم لهذه . مردودة على عبد اهللا

 ترأسها حركة فتح وأضافإذا كانت مصلحة الوطن خالل الحكومات التسع السابقة والتي كانت. الديمقراطية
لماذا اآلن مصلحة الوطن تقتضي في أن :  في المئة من هذه الحكومات، متسائالً في هذا الصدد90وكانت تمثل 

  . ال تكون حماس هي األغلبية ، وإلى متى سنبقى نخضع ألميركا وإسرائيل
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  حماس تشكّل لجنة للتشاور بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .7
أن حركة حماس شكلت لجنة عليا للتشاور مع القوى ، كة حماس سامي أبو زهري أمسأعلن الناطق باسم حر

الوطنية واإلسالمية بشأن موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي تم االتفاق عليها بين إسماعيل هنية 
هاشم، جمال أبو . إن هذه اللجنة تضم في عضويتها كل من د: وقال أبو زهري .ورئيس السلطة محمود عباس

خليل الحية، واألستاذ سعيد صيام وزير الداخلية، والمهندس عيسى النشار، منوهاً بأن هذه اللجنة ستبدأ . ود
مشاوراتها واتصاالتها بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مع الكتل البرلمانية والقوى السياسية الفلسطينية 

تكلل هذه الجهود بالنجاح، مطالباً كافة ممثلي الفصائل وأعرب عن أمله في أن ت، خالل األيام القليلة القادمة
  .بإنجاح هذه المشاورات واالبتعاد عن سياسة المناكفات الداخلية التي تعكر صفو الحوارات

20/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

 منظمة التحرير تطالب بمؤتمر دولي حول الصراع العربي اإلسرائيلي .8
. نظمة التحرير الفلسطينية أمس فكرة عقد مؤتمر دولي ينهي النزاع العربي  اإلسرائيليأيدت اللجنة التنفيذية لم

وعرض الرئيس محمود عباس على أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خالل اجتماع للجنة في رام اهللا 
ألمين العام لالتحاد وقال صالح رأفت ا. االتصاالت التي أجراها مع زعماء الدول العربية خالل جولته األخيرة

الديمقراطي الفلسطيني ان أعضاء التنفيذية أشادوا بجهود ابو مازن للتوصل إلى عقد مؤتمر دولي ينهي النزاع 
واضاف ان عباس وضع اللجنة في صورة المشاورات التي أجراها مع زعماء الدول العربية من . في المنطقة

مم المتحدة لعقد مؤتمر دولي إلنهاء النزاع العربي اجل التحرك في مجلس األمن والجمعية العامة لأل
وتابع رأفت إن هناك مشاورات جادة وخصوصا ان األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو . اإلسرائيلي

  .  موسى تبنى هذا الطرح، وقد تعرض مسودة االقتراح على اجتماع وزراء الخارجية العرب األحد في القاهرة
  20/8/2006 الخليج اإلماراتية

  
 الفلسطيني باعتقال نائب رئيس الوزراء  ودوليتنديد رسمي وشعبي .9

 استنكر رئيس الوزراء - وكاالت - مراسلو القدس -محافظات  20/8/2006 القدس الفلسطينية قالت
يد اعتقال الجيش اإلسرائيلي لنائبه ناصر الدين الشاعر، مؤكداً ان العملية تأتي في سياق التصع إسماعيل هنية

أن عملية : وقال هنية، في مؤتمر صحافي عقده امس في مقره بمدينة غزة .اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
االختطاف تهدف إلى تقويض النظام السياسي الفلسطيني ووضع العراقيل أمام الحكومة الفلسطينية، وأمام الحالة 

ك بالثوابت، والمحافظة على الوحدة الوطنية الحكومة ستواصل التمس: وأضاف .التوافقية في الساحة الداخلية
ووجه نداء إلى كافة المؤسسات الحقوقية  .وتعزيز كل عناصر القوة والتوافق الوطني داخل الساحة الفلسطينية

والدولية،واألمين العام لألمم المتحدة، كوفي عنان لوقف هذا التدهور السياسي واألمني واإلفراج عن الوزراء 
عندما نخاطب المؤسسات الدولية، فهذا من منطلق إقامة الحجة على : وقال رئيس الوزراء .ينوالنواب المعتقل

هذه المؤسسات، وليس من منطلق العجزوالركون إليها، فهناك واجبات على المؤسسات الدولية تجاه الشعب 
ت الحكومية واالهلية كما استنكرت جميع القوى والفصائل الفلسطينية والمؤسسا .الفلسطيني يجب عليها تنفيذها

والجمعيات والمنظمات الخيرية، عملية االختطاف هذه واعتبرتها سياسة مبرمجة تهدف الي انهاء الحكومة عبر 
 .اعتقال وزرائها ونوابها بشكل يتنافى مع المواثيق واالعراف الدولية ويخرق الحصانة الدولية التي يملكونها

 الجيش االسرائيلي لنائب رئيس الوزراء واتهمت الحكومة االسرائيلية كما استنكرت الحكومة الفلسطينية اعتقال
  .بالعمل على تقويض واضعاف النظام السياسي برمته

مصر أن :   عبد القادر فارس، علي حسن، الوكاالت،رام اهللا، غزة، القاهرة من  20/8/2006 عكاظ وأضافت
ت اسرائيل فرض ارادتها على الشعب الفلسطيني دانت قيام اسرائيل باعتقال الشاعر، مؤكدة رفضها محاوال
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وقال وزير الخارجية احمد ابو  .والتي يأتي في اطارها اعتقال اعضاء الحكومة والمجلس التشريعي الفلسطيني
الغيط في تصريح له امس ان على اسرائيل ان تدرك ان ممارساتها هذه ال تؤدي سوى الى اشاعة مناخ من 

م محاوالت التقريب بين مواقف الطرفين من اجل استئناف جهود تنشيط عملية التطرف والكراهية وال تخد
  ودعاكما دان االمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمى اكمل الدين احسان اوغلى اعتقال الشاعر . السالم

نى مؤكدا اسرائيل الى ضرورة احترام القانون الدولى واتفاقيات جنيف واالتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطي
وطالب باالفراج الفورى عن نائب رئيس  .ان مثل هذه االجراءات التعسفية تقود المنطقة الى المزيد من العنف

الوزراء الفلسطينى ورئيس المجلس التشريعى الفلسطينى الدكتور عزيز الدويك وجميع المسؤولين الفلسطينيين 
   0فى السلطة الوطنية الفلسطينية 

وقالت الوزارة علمنا بقلق  . في بيان لوزارة الخارجية عن قلقها وادانتها العتقال الشاعر بدورها اعربت فرنسا
واضاف البيان نجدد  .ان الجيش االسرائيلي اوقف الليلة الماضية نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ناصر الشاعر

ي الفلسطيني اال بعملية سياسية ال يمكن وضع حد للنزاع االسرائيل. ادانتنا العتقال اعضاء السلطة الفلسطينية
  .تقوم على الحوار

  
  االحتالل يمنع الدويك من الحصول على القرآن .10

قال رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك المعتقل لدى إسرائيل منذ أكثر من أسبوع في رسالة : أ.ب.د، نابلس
على القرآن الكريم قبل أن بعث بها لوسائل إعالم فلسطينية ونشرت أمس إن السجانين منعوه من الحصول 

 .يسمحوا له بذلك منذ يومين إال أنه أضاف أنه ال يتمكن من قراءته لضعف الضوء الخافت جدا في الزنزانة
إن مساحة : وكشف الدويك النقاب عن أنه يعاني من ظروف صعبة في زنزانة انفرادية بسجن كفار يونا قائال

ووصف في رسالته عملية اعتقاله على يد جيش االحتالل  .راتالزنزانة تبلغ مترا ونصف المتر وتغص بالحش
وتابع بالقول أنا منعزل عن العالم وال يوجد أسير عربي كي أكلمه . بأنها محاولة الغتيال الشرعية الفلسطينية

ال أسمع أي كلمة باللغة : وأضاف قائال. وكل من يحيط بي مجرمون وقتلة بينما أنا ممنوع من التحدث مع أحد
 .عربية ودون تلفازال

  20/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ياسر عبد ربه يتهم إسرائيل وهنية بعرقلة تشكيل حكومة وحدة  .11
 اتهم ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير امس كال من إسرائيل ورئيس : دب أ-رام اهللا 

 .أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينيةالوزراء إسماعيل هنية على حد سواء بوضع العوائق والعراقيل 
وقال عبد ربه للصحفيين عقب انتهاء اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة في رام اهللا أن اشتراطات رئيس الوزراء 

الوضع مأساوي : وأضاف.إسماعيل هنية هي حزبية خاصة وتشكل عوائق أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
ة وخاصة الفلتان االمني وتفاقم االزمة االقتصادية تنذر بعواقب سيئة باالضافة للوضع والحالة الفلسطينية الداخلي

السياسي واالقليمي والدولي الذي يتطلب أن تكون هناك حكومة فلسطينية قادرة على مساعدة الرئاسة لفتح 
  .الباب أمام الحكومة والدور الفلسطيني وليس إغالقه

20/8/2006الرأي األردنية   
 

  نرفض التقسيم الجغرافي كمعيار لإلفراج عن األسرى: ألسرىوزير ا .12
رفض وزير شؤون األسرى والمحررين المهندس وصفي كبها القبول بالتقسيم الجغرافي كمعيار لإلفراج عن 

وأكد كبها خالل استقباله وفدا من أهالي أسرى  .األسرى الفلسطينيين والعرب ضمن أية صفقة تبادل قادمة
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المحتل، أمس، أن كافة األسرى يتم معاملتهم بالتساوي وال فرق بين أسير فلسطيني أو الجوالن السوري 
  . عربي، وال بين أسرى من أبناء الضفة أو غزة أو أبناء الداخل الفلسطيني أو أسرى الجوالن

20/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  المقاومة تقتل جندياً إسرائيلياً وتصيب ثالثة في الضفة  .13
اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلـسطينيين وجـيش االحـتالل           :  ــ ماهر إبراهيم والوكاالت    غزة

في قتل جندي وإصابة     ونجحت عناصر كتائب شهداء األقصى    , اإلسرائيلي الذي اقتحم مخيم طولكرم فجر أمس      
ريات العسكرية اإلسرائيلية   تفجير عبوة ناسفة في قافلة من الدو       وتبنت كتائب أبو علي مصطفى     . ثالثة آخرين 

في نابلس مكونة من خمس عربات جيب عسكرية من اللواء غوالني، فضال عن تدمير وتفجير سـيارة جيـب                   
 من جهته، تبنى لـواء الـشهيد        .إسرائيلية، ودعت األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية إلى وحدة في الميدان         

لشمالي التابعة لـكتائب األقصى تفجير عبوة ناسفة في دورية          وحدات االستشهادي عز الدين ا     -جهاد العمارين   
وأكدت المجموعة في اتصال هاتفي وقوع إصابات في صفوف جنود االحتالل وان            . احتاللية في مخيم طولكرم   

ثالثة جنود أصيبوا جراء تفجير العبوة في دوريتهم، وتوعدت المجموعة ان تستمر في المقاومة ضد االحتالل                 
  . اإلسرائيلي

  20/8/2006البيان 
  

  شهيد فلسطيني ومقتل مستوطن إسرائيلي  .14
 أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة أن مسلحا فلسطينيا استشهد بعد           :د ب أ   20/8/2006 البيان   ذكرت

أن فتح النار على مستوطن إسرائيلي وأرداه قتيال بالقرب من مستوطنة بقاعوت قرب طوباس في منطقة نابلس                 
وقالت مصادر فلسطينية في المنطقة إن مستوطنا قتل في عملية إطالق نـار وإن منفـذ             . الضفة الغربية بشمال  

العملية قتل بدوره على يد قوة عسكرية إسرائيلية حضرت إلى المكان واعتقلت فلسطينيا آخر شارك في تنفيـذ                  
  . الهجوم
) من أعضاء فـتح   (لمهاجم محمد عوده     في حركة فتح اشار ان ا      امصدرأن   20/8/2006 الغد األردنية    وقالت

  .اطلق النار من مسدسه على جندي كان يقف على الحاجز فارداه على الفور قبل ان يقتل بدوره
  

   غزةقطاععميالً في  تكشفسرايا القدس  .15
كشفت سرايا القدس، عن تمكن جهازها االستخباري منذ أيام من اختطاف أحد العمالء في   :رائد الفي، غزة

وقال أبوحمزة القيادي البارز في السرايا أمس إن الجهاز االستخباري، تمكن وللمرة الثانية خالل  .قطاع غزة
ورفض الكشف عن اسم العميل الذي اعترف . أقل من شهر من القبض على أخطر المتعاونين مع االحتالل

 .الستخبارات اإلسرائيليةخالل التحقيق معه بالقيام بسلسلة كبيرة من العمليات االستخبارية لصالح أجهزة ا
وكشف أبو حمزة بعضاً من اعترافات العميل المذكور، وقال إنه اعترف بارتباطه مع المخابرات الصهيونية 

 حيث طلب منه جمع معلومات عن إحدى مدن األردن لتقدير مواهبه في العمل التجسسي، كما 1993عام ،
وأفضى تعامل هذا العميل مع المخابرات  .يونسطلب منه تقديم تقرير عن أحوال الفلسطينيين في خان 

 15الصهيونية إلى اغتيال عدد من المقاومين في غزة، وأشار أبو حمزة إلى أن أكبر مبلغ تلقاه هذا العميل كان 
 .دوالراً على عملية اغتيال

  20/8/2006الخليج اإلماراتية 
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  ة الفلسطينيون بحاجة الى مرجعية قيادية موحد:المجدالويجميل  .16
أكد جميل المجدالوي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الـشعبية لتحريـر               
فلسطين أن الشعب الفلسطيني في المرحلة الراهنة بحاجة ماسة إلى مرجعية قيادية جامعة وموحـدة تـصطف                 

ي يتم التوافق عليهـا فـي أطـر         خلفها جميع القوى السياسية واالجتماعية على أن يلتزم الجميع بالقرارات الت          
ودعا المجدالوي امس إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في مناطق الـسلطة وتفعيـل               .وحدوية ائتالفية 

ورأى أنـه ال يجـوز أن تبقـى     .منظمة التحرير وتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني التي اتفقت القوى السياسية عليها    
رئيس لجنتها التنفيذية ورئيس السلطة محمود عباس ومن قبل القيـادة           منظمة التحرير الفلسطينية مغيبة من قبل       

 عاما ، وقال إننا عانينا من ذلك        12وانتقد المجدالوي ما سماه تفرد اإلخوة في فتح بالسلطة لمدة           . المتنفذة فيها 
سـتمرار  وحذر من ا  . ومن الفلتان األمني الذي عشناه في الماضي والذي يتخذ صورا جديدا في الوقت الراهن             

  .هذه الحالة في مناطق السلطة 
  20/8/2006الدستور 

 
  اسرائيل تتصل بالمانيا من اجل تبادل االسرى  .17

اكدت معلومات في العاصمة اللبنانية ان وزيرة الخارجية االسرائيلي تسيبي ليفني استدعت سفير المانيا في تل 
ل مع حزب اهللا لبحث مسالة الجنديين ابيب واجرت معه مباحثات حول امكانية فتح برلين قنوات لالتصا

وبحسب تقارير دبلوماسية واردة من الدولة العربية الى المفوضية االوروبية في بروكسل فان  .االسرائيليين
ليفني اجرت ايضا اتصاال هاتفيا بهذا الشان مع وزير خارجية المانيا اكدت عدم ممانعة الحكومة االسرائيلية في 

ين الدبلوماسية االلمانية ودمشق وطهران الستنئاف المساعدة التي كانت تبذلها برلين تطوير هذه االتصاالت ب
التمام صفقة تبادل االسرى بين اسرائيل وحزب اهللا والمعروفة بالمرحلة الثانية والتي تشمل ايضا جثة الطيار 

  .االسرائيلي رون اراد مقابل االسرى اللبنانيين وفي طليعتهم سمير القنطار 
20/8/2006ور الدست  

  
   إسرائيل ملزمة بقتل األمين العام لحزب اهللا: ضابط كبير .18

 إن إسرائيل ملزمة بقتل األمين العام لحزب اهللا،   صحيفة نيويورك تايمز اسرائيلي في حديثه معقال ضابط 
إسرائيل وشكك هذا الضابط بفائدة قوة الطوارئ الدولية ولكنه قال أن  .ووقف تدفق السالح من إيران وسوريا

ستستفيد من وجود قوات الطوارئ ومن انتشار الجيش اللبناني على الحدود  ليس مهما ما هي قدرة الجيش 
ونتعامل اآلن مع دولة . اللبناني المنتشر على الحدود، المهم أن الحكومة اللبنانية بسطت سلطتها على الحدود

 أن حزب اهللا لم يعد مشكلة إسرائيل، على العالم أن ويقول .وحكومة وهذا تغيير كبير أنجزته عملياتنا العسكرية
وحول خطة الحملة العسكرية قال كان تخطيط الجيش أن يستمر القصف . يفهم أنه يجب وقف التأثير اإليراني

 يوما دون الدخول البري فقد اعتقدنا أنه يمكننا خلق الظروف المناسبة لوقف إطالق النار دون 15الجوي 
وأضاف اعتقد أنه كان من الضرورة وقف إطالق النار من منطلق أنه يمكننا من .لبريةالحاجة للعمليات ا

وعلى المدى البعيد . هزيمة حزب اهللا بكل مكان وزمان وهكذا فعلنا أعتقد أنه يمكننا تغيير الوضع لوقت طويل
مر في الشرق األوسط إذا استمر حزب اهللا بإدارة الجنوب اللبناني أعتقد أنه ستكون معركة أخرى، هكذا هو األ

  .، تنتهي معركة وتبدأ أخرى
20/8/2006 48عرب   
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  ليفني تعين مدير مشاريع لمفاوضات مستقبلية محتملة مع سوريا  .19
عينت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني األسبوع الماضي، يعكوف ديان، الذي أشغل منصب رئيس 

وطالبت ليفني . ن مدير المشاريع في موضوع المفاوضات مع سورياالدائرة السياسية في وزارة األمن ألن يكو
ديان بأن يعرض مستندات شاملة يعرض من خاللها احتماالت تجدد المفاوضات مع سوريا ووقوف الطرفين 

وكان مستشار الوزيرة لشؤون المفاوضات، عيدو أهروني،  .في اتفاق محتمل مثل الحدود واألمن والتطبيع
وقال يجب على األطراف المعنية بأال تستنتج .  الخبر، بأن تكون ليفني عينت ديان للوظيفةصادق باألمس على

  . بأن هذه الخطوة تعني بأن الوزيرة تقترح فتح المفاوضات مع سوريا
20/8/2006 48عرب   

  
 انهيار مفهوم التسلط الجوي وقصور في تنفيذ العمليات الخاصة: خبير اسرائيلي .20

يلي في الشؤون االستراتيجية رونن برغمان في يديعوت احرونوت ان نظرية التسلط كتب الخبير االسرائ
الجوي تبدو اآلن بدعة كلفت الجيش ثمناً باهظاً ليس باألرواح فحسب انما ايضاً باألموال الهائلة التي صرفت 

ذي أجراه وأضاف ان التدريب العسكري المناورات ال. على سالح الجو على حساب تدريب القوات البرية
الجيش االسرائيلي، قبل شهر من الحرب، وتناول سيناريو مطابقاً لما حصل فعالً اختطاف جنود كان فاشالً، 
خالفاً لما أعلنته قيادة المنطقة الشمالية، وأن ضباطاً كباراً حذروا من أن االعتماد على الطيران الحربي لن 

  . يكفي وحده اال ان تحذيراتهم لقيت آذاناً صماء
، خصوصاً في عمليات االنزال الكثيرة التي تناول الكاتب سلسلة االخفاقات التي مني بها الجيش في الحربو

وقال ان قيادة الجيش وعلى رغم رؤيتها الفشل في العمليات الجوية لم تر وجوب . نفذها واخفى معظمها
  .استخالص العبر بل أتاحت للطيران الحربي مواصلة محاوالته لحسم الحرب من دون جدوى

وكتب ان االستخبارات . وصفه بـ العمى االستخباراتيوكرس برغمان حيزاً واسعاً من تقريره ليتناول ما 
. االسرائيلية فشلت في اختراق حزب اهللا فشالً ذريعاً على رغم ان مئات من عناصرها عملت في هذا االتجاه

واضاف ان عدم النجاح في اختراق مركز صنع القرار في حزب اهللا انعكس جلياً في النتائج التي تمخضت 
لى ان بداية الفشل االستخباراتي كانت مطلع العام الفين حين مني الجيش بـإحباط ويأس وأشار ا. الحرب عنها

. بعد فشل عملية كبيرة استهدفت الحصول على معلومات عن تحصينات حزب اهللا، لكنه لم يشر الى طبيعتها
خباراتي من ومنذ ذلك الوقت عملت االستخبارات العسكرية في عتمة لم تر فيها شيئاً، وجعل العمى االست

  .الجنود االسرائيليين بطاً في ميدان رماية عناصر حزب اهللا
20/8/2006الحياة   

  
  ضاد للدبابات لممفاجأة الحرب على لبنان كانت السالح ا: زئيف شيف .21

قال الخبير العسكري في صحيفة هارتس االسرائيلية زئيف شيف ان مفاجأة الحرب على لبنان التي يطلق عليها 
 اسم حرب لبنان الثانية كانت تتمثل بالسالح المضاد للدبابات الذي كان بحوزة المقاومة اللبنانية االسرائيليون

واضاف شيف في مقال له في  . مدرعة اسرائيلية 14 دبابة و46وطريقة استعماله اذ اصابت هذه الصواريخ 
يلية استطاعت اختراق اجسام  صاروخا اطلقتها المقاومة اللبنانية باتجاه الدبابات االسرائ15الصحيفة ان 

 جنديا اسرائيليا من 20الدبابات باالضافة الى خمسة صواريخ اخرى اخترقت مدرعات وكانت نتيجتها ان قتل 
وقال الخبير العسكري االسرائيلي ان المقاومة اللبنانية استطاعت في معركة  . قتلوا داخل دباباتهم15بينهم 

 دبابة اسرائيلية اخترقت الصواريخ اجسام 11ت االسرائيلية اصابة واحدة فقط من خالل كمين نصبته للقوا
  بترا. ثالث منها وقتل في الكمين سبعة جنود داخل دبابتين واعطبت دبابتان اخريان 
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20/8/2006الدستور   
   سجناً اسرائيلياً 30 وطفل فى أسيرة 440 أسير بينهم عشرة آالف .22

 األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل بلغ حتى منتصف أعلنت وزارة شئون األسرى والمحررين أن عدد
 30موزعين على قرابة , طفال335ًأسيرة و104 أسير تقريباً، بينهم 100 آالف و10شهر أغسطس الجاري 

التي )ة نالكنتي(وأفادت الوزارة، في تقريرأن إجمالي رواتب األسرى و. سجناً ومعتقالً ومركز توقيف إسرائيلي
وأضاف أن  . الوطنية لهم شهرياً من خالل وزارة األسرى، بلغت أكثر من ثالثة ماليين دوالرتصرفها السلطة 

ونوه التقرير، إلى أن  %. 20.6 و مناطق أخرى بنسبة 1948 أسيرا من القدس المحتلة وفلسطينيو 76هناك 
من  % 1.8ما نسبته  أسيراً اعتقلوا بعد اتفاق أوسلو وقبل انتفاضة األقصى وما زالوا في األسر، أي 184

  .  آالف طفالً اعتقلوا منذ بداية انتفاضة األقصى5وأوضح التقرير، أن أكثر من  . إجمالي عدد األسرى
  20/8/2006البيان  

  
  اسرى فلسطينيون يدلون بشهادات عن تعرضهم للتعذيب .23

األسير، وذلك عن  أدلى عدد من األسرى واألسيرات الفلسطينيين بشهادات لمحامية نادي : سمر خالد-غزة 
تعرضهم لصنوف عديدة من التعذيب تمثلت بالضرب المبرح، والضغوطات النفسية، والتهديد بهدم المنزل، 

  .واعتقال أفراد العائلة، والحرمان من االستحمام فترة طويلة
  20/8/2006الرأي األردنية 

  
  وفد دولي من لجان تقصي الحقائق يزور مخيم جنين  .24

 ننسى النسوية في مخيم جنين وفدا دوليا من لجان تقصي الحقائق في االنتهاكات استضافت جمعية كي ال
اإلسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني يزور األراضي المحتلة لرصد الممارسات التي تمس مختلف أوجه حياة 

ريخ ونظمت الجمعية زيارة للوفد للمنزل الذي قصفته قوات االحتالل في مخيم جنين بصوا. الفلسطينيين
طائرات األباتشي واغتيال اثنين من قادة سرايا القدس إضافة للقاءات مع عائالت عدد من الشهداء األطفال 

وخالل اجتماع الوفد مع أعضاء الجمعية أوضحت فرحة أبو الهيجاء رئيسة الجمعية ان القوات . والمعتقلين
كما اعتقلت عدداً  .  جنين منهم ثالثة قاصرين شهداء في مخيم7اإلسرائيلية قتلت خالل الفترة القليلة الماضية 

آخر من حديثي السن بينما تواصل شن حمالت الدهم والتفتيش وتدمير مقومات الحياة التي تنعكس بشكل سلبي 
خطير على حياة الفلسطينيين والمجتمع في محافظة جنين التي تتعرض لحصار إسرائيلي محكم منذ ثالثة 

  . أشهر
  20/8/2006البيان  

  
   تظاهرة صحفية لإلفراج عن مراسلي فوكس نيوز .25

 تظاهر نحو ثالثين صحفيا فلسطينيا أمس مطالبين باالفراج عن الصحفيين االجنبيين العاملين :ب. ف. ا-غزة
في شبكة فوكس نيوز االميركية واللذين خطفهما مسلحون في غزة، وشارك في التظاهرة التي نظمتها نقابة 

. جة احد الصحفيين المخطوفين ومدير مكتب فوكس نيوز في القدس ايلي فاستمانالصحفيين الفلسطينيين زو
ورفع المتظاهرون الفتة كتب عليها ال لخطف الصحفيين، نعم لحرية الصحافة، وطالبوا باالفراج الفوري عن 

 فيما االميركي ستيف سنتاني والمصور النيوزيلندي اوالف فيغ اللذين خطفهما مسلحون االثنين في وسط غزة
  . ولم تتبن اي جهة مسؤوليتها عن الخطف. كانا في سيارتهما

20/8/2006الوطن القطرية   
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 موظفون فلسطينيون غاضبون يقتحمون فروع مصارف اردنية في قطاع غزة .26
اقتحم موظفون حكوميون فلسطينيون غاضبون مقرات ومكاتب عدد من فروع البنوك  : فتحي صباح-غزة 

عاملة في قطاع غزة أمس احتجاجا على قيام ادارات هذه البنوك بحسم مستحقات لها من االردنية الوافدة ال
وبدا االف الموظفين الحكومين في  . شيكل1500السلطة التي قررت السلطة الفلسطينية منحها للموظفين بقيمة 

عربي و االسكان حال غضب شديد عندما توجهوا امس الستالم السلفة و اكتشفوا ان ادارات بنوك االردن و ال
وهاجم عشرات  .قررت حسم مستحقاتها الشهرية عن قروض حصل عليها هؤالء الموظفين في السابق

الموظفين عددا من مقرات البنوك الثالثة في مدينتي غزة وخان يونس جنوب القطاع احتجاجا على عملية 
ء والمسؤولين وشتموهم، فيما هدد واقتحم عدد من الموظفين هذه المقرات واعتدوا على مكاتب المدرا .الحسم

آخرون بحرق هذه الفروع في حال لم تتراجع ادارات البنوك عن حسم مستحقاتها وارجائها الى الوقت الذي 
واضطرت االدارات االقليمية لهذه البنوك تحت  .يتسلم فيه الموظفون رواتبهم كاملة من السلطة الفلسطينية

بالتراجع عن قرارها، وقررت اعادة المبالغ التي حسمتها الى جميع ضغط االحتجاجات الغاضبة والتهديدات 
 .الموظفين

  20/8/2006الحياة 
  

 غلوبل الكويتي يدخل شريكاً استراتيجياً في بنك القدس للتنمية واالستثمار  .27
أعلن بنك القدس للتنمية واالستثمار، أمس، دخول بيت االستثمار العالـمي غلوبل الكويتي،  :جعفر صدقة

ويعتزم البنك  . مليون دوالر50من رأس مال البنك بعد زيادته الى % 30يكاً استراتيجياً بحصة تبلغ شر
 مليون سهم، 50 مليون دوالر، موزعة على 50 مليون دوالر أميركي الى 25مضاعفة رأس ماله من 

ة الى عالوة  مليون سهم لـ غلوبل كشريك استراتيجي، بسعر دوالر للسهم الواحد، اضاف15سيخصص منها 
 . مليون دوالر81اصدار بمقدار عشرين سنتا، لتصل حصيلة الصفقة الى 

 20/8/2006األيام الفلسطينية 
 

   نائبا مصريا يطلبون إقالة أبوالغيط ووقف تصدير الغاز إلسرائيل خمسون .28
ير وجه نواب المعارضة في البرلمان المصري من اإلخوان المسلمين والمستقلين سهام النقد صوب وز

الخارجية أحمد أبوالغيط خالل جلسة عاصفة الجتماع لجنة الصناعة الطارىء بمجلس الشعب التي تحولت إلى 
ما يشبه جلسة محاكمة للنظام المصري على موقفه من العدوان اإلسرائيلي على الشعب اللبناني وتدمير بنيته 

ط ، كما طالبوا بوقف تصدير الغاز الطبيعي وقد طالب النواب بإقالة وزير الخارجية أحمد أبو الغي. األساسية
المصري إلى إسرائيل ، والدعوة لعقد اجتماع عاجل تعلن فيه الحكومة المصرية موقفها صراحة من هذا األمر 

  .، كما طالبوا بضرورة مراجعة االتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والنظر في إلغائها بما فيها اتفاقية الكويز
  20/8/2006الدستور 

  
  وزراء الخارجية يبحثون احتواء الخالفات وإعادة السالم الى المجتمع الدولي .29

 علمت عكاظ ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم لن يشارك في اجتماع وزراء : صالح عبد الفتاح،القاهرة
وان دمشق أبلغت  .الخارجية العرب االستثنائي الذي يعقد مساء اليوم بمقر االمانة العامة لجامعة الدول العربية

وذكرت مصادر مطلعة بالجامعة العربية .االمانة العامة بأن مندوب سوريا لدى الجامعة سيمثلها امام االجتماع
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ان هناك اتجاها الحتواء الخالفات و االنقسامات العربية التي تولدت نتيجة لتداعيات الحرب على لبنان وخاصة 
وذكرت المصادر ان عددا من الدول من بينها مصر و ، رابعد الخطاب الذي القاه الرئيس السوري مؤخ

السودان ستتقدم بأوراق عمل تستهدف احتواء الموقف العربي الراهن و الخروج بقرارات ايجابية تعيد الموقف 
و وفق مصادر عربية بالجامعة . العربي الى وضع اكثر قوة و قدرة على التعامل مع االزمات بشكل جماعي

وزاري سيبحث موقفا اكثر تشددا تجاه الموقف االمريكي من الصراع العربي االسرائيلي استنادا فان االجتماع ال
الى النجاح الذي حققته المقاومة اللبنانية و تشير المصادر الى ان امكانية عقد قمة عربية ال تزال قائمة و ان 

 من الوزراء العرب الحتواء الموقف هناك مساعي عربية مهمة سيقوم بها االمين العام للجامعة العربية و عدد
باتجاه السعي لعقد قمة عربية تكون نتائجها بمثابة ورقة عمل عربية اساسية لالنطالق منها لعرض الموقف 
العربي امام األمم المتحدة خاصة ان هناك استشعارا بامكانية التجاوب الدولي مع المطالب العربية اليجاد حلول 

بي االسرائيلي و اعادة طرح قرارات االمم المتحدة الصادرة تجاه االراضي العربية نهائية الزمة الصراع العر
المحتلة و التي قد ينجم عنها انسحاب اسرائيلي من مزارع شبعا و من الجوالن في اطار مؤتمر دولي قد تدعو 

رح القضية اليه الواليات المتحدة التي تسعى لتحسين صورتها بعد تداعيات الحرب اللبنانية و كذلك ط
  .الفلسطينية مجددا اليجاد حلول عملية لها

  20/8/2006عكاظ 
  

 الحرب في لبنان جزء من معركة أوسع بين الحرية واإلرهاب: بوش .30
 جدد الرئيس األميركي جورج بوش، تعهده بتوسيع نطاق الحرية في منطقة الشرق : منير الماوري،واشنطن
وأقر . قال إن الحرية أعادت األمل للماليين، من بغداد إلى بيروت، وحماية األميركيين من اإلرهاب، و األوسط

الرئيس األميركي بأن ما سماه الديمقراطيات الشابة، ما زالت هشة في المنطقة العربية، وأن قوى اإلرهاب 
 وتابع الرئيس األميركي في خطابة اإلذاعي. تسعى إليقاف تقدم الحرية وإعادة العجلة إلى مسار الراديكالية

 .إن اإلرهابيين يخشون نمو الديمقراطية، ألنهم يعرفون ما تعنيه لمستقبل أيديولجية الكراهية: األسبوعي قائال
وأشار بوش في خطابه، إلى أنه ليس من قبيل المصادفة، أن يكون العراق ولبنان البلدان اللذان يبنيان مجتمعين 

وتعهد بهزيمة اإلرهابيين . عظم أنشطة اإلرهابيينحرين في قلب منطقة الشرق األوسط، هما أيضا مسرحا لم
ورأى بوش أن  .قائال سوف نهزمهم عن طريق تقوية الديمقراطيات الناشئة داخل حدود منطقة الشرق األوسط

وقال إن الحرب في ، منطقة الشرق االوسط تمر في لحظة مفصلية من تاريخها بين الديمقراطية والتطرف
وأضاف أن االرهابيين والذين . أوسع، تشهدها المنطقة بين الحرية واإلرهابلبنان تشكل جزءا من معركة 

  .يدعمونهم يرون جيدا، أن الشرق األوسط في لحظة مفصلية من تاريخه
  20/8/2006الشرق األوسط 

  
   مليون يورو من بلجيكا لمستشفيات فلسطينية 1.4 .31

األوروبي للشعب الفلسطيني ، مشيرا الى أن حكومته أكد الوزير البلجيكي دعم بالده واالتحاد :  بترا–رام اهللا 
واضاف أنه ستكون أيضاً هناك .  مليون يورو للمستشفيات في القدس ورام اهللا والخليل وغزة1,4ستقدم 

إمكانية لعقد مؤتمر دولي للسالم حول الشرق األوسط من خالل جمع جميع العناصر على طاولة المفاوضات 
لمجتمع الدولي إلرساء السالم في المنطقة ، مبينا أنه بالرغم من الظروف الصعبة بدعم من الدول العربية وا

  .التي تشهدها المنطقة فإن هناك إمكانية إليجاد أشياء إيجابية
20/8/2006الدستور   

  
   مليارات درهم 6.2مدينة للدالفين بتكلفة : أبوظبي .32
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ندسية المعمارية من إعداد الدراسة التصميمية  انتهت شركة بيدل ثورب ومورغ االسترالية للتصاميم اله:وام
ومن المقرر ان تبدأ  .  مليارات درهم 6 ,25االبتدائية الخاصة بمشروع مدينة الدالفين بأبوظبي والبالغة تكلفته 

. مرحلة إعداد الدراسة النهائية للمشروع الشهر المقبل فيما ستبدأ أعمال اإلنشاء خالل الشهور الخمسة المقبلة
صميم المشروع الذي ستستغرق عملية انجازه حوالي الثالث سنوات تقريبا بناء على فكرة تأسيس مدينة وتم ت

كاملة للدالفين تساعد زوارها من العوائل وأوالدهم على التعامل مع اية معوقات جسدية او نفسية قد يعانون 
  . منها من خالل بيئة عالجية في طابع التسلية

  20/8/2006البيان  
  

  !!ين عربيةفلسط .33
 صالح القالب

 وحتى ال   األوسطحتى ال يذهب الشعب الفلسطيني وقضيته فرق حسابات في هذه المعمعة التي تضرب الشرق               
 فإن علـى القابـضين   ،يخرج هذا الشعب المكافح من المولد بال حمص نتيجة هذه الـ سايكس ـ بيكو الجديدة 

الد مشعل وجماعته المقيمين في دمشق، على بركـة         على أموره وبخاصة حركة حماس ان يتخلوا عن أوهام خ         
اهللا، والذين غدوا يؤمنون بوالية الفقيه أكثر من إيمانهم بقضية شعبهم والذين صفقوا لمعلقة بشار األسد األخيرة                 

  . كما صفق لها أعضاء حـــزب البعث في القرداحة
ة مبكرا وعلى أساس العودة الـى المـذهب         كما ربط نظام األسدين ، الكبير والصغير سوريا بالقاطرة اإليراني         

الجعفري اإلثني عشر، بعد أكثر من ألف عام من اإلنشقاق، كذلك فإن مجموعة الخارج من حركة حماس التي                  
تحـالت بـ إنتصارات حزب اهللا كالمتحالية بشعر إبنة خالتها تسعى ليس لربط هذه الحركة فقط بل والقـضية                  

ضا بالحلم اإلمبراطوري الفارسي الذي سخر ولألسف هذا الوجه المشرق من           الفلسطينية والشعب الفلسطيني أي   
  . الدين اإلسالمي الحنيف لخدمة تطلعاته اإلقليمية القديمة نحو هذه المنطقة

كان خالد مشعل في خطاب مخيم اليرموك الشهير قد أعلن ربط حركة حمـاس وربـط فلـسطين والقـضية                    
وأي ممانعة وأي   .. يصفه المستظلون بظله بأنه فسطاط الممانعة والتصدي        الفلسطينية بالفسطاط اإليراني الذي     

تصد ودروب المساومات بين طهران وحلفها وبين الواليات المتحدة وإسرائيل أيضا سالكة وآمنة وفـي كـل                 
  . االتجاهات

ي وإما فـي     هذه يجب أال تكون إما في المعسكر اإليران        االستقطاب واضحة وعملية    استقطاباآلن هناك عملية    
فهناك معسكر ثالث هو المعسكر العربي ولذلك فإن مكان حماس كما هو مكان العـرب               .. المعسكر اإلسرائيلي 

.. كلهم دوال وأحزابا ومنظمات وتنظيمات هو هذا المعسكر العربي وليس ال معسكر إسرائيل وال معسكر إيران               
  !!. ومن لف لفها

لمحققة ان تسير وراء خالد مشعل وأوهامه وتطلعاته وان تخرج من           ال مصلحة لحماس بل إنها بمثابة الكارثة ا       
جلدها العربي وتحشر نفسها حشرا في فسطاط إطالعات اإليرانية ففلسطين عربيـة وال يمكـن ان تكـون إال                   

وكما ان القبائل والعشائر العربية الشيعية الشريفة       .. عربية كما ان سوريا عربية وال يمكن ان تكون إال عربية          
إن الثـوب المـستعار ال يـدفىء        ..  العراق وفي الخليج العربي كله عربية وال يمكن ان تكون إال عربيـة             في

والشعب الفلسطيني كما هو الشعب اللبناني وفي مقدمته الطائفة الشيعية الكريمة ال يمكن ان يجد الدفء الحقيقي                 
  . إال في ثوبه العربي

20/8/2006الرأي األردنية   
 

  ومة الوحدة الوطنيةالحقيقة حول حك .34
 هاني حبيب
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لم يعد باالمكان معرفة المدى الذي يمكن ان نذهب اليه في تصديق تصريحات بعض القيادات، .. احترنا
تصريحات وبيانات متتالية متضاربة متقاطعة متناقضة يتم نفيها حيناً، والحد من مدى مصداقيتها بتصريحات 

معنا وتابعنا ذلك، في التصريحات حول فتح معبر رفح، جوابية تضع التصريحات موضع شك، شاهدنا وس
والحظنا ذلك في التصريحات حول المفاوضات المتعلقة باطالق سراح االسير االسرائيلي جلعاد شاليت، ومنذ 
اكثر من شهر كان تصريح الرئيس عباس تحديداً، ان إطالق سراحه بات وشيكا وفي نفس السياق استمعنا الى 

ل قبل اسبوعين، ان اسرائيل رضخت لالشتراطات الفلسطينية حول التبادلية علماً ان تصريحات محمد نزا
المبادرة المصرية التي انطلقت بعد ايام قليلة من اسر شاليت، توصلت الى التبادلية منذ ذلك الوقت، وظل 

يرهم وفقاً لمبدأ الخالف حول التزامن في عملية التبادل، وعدد االسرى الفلسطينيين ونوعيتهم الذين يجب تحر
 .التبادل

هذه االيام نعيش مرحلة حكومة الوحدة الوطنية، بال حكومة، وبال وحدة وطنية، وخرجت تصريحات مبشرة 
اثر اجتماع الرئيس ابو مازن برئيس الحكومة اسماعيل هنية، اذ قال الجانبان، ان المباحثات والمشاورات حول 

 بعد، ان المقصود بالمشاورات، هي تلك التي اجراها القياديان تشكيل هذه الحكومة قد بدأت، ليتبين فيما
البارزان، اذ ان اي متابع يعلم انه لم تستمر هذه المشاورات منذ ان اغلق الزعيمان الباب خلفهما بعد خروجهما 
من قاعة االجتماعات، ورغم ذلك، ترددت اسماء وشخصيات لتسلم حقائب وزارية وشائعات عن مواعيد 

شكيل الحكومة، لكن ذلك باعتقادنا، ليس له اي دليل على صحته، باستثناء توجسات وطرح بعض محددة لت
الشخصيات السمائها في معمعة التشكيل الوزاري المحتمل، وكما كان االمر عليه في تشكيل الحكومات 

و على االقل، حتى السابقة، فقد تبين ان بعض االسماء تطرح نفسها في السوق، لتذكير المكلف بالتشكيل بها، ا
 !يقال ان االسم الفالني كان على قائمة االحتماالت، مع انه لم يكن ال هذا وال ذاك

روحي فتوح احد قادة فتح ورئيس المجلس التشريعي السابق، قال في ندوة عقدت مؤخراً في البيرة، ان اللقاء 
غة ودون نتائج حديث فتوح هذا، رغم الذي تم بين عباس وهنية، كان وكما جرت العادة، قد دار في حلقة مفر

ما يحمله من صدقه في الظاهر، فإنه االكثر صدقاً في كل التصريحات المتعلقة بهذا االمر، لماذا؟ ألن ما جرى 
بعد اللقاء المذكور، يثبت ذلك، وعلى خالف هذا فإن مصدراً رفيعاً في السلطة الفلسطينية، قال تعقيباً على 

ئيس الحكومة هنية، ان ما جاء فيها ال يعبر عن اجواء االجتماع الذي ضم عباس خطبة الجمعة االخيرة لر
 !! وهنية، ونحن بتواضع نصدق فتوح وال نصدق المصدر الرفيع الذي نعتقد انه ما زال تحت ريجيم للمصداقية

ي ظل وباعتقادنا، ان كل حديث عن مشاورات لتشكيل الحكومة، اية حكومة، ال يمكن له ان يكون جدياً ف
حكومة قائمة، اذ من المعروف ان المشاورات لتشكيل اية حكومة، تبدأ فقط بعد اقالة او استقالة الحكومة 
القائمة، وتكليف الجهات الدستورية للشخصية التي ستقوم بالمشاورات من اجل التشكيل الحكومي، وعليه، فإن 

ال نقول انه شكل من اشكال التكاذب الحديث عن مشاورات لتشكيل الحكومة هو امر سابق الوانه، حتى 
 .المتبادل بين االطراف المعنية

ما يجري اآلن، ال يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، بل بإطالة امد الحكومة الحالية بذريعة المشاورات، ونعتقد انه 
يع او ليس هناك نية حقيقية او جهد جدي من اجل تشكيل حكومة جديدة، وربما تلجأ الحكومة الحالية الى توس

استبدال محدود لبعض الوزارات، او ما قيل عن الحاق بعض مستوزري الفصائل، او بعضها، بالوزارة القائمة 
اآلن، لكن ذلك ليس ما هو مقصود بالتشكيل الجديد لحكومة وحدة وطنية، بل محاولة للظهور بمظهر 

الوزارية القائمة اآلن، محاولة المستجيب للضغط الشعبي وللحيلولة دون تغيير جوهري وحقيقي على البنية 
التفافية على المطالب بالخروج من االزمة من خالل اعادة تقييم المسيرة السابقة، واجراء عملية تقويم تبعا لهذا 
التقييم، ما يجري هذه االيام ليس اكثر من عملية تنشيط للحراك السياسي، بعدما فشلت االطراف الموقعة على 

ي وضعها موضع التنفيذ الفعلي، ما يجري هذه االيام، ما هو اال تحايل مكشوف على وثيقة الوفاق الوطني، ف
الرغبة في الخروج من االزمة والتسليم الرادة االبقاء على الواقع الحالي، وال بأس من عملية تحريك، تنشط 
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ة النظر بالحكومة النقاش والحوار وربما تبادل مواقع وأسماء وتشكيالت، لالستهالك والحتواء الضرورة باعاد
 .الحالية

ما يجري هذه االيام حول ما يشاع عن تشكيل حكومي تجري المشاورات بشأنه، ليس اكثر من تقاطع مصالح 
طرفين، حماس وفتح، فاالولى تريد القول انها مع الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن دون ذلك 

فتحاول الظهور الكاذب بمظهر المعارضة القادرة على اما حركة فتح، (!) شروطاً على اسرائيل تنفيذها 
الوقوف في وجه حكومة عاجزة، المشاورات ليست بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية بقدر ما هي بهدف تلبية 
ضرورات وحاجات داخلية وخارجية لدى الجانبين، ويتخذان من هذه المشاورات تغطية لفشل هنا وفشل هناك، 

ؤ بين جانبين متكاذبين ومكشوفين بعضهما لبعض، يتخذان من ضغط الجمهور هي شكل من اشكال التواط
سبيال الستمرار عملية التواطؤ هذه، اما الجمهور فهو يتابع وينفعل ويخترع الشائعات ويشكل حكومته الخاصة 
 خالل اسناد حقائب وتسجيل اسماء لوزراء لوزارات محددة، عملية تكاذب تمتد من الفصيلين االساسيين،

 !! للجمهور الواسع الذي بات شريكا في صناعة كذبة كبرى اسمها، تشكيل حكومة وحدة وطنية
20/8/2006األيام الفلسطينية   

 
   حرب الفضائح في إسرائيل .35

 محمد صادق دياب
وفي حرب لبنان رغم . أنا من أشد المؤمنين بأن في الحروب الحديثة ال يوجد منتصر وأن الكل يتقاسم الهزيمة

الستبسال فإن الحديث عن انتصار ال بد أن يكون مشروخا في مواجهة أعداد الشهداء والجرحى منجز ا
كما ال يمكن إلسرائيل أيضا أن تتحدث عن انتصار على لبنان أو حزب اهللا، .. والنازحين والوطن المدمر

لحرب الواقع اإلسرائيلي فخسائرها المعنوية في هذه الحرب قاتلة ومدمرة ألسطورتها الوهمية، فلقد أبانت هذه ا
  ..بفساده وترهله وفوضويته بعد أن نخر السوس أعمدة قوته ودعائم تفوقه

  .فلقد كشفت هذه الحرب حجم الفساد واالنحالل األخالقي في القيادة اإلسرائيلية
ل فرئيس أركان الجيش دان حالتوس بعد ثالث ساعات من خطف الجنديين اإلسرائيليين من قبل حزب اهللا يستغ

المعلومات المتوفرة لديه عن إمكانية قيام إسرائيل بحملة ضد لبنان فيسارع ببيع أسهمه في البورصة 
ومن أوجه الفساد اإلسرائيلي أيضا أن يتورط وزير ..  في المائة12اإلسرائيلية قبل أن تنخفض بإعالن الحرب 

حتفال ببدء الحملة العسكرية ضد حزب العدل اإلسرائيلي حاييم رامون بتقبيل جندية شابة رغما عنها خالل ا
اهللا، ولم يجد ما يدافع به عن نفسه ـ زير النساء ـ سوى االدعاء بأن الجندية قد وقعت أسيرة وسامته فبادرته 

  !بالتحرش الجنسي
والحقيقة أن أسطورة الجيش اإلسرائيلي قد تمرغت خالل هذه الحرب في التراب اللبناني، فباعتراف الجنود 

ليين أنهم قد دخلوا هذه الحرب بخرائط قديمة، وتوجيهات عملياتية مضطربة تأرجحت بين توجيهات اإلسرائي
أما على الصعيد اللوجستي فلقد اضطر الجنود اإلسرائيليون إلى ممارسة اللصوصية، وهم . الهجوم واالنسحاب

  .ينهبون محتويات البيوت والبقاالت في الجنوب اللبناني كي يحصلوا على الطعام
ففي حصاد الحروب الحديثة ـ كما أسلفت ـ ليس سوى الموت والجراح والدمار، ومن الوهم أن تعيش 

 أربعة عقود تغير فيها العالم 2006 و1967إسرائيل بذكريات حرب يونيو أو حرب األيام الستة، فبين عامي 
  ..كثيرا، وتغيرت معه أدوات الحرب وعقائد المحاربين

رح سؤاال يتعاكس في مساره مع السؤال الذي طرحه النائب اللبناني إلياس عطا اهللا وفي ظل هذه المتغيرات أط
: في مقاله الرائع المنشور عدد الجمعة الماضية بهذه الصحيفة حزب اهللا ولبنان إلى أين؟، فأنا أطرح السؤال

 تتابع بالسؤال إال أن إسرائيل إلى أين؟ فتوجهات البوصلة اإلسرائيلية بعدوانيتها وغطرستها وصلفها تستحق أن



 

 17

تكون قد تعلمت إسرائيل من هذه الحرب ـ وهي تحصد األلم والفضائح ومرارة االنكسار ـ حاجتها إلى 
 .السالم

20/8/2006الشرق األوسط   
  مدد يهودي .36

حمدة   باسل أبو  
 العدوان أغلب الظن أن الكثيرين ترقبوا حدوث هجرة يهودية معاكسة من الدولة العبرية إلى خارجها أثناء

أميركي على لبنان وذلك انطالقا من الفكرة السائدة حول مسألة هجرة يهود العالم إلى فلسطين المحتلة -الصهيو
االجتماعي، ازدادت ه والرفا االقتصادي والتي تقول بأنه كلما شهد المجتمع اإلسرائيلي مزيداً من االستقرار

لكن يبدو أن ما يحدث  . بقاع الكرة األرضية، والعكس بالعكسأعداد القادمين إليه من اليهود القاطنين في شتى 
على أرض الواقع يدحض بالمطلق مقومات هذه الفكرة التي تبدو منطقية عند النظر إليها للوهلة األولى، ذلك 

 . زالت تتدفق في كل األحوال وفي ظل أشد الظروف على أرض فلسطين أن قطعان المهاجرين من اليهود ما
ت صواريخ المقاومة اللبنانية تدك العديد من المدن والبلدات اإلسرائيلية في خطوة غير مسبوقة على فبينما كان

اإلطالق، كانت الوكالة اليهودية العالمية تضع اللمسات األخيرة على عملية ترحيل مجموعة جديدة من اليهود 
وعة المكونة من حوالي ألف يهودي وبالفعل فلقد وصلت هذه المجم. القادمين من دول عدة للعيش في إسرائيل

يحملون جنسيات مختلفة من الواليات المتحدة وكندا وبريطانيا، مما يطرح أسئلة كبرى حول دوافع هجرة من 
هذا القبيل خاصة وأن االعتقاد السائد كما ذكرنا يفيد بأن هؤالء المهاجرين إنما يأتون إلى أرض الميعاد طمعاً 

  . هباالستقرار والرخاء والرفا
ما سبق يحيلنا إلى ضرورة البحث الجدي والمسؤول عن األسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا المسلك الصهيوني 
الذي ينم، بال شك، عن بعد آخر غير مادي، ويحمل بين طياته قناعات عقائدية واسعة لدى مجموع هؤالء 

والذود عنها وعن ما تجسده على أرض األفراد تدفعهم إلى المجيء إلى فلسطين بهدف ممارسة تلك القناعات 
الواقع من مشروع صهيوني تمكن حتى اآلن من قضم بلد عربي كامل وأجزاء من بلدان عربية أخرى، وكل 
ذلك يأتي في سياق توجهات الحركة الصهيونية العالمية وتوجيهاتها التي ال تأل جهدا في سبيل تحقيق 

  . مشروعها التوسعي في العالم العربي
اذا يتم التطرق لمثل هذا المسلك الصهيوني المعروف على مدار القضية الفلسطينية، فذلك ألن أدوات أما لم

وأساليب الحركة الصهيونية العالمية وربيبتها الدولة العبرية لم تتبدل منذ ما قبل نشوء هذا الكيان المشوه على 
ي والعربي من يتلفظ بعبارات السلم والسالم زلنا نجد على الجانب الفلسطين أرض عربية، بينما في المقابل، ما

ويتعامل بجدية ال بل كخيار وحيد مع مخلفات عملية سلمية أكل عليها الدهر وشرب إن لم نقل أنها ولدت ميتة 
أصالً وذلك ليس برأي جهات يعتبرها الكثيرون متطرفة فحسب وإنما برأي جهات عربية ودولية رسمية لطالما 

  . جنحت للسلم
لي، فإن دوافع هجرة يهود العالم إلى أرض فلسطين العربية إنما تنبع من قضية معنوية وفكرية ودينية ال  وبالتا

عالقة لها بمطامع مادية فردية، بل إنها مرتبطة كل االرتباط بمشروع جمعي ال حدود ألطماعه، كما أنه 
  . هجدير، من وجهة نظر هؤالء، بالتضحية وبذل الغالي والرخيص لصونه وتطوير

على الجانب اآلخر، ما لم يتم التعامل، من الجانب العربي، مع القضية الفلسطينية بشكل علمي وفي إطار 
الوقائع الملموسة، فإننا سنبقى نحلق فوق قصورنا العاجية وسنبقى بعيدين كل البعد عن مجريات األحداث 

  . الحقيقة، التي تخص قضايانا اإلستراتيجية
الص العبرة من مسلك العدو نفسه، الذي ال يعرف طريقا للمواربة واللف والدوران إنها دعوة صريحة الستخ

وليس هناك حاجة لكثير عناء لالستدالل على طبيعة المسلك المقابل والرد المطلوب وما يلزم ذلك من أدوات 
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 يبتلع كل الزمة لمواجهة مشروع غير قابع في مخيلة أصحابه فحسب، بل إنه يتمدد بأريحية مشكال أخطبوطا
  . من يعترض طريقه في غياب الرد المنشود

يبقى التأكيد على أنه مهما حاولنا تقليب أوجه الحلقة األخيرة هذه من مسلسل الهجرة اليهودية التاريخي إلى 
أرض فلسطين، سنجد أنها تصب في دائرة العدوان المتواصل، سواء اعتبرت تعبئة عسكرية مباشرة هدفها 

ل اإلسرائيلي لجنوبي لبنان وفلسطين أو تم النظر إليها من زاوية البعد الديمغرافي والذي نصرة فلول اإلحتال
تراهن عليه الدولة العبرية، أوال وأخيرا، في حرب الوجود ال الحدود، التي تخوضها ضد العالم العربي والتي 

ما مأجورة لسالم واه ليس له ال يمكن مواصلة الرد عليها من الجانب الفلسطيني والعربي بدعوات موتورة ورب
  . وجود حتى في أذهان أصحاب تلك الدعوات أنفسهم

20/8/2006البيان   
  

  هل يفتح الفشل االسرائيلي فرصا جديدة للتسوية؟ .37
جميل النمري   

تفاعالت الفشل االسرائيلي ما تزال في بداياتها، ومع الجدل السياسي تتقاطر الفضائح الشخصية فوق رأس 
س األركان ينشغل ببيع اسهمه في البورصة عشية الحرب، ووزير العدل ينشغل بمغازلة فتاة في رئي. الحكومة

لكن التقارير والتعليقات التي بدأت تظهر حول وقائع الحرب نفسها تحولها الى فضيحة، الخرائط حول . حفل
دم دون خطّة، وتجد  سنوات مضت، الوحدات تتلقى أوامر بالتق4مواقع حزب اهللا ومخازنه قديمة تعود الى 

مقاومة، فتتلقى أوامر بالعودة، تعليمات الحتالل شريط بعرض كيلومترين ثم ثمانية ثم الى الليطاني، ثم فجأة 
وواقعة االنزال الفاشل أول من امس في البقاع مع ضابط قتيل وآخر . قرار التوقف عن الحرب واالنسحاب

ة هذه الحرب الخائبةجريح تأتي مثل النقطة في آخر السطر لتختم قص.  
يبدو ألول وهلة أن نتائج الحرب ستقود لتقوية اليمين ومعسكر نتنياهو على حساب تحالف الوسط الحاكم حاليا، 
بعد الصفعة التي نالت من هيبة اسرائيل وسطوة جيشها، كما تشير استطالعات الرأي العام، لكن الى االمام 

لم .  مشاعر الرغبة في االنتقام ورد االعتبار هو فشل القوة في الحسمقليال فإن االستنتاج الصحيح الذي يتجاوز
  .يعد هناك ما تستطيع القوة حسمه اآلن

 سنوات 3لقد أمكن هزيمة جيش واطاحة نظام واحتالل ارض، كما فعلت أميركا في العراق، لكن ها هي بعد 
عراق واسرائيل في لبنان عالمة فارقة على فشل اميركا في ال. تتخبط في متاهة من الخراب الذي صنعته بيدها

  .انهيار نهج يستند الى القوة الحمقاء لحسم نتائج سياسية
وليس مرجحا ان يستعيد بوش الحكمة الضرورية من هذه التجربة، ويمكن تركه يستهلك بقية رئاسته ومردود 

، وفي األثناء فإن دوال مثل مصر حماقاته حتى تغير هذه االدارة التي تدهورت بها مكانة أميركا الى القاع
والسعودية واألردن تستطيع ان تكون أكثر استقاللية عن الدور األميركي غير النافع اآلن، وان تسهر على 
بلورة خط يقوم على تجاوز التفرد األميركي بعد فشله المدوي، واعادة االعتبار لمشروع حقيقي للسالم يحظى 

  . بدعم اوروبي ودولي
؛ يلعق اولمرت جراحه من دون تصور للمستقبل، ويقول أنه سينشغل بمعالجة آثار الحرب على شمال اسرائيلياً
لكن هذا ال يمأل األجندة السياسية، كما يقول يوسي . أما خطة االنطواء فلم تعد على رأس أولوياته, اسرائيل

ي اعادة الدور للمجتمع الدولي ، وهي فكرة تصب ف2، والذي يقترح عقد مؤتمر مدريد )معارضة يسارية(بيلين 
  . ولشمولية الحّل بعد جرجرة عقد ونصف في مسارب ولّدت المزيد من الحروب والمعاناة واالحباطات

: ان نتيجة الحرب الحالية تتيح التوصل الى تسوية سياسية، ويقول: وفي لقاء صحافي، يقول شلومو بن عامي
 عن الحاجة للتسوية، وان التعادل في الحرب الحالية يفتح الباب ان كل نجاح باهر السرائيل في السابق، أغناها

  .للتسوية
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قد تكون هذه حتّى اآلن وجهة نظر اليسار، لكنها الدرس الموضوعي للحرب األخيرة، بعد ان اتضحت حدود 
  . ما تستطيع القوة وحدها فعله

20/8/2006الغد األردنية   
  
  :كاتيريكار

 

 
20/8/2006الدستور   


