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  تشكل لجاناً لبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنيةالفصائل  .1
تفقت على الشروع في     ا  الفصائل الفلسطينية   أن فتحي صباح  عن مراسلها    غزة من   21/8/2006الحياة   نشرت  

لى كـل   إن يتم توجيه مذكرة في هذا الشأن        أسبوع، على   أالمشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون        
هنية، في وقت شكلت هذه الفصائل لجاناً لخوض المفاوضـات فـي شـأن     ئيس عباس ورئيس الوزراءمن الر 

سالمية عقدت اجتماعاً   ن القوى الوطنية واإل   أوقال قياديون في فصائل المقاومة الفلسطينية        .تشكيلها وبرنامجها 
للبحث في سبل تشكيل الحكومة تنفيذاً      سالمية في مدينة غزة     لها في اطار لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإل        

رأى عضو اللجنة المركزية لحزب الـشعب        و .سرى التي توافقت حولها الفصائل الشهر الماضي      لبنود وثيقة األ  
ن المخرج  أورأى  . وليد العوض عدم وجود جدية في مسألة تشكيل مثل هذه الحكومة، مطالباً بتوافر هذه الجدية              

لى برنامج سياسي وقادرة علـى صـوغ        إي تشكيل حكومة وحدة وطنية مستندة       يتمثل ف للوضع الحالي   الوحيد  
علن الناطق باسم حركـة     أمن جانبه،   . منمم المتحدة بجمعيتها العامة ومجلس األ     مبادرة سياسية شاملة تقدم لأل    
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جراء المـشاورات فـي شـأن       إربعة من قيادييها مهمتها     أن الحركة شكلت لجنة مؤلفة من       أبو زهري   أحماس  
  .شكيل الحكومةت

 صالح زيـدان عـضو المجلـس التـشريعي           قول ألفت حداد عن مراسلتها     20/8/2006 48عرب  وأضافت  
ن المذكرة تتضمن مطالبة بتطبيق آليات وثيقة الوفاق الوطني وهي خمـس             أ الفلسطيني عن الجبهة الديمقراطية   

طنية تضم كافة القـوى الـسياسية   ضرورة الشروع بمشاورات وإجراءات لتشكيل حكومة وحدة و   :   أوال  .نقاط
وار لتشكيل جبهـة مقاومـة      حالبدء ب : ثالثا. الشروع في تفعيل وتطوير منظمة التحرير     : ثانيا. الراغبة في ذلك  

تثبيت مبدأ التمثيل النسبي كأساس في انتخابات مجالس الطلبة والنقابات          : رابعا. موحدة بمرجعية سياسية واحدة   
تفعيل مجلس األمن القومي لضبط حالة الفلتان وإنهـاء         : ات الشعبية والنقطة الخامسة   المهنية والعمالية واالتحاد  

   .حالة الفوضى وفرض سيادة القانون
 أن تضم جميع القوى الوطنية واإلسـالمية        : وهي ،وأوضح أن تشكيل الحكومة ينبغي أن تتوفر له ثالث أسس         

 وأن تتشكل هذه    ،سي وطني مشتق من وثيقة األسرى      واالستناد إلى برنامج سيا    ،لحكومة ل الراغبة في االنضمام  
وأشار إلى أن تشكيل الحكومة في الوقت الحالي وبشكل سريع هو المدخل الرئيسي للخروج               .الحكومة بالتوافق 

من األزمة والمأزق الراهن وخاصة كسر حالة الحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة العدوان               
ب الفلسطيني ومعالجة المشكالت الحادة مثل الفقر والبطالة وتوفير سيادة القانون وإنهـاء             اإلسرائيلي علي الشع  

  .حالة الفوضى 
 

  أي فريق يتزود بالصواريخ متآمر على لبنان : وزير الدفاع اللبناني .2
 الصادر عن مجلس األمن سـيؤثر       1701 خرق للقرار    أي أناعتبر وزير الدفاع اللبناني الياس المر       : بيروت

ن المقاومة ملتزمـة بـشكل كامـل        أ إلىولفت  . ي عملية انتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية في الجنوب        ف
ن اسرائيل هي من قد تقوم       يمتلك الجهوزية، أل   أن تزج الجيش في مأزق قبل       أن وال خوف من     1701القرار  ب

ود بالصواريخ متآمر على لبنان      أي فريق سيتز   أنوأكد  . بذلك من خالل عمالء في الداخل قد يطلقون صواريخ        
  المـر  ضافأو.  المحكمة العسكرية كعميل للعدو االسرائيلي     أمام وسيعامل   ، خرق سيتم توقيفه   أين مرتكب   أو
ـ    ، كما وافقت الحكومة   1701ن المقاومة وافقت على قرار مجلس األمن        أ ن المقاومـة ملتزمـة     إ لهذا السبب ف

سيتم التعاطي معه مـن قبـل الجـيش         ف خرق سيحصل    ألي يعود   أما في ما  . التزاما تاما حول هذا الموضوع    
 صواريخ، أي صاروخ ينطلق من      إطالقنه عندما تكون المقاومة ملتزمة بعدم       أ نعتبر   ألننااللبناني بشكل قاس،    

لهذا السبب عندما تلتزم المقاومة     .  اللبنانية، يكون تعامال مباشرا مع اسرائيل إلعطائها ذريعة للضرب         األراضي
 . وسيتعاطى معه الجيش اللبناني بكل قساوة مـن دون تقـصير           ، خرق سيكون خرقا لمصلحة اسرائيل     أي فان

وعن كيفية تعامل الجيش مع موضوع تهريب أسلحة عبر الحدود السورية ومع موضوع نزع سالح حزب اهللا                 
 لبنان وسـيكون    ستكون هناك حواجز في كل    .  به ن قرار مجلس الوزراء واضح والتزم كل الوزراء        إ قال المر 

لهـذا  . في كل المناطق انتشار للجيش وعلى كل الحدود الجنوبية والحدود التي تربط لبنان بـسورية وغيرهـا                
  . األشكال التعاطي فيه بأي شكل من أومر غير وارد بحثه ن هذا األإالسبب ف

  21/8/2006الشرق األوسط 
 

     اإلنسانيةالسنيورة يتهم اسرائيل بجرائم ضد  .3
ن ما  إ ، جولة ميدانية على ضاحية بيروت الجنوبية      أولفي  رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة،      ال  ق: بيروت

ي وصـف   أ ال يوجـد      أنه ضافأو.  يوماً 33 الذي ارتكبته اسرائيل على مدى       اإلجرامنشاهده هو صورة عن     
 تهديم لبنان وفي النيل من       بالعمل المجرم الذي يعبر عن حقد اسرائيل في        إال يوصف فيه الدمار     أنآخر يمكن   

 إلـى  االسرائيلي   اإلجرام تنقل صورة    أن المحلية والعالمية    اإلعالم أجهزة وتمنى السنيورة على جميع      .وحدته
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 التي ارتكبتها اسرائيل في هذه المنطقة وفي كل         اإلنسانية في العالم لكي تتبين حقيقة هذه الجرائم ضد          إنسانكل  
 من  أكثر ونجحوا في التحدي وسينجحون      أقوياء أنهمن اثبتوا جميعاً    ياللبنانيرة أن   السنيوكد  أو. منطقة من لبنان  

وضح بأنه يتمنى على جميع اللبنانيين الذين وقفوا يداً واحـدة فـي مرحلـة العـدوان                 أو.  البناء إرادةذلك في   
  . جانب بعضهم البعض في مواجهة العدو االسرائيليإلى يبقوا أناالسرائيلي 

  21/8/2006 اراتيةاالتحاد االم
  
  محمود الرمحي .مين سر المجلس التشريعي دأعتقل ت إسرائيل .4
 محمود الرمحـي    .دمين سر المجلس التشريعي     أحد  اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي مساء األ     : حمد بيكاوي أ

لـس  مـين سـر المج    أصـالح و   الرمحي هو نائب عن كتلة التغيير واإل        أن ويذكر .من منزله في مدينة البيرة    
وياتي  . الرمحي وهو طبيب تخدير، من رموز وقادة الحركة االسالمية في الضفة الغربية            . د ويعتبر،  التشريعي

عضاء الحكومـة    لما تقوم به قوات االحتالل من عمليات استهداف أل         اختطاف الرمحي في هذا الوقت استكماالً     
  .الفلسطينية والمجلس التشريعي

  21/8/2006 48عرب 
  

   رئيس الوزراء التركي  نائب استقبلعباس الرئيس  .5
نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية عبد         استقبل الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة       :    رام اهللا 

وأطلع السيد الرئيس، وزير الخارجية التركي على تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية، فـي               .اهللا غول 
لى الظروف االقتصادية الصعبة التـي      إضافة  إائيلي ضد الشعب الفلسطيني،     ظل تواصل وتيرة العدوان اإلسر    

عريقات رئيس دائرة شـؤون     .دوقال   .سرائيلي ووقف المساعدات الدولية   غالق اإل إلايمر بها جراء الحصار و    
المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر صحفي مشترك مع غول، إنه جرى خالل اللقاء مناقـشة                 

 سواء استمرار العدوان االسرائيلي والجهود المبذولة للحفاظ على التهدئـة، وموضـوع تـشكيل               ؛ة القضايا كاف
من جهته، وصف السيد غول الزيارة بالهامة في هـذه           .لى قضية الجندي اإلسرائيلي األسير    إضافة  إالحكومة،  

  .المرحلة الحساسة
  20/8/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
   وزير الخارجية الهولندي س استقبلعباالرئيس  .6

 . استقبل الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة السيد برنارد بوت، وزيـر الخارجيـة الهولنـدي                :    رام اهللا 
وجرى خالل اللقاء بحث تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية والجهود المبذولة للحفاظ على التهدئـة،               

 عريقات رئيس دائرة شـؤون المفاوضـات فـي          . د وقال .دة الوطنية إضافة إلى موضوع تشكيل حكومة الوح     
وزير الهولندي، إنه جرى خالل اللقاء بحث األوضاع في         المنظمة التحرير في المؤتمر الصحفي المشترك مع        

من جانبه، قال برنـارد إنـه        .األراضي الفلسطينية والجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة وغيرها من القضايا         
 الرئيس العديد من المواضيع والقضايا ومنها قضية الجندي اإلسرائيلي األسير والـوزراء والنـواب               بحث مع 

وأكـد أن هولنـدا ستواصـل دعمهـا          .األسرى، موضحاً أنه سيبحث هذا الموضوع مع الجانب االسـرائيلي         
وزير الخارجية   و  الرئيس عباس  من جهة ثانية، جرى بحضور     .ومساعدتها للشعب الفلسطيني للحد من معاناته     

طار اآللية إالهولندي التوقيع على اتفاقية تقدم بموجها هولندا خمسة ماليين يورو لمساعدة الشعب الفلسطيني في               
  .المؤقتة التي وضعها االتحاد األوروبي لمساعدة الشعب الفلسطيني

  20/8/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
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  لعمال خالل أسبوع  مساعدات مالية عاجلة لبتقديمهنية يعد  .7
تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بتقديم مساعدة مالية عاجلة للعمال العاطلين :  د ب أ ، بترا،غزة

 ،ول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحروأكد هنية خالل اتصال أجراه معه النائب األ. عن العمل
 أن هذه المساعدات ستقدم خالل ،ا بالمئات أمام مقر المجلس في غزةأثناء لقائه بوفد من العمال الذين تظاهرو

وطالب بتحقيق ، وعبر بحر عن تفهمه لمدى المعاناة والضغط الذي يتعرض له العمال الفلسطينيون. أسبوع
ضافة إلى  باإلمطالب العمال العادلة وهي مساعدة مالية عاجلة وأن يتم تغطية نفقات التأمين الصحي شامالً

  .اء رسوم التعليم االساسيإعف
 21/8/2006الدستور 

  
   فرج مديراً ألمن المعابرمحمودتعيين  .8
من الوطني سعيد صيام العقيد محمود فرج مديراً عاماً جديـداً ألمـن المعـابر               عين وزير الداخلية واأل   : غزة

واعتبـر   .ب سنوات عدة  الفلسطينية خلفاً للعقيد سليم ابو صفية الذي عزله من منصبه أخيراً بعدما شغل المنص             
   .ن تعيين فرج جاء حرصاً على حسن سير العمل وتحقيقا للمصلحة العامةأصيام في قراره 

  21/8/2006الحياة 
  

    ترفض نشر قوات األمن لمنع اطالق الصواريخ من شمال غزةالفلسطينيةالمقاومة  .9
كرة نشر قوات تابعة لالمـن الـوطني        رفضت فصائل المقاومة الفلسطينية ف    :  تغريد سعادة والوكاالت   ،رام اهللا 

الفلسطيني شمال غزة، لمنع اطالق القذائف الصاروخية التى تطلقها المقاومة باتجاه المستوطنات االسرائيلية في              
 وأكدت الفصائل أن االولى بالسلطة الفلسطينية ان تعمل لوقف العدوان االسرائيلي            1948االراضى المحتلة عام    
ألقى النائب  و . المقاومة التى تقوم بصد العدوان واالجتياحات المتكررة للمدن الفلسطينية         بدالً من ان تقوم بوقف    

العام الفلسطيني احمد المغني، المسؤولية عن الفلتان األمني في اراضي السلطة الفلسطينية على عـاتق كافـة                 
نحة العسكرية لها، وكذلك علـى      المستويات الوطنية، بما فيها األجهزة األمنية والفصائل والقوى السياسية واألج         

 وعلم أن الواليات المتحدة االميركية تدعم فكرة نشر القوات الفلسطينية فى شمال غزة لـضمان                .المواطن نفسه 
االلتزام بعدم اطالق الصواريخ على المواقع االسرائيلية، على أن تقوم الحكومة االسـرائيلية بـدورها بوقـف                 

 أن االولى بالمسؤولين الفلـسطينيين      ، المتحدث باسم سرايا القدس    ،د أبو أحمد  وقد أك . عدوانها على الفلسطينيين  
وأكد . وقف العدوان االسرائيلى، ال أن يقوموا بوقف المقاومة واجهاضها فى ظل التصعيد والجرائم االسرائيلية             

الـصواريخ   المتحدث باسم كتائب الشهيد احمد أبو الرئيش أن حركته ستواصل اطـالق              ، أبو هارون  ،القيادي
يجب ان تتوحد الجهود الفلسطينية فى الميدان       انه   وقال   .طالما استمر العدوان االسرائيلى على المدن الفلسطينية      

على  ، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية     ،د أبو مجاهد  شدو· لصد العدوان وليس الجهاض المقاومة الفلسطينية     
كتيبـة    المتحـدث باسـم    ، كما أكد أبـو حمـزة      .تلتزم به أن حركته خارج اتفاق وقف اطالق الصواريخ وال         

انـه   و  احدى االذرع العسكرية لفتح أن اطالق الصواريخ يأتى ردا على العدوان االسرائيلى اليومى             ،المجاهدين
  .طالما استمر العدوان الصهيونى ستستمر المقاومة بكافة أشكالها

21/8/2006 االتحاد االماراتية  
 
  ي عملية إطالق نار واستشهاد منفذ العملية مقتل جندي إسرائيلي ف .10

استشهد فلسطيني في الضفة الغربية بنيران جنود اإلحتالل بعد أن نفذ األول عملية إطالق نـار قتلـت جنـديا                    
   وجاء أن جنود اإلحتالل الذين كانوا .وقد أكدت مصادر إسرائيلية نبأ مقتل الجندي إسرائيلياً من جنود اإلحتالل
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   .طلقوا النار على الفلسطيني فاستشهد على الفورعلى الحاجز أ
20/8/2006 48عرب   

  
  من الجهاد نساء 3 فلسطينيين بينهم 7الجيش االسرائيلي يعتقل  .11

االسرائيلية أن قوات الجيش ألقت القبض على سبعة نشطاء  ذكرت وسائل االعالم: د ب أ، القاهرة، تل أبيب
ن من بين المعتقلين ثالث نساء ينتمين لحركة افة يديعوت أحرونوت وقالت صحي. فلسطينيين في الضفة الغربية
مناطق متفرقة من الضفة  أنهن اعتقلن شمال رام اهللا وأن بقية النشطاء اعتقلوا في الجهاد االسالمي مشيرة إلى

  .الغربية
21/8/2006الدستور   

 
  إسرائيل تؤكد عدم انتهاء حربها على لبنان .12

 واكبار المسؤولين االسرائيليين واصـل    أن  : الناصرة مراسلها من    أسعد تلحمي   عن 21/8/2006 الحياة   نشرت
أن الحرب على لبنان لم تنته، وأن جولة أخرى متوقعة ينبغي االعداد لها، فيما توقـع بـن                  على  تأكيد  الأمس،  

 تشكل عـامالً  واعتبر بيرتس أن القوات الدولية المتوقع انتشارها       .اليعيزر أن تقع هذه الجولة بعد بضعة شهور       
مركزياً سيحسم شكل انتشار الجيش االسرائيلي، مضيفاً أن اسرائيل لن تسمح للجيش اللبناني باالقتراب أقل من                

ورأى أن انتشاراً صحيحاً للجيش االسرائيلي في       . كيلومترين من الحدود الدولية، طالما لم تصل القوات الدولية        
 أن حزب اهللا يـدعي       قائال، وزاد. النجازات التي حققها في الحرب    جنوب لبنان سيغير نظرة االسرائيليين الى ا      

كما تطـرق الـى   .  فحص الحقائق على األرض فال شك أن اسرائيل انتصرتبعد هنإال أاالنتصار في الحرب    
وأكد وجوب انـشاء    .  الحاصل حاليا في اعادة تأهيل جنوب لبنان       ها باتهام المجتمع الدولي بتجاهل تدخل     ،ايران

من جانبها،   . اعتبرها مصيرية، لمنع وصول اموال من ايران تعيد الى حزب اهللا سيطرته            ،صادية دولية قوة اقت 
ان اسرائيل تدرس اآلن مسألة مشاركة دول ال تقيم عالقات ديبلوماسية مع اسرائيل فـي القـوات                 ليفني،  قالت  

كما حذرت من احتمال    . ت مع اسرائيل  الدولية، مشيرة الى انها تلقت وعداً من انان بأن تنسق تركيبة هذه القوا            
ازاء نـشاط   ،  1701ان يخرج اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة بقرارات تحول دون تنفيذ القـرار               

ا      .متحمس وزائد لجامعة الدول العربية     ة اال      أم يس الحكوم د     نائب رئ دد سرائيلية، فق ة في         ه بضرب البنى التحتي
ى حزب              ،نذار الى فؤاد السنيورة   لبنان، الفتًا الى وجوب توجيه ا      دادات العسكرية ال  بتحمل عواقب عدم وقف االم

  .وأضاف أنه يجب االعداد للمواجهة المقبلة ومن خالل فحص آل ما حصل بغرض االفادة ال قطع الرؤوس. اهللا
 عسكرية في إدارة الجـيش اإلسـرائيلي اعتبـرت أن           اأوساطإلى أن    : 21/8/2006 48 عرب   وأشار موقع 

 أن حزب اهللا زاد تهريـب األسـلحة مـن    فيه ونيزعمفي وقت . الحرب ستتجدد خالل أشهر، أو حتى أسابيع  
  .سوريا إلى لبنان

  
 على حزب اهللاسرائيل حققت انتصارا بالنقاط : حالوتس .13

 ان اسرائيل حققت ،نقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن رئيس األركان امس قوله:  ا ف ب-القدس المحتلة 
  .صارا في لبنان ولكن بدون توجيه ضربة قاضية الى حزب اهللانت

  21/8/2006الدستور 
  

  اولمرت سيعين لجنة لمراجعة اداء الحكومة والجيش خالل القتال في لبنان .14
اولمرت اعلن امس،   من أن    ،مسؤولون اسرائيليون به  فاد   أ ام:  نقال عن وكاالت   21/8/2006 المستقبل   نشرت

لم يتضح من هـي      إال أنه    .ة اداء الحكومة والجيش االسرائيليين خالل القتال في لبنان        انه سيعين لجنة لمراجع   
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 الى انه سيتعاون في هذا القرار مع المدعي العام، وانه طلـب             وأشارواالسلطات التي قد تقوم بهذه المراجعة،       
ن في النقاش الذي دار خـالل        مشاركي  إال أن  .من الوزراء المصادقة على تشكيل اللجنة في األيام القليلة المقبلة         

جلسة مجلس الوزراء، ابدوا اعتقادا ان اللجنة ال تمتلك سلطة توصيات شخصية حول انـاس متـورطين فـي                   
 ومن جهة أخـرى    .84عملية اتخاذ القرار، وانها بالتالي لن تكون مماثلة للجنة التي شكلت بعد غزو لبنان عام                

 ان ثلثي اليهود االسرائيليين يؤيدون انشاء لجنة تحقيق حكوميـة           ،افاد استطالع للرأي نشر الجمعة في اسرائيل      
 كمـا أن  انخفضت شعبية أولمرت وبيرتس،      فيما   .حول ادارة الحرب ضد حزب اهللا مع اعطائها سلطات فعلية         

  .عن عدم رضاهم من رئيس االركانعبروا % 52
نيست تنظر اليوم في اقتراح تـشكيل       أن لجنة الخارجية واألمن التابعة للك     : 21/8/2006 48 عرب   وذكر موقع 

 .لجنة تحقيق رسمية تبحث في الحرب االسرائيلية على لبنان
  

   الناقمين تكتسب زخما جديداًاالحتياطحركة جنود : إسرائيل .15
، الـذين عـادوا مـن       ين الحانقين كسبت الجهود التي تبذلها مجموعات من جنود االحتياط االسرائيلي        : الناصرة

وفيما يحتد الـسجال علـى      .  اليهم  ذوي جنود قتلوا في هذه الحرب      انضمامماً جديداً مع    الحرب في لبنان، زخ   
صفحات الصحف االسرائيلية بين مؤيد ومعارض لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، يرى مراقبون أن هذه المـسألة                

يام، مـؤتمراً   وسيكون االختبار األول لهذا النشاط االحتجاجي خالل أ        .سيحسمها أساساً حجم االحتجاج الشعبي    
 مع االشارة   .يأمل منظموه أن يكون فاتحة لتظاهرات كبرى في تل ابيب تضطر الحكومة الى تشكيل هذه اللجنة               

 تجمع تواقيع على عريضة احتجاج على وقف الحرب قبل اعـادة الجنـديين               من الجنود   هناك مجموعة  إلى أن 
فـي غـضون     .تفي بالمطالبة باستخالص العبر   األسيرين، وأخرى تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وثالثة تك        

ذلك، تباينت آراء كبار المعلقين في الصحف العبرية حـول لجنـة الفحـص أو التحقيـق الواجـب تـشكيلها                   
وفيما أيد بعضهم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، رأى آخرون أن مثل هذه اللجنـة              . الستخالص العبر من الحرب   

ورأى آخرون  .  فيما الحرب على حزب اهللا لم تنته       ، الدفاع عن أنفسهم    اذ سينشغل قادتها في سبل     ،ستشل الدولة 
 لكن معارضي الفكرة اشاروا الى كلفتها الماليـة الباهظـة فـضالً عـن ان                ،في تقديم االنتخابات الحل األمثل    

 وكانـت  .اجراءها بعد أقل من خمسة أشهر على االنتخابات األخيرة ليس أكيداً أن يأتي بائتالف حكومي أفضل               
الصحف اشارت امس الى انه مع بدء لجنة الفحص التي عينها بيرتس، يحرص أركان الجيش على االسـتعانة                  
بمستشارين اعالميين وقضائيين قبل االدالء بافاداتهم ادراكا منهم ان المـستوى الـسياسي يحـاول دحرجـة                 

  .المسؤولية عن الفشل الى عتباتهم
  21/8/2006الحياة 

  
  ة تأهيل حيفا والشمالمجلس وزاري مصغر إلعاد .16

 تشكيل مجلس وزاري مصغر برئاسته مـن اجـل          ،اعلن أولمرت أمس، في مستهل اجتماع الحكومة       :الناصرة
 تضرر نتيجة سقوط آالف من صواريخ حزب        ذيشمال الدولة العبرية ال   الإعادة إعمار البنى التحتية في حيفا و      

ات من انحاء العـالم، وخـصوصاً مـن الجاليـات           وتقرر أن يواصل بيريز نشاطه من اجل جمع التبرع         .اهللا
  .اليهودية

  21/8/2006الحياة 
  

  غزة قد تنهار في غضون اشهر عدة وتختفي كليا في فتح: ديسكين .17
علن ان فتح في قطا ع غزة تشهد   رئيس الشاباكنأ:  وكاالتنقال عنغزة  من 21/8/2006 الدستور نشرت

 انه اذا لم تتغير االمور فان هذه الحركة قد تنهار في غضون اشهر حاليا اسوأ حالة لها منذ تأسيسها ، قائال



 

 9

وحذر خالل جلسة مجلس الوزراء امس من استمرار تعاظم قوة . عدة وتختفي عن الساحة كليا في القطاع
مضيفا ان هذه الحركات تحاول تقليد اساليب القتال التي تنتهجها منظمة حزب اهللا . حماس والحركات االخرى

ن من خالل الحصول على صواريخ مضادة للدروع اكثر تطورا وانشاء خنادق وتحصينات تحت في لبنا
وقال ان الوضع على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة الذي يستخدم لتهريب كميات كبيرة من . االرض

نه يقترح في  وا،زاعما ان آلية المراقبة على هذا المحور غير ناجعة على االطالق. االسلحة والذخيرة خطير
  .ظل هذه االوضاع اعادة النظر في اتفاق رفح

 انها ال زالت حركة قوية وضاربة  في ردها على ديسكين،فتح اكدتأن  : 21/8/2006 48 عـرب    وذكر موقع 
  . بعيد المنالي هو حلم إسرائيلها وتالشيهات مؤكدة ان الحديث عن اضمحالل،جذورها فى األرض

  
   للمفاوضاتأولمرت أبلغ مبعوث بلير رفضه .18

وبزيرفر أمس، أن إسرائيل صدت مبادرة بلير إلنعاش عملية السالم في الـشرق             ال كشفت صحيفة أ   :يو بي اي  
وقالت إن الموقف   . األوسط ووضعت قيد الشك خططه للشروع في مهمة دبلوماسية عالية المستوى في المنطقة            

 رفضومن جهتهم    .لماضي مع اللورد ليفي   اإلسرائيلي عكسه أولمرت خالل محادثات خاصة أجراها األسبوع ا        
 أن مـا    ،رأت الـصحيفة  في حـين    . ذلك واللورد ليفي التعليق على      البريطانية مكتب رئاسة الحكومة     كال من 

وصفته بالرد اإلسرائيلي الفاتر من شأنه أن يثير موجة انتقادات جديدة للطريقة التي تعاطى بها بلير مع أزمـة                   
  .ط التي يتعرض لها إلعالن موعد رحيله ويزيد من حجم الضغو،لبنان

  21/8/2006البيان  
  
   التفاوض مع سورياامكانيةاولمرت ينتقد تلميحات  .19

ان الحديث المتواصل بشأن التفاوض مع      أعتبر   أولمرت،   أن:  نقال عن وكاالت   21/8/2006المستقبل  نشرت  
   .سوريا من المرجح ان يتسبب فى احداث سوء فهم فى دمشق ازاء اسرائيل

 اشارت الى تباين االراء في اوساط القيـادة االسـرائيلية           أن هارتس : الناصرةمن  21/8/2006الحياة  وذكرت  
وقالت انه بينما اعتبرت شـعبة االسـتخبارات العـسكرية          . السياسية والعسكرية في شأن التفاوض مع سورية      

واضـافت ان   . وة الـى التفـاوض    خطاب االسد تهديدا بالحرب، رأت فيه اوساط في الخارجية االسرائيلية دع          
االستخبارات تنظر بقلق الى توطد العالقات بين دمشق وطهران على نحو يدعم قيادة حماس خارج االراضـي                 

  .الفلسطينية لتعمل على تقويض أي وقف للنار
اسرائيل تـستطع االنـسحاب مـن       من أن    ، اليوم آفي ديختر  إلى ما قاله  : 21/8/2006 48عرب  وأشار موقع   

 فـي   هـا من الصعب التنازل عن   فقد أعتبر أن    أما فيما يتعلق بقصية المياه      . لجوالن مقابل سالم حقيقي   هضبة ا 
 من  .من الممكن أن تكون الشروط جاهزة للمفاوضات مع لبنان قبل سوريا          وفي نفس السياق أعتبر أن      . هضبةال

وريا فـي حـال أوقفـت       جهته عقب اولمرت اليوم على تصريحات ديختر بأنه يسعده إجراء مفاوضات مع س            
 .دعمها لما أسماه المنظمات اإلرهابية

  
  انتقادات حادة في إسرائيل لعملية اإلنزال الفاشلة في البقاع .20

شرق لبنان، بحملـة انتقـادات الذعـة علـى صـعيد             االخيرة   قوبلت عملية اإلنزال للجيش االسرائيلي    : غزة
يوسي بيلين العملية التي جاءت بعد اعـالن اسـرائيل           فمن ناحيته اعتبر     .المستويات السياسية ووسائل االعالم   

تساءل العديد من المعلقين العسكريين عن معطـى  فيما . ، أنها تصب في مصلحة حزب اهللا      1701قرار  البقبول  
  واحد يمكن أن يشكل دليالً على نجاح العملية، في حين يستطيع حزب اهللا أن يقدم دليالً واضحاً وصارخا وهو 
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  .اعتراض الوحدة الخاصة وكشف أمرها، بل وقتل قائد العمليةنجاحه ليس في 
  21/8/2006الشرق األوسط 

  
  التفاوض مع حزب اهللاىاهانة جديدة الولمرت بالموافقة عل .21

ايهود اولمرت كلف احد حلفائه من االستخبارات االسرائيلية العداد خطة يتم ، أن قالت صانداي تلغراف :لندن
 ان اسرائيل لديها استعداد لتبادل الجنديين وأضافت،  الجنديين لتأمين اطالق سراحفيها التفاوض مع حزب اهللا

اعتبرت ان فيما .  لمقاتلي الحزبى مقاتال من حزب اهللا تقول انها اسرتهم اثناء العملية مع جثث اخر13مع 
يعتقد ن جهته م. تعيين، اهانة الولمرت وتحول كبير بعد ان خاض حربا تحت ذريعة تحرير االسيرينهذا ال

اوري ليبراني الذي تفاوض مع حزب اهللا سابقا ان المهمة ستكون صعبة وطويلة، حيث يتم طرح مطالب 
 ال يعني انها مستعدة لتبادل عدد ،الصحيفة علقت ان استعداد اسرائيل للتفاوضيشار إلى أن . كبيرة في البداية

  .القنطار اللبنانيين الذين يطالب بهم حزب اهللا، خاصة ىمن االسر
  21/8/2006القدس العربي 

  
  مطالب بتعزيز الترسانة الصاروخية اإلسرائيلية لمواجهة إيران .22

من اآلن   الحكومة اإلسرائيلية إلى االستعداد، غاي بخور في يديعوت احرونوت االسرائيليمستشرقالدعا 
، وشدد على ضرورة للحرب اآلتية مع إيران وسوريا وما يشايعهما من المنظمات كحزب اهللا وحماس

 .االستعداد الصاروخي ألنها ستكون حربا صاروخية
  21/8/2006البيان 

  
  بحقّ الشعبين الفلسطيني واللبنانياإلسرائيليةيهود اليمن يدينون الجرائم  .23

دان أبناء الطائفة اليهودية في اليمن بشدة اليوم، الجرائم اإلرهابية التي تمارسها إسرائيل ضد أبنـاء الـشعبين                  
  .وأكدوا أن هذه الجرائم، تتعارض مع كافة األديان السماوية والمواثيق الدولية. اللبناني والفلسطيني

  20/8/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
 

  لبنان عمق الشرخ بين الدولة العبرية وفلسطينيي الداخلىالعدوان عل: دراسة .24
روع كونراد ـ ادناوار للتعاون اليهودي اكدت دراسة حديثة صادرة عن مش :الناصرة ـ من زهير اندراوس

ان العدوان الذي شنته اسرائيل علي لبنان تسبب في تعميق الشرخ ، العربي التابع لمركز ديان في تل ابيب
، 48 وبين اليهود االسرائيليين والعرب من مناطق الـ،القائم بين الدولة العبرية وفلسطينيي الداخل من جهة

 ىسية الراهنة خطيرة تنذر بانفجار مماثل لذلك الذي حدث عشية نشوب هبة االقصوحذرت من ان الحالة السيا
 ضحية سقطوا من جراء 40 من بين 18 الرغم من ان ى التباعد على الىواكدت ان العدوان اد. 2000عام 

 لديهم  انها ادت ايضا الي تعميق ما وصفته بالمعضلة التقليديةى، مشيرة ال48الكاتيوشا كانوا من فلسطينيي 
ومن ضمن  .والمتمثلة في التناقض الكبير بين انتمائهم الفلسطيني ـ العربي وبين مواطنتهم في اسرائيل

عوارض االنكسار المذكور توجيه التهم للنواب العرب في الكنيست االسرائيلي بانهم طابور خامس ومحاوالت 
فحات االنترنت التي اتسمت بالعنصرية  ردود فعل القراء االسرائيليين في صىاالعتداء عليهم، اضافة ال

 الغاء مواطنة العرب ى ان االف الزائرين اليهود لمواقع االنترنت دعوا الىولفتت الدراسة ال .والعدوانية
 ان ىومنعهم من المشاركة في انتخابات الكنيست بعد ان سقطت االقنعة عن وجوههم الحقيقية، واشاروا ال

ان االسرائيليين توقعوا ان تبدي االقلية العربية تعاطفا مع ى ونوهت ال .اليهجنوب لبنان في انتظار تهجيرهم 
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.  عدوانا امبرياليا اسرائيليا امريكيا علي لبنانالحرب ذلك لم يحصل، معتبرة إال أناسرائيل وتنديدا بحزب اهللا 
 في الداخل  ان الحرب عززت من الصورة االيجابية لحزب اهللا في عيون المواطنين العربىواشارت ال
 غياب المالجئ ، إضافة إلىجراء العدوانهم  ان الخسائر البشرية والمادية لعلىواكدت ايضا . الفلسطيني

وشددت  . سكانهاى والمجمعات العربية قد زاد من مشاعر االحباط لدىواجهزة االنذار المبكر في المدن والقر
واقتبست عن مدير . اسرائيل هم جزء منها ام ال؟هل العرب في :  ان الوقت قد حان لحسم مسألةىالدراسة عل

 ان الغاء التمييز ضد العرب يجسد مصلحة اسرائيلية وطنية تخدم ،مركز سيكوي الذي يعني برعاية المساواة
 ايلي ريخس المدير المسؤول عن الدراسة، وهو مستشرق معروف في أما .االستقرار والمناعة االقتصادية

فضائيات العربية ساهمت في تشكيل موقف المواطنين العرب حيال الحرب من خالل ان الفقد أعتبر اسرائيل، 
بان تسارع السلطات االسرائيلية الي امتصاص ى واوص. نقلها مشاهد موت المدنيين والخراب في لبنان

والشروع في هم الغضب وتنفيس التوتر المتراكم من خالل رعاية مشروع لترميم االضرار المادية الالحقة ب
 .2000حوار مكثف معهم خوفا من العودة الي ما كان عليه االمر عشية انفجار اكتوبر االسود عام 

  21/8/2006القدس العربي  
  

  ر معيار الخدمة العسكرية الستحقاق مساكن الطلبةاعتبتلغي االمحكمة  .25
عـسكرية والخدمـة    قررت المحكمة المركزية في حيفا هذا االسبوع، في سابقة قضائية، أن اعتبار الخدمـة ال              

 هو اعتبار غيـر     ، معاييرا الستحقاق السكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا         ،الوطنية والخدمة اإلحتياطية  
  .قانوني ويميز ضد الطالب العرب على خلفية قومية، وأمرت بإلغائه

  21/8/2006 48عرب 
  

  إسرائيلية اسم السيد نصراهللا للترويج لمنتجات .26
بدأت كبرى الشركات اإلسرائيلية إلنتاج األبواب والشبابيك المحصنة في إسـرائيل  : واسيالناصرة ـ حسن م 

 اهللا، لترويجها على اساس انها قادرة على الصمود في وجـه ضـربات              حسن نصر بتقديم منتجات تحمل اسم     
  . اهللاصواريخ حزب

 21/8/2006المستقبل 
  
  
  جرحى قرب نابلس ورفح  3شهيدان و .27

ة فلسطينية وشهود عيان بأن جيش االحتالل قتل فلسطينيا وأصاب ثالثة آخرين فجر أمس أفادت مصادر أمني
بعد أن أطلق النار على سيارة لنقل الركاب جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية فيما استشهدت أم 

الشهر فلسطينية متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها في منطقة الشوكة برفح في قطاع غزة، في الثامن من 
 .اللذين استشهدا في ذلك اليوم) عمر وكفاح(الماضي، لتلحق بطفليها 

  21/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

    االحتالل يحيل بيت الهيا الى مصيدة
أفادت مصادر أمنية وطبية وحولت قوات االحتالل مستوطنات بيت الهيا إلى مصيدة الصطياد الفلسطينيين، 

أصيب بجروح متوسطة في قدمه وذلك بعد توغل قوة إسرائيلية خاصة شمال فلسطينية أن شاباً فلسطينياً 
   .القطاع
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وقال شهود إن قوة إسرائيلية خاصة توغلت منذ ساعات الصباح في المستوطنة الواقعة شمال بيت الهيا 
من حولتها إلى مصيدة القتناص كل من يقترب »واتخذت مواقع وسواتر في داخل المستوطنة الخالية حالياً و

  .المكان
  21/8/2006البيان  

  
 المقاومة تهدد بإجراءات لفتحه  لجان إغالق معبر رفح و .28

أعادت ” إسرائيل“مسؤول حدودي مصري قال إن أن : ا.ب.رويترز، د 21/8/2006 الخليج اإلماراتية ذكرت
” أمنية“باب أغلقت المعبر ألس” إسرائيل“إن ” رويترز“وقال ل . أمس إغالق معبر رفح بعد يوم من تشغيله

حالت دون وصول ” إسرائيل“وأضاف إن . بينما مازال حوالي ألفي فلسطيني يريدون الوصول إلى غزة
 فلسطينيا 2370وقال المسؤول المصري إن . المراقبين األوروبيين إلى المعبر بدعوى وجود تحذيرات أمنية

 فقط مروا في 175الفلسطينية مقابل أغلبهم من العاملين في الخارج مروا من المعبر قادمين من األراضي 
هناك نحو ألفي فلسطيني ينتظرون السماح لهم بالعودة إلى قطاع غزة وكانوا “وقال المسؤول . االتجاه المعاكس

خطوات عملية على األرض لحل “وهددت لجان المقاومة الشعبية باتخاذ  .”)أمس(يتوقعون أن يمروا اليوم 
  .مشكلة المعبر

لجان المقاومة الشعبية هددت بأنه إذا لم يتم فتح أن : ألفت حداد عن 20/8/2006 48عرب وأضاف موقع 
وقال أبو مجاهد  . معبر الحدودي بشكل كامل فإنها ستقوم بحل هذه المشكلة بالطريقة التي تراها مناسبةال

 ومرضانا العالقين لجان إن اللجان ال يمكن أن تقبل بان يكون مصير أطفالنا ونسائناالالناطق االعالمى باسم 
وأكد أبو مجاهد إن هذا المعبر هو معبر  . على المعبر رهن قرار صهيوني يملى على المراقبين األوربيين

 وطالب أبو مجاهد اإلخوة ،فلسطيني مصري بحت وال يجوز ألي أطراف خارجية ان تتدخل في المعبر
و مجاهد اإلفصاح عن الطريقة التي يمكن ورفض أب المصريين بان يكون لهم موقف واضح تجاه قضية المعبر 

أن تلجا لها اللجان لفتح معبر رفح الحدودي وقال أن الطريقة ستكون في الوقت المناسب بالعمل ولن تكون 
  . مجرد كالم

  
  متطرفون يهود يعتزمون هدم الجدار المؤدي إلى باب المغاربة  .29

يام تنفيذ مخطط هدم الدرج المؤدي إلى باب المغاربة   يعتزم المتطرفون اليهود خالل أ    :  نادية سعد الدين   –عمان  
وحذر عضو المجلس الوطني الفلسطيني صبحي غوشة مـن خطـورة            .مدعومين بموافقة الحكومة اإلسرائيلية   

تنفيذ المخطط اليهودي لجهة تغيير المعالم الهيكلية لألماكن والمقدسات التاريخية والدينيـة، وخلخلـة أسـوار                
إضـافة  " جداري"صى وإتاحة المجال أمام المتطرفين لدخول الحرم الشريف دونما عائق           وجدران المسجد األق  

ويعتقد أمين القدس الحاج زكي الغول بأن المحاوالت اإلسرائيلية لتنفيذ           .إلى مساهمته في تهويد المدينة المقدسة     
به بقوة الموقـف العربـي      مخطط االستيالء على المسجد األقصى وتهويد المدينة المقدسة لن تتوقف ما لم تُجا            

واقترح الغول إعداد دراسة علمية جادة تقدم        .الموحد إلحباطها وعدم االكتفاء فقط بشعارات الشجب واالستنكار       
إلى العالم بلغات عديدة إليضاح تاريخ المدينة المقدسة وإثبات بطالن المعلومات اإلسـرائيلية المغلوطـة عـن        

  . حقهم المزعوم فيهاتاريخ هذه المدينة بغرض التدليل على
  21/8/2006الغد األردنية 

  
   دعوة إلنقاذ األقصى في ذكرى إحراقه .30
 حذرت وزارة اإلعالم الفلسطينية من المخاطر المترتبة على محاوالت المتربصين بالمسجد األقصى الذين :قنا

 التي ستؤول إليها هذه ال يخفون نواياهم العدوانية الحاقدة محملة قوات االحتالل اإلسرائيلي كافة النتائج
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 لحريق المسجد األقصى العرب 37وطالبت الوزارة في بيان أمس في الذكرى الـ ، .المغامرات الحمقاء
وجامعة الدول العربية ولجنة القدس ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بإعطاء القدس األهمية التي تستحقها من خالل 

 سبل الدعم المادي والمعنوي للحفاظ على عروبة القدس تفعيل القرارات الصادرة عنها بما يضمن توفير كل
وأشار البيان إلى محاوالت بعض الجماعات وخاصة ما ، .رمزا للهوية وعنوانا للكيان السياسي ومركزا للعقيدة

تعرف بجماعة أمناء جبل الهيكل الدخول إلى المسجد األقصى في ذكرى خراب الهيكل وإعادة بناء هيكلهم 
 ..ات المسجد األقصىالمزعوم في باح

  21/8/2006البيان  
  
  االقصى مسجد اسالمي خالص بقرار رباني : التميمي .31

قال الشيخ تيسير رجب التميمي أن المسجد األقصى بجميع ساحاته وأساساته وبناياته :  بترا–القدس المحتلة 
 .فوق سبع سماواتوأسواره وأبوابه وقبابه وفضائه وكل جزء فيه مسجد إسالمي خالص بقرار رباني من 

ورفض التميمي في بيان صحافي صدر امس بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج واحراق المسجد األقصى ، 
وشدد  .تدخل قوات االحتالل اإلسرائيلي في شؤونه ومحاولة الهيمنة عليه أو منع المصلين من الوصول إليه

اف اإلسالمية والجهة المسؤولة عن إعماره هي على أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه هي دائرة األوق
لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة ، مثمناً دور وجهود وزارة األوقاف األردنية التي أعادت بناء منبر 

 .صالح الدين بعد احراقه من قبل متطرف يهودي
  21/8/2006الدستور 

  
  تأجيل تركيب منبر صالح الدين بسبب األحداث في المنطقة .32
قال نائب رئيس لجنة اعمار المسجد االقصى وقبة الصخرة رائف نجم رئيس اللجنة :  كمال زكارنة-مان ع

التي اشرفت على صناعة منبر صالح الدين أن االحداث األخيرة واالوضاع السياسية في المنطقة تسببت في 
 واالحتفال به في ذكرى تأخير تركيب منبر صالح الدين في المسجد االقصى المبارك الذي كان مقررا غدا

االسراء والمعراج وقال ان االحتفال بتركيب المنبر سيتم في مناسبة دينية قادمة ربما تكون ليلة القدر في شهر 
 واشار الى ان كلفة صناعة المنبر بلغت حوالي مليون ومائتي الف دينار واستغرق العمل به ،رمضان المقبل

 . كلية الفنون بجامعة البلقاء التطبيقية سبع سنوات ونصف السنة وتمت صناعته في
  21/8/2006الدستور 

  
  اعفاء العمال العاطلين من الرسوم الصحية والمدرسية: غزة .33

توصل ممثلون عن العمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل الى اتفاق مع نائب رئيس المجلس التشريعي احمـد                 
هم الطالب واستمرار اعفائهم من دفـع رسـوم التـأمين           بحر يقضي باعفائهم من دفع الرسوم المدرسية البنائ       

وجاء االتفاق في اعقاب احتجاجات عمالية تخللها القاء حجارة من متظاهرين نفت اللجـان               .الصحي الحكومي 
واعلنت لجنة اختارها العمال عقب حوار مـع        . »مندسون«العمالية المستقلة أي عالقة لها بهم ووصفتهم بأنهم         

وكان مئات العمال العاطلين     .تفاق يخدم العمال والبدء في تنفيذه اعتباراً من االسبوع المقبل         بحر التوصل الى ا   
عن العمل تظاهروا امام مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة امس للمطالبة بتأمين لقمة العيش لهم وألسرهم،                 

شرات من األفراد الجدد في األجهزة      وفي سياق متصل، احتج الع    . داعين الحكومة الفلسطينية الى تقديم استقالتها     
االمنية في غزة أمام مبنى شرطة العباس غرب مدينة غزة أمس وألقوا الحجارة باتجـاه المكتـب، مطـالبين                   

  .بصرف رواتب لهم أسوة ببقية الموظفين
  21/8/2006الحياة 
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  مطالبة وزراء حماس باالعتذار لتناولهم العصائر اإلسرائيلية .34
وقال . ني لدعم المنتوج المحلي، حكومة حماس باالعتذار لتناولهم العصائر اإلسرائيليةطالب التجمع الوط 

لقد صعقنا ونحن نرى اإلخوة والذين طالما كانوا في الصف األول معنا في هذا المشروع »التجمع في بياٍن 
م نثني الناس عنه الوطني الكبير، وإذ بهم اليوم وهم على رأس السلطة ورأس القرار، يقومون بما كنا معه

ونحاول وبشتى السبل إقناعهم بضرورة محاربة هذه المنتجات والحد منها لما لها مخالفة صريحة لشرع اهللا 
تعالى، بحيث استصدرنا من سماحة مفتي فلسطين فتوى بتحريم هذه المنتجات والتي لها بديل وطني أو ليست 

  .ضرورية لحياة اإلنسان
  21/8/2006البيان  

  
 ئيس سلطة النقد يؤكد ايعاز الحكومة بتشديد الحماية االمنيةنائب ر .35

قال نائب رئيس سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير ان البنوك العاملة في اراضي السلطة :  لما العبسه-عمان 
ء الفلسطينية احتجت صباح امس لفترة محدودة تنفيذا لقرار اصدرته جمعية البنوك الفلسطينية ردا على االعتدا
 .الذي تم امس االول على ثالثة موظفيين في فرع بنك االردن في غزة ، اال انها استانفت العمل بشكل طبيعي

واضاف انه تم امس عقد لقاءين منفصلين مع رئيس السلطة محمود عباس و رئيس الوزراء اسماعيل هنية 
في اراضي السلطة الفلسطينية ، للوقوف على تطورات الوضع واالعتداءات التي تعرضت لها البنوك العاملة 

وقال ان عباس امر بتشديد الحماية االمنية على هذه البنوك  .مشيرا الى تفهم الطرفين لظروف هذه البنوك
لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الحقا ، مشددا على اهمية الدور الي تلعبه هذه البنوك في دعم االقتصاد 

 .الفلسطيني
 ان ما حدث من اعتداء على احد فروع البنك - طلب عدم نشر اسمه -مصرفي من جانب اخر اكد مصدر 

 .العربي في غزة لن يثني البنك عن القيام بواجبه اتجاه دعم االقتصاد الفلسطيني
  21/8/2006الدستور 

  
   مجدداً في االتفاق على موعد للقمة أخفقواالوزراء العرب  .36

 وزراء الخارجيـة العـرب  أن : ب، رويترز، يو بي أيأ ش أ، أ ف ب، أ  عن 21/8/2006الـسفير   نشرت  
، اثر اجتماعهم الطارئ في القاهرة أمس، في الخروج بمقررات فورية لدعم لبنان سياسيا واقتصاديا بعد                أخفقوا

العدوان اإلسرائيلي عليه، مرجئين إلى أيلول المقبل وضع خطة عربية مفصلة إلعادة اعمار ما دمره العـدو،                 
ورحب الوزراء، في بيانهم الختامي،      .ا في االتفاق على تحديد موعد لعقد قمة عربية استثنائية         كما فشلوا مجدد  

بقرار الحكومة اللبنانية إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب، ودعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء                
الدول الصديقة إلى اإلسهام السريع      ا الوزراء ودع. اللبناني، بحيث ال يكون إال سالح الشرعية في هذه المنطقة         

وأكد البيان استعداد الدول األعضاء للقيام بجهد عربي للمساهمة في إعـادة اعمـار          .في تعزيز قوات اليونيفيل   
لبنان ودعم وتطوير االقتصاد اللبناني، وذلك بالتعاون والتنسيق مـع الحكومـة اللبنانيـة، ودعـوة المجلـس                  

 دورة استثنائية لهذا الغرض في بيروت، في أسرع وقت ممكن، لوضع تصور             االقتصادي واالجتماعي إلى عقد   
ودعا الوزراء، في بيان آخر، مجلس األمن الدولي لالنعقاد على المستوى الوزاري فـي أيلـول                . لتحقيق ذلك 

المقبل، للنظر في كيفية تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي، وفقا لمرجعيات عمليـة الـسالم المتفـق عليهـا                  
قـال   1701وحول الخروقات اإلسرائيلية للقـرار      . لقرارات المجلس ذات الصلة ومبدأ األرض مقابل السالم       و

موسى إن استمرار إسرائيل في خرق االتفاق بوقف العمليات العدائية سيقابل بالمثل، وإن هناك قدرة واضـحة                 
  . ص إسرائيليعلى هذا، مؤكدا أن خرق وقف إطالق النار وقرارات األمم المتحدة هو تخص
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 بالتقدم بمبادرة   واألردنن تقوم مصر والسعودية     بأقرر  ت أنه   :القاهرةمن   21/8/2006القدس العربي   وأضافت  
 العـام للجامعـة     األمـين ن تتشكل لجنة عربية بمشاركة      أ ى المتحدة، عل  األمم إلى عملية السالم    إلعادةثالثية  

وقال عمرو   . المعنية األطرافيام باالتصاالت الضرورية مع     ، والق األمن مجلس   إلى التي ستقدم    األفكارلدراسة  
 حـل   إليجاد قرار سريع بل     إلصدارن الجهود العربية لن تهدف      إ مبادرة السالم العربية لم تفشل، و      إنموسي  
 .للمشكلة

المخاوف من حدوث مزيد من     أن  : محمود علي عن مراسلها في القاهرة      20/8/2006إسالم أون الين    وذكرت  
سباب استبعاد عقد القمة العربية في       هي أحد أ   امات بين الدول العربية خاصة بعد خطاب الرئيس السوري        االنقس

واعتبرت المـصادر أن    .  مصادر بالجامعة العربية في تصريحات خاصة      ، وذلك حسب ما ذكرته    هناالوقت الر 
أسباب انخفاض مستوى   هذه التصريحات أضاعت فرص عقد قمة عربية طارئة، مشيرة إلى أنها كانت من أهم               

  .المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم
 
   ويحذر أميركاالبرلمان المصري يوجه انتقادات حادة إلسرائيل .37

 انتقادات حادة    إليها تجاوز البرلمان المصري اتفاقية السالم الموقعة مع إسرائيل، ووجه        :  أشرف الفقي  -القاهرة
بالدولة اإلرهابية، وقال أعضاء لجنة الشؤون العربية إن اختطاف إسرائيل لنحو ثلثـي             وصلت إلى حد وصفها     

 أضـاف و. أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني هو عمل إرهابي مطالبين بضرورة محاسبة ومعاقبة مرتكبيه           
قة إن عملية اختطاف الوزراء وأعضاء البرلمان الفلـسطيني تمثـل سـاب            خاصة   أعضاء اللجنة في تصريحات   

النائب سعد الجمال االتحاد البرلماني الدولي ولجنـة حقـوق اإلنـسان            كما طالب   . خطيرة في القانون الدولي   
بالتدخل لوضع حد لتلك المهزلة التي يتعرض لها البرلمانيون والحكومة الفلسطينية والتـصدي لـنهج إهـدار                 

فتها بأنها دعم أمريكي أعمى، ووجهـت       كما انتقدت اللجنة سياسة أمريكا المنحازة إلسرائيل ووص       . الحصانات
رسالة إلى اإلدارة األمريكية حذرت فيها من النتائج المترتبة على استمرار سياسة القهر اإلسرائيلية وقالـت إن                 
تلك السياسات من شأنها التأثير على مصالح الواليات المتحدة في منطقة الشرق األوسط، وطالبت إدارة بـوش                 

األمم أمين عام    اللجنة   حضتكما   . إسرائيل التي تزعم فيها أنها بصدد إنهاء المقاومة        بعدم السير وراء أكاذيب   
  . المتحدة على التوجه فورا إلى األراضي الفلسطينية للوقوف بنفسه على حجم االنتهاكات اإلسرائيلية
  21/8/2006الوطن السعودية 

  
  ل من فلسطين يهاجم الدول العربية ويدعو لطرد إسرائيمصرمرشد اإلخوان في  .38

خـالل مـؤتمر    ،  شن المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر محمـد عـاكف           :  عبده زينه  -القاهرة
 هجوماً عنيفاً ضد القادة العرب      ،جماهيري في مقر نقابة المحامين المصريين بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج         

 أن  : عاكف واعتبر. شد علينا من الصهاينة واألميركيين    أم  لوال أنهم نطقوا الشهادتين لكنا قاتلناهم ألنه      إنه  قائالً  
 مشيراً إلى أن ذلك ال يعد تعدياً على أحـد،           ،تحديد من هم الصهاينة واألميركيين ضرورة لطردهم من أرضنا        

ولكن من أراد أن يعيش على أرضنا كمواطن له حقوق وعليه واجبات فأهالً به، ومن أراد أن يعيش غاصبا أو                    
وعرض منظمو المؤتمر رسالة مصورة لخالد مشعل        .لجهاد سبيلنا والموت في سبيل اهللا أسمى أمانينا       محتال فا 

قال فيها إن المقاومة حق مشروع في كل القوانين الشرعية والدولية، وأن المقاومة اإلسـالمية أربكـت كـل                   
 لملء الفراغ الذي تركته الجيـوش       الحسابات الدولية، وأنها لم تعد جهداً محدوداً بل أصبحت خياراً إستراتيجياً          

   .وتعديل ميزان القوى في المنطقة
  21/8/2006الشرق األوسط 
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   حرب لبنان أثبتت أن القوة غير مجدية  :وزير الخارجية التركي .39
 فـي   اإلسـرائيليين شدد وزير الخارجية التركي عبد اهللا غول، بعد لقائه المسؤولين           : 48عرب   ا ف ب، أب،   
 الخطوات األحادية واستخدام القوة غيـر       أن الحرب االسرائيلية على لبنان تؤكد       أن، على   أمس ،القدس المحتلة 

 حزب اهللا جـزء مـن       أن أكد بالده لم تتخذ قرارا بعد بشأن مشاركتها في القوة الدولية كما             أنمجد، موضحا   
ينا أن نستخلصها من استعمال     ثمة الكثير من العبر التي عل     إن  قال غول خالل لقائه نظيرته اإلسرائيلية        و .لبنان
يجب القيام بكل شيء من أجل إطالق سـراح     أنه  عمير بيرتس،   ووتابع غول، الذي التقى ايهود اولمرت       . القوة

 وعلى كل طرف أن يقدم ما يستطيع من أجل أن تكون هناك دولتان شقيقتان، اسـرائيل                 ،الجنديين المخطوفين 
وقبيل لقائه ليفنـي، زار غـول المـسجد         . ل لتحقيق هذا الهدف    تركيا ستواصل العم   أن إلى مشيرا   ،وفلسطين
   . في القدس المحتلة حيث كال له شاب الشتائم، فاعتقله االحتاللاألقصى

  21/8/2006السفير 
 
 إسرائيل تهدف إلى تقويض النظام السياسي الفلسطيني  : الخليجيمجلس التعاون  .40
ناصر الدين الشاعر من منزله فـي رام اهللا         لطاف إسرائيل   دانت دول مجلس التعاون الخليجي بشدة اخت      : أ.ب.د

أن عملية االختطاف هذه تأتي في إطـار مسلـسل          لها  وأكدت األمانة العامة للمجلس في بيان       . بالضفة الغربية 
دويك والعشرات من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والحكومـة         للإسرائيلي مستمر حيث سبقه اختطاف      

 إن سلطات االحتالل في ممارساتها التعسفية مع الشخصيات السياسية المنتخبة من قبـل       البيان وقال. الفلسطينية
 .              الشعب الفلسطيني إنما تهدف إلى تقويض وهدم النظام السياسي الفلسطيني برمته

  21/8/2006الخليج اإلماراتية 
  
 سرائيل  إلوزير خارجية قطر ينفي زيارته  .41
ووصـف مـن   ن، الخارجية القطري ما تردد حول قيامه بزيارة اسرائيل قبيل سفره إلى لبنا       نفى وزير   : ا.ب.د

 األراضي المحتلة هي التي قـدم فيهـا   إلىوقال إن الزيارة الوحيدة التي قام بها  .اتهمه بذلك بأنه من الحاقدين
ركة في االجتمـاع الطـارئ       لبنان للمشا  إلى سوريا ثم    إلىواجب العزاء لياسر عرفات، مؤكداً أنه قام بزيارة         

 .              لوزراء الخارجية ببيروت
  21/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
 1701أنان قلق إزاء االنتهاك اإلسرائيلي للقرار 

 انتهـاك الجانـب     إزاء العام قلق جدا     األمين أن   أنانجاء في بيان نشره الناطق باسم       :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
 إسرائيلي بإنزالأن الحادث يتعلق    :  البيان  وأضاف .1701 الحربية الوارد في القرار      الاألعماالسرائيلي لوقف   

 عن انتهاكات   أيضا الدولية العاملة في جنوب لبنان تحدثت        الطوارئ أن قوة    إلىفي شرق لبنان السبت، مشيراً      
 األمـن ادر عن مجلس     الص 1701وتابع أن كل انتهاك من هذا النوع للقرار          .إسرائيليةجوية لطائرات حربية    

 . بعد كثير من المفاوضات ويقوض سـلطة حكومـة لبنـان           إليهايعرض للخطر الهدنة الهشة التي تم التوصل        
 إلـى  الحربية من قبـل الطـرفين   األعمال تعليمات كي تسلم تقارير يومية عن تطبيق قرار وقف         أنانواصدر  
  .األمنمجلس 

  21/8/2006الحياة 
 
   على أي طرف  رباًحاليونيفيل لن تشن : أنان .42
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رحب  األمين العام لألمم المتحدة كوفي أنان بالخطوة المهمة والتاريخية لحكومة لبنان بنشر الجيش اللبناني في                 
جنوب البالد، وأوضح أن المرحلة األولى من انتشار الجيش اللبناني في الجنوب أظهرت أنّه يحتاج إلى دعـم                  

وناشد الدول األعضاء تعزيز اليونيفيل على وجه السرعة مؤكـدا الحاجـة       كبير لتنفيذ العملية بسرعة وفاعلية،      
ـ      عنصر إضافي، وأمل أن ينَجز التعزيز الكامل لليونيفل المنصوص عنـه          3500الملحة إلى تزويد اليونيفيل ب

ال تبنّـي    في أقّل من تسعين يوماً من تبنّي القرار، الفتا االنتباه إلى انه في ح              1701 من القرار    11في الفقرة   
مجلس األمن قراراً آخر يفوض اليونيفيل مهمات جديدة وإضافية، فقد تكون هناك حاجة إلى قـوات إضـافية                  

ألف جندي أو تتجاوزه، وأشار إلى أن يونيفيل معززة لن تشن حرباً علـى              15تصل إلى العدد المسموح به أي       
 .أي من أطراف الصراع

  21/8/2006السفير 
 
  يقة وقد نفقد السيطرة على الوضعالمرحلة دق: الرسن .43

، وهم مستشاره الخاص فيجـاي نامبيـار وممثلـه          أنان المتحدة كوفي    لألمم العام   األميناختتم موفدو   : بيروت
 أمـس  لقاءاتهم ،الخاص لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان تيري رود الرسن وممثله في لبنان غير بيدرسن  

 يغادر نامبيـار ورود الرسـن   أنسية اللبنانية التي اختتموها بمؤتمر صحافي قبل مع الفاعليات الرسمية والسيا  
 المتحدة موجودة لـدعم الحكومـة اللبنانيـة ولـيس لتجـاوز             األمم أن إلى رود الرسن    وأشار اسرائيل،   إلى

 أشـهر  أو عأسابي نمر بمرحلة دقيقة جدا قد نفقد خاللها السيطرة على الوضع خالل             إننا: إلىصالحياتها، منبها   
 وتـدعيم نظامـه     أراضـيه  لبنان لبسط سيادته الكاملة علـى كامـل          أمام هناك فرصة كبيرة     أن معتبرا   ،قليلة

  . جميع اللبنانيين للنهوض بعد هذه الحرب المأساويةأمامن هناك فرصة ضخمة أالديمقراطي و
  21/8/2006الشرق األوسط 

  
  نيين في فلسطينلندن تعتزم استالم جنديين إسرائيليين قتال بريطا .44
 إسرائيليين عن استعداد بريطانيا الستالم جنديين أمسكشفت صحيفة سكوتلند أون صندى الصادرة :  نلند

وقالت إن النائب العام البريطانى اللورد غولد سميث  . الفلسطينيةاألراضي فيمتهمين بقتل اثنين من مواطنيها 
 بعد أن كشف الدوليعلى تسليم الجنديين بموجب القانون أكد أن لندن لم تسقط من اعتبارها إجبار تل أبيب 

  .الماضياسرائيل الشهر إلى  قام بها التي أعقاب الزيارة في أجرتها حكومته بشأن القضية التيجدية التحقيقات 
  21/8/2006عكاظ 

 
   مليارات دوالر  9ـ ضمانات قروض ببتمديدواشنطن تكافئ إسرائيل  .45

ت احرونوت أن اإلدارة األميركية وافقت على تمديد ضمانات قروض ماليـة            ذكرت صحيفة يديعو  :  يو بي آي  
ولفتـت  .  لمدة ثالث سـنوات إضـافية      2003 بقيمة تسعة مليارات دوالر كانت قد منحتها إلسرائيل في العام         

 أن المـدير العـام لـوزارة        إلى موافقة الكونغرس، مشيرة     إلى يحتاج   األميركية اإلدارة قرار   أن إلىالصحيفة  
 نيويورك األربعاء المقبل حيث سيقدم للمـسؤولين والمـستثمرين          إلىالمالية اإلسرائيلية يوسي باخار سيتوجه      

  . األميركيين الخطط المالية اإلسرائيلية بعد الحرب في لبنان
  21/8/2006السفير 

  
   محكمة أمريكية تقدم الئحة اتهام ضد ناشطين أمريكيين .46
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لعامة األمريكية أمس الئحة اتهام إلى المحكمة في مدينة شيكاغو ضد مـواطنين             قدمت النيابة ا  : اإلذاعة الثانية 
 وقد جاء في الئحة     ،وعبد الحليم أشقر   محمد الصالح   : أمريكيين، ينسب إليهما تقديم الدعم لحركة حماس، وهما       

تجنيد نشطاء جدد   االتهام أن االثنين قد خططا لتزويد حركة حماس باألسلحة، إضافة إلى تحويل األموال لها، و              
  . هذه التهم المنسوبة إليهمااالثنانلصالحها، وقد نفى 

19/8/2006رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري   
 
  حملة تبرعات لمساعدة لبنان وفلسطين  : تشافيز .47

أطلق الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز حملة وطنية لجمع التبرعات لصالح الشعبين اللبنـاني             : ا ب، آي بي أن    
أعلن وزير الخارجية الفنزويلي نيكوالس مادورو عن فـتح حـساب            و .والفلسطيني، اللذين وصفهما باألبطال   

مصرفي للمساهمة في الحملة، التي أطلق عليها اسم بوليفار فنزويلي واحد من أجـل لبنـان، وحـث بـدوره                    
  . الشعبين اللبناني والفلسطينيالجاليات العربية واليهودية والشعب الفنزويلي بشكل خاص، على التبرع لنصرة 

  21/8/2006السفير 
  
  اشتراكيون أوروبيون يؤيدون الحوار مع حزب اهللا وحماس   .48

دعا رئيس االشتراكية الدولية جورج باباندريو ووزير الخارجية النروجي يوناس غار شتور ورئيس             : ا ف ب  
دبلوماسي مع حركـة حمـاس وحـزب اهللا         الديموقراطيين اليساريين في إيطاليا بيرو فاسينو، إلى فتح حوار          

تو (وفي الرسالة التي نشرتها صحيفة      . يتضمن حقوقاً وواجبات، بهدف الخروج من األزمة في الشرق األوسط         
اليونانية أمس، طالب الموقّعون المجتمع الدولي بالتحرك حيال النزاع في لبنان والبدء بالمفاوضات إلقامة              ) فيما

  . جراء مفاوضات اتفاق سالم بين إسرائيل وسوريادولة فلسطينية والدفع إل
  21/8/2006السفير 

  
   ترفض القوة الدولية في لبنان  متوسطيةأحزاب شيوعية أورو  .49

، في اجتماع عقد فـي      أوروبا حزباً شيوعياً، من الشرق األوسط وجنوب شرق         12أعلن ممثلون عن     :ا ف ب  
وقالت األمينـة العامـة     .  قوة األمم المتحدة في الجنوب     أثينا خصص لمناقشة الوضع في لبنان، رفضهم تعزيز       

للحزب الشيوعي اليوناني إن هذا الطلب يلبي دعوة الواليات المتحدة وإسرائيل للقضاء على حزب اهللا وضرب                
دعت األحزاب الشيوعية في كافة الدول إلـى         كما   .المقاومة اللبنانية، ويحمل في طياته بذور نزاع جديد أعنف        

  . وط مكثفة على حكوماتها لرفض المشاركة في القوة الدوليةممارسة ضغ
  21/8/2006السفير 

  
  فلتُجرَّد إسرائيل من سالحها  : نقابّيون أوروبّيون في لبنان .50

تـسعة أتـراك    (في إطار حملة المقاومة المدنية، أنهت أمس مجموعة من النقابيين األوروبيين            : ميليا بو جودة  
 أنهم غيـر مقتنعـين      واوأوضح. جولة لدعم الشعب اللبناني المقاوم، سياسيا     ) نانيينوأربعة قبارصة وثالثة يو   

 أن األمم المتّحدة من خالل القـرار تفـرض          ين فهو غير عادل ويطالب بتجريد المقاومة، معتبر       1701بالقرار  
وطـالبوا  . ريةنوعاً من الحصار على لبنان في محاولة سياسية لتثبيت ما خسرته إسرائيل في معركتها العـسك               

  .بفرض حصار دبلوماسي واقتصادي وسياسي على دولة إسرائيل العسكرية والتي تنتهج الفصل العنصري
  21/8/2006السفير 
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   تعترض على أغاني شعبوال في مصراإلسرائيليةالسفارة  .51
الب فيها بوقف تقدمت سفارة إسرائيل بالقاهرة بمذكرة اعتراض شديدة اللهجة إلى وزارة الخارجية المصرية تط

عرض أغنية شعبان عبدالرحيم الجديدة، التي يندد فيها برئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت، وطالبت 
السفارة في المذكرة بوقف عرض األغنية، وسحب ألبومه الجديد، الذي يتضمنها من األسواق فوراً، كما انتقدت 

 .. بإسرائيل وأعمالها الوحشية في العراق ولبنان وفلسطينوتندد األغنية .جهاز الرقابة على المصنفات الفنية
  21/8/2006البيان  

 
  نحو حكومة اتحاد وطني فلسطيني.. دروس من التجربة .52

 تيسير الزبري  
المعادلة السياسية التي . الواقع السياسي الفلسطيني ال يسمح بالترف الفكري، كما ال يسمح بالمماحكات السياسية

ربما يعتقد البعض ان معادلة . وفي الوصول الى نتائج هي معادلة التوافق الوطني الشامللها حظ في النجاح 
وقائع . التوافق الوطني ال تنسجم مع احد اسس المفهوم الديمقراطي والقائم على حكم األغلبية ومعارضة األقلية

رتين أمنيتين من فترات الحياة السياسية داخل البيت الفلسطيني تقول عكس ذلك، ولدينا هنا مثالن في فت
 :الصراع الفلسطيني من أجل الحرية واالستقالل 

، وفي تلك الفترة سادت في اوساط العمل 1991 وحتى نهايات العام 1968الفترة االولى هي الممتدة من العام 
سياسة السياسي الفلسطيني وفي اطار منظمة التحرير الفلسطينية سياسية التوافق الوطني دون ان تغفل تلك ال

لقد سجلت مالحظات ايجابية وسلبية على تلك الفترة، ومن تلك . موقع األغلبية السياسة في الشارع الفلسطيني
لكن تلك السياسة قد حفظت وحدة .. السلبيات اتباع سياسة المحاصصة والكوتا، والمراضاة بأكثر من الالزم

 .فلسطينيالموقف الوطني أمام العواصف العاتية التي مر بها الوضع ال
صحيح ان هناك انقسامات سياسية قد تمت بعد عدة محطات منها مثال الموقف من برنامج النقاط العشرة عام 

، لكن 1982والمحطات الساخنة ما بعد االنسحاب من بيوت عام ) برنامج السلطة الوطنية الفلسطينية (1974
 .افق ايضاالجزء الرئيس من العمل الفلسطيني بقي متماسكاً وبروحية التو

 وحتى اليوم فهي الفترة التي حاول بها طرف 1991أما الفترة الثانية والتي امتدت منذ مؤتمر مدريد عام 
لقد . »فتح«فلسطيني الهروب بقرار االجماع الوطني الى قرار تهيمن عليه قوة سياسية اساسية وهي حركة 

) اتفاق اوسلو (1993ق منفرد مع اسرائيل عام باتت نتائج سياسة االنفراد واضحة والممثلة بالسعي نحو اتفا
دون استثناء بعض الحلفاء من ( باعتمادها على حزب اساسي واحد 1994واقامة السلطة الفلسطينية عام 

 ).فصائل فلسطينية صغيرة
ال نستطيع ان نغفل حقيقة ان االداء السياسي للحزب الواحد قد لحق به الكثير من العيوب ، ومن نتائج ادائه 

الخ ما أصبح معروفاً لكل انسان فلسطيني سواء قد كان في الداخل او ... وقعنا في بيروقراطية الحكم وفساده
هي الهزيمة المدوية لحزب ) ودون الغوص المكرر في التفاصيل(النتيجة االبرز لكل هذه النتائج . في الشتات

% 60بحوالي » حماس«ة المقاومة االسالمية األغلبية الحاكم في انتخابات المجلس التشريعي الثاني وفوز حرك
 .من مقاعد المجلس التشريعي وتشكيلها حكومة فلسطينية

. اآلن، يعاد فتح ملف الحكومة وما هو المطلوب للخروج من المأزق السياسي الداخلي والخارجي الراهن
بشكل خاص من الحزبين و. المساعي تذهب باتجاه حكومة وحدة وطنية تشكلها كل القوى السياسية الفلسطينية

 .ومن بقية القوى السياسية ذات التأثير المحلي والخارجي. الكبيرين فتح وحماس
وهنا ال بد أن نعود لالشارة الى ان محاولة اجترار تجارب االخرين من حيث اقامة حكومة اغلبية ومعارضة 

 :لية، وهي أزمة مزدوجة اقلية هي معادلة ال تناسب الواقع الفلسطيني وال تضع حلوال لألزمة الحا
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جانب منها ال بد ان يتجه نحو معالجة االوضاع الداخلية المتفاقمة والجانب اآلخر لمعالجة موضوع الصراع 
مع االحتالل ومراعاة االوضاع االقليمية والدولية والبحث عن حلول تخرج الفلسطينيين من نير االحتالل بعد 

ن أجل الوصول الى بناء دولة فلسطين الحرة المستقلة وفق المقررات هذه الكلفة العالية التي تم دفعها م
 .الفلسطينية وأهمها وثيقة اعالن االستقالل الفلسطيني وفي اطار منظمة التحرير الفلسطينية

 21/8/2006الدستور 
  
   حسن نصر اهللا  إلىمن جورج حبش  .53

  جورج حبش 
  . لعام لحزب اهللاإلى األخ الكبير سماحة السيد حسن نصر اهللا االمين ا

  . تحية العروبة.. تحية فلسطين ولبنان.. تحية المقاومة الباسلة
إسمحوا لي أن أتوجه إليكم بالتهنئة والتبريك باالنتصار التاريخي الذي حققته المقاومة االسالمية فـي لبنـان،                 

كمـا  . والكرامة واإلباء وبصمود المقاتلين االبطال من حزب اهللا، وصمود الشعب اللبناني العظيم، شعب العزة             
أتقدم بالتحية من خاللكم الى جميع المجاهدين والمقاتلين من كوادر وقيادات حزب اهللا، الذين سطروا بـدمائهم                 

  .. صورة ناصعة البياض في تاريخ األمة
لقد أضاف العدوان الصهيوني الوحشي على لبنان صورة جديدة من صور جرائمه البشعة حاول فيها النيل من                 

ود شعبه المقاوم، وما االستهداف الصهيوني للمدنيين والبنية التحتية في لبنان وفلـسطين سـوى نمـوذج                 صم
  .. لسياسة المجازر وحرب اإلبادة الجماعية التي انتهجها العدو الصهيوني خالل تاريخه الدموي الطويل

مظهـراً  .. لألمة العربية بأسرها  لقد أعطى صمود حزب اهللا والشعب اللبناني، دعماً قوياً ونهضة ثورية جديدة             
الحقيقة العارية لجيش االحتالل الصهيوني، ذلك الجيش المعتدي المهزوم من داخله يحاول أن يبحث عن إنجاز                

فيفشل أمام صمود المقاومة التي حققت نصراً استراتيجياً مـن واجـب اللبنـانيين              . وهمي ولو بحدود صغيرة   
  . عليهواألمة العربية التمسك به والحفاظ 

لقد أسقطت هذه الحرب كل األقنعة عن النظام العربي الرسمي، كما كشفت أيـضاً سـيناريو هـذا العـدوان                    
الصهيوني المعد أميركياً، وبتوجيه من المحافظين الجدد في البيت األبيض، لكن رهانـات االدارة االميركيـة                

ياء والشهداء من االطفال والنساء فـي قانـا         وستبقى دماء االبر  .. باءت بالفشل، فما حصدوا إال الخزي والعار      
ومروحين والقاع والضاحية والبقاع، وفي كل شبر من األرض المقاومة، شاهداً على تاريخه المطلـخ بـدماء                 

  .. االطفال
إن انتصار المقاومة في لبنان هو انتصار للمقاومة في فلسطين والعـراق، وانتـصار للمواجهـة والتـصدي                  

هيوني في المنطقة، هذا االنتصار الذي يصب ضمن تيار التوجيهات االستراتيجية التي            للمشروع االميركي الص  
فالحقوق تُنتزع وال تعطى مجاناً والسالم العـادل ال يـصنعه إال            . ناضلنا من أجلها طويالً، ومن اجل ترسيخها      

ح مـرة أخـرى،     فقد كشفت هذه المعركة زيف ادعاء خطاب السالم المخادع، كما أظهرت، وبوضو           . األقوياء
  . األطماع االمبريالية والصهيونية في محاولة لحذف كل أبجديات المقاومة من قاموس المنطقة العربية

وأقول . ولكن لن تكون تلك نهاية األمور     . فتحت هذه المعركة وهذه التجربة النضالية آفاقاً جديدة على المستقبل         
ن ذي قبل على الصعيد الداخلي والخارجي في لبنـان          إنه في المرحلة القادمة سنكون أمام مواجهات أصعب م        

وفلسطين والعراق والوطن العربي كافة، ومواجهة سيناريو آخر وحلقـة جديـدة مـن المخطـط الـصهيوني                  
األميركي، وعلى الرغم من كل المؤامرات التي تحيكها اإلدارة األميركية فـي مـا اصـطلح علـى تـسميته                    
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 الحروب الطائفية وتفتيت المنطقة، إال أن الوعي القومي العربي أصـبح     القائم على > الشرق االوسط الجديد  <ب
  . الحصانة األولى للتصدي لهذه المشاريع االستعمارية الجديدة التي تقودها عصابة بوش في البيت األبيض

إن هزيمة جنراالت العدو الصهيوني وجنوده في المعركة أعطت حافزاً وقوة دفع هائلة، لكي نقف               : نقولاآلن  
وقد أصبح اليوم وعي الجماهير هـو أهـم         .. أمام تطوير تجربة المقاومة وحمايتها عبر هذا الصراع المفتوح        

  . مرتكزات المواجهة
يل حالك، فأعاد ضخّ الدماء إلى العروق، كما رفع رأس          لقد فتح حزب اهللا بانتصاره نافذة أمل ونور في لحظة ل          

وستبقى هذه التجربة القاسية والمؤلمة التي خاضها حـزب اهللا مـصدر فخـر              . األمة العربية واإلسالمية عالياً   
  .. واعتزاز لنا ولألجيال من بعدنا
  . راقمعاً وسوياً في المقاومة في لبنان وفلسطين والع.. معاً وسوياً على خط المواجهة

  . معاً وسوياً على درب تحرير فلسطين والقدس.. معاً وسوياً مع سالح اإلرادة الذي يحتضن سالح المقاومة
  . ودمتم رمزاً للعزة والكرامة.. والحرية لألسرى والمعتقلين.. المجد والخلود لشهدائنا األبرار

  21/8/2006السفير 
  
  وقلقون... اللبنانيون فرحون .54

   سركيس نعوم
وترعاهـا الجمهوريـة    " حزب اهللا "التي يقودها   " المقاومة االسالمية "لبنانيون المدنيون بمن فيهم مؤيدو      شعر ال 

االسالمية االيرانية منذ نشأتها ومعها سوريا حافظ األسد ثم بشار االسد بفرح كبير عندما قرر مجلـس األمـن                   
الحزب وارسال قوة دولية الى الجنـوب       فجر الثاني عشر من آب الجاري وقف االعمال العدائية بين اسرائيل و           

اللبناني بغية التعاون مع الجيش اللبناني الغائب عنه منذ عقود والزالة الذرائع التي استخدمتها اسـرائيل لـشن                  
حربها المدمرة على لبنان ولبسط سيطرة دولته على تلك المنطقة بعد ابعاد مقاتلي المقاومة الى ما وراء نهـر                   

بر شعورهم بالفرح عندما توقفت االعمال العدائية الساعة الثامنة من صباح يـوم االثنـين               وك. الليطاني شماالً 
وعبر عنه في صورة عملية النازحون عن مناطق العمليات العسكرية، وذلك عندما بادروا سواء من               . الماضي

الى العودة الى   " امل"كة  وحر" حزب اهللا "تلقاء أنفسهم أو بدعوة من الجهات السياسية التي يؤيدونها وفي مقدمها            
  .منازلهم وقراهم وبلداتهم رغم الدمار الذي اصاب ممتلكاتهم وارزاقهم والمنازل

واسباب ذلـك كثيـرة،     . لكن بعد انقضاء اسبوع على وقف االعمال العدائية عاد القلق يساور هؤالء اللبنانيين            
ي ملف الحرب االخيرة ويعيد الهـدوء الـى         أبرزها رؤيتهم بأم العين ان األمور ال تسير على النحو الذي يطو           

الجنوب بل الى لبنان ويفتح الباب امام مرحلة جديدة عنوانها األول انهاء االحتالل االسرائيلي الجديد وان غير                 
وعنوانها األول اآلخر عودة قوى الشرعية اللبنانية اليـه بعـد           . الواسع وغير الثابت لعدد من مناطق الجنوب      

وعنوانها األول الثالث   . ضته ظروف وعوامل محلية واقليمية وحتى دولية على مدى عقود         غياب طويل جداً فر   
مبادرة المجتمع الدولي وعبر قوة عسكرية يرسلها الى لبنان لمساعدة الدولة اللبنانية وجيـشها علـى اسـتعادة                  

والجوية والبرية بما فيها    السيطرة المفقودة على الجنوب وتالياً بسط سيطرتها على كل البالد ومعابرها البحرية             
وعنوانها االول الرابع مساعدة لبنان الدولة على اعادة بناء كل ما دمرته            . تلك التي تقع على الحدود مع سوريا      

وعنوانها األول الخامس االخير مساعدة الدولة على       .  في لبنان في اسرع وقت ممكن      2006يوليو/ حرب تموز 
لك بتنفيذ الشعار الذي رفعه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في مؤتمر           بسط السيطرة التامة على كل االرض وذ      

حكومة واحدة وسالح واحد    : روما قبل اسابيع والذي حظي بقبول المشاركين فيه كلهم وفي مقدمهم اميركا وهو            
)One government one gun .(ومعروف ماذا يعنيه ذلك.  

" حزب اهللا "فتبريراته كثيرة، منها قرار     : انه ليس مبالغاً فيه   وشعور القلق المشار اليه اعاله ليس مصطنعاً، كما         
 –عدم التخلي عن سالحه ووجوده داخل المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط االزرق على الحدود اللبنانية                 
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 في المنطقة   ومنها ايضاً رضوخ الدولة اللبنانية لهذا القرار ومبادرتها الى بدء نشر قواتها النظامية            . االسرائيلية
وقد عبر احـد    . المذكورة رغم ذلك وان في ظل قرار آخر للحزب المذكور باخفاء المظاهر المسلحة والسالح             

قادة القوات المذكورة فور وصول وحداته الى احدى المناطق االمامية في الجنوب بقوله امام االعالميين علـى                 
ومنها ثالثاً تـردد    . ر الى جانب المقاومة في الجنوب     تنوع والءاتهم ومن نص مكتوب ما معناه ان الجيش ينتش         

الدول من كبيرة ومتوسطة وصغيرة في االشتراك في القوة الدولية التي قرر مجلس األمن اخيراً ارسالها الـى                  
وقد يكون سببه عدم الرغبة في تنفيذ مـشوه أو مجتـزأ           . الجنوب بعد الحماسة الكبيرة التي أظهرتها في البداية       

وعدم االقتناع بأن التعايش يزيل اسباب تجدد الحـرب         ) التعايش مع المقاومين وسالحهم    (1701دولي  للقرار ال 
أو االعمال العدائية وبأن االمتناع عن تطبيق هذا القرار يمكّن لبنان الدولة من القيام ويحول دون نشوء وضـع               

ومنها رابعـاً   .  عبر اتفاق الطائف   هادئ مع اسرائيل عبر اتفاق الهدنة، ووضع هادئ في الداخل ومع اسرائيل           
عملية االنزال االسرائيلية في منطقة بعلبك ليل الجمعة الماضي والتي اظهرت في وضوح ان اسرائيل ال تزال                 
عازمة على ممارسة األعمال العدائية سواء توافرت لها مبررات او كان الهدف منها االنتقام لعجز جيشها الذي                 

 ومنها خامساً واخيراً وان ليس اخراً قرب انتهاء مدة انتـداب القـوة الدوليـة                .أظهرته بوضوح كلي المقاومة   
في لبنان أواخر الشهر الجاري وعدم اكتمال القوة الدولية الجديدة التي يفترض ان تحل مكانها بحسب                " القديمة"

  . او ربما العجز عن انشائها1701القرار 
ألول، ان الحرب المدمرة التي استمرت اقل من خمسة اسابيع قد           ا. يعني امراً من اثنين    .. ماذا يعني ذلك كله؟   

 االقليمي والدولي قـد     -ال تتجدد وان مشاورات اطراف الداخل اللبناني ومشاورات اطراف المجتمعين العربي          
 بكـل بنـوده وان علـى        1701تنتهي في وقت غير بعيد الى وضع اآللية التي يمكن بواسطتها تطبيق القرار              

االمر الثاني فهو ان الحرب المذكورة قد تتجدد وعلى نطاق أوسع وأكثر شراسـة وال سـيما اذا                  اما  . مراحل
كانت الحرب التي توقفت صباح االثنين الماضي انعكاساً للصراع الدائر منذ مدة طويلة والذي بلغ مستوى من                 

شكله الجمهورية االسـالمية    الحدة ال سابق له بين اميركا والمجتمع الدولي من جهة أو معظمه والمحور الذي ت              
  .االيرانية وسوريا

جـزءاً  " حـزب اهللا  "طبعاً، يميل اللبنانيون من مسؤولين وسياسيين الى االعتقاد، أو ربما يتمنون، أن ال يكون               
عضوياً من دولتي المحور المذكور رغم رعايتهما المستمرة له بالسالح والسياسة وان يساعد في التهدئة التامة                

لكن متابعي االوضاع في لبنان والمنطقة ومن واشنطن وعواصم كبرى          . مع اسرائيل وفي الداخل   على الحدود   
كان " حزب اهللا "فالمعلومات التي كانت في حوزتهم اشارت اكثر من مرة الى ان            . اخرى ليسوا واثقين من ذلك    

وخـصوصاً  يعد ويَدرب ويعطى كل االمكانات لتحصين مناطقه وخصوصاً الجنـوب لـشن حـرب شـاملة                 
 اميركية  –صاروخية على اسرائيل في حال تعرض ايران االسالمية لحرب اسرائيلية او اميركية او اسرائيلية               

اميركـا وربمـا    " اشباح"اسرائيل و " اشباح"ولذلك فإن   . الهدف منها ضرب االمكانات النووية االيرانية السلمية      
 وبجدية كبيرة لمعرفة مدى الضرر الذي اصاب ترسـانة          اكثر من دولة كبرى عالمياً او اقليمياً ستعمل       " اشباح"

وثانيـاً  . الحزب الصاروخية وما بقي منها ونوعيته وما اذا كان بينه صواريخ غير تقليدية في شكل أو في آخر                 
لمنع تعويض الحزب ما فقدته ترسانته اثناء الحرب االخيرة وايضاً لمنع تعزيزها باسلحة اخرى اكثر ضـرراً                 

  .ء لجهة المدى او لجهة رؤوسهااو فتكاً سوا
انطالقاً من ذلك، فان جهات دولية واقليمية عدة ستبقى متيقظة لمعرفة كيف ستتعاطى طهـران ودمـشق مـع                   

وتوصلها الى اي شيء جدي يشير الى انه ال يزال          . بعد توقف الحرب أو باألحرى األعمال العدائية      " حزب اهللا "
وحـدهما  " حـزب اهللا  "واذذاك لن يكون لبنان و    . تجدد االعمال الحربية  جزءاً من استراتيجيا ايران سيؤدي الى       

  .الهدف
  21/8/2006النهار 
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  أسئلة برسم الرئيس األميركي   .55

  محمد حسين فضل اهللا 
آخر ما طالعنا به الرئيس األميركي تصريحه بأن قوى اإلرهاب تسعى إلى وقف تقدم الحرية، وتوجيه األمـم                  

تطرف، وأن الحرب في لبنان تشكّل جزءاً من المعركة األوسع التي تدور في المنطقة              الحرة حديثاً في طريق ال    
بين الحرية واإلرهاب، وأن لبنان والعراق هما مسرح النشاط اإلرهابي األكثر عنفاً، في محاولـة مـن هـذا                   

سميه اإلرهـاب فـي     الرئيس لتشويه الواقع واإليحاء بأن مشكلة السياسة األميركية هي في كيفية منع تقدم ما ي              
  !! معركة الحرية، وإبعاده عن نشر التطرف في المنطقة، وال سيما في العراق ولبنان

من أين انطلق اإلرهاب في المنطقة؟ وهل الـدعم  : ولكن األسئلة التي تفرض نفسها على الرئيس األميركي هي  
عب الفلسطيني في مدى أكثـر مـن        األميركي المطلق إلسرائيل ومعه حلفاؤه من الدول الغربية ضد حرية الش          

نصف قرن، هو حركة من أجل الحرية او سياسة في إنتاج اإلرهاب؟ ولماذا يعتبر هو وإدارتـه جهـاد هـذا                     
الشعب من أجل حريته واستقالله من خالل فصائله المجاهدة إرهاباً، بينما يـصرح بـأن مجـازر إسـرائيل                   

 األطفال، دفاعاً عن النفس؟ وإذا كان قد تحـدث بالطريقـة            وطريقتها في إبادة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك       
االستهالكية عن دولة فلسطينية الى جانب الدولة العبرية، فإنه لم يتقدم خطوة واحدة في تنفيذ ذلك، بأي عنصر                  
ضغط على إسرائيل، بل كانت سياسته وال تزال تتمثل في تعقيد إقامة هذه الدولة، بتأييد إقامـة المـستوطنات                   

لكبرى والجدار العنصري الفاصل اللذين يصادران أكثر األرض الفلسطينية في الضفة والقدس، وإقرار منـع               ا
 الذي صوتت عليه الواليات     194الالجئين الفلسطينيين من العودة إلى أرضهم، بالرغم من قرار األمم المتحدة            

فـاق الـسياسي واألمنـي إلدخـال القـضية          وال تزال اللعبة األميركية والدولية تمارس الخداع والن       .. المتحدة
الفلسطينية في المتاهات التي يراد لها أن تحقق إلسرائيل استراتيجيتها االستيطانية في إلغاء حق الفلسطينيين في                

  . الحرية في أرضهم
هل سأل الرئيس األميركي نفسه مع إدارته عن السبب في نشوء حركة اإلرهاب في العالم العربي واإلسالمي،                 

يعرف الجواب من عمق الواقع النفسي لدى العرب والمسلمين، والقهر االقتصادي والسياسي واألمنـي الـذي                ل
يتمثل في المسألة الفلسطينية، من خالل الطريقة التي تدير بها أميركا أوضاع المنطقة مما ال عالج له بـالقوة                   

الرئيس وإدارته أن االحتالل الذي يصادر      العسكرية الرادعة، بل بمعالجة جذوره في الواقع؟ ثم، هل يرى هذا            
إرادة الشعوب يمكن أن يحقق لها الحرية؟ بل هل يمكن ألي احتالل أن يحقق للنـاس إرادتهـم فـي الحريـة                      
الحقيقية؟ نحن نعلم أن االحتالل األميركي وحليفه البريطاني أسقط الدكتاتورية في العراق، ولكـن ذلـك كـان                

 كان الطاغية في العراق حليفها الذي ينفّذ سياستها منذ عشرات السنين، ولكـن              لحساب السياسة األميركية التي   
الطريقة التي يدير بها االحتالل أوضاع العراق أدخلت هذا البلد في النفق األمني المظلم الـذي يحـصد أرواح                   

جـاه، ألن  مئات األلوف من الشعب العراقي، من دون أن تحرك هذه القوات االحتاللية أي جهد فـي هـذا االت    
  ! أميركا تريد البقاء طويالً في العراق، مما يجعل من االنفالت األمني مبرراً لها للبقاء؟

ويتحدث الرئيس األميركي عن الديموقراطية في العراق، ولكن الجميع يعرف حتى البرلمان العراقي والحكومة              
في أية مبادرة مستقلة، أو بإدارة الوضع       العراقية أن قوات االحتالل ال تسمح للمسؤولين في العراق بأية حرية            

االقتصادي بشكل فاعل لحل المشكلة اإلنسانية والخدماتية للشعب، بل إن بعض الشركات األميركية قامت بنهب               
لماذا تقوم المقاومة العراقية بمحاربـة      : ثم، أال يتساءل هذا الرئيس     . الثروة العراقية من خالل مشاريع وهمية     

في ذلك دليالً على أن هناك حركة السترداد الشعب حريته؟ وإذا كان هناك إرهـابيون مـن                 احتالله، أال يجد    
التكفيريين ممن يقومون بالمجازر على أساس مذهبي، فإن ذلك كان من خـالل الفوضـى البنّـاءة الـسياسية                   
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ولكنها حرية الشعب   إننا نتفق معه أن هناك حرباً بين الحرية واإلرهاب،          .. واألمنية التي بشّر بها الرئيس بوش     
  . في تقرير مصيره وإرهاب االحتالل في مصادرة حرية هذا الشعب

أما في لبنان، فلم تكن الديموقراطية فيه هبة من الرئيس األميركي في برنامجه، بل الديموقراطية في هذا البلـد                   
الفكـر واإلعـالم والـسياسة      تمتد منذ ما بعد االستقالل، ولم تكن الحرية التي يتحرك بها الشعب اللبناني في               

توجيهاً أميركياً، ولكن اللبنانيين يمارسون ذلك كله بإرادتهم الحرة، وإذا كانت هناك بعض الثغرات التي انفتحت              
في الجدار اللبناني مما عانى منه اللبنانيون، فقد كان ذلك من خالل العبث السياسي الذي قامـت بـه الـدول                     

نفيذ سياستها في المنطقة من خالل اعتبار لبنان سـاحة لـذلك، ومـن خـالل     الكبرى، وفي مقدمتها أميركا، لت  
اإلرهاب السياسي األمني اإلسرائيلي الذي قام بتدمير لبنان ألكثر من مرة، وبموافقة مـن أميركـا وتأييـدها                  

فإننـا  وإذا كان الرئيس األميركي يتحدث عن أن لبنان هو مسرح النشاط اإلرهابي األكثر عنفـاً،                 .ومساعدتها
نوافقه على ذلك، ولكن اإلرهاب هو الذي انطلق من خالل إرهاب الدولة الذي مارسته أميركـا سياسـياً فـي                    
خطتها المتوافقة مع خطة إسرائيل، في إنضاج مشروع الشرق األوسط الجديد على نار حارة يحترق في لهيبها                 

 بنيته التحتية في عملية تدمير شاملة لم يسبق    اللبنانيون، بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم وشبابهم، وتحترق معهم كل       
لها مثيل، مما كان الرئيس األميركي يعيش معه الفرح النفسي والسياسي في نجاح مشروع اإلبـادة للبنـانيين،                  

إنه يتحـدث    .كعقاب لهم على إيمانهم بالحرية في رفض االحتالل اإلسرائيلي والسياسة االستكبارية األميركية           
اقيين واللبنانيين، ولكن الشعوب تتحدث عن اإلرهاب األميركـي المتحـالف مـع اإلرهـاب               عن الحرية للعر  

اإلسرائيلي ومع كل قوى االستكبار العالمي بما فيه االتحاد األوروبي التي وقفت مع عملية التـدمير واإلبـادة                  
ق النار، بـل تركـت      للبنان وفلسطين، حتى أن األمم المتحدة لم تستطع بضغط من هؤالء أن تقرر وقف إطال              

  . المسألة خاضعة للغموض اللفظي الذي يراد له أن يخضع في تفسيره وتأويله لمصلحة إسرائيل
لقد خرجت من التاريخ مطروداً، ومصحوباً باللعنات، وقد عملت بكل سياستك مع إدارتك على أن               : أيها الرئيس 

 خاضعاً للصهيونية من خالل الذين يحيطـون        تعمق الكراهة ألميركا، ألنك سقطت تحت تأثير إسرائيل لتكون        
إنك تملك بكل قوتك الهائلة أن تدمر لبنان، وتقتل شعوبنا، ولكنك لن تستطيع أن تدمر إرادتنا الحرة فـي                   .. بك

  .. الحرية والعزة، وفي الرفض لكل سياستك وسياسة أحالفك االستكبارية
وستبقى المقاومة حركة حرية وانفتاح على اإلنسان كلـه،         وسيبقى لبنان البلد الرافض لالستكبار والمستكبرين،       

  .وعلى الخير كله، ضد محور الشر األميركي
  21/8/2006السفير 

  
  أولمرت وحلوتس يعارضان محاورة سوريا  .56

  حلمي موسى  
   

تحاول الحكومة اإلسرائيلية البحث في طرق إبعاد خطر لجنة التحقيق الرسمية، تتسع في الـشارع تظـاهرات                 
لب بتشكيل مثل هذه اللجنة، وهو ما ترددت اصداؤه في داخل الحكومة التي اخترق هذا الطلـب جـدارها                   تطا

  . وبات له أنصار فيها
لجولة المقبلة من حربها على لبنان، كما أبدت معارضتها وصول الجيش اللبناني إلى             لوأعلنت اسرائيل انها تعد     

الدولية، فيما ارتفع السجال داخل الحكومة حول الطريقة التـي          مسافة كيلومترين من الحدود، قبل انتشار القوة        
وفيما حاول وزيرا الدفاع والخارجية تبني خط يـدعو للحـوار، شـدد رئيـسا               . يجب التعامل فيها مع سوريا    

  . الحكومة واألركان على أن دمشق طرف في الحرب الجارية
ة الحكومة على التسابق بين وزرائه للحـديث        واضطر رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت للرد في جلس        

فبعدما تحدث وزير الدفاع عمير بيرتس األسبوع الفائت عن وجوب التحـاور مـع              . عن فتح حوار مع سوريا    
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سوريا، كشفت هآرتس النقاب أمس عن قيام وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بتعيين مسؤول في وزارة الخارجية                
  . عن ملف المفاوضات مع سوريا

بلغ أولمرت الوزراء في حكومته بأن األحاديث في الموضوع السوري يمكن أن تسبب نوعا من سوء الفهـم                  وأ
من مغبة الحرب ضد سوريا، ومن جهـة ثانيـة القفـز             وقال ليست هناك حاجة لتحذيرنا كل يوم      . في دمشق 

رف اآلخر بالطريقـة    للتفاوض معها مضيفا أن كل قول مماثل يخلق انطباعات، ليس بالضرورة أن يفهمها الط             
لذلك ينبغي الحذر من اقتراف أخطاء في هذه المرحلة، ولكننا مستعدون لكـل احتمـال               . التي نريده أن يفهمها   

  . ولكل الجبهات
وشدد أولمرت أمام الحكومة على أنه لم تقع ظواهر ولم تتبَد أية عناصر في أثناء الحرب كانت جديدة بالنـسبة                    

. المساعدات السورية واإليرانية لحزب اهللا، وعن حجم الوسائل القتالية التي لديهم          فقد كنا نعرف عن     . إلسرائيل
وفي القتال األخير مزقنا    . وفي السنوات األخيرة اخترنا القيام بأمور أهم، ساعدت في بناء إسرائيل بشكل أقوى            

ا ينبغـي فعلـه اآلن هـو        إن م . الستار الذي كان يغطي قدرات حزب اهللا، ونلنا الفرصة لتبديل الواقع السابق           
  . مواصلة إدراجنا على جدول األعمال المتطلبات السياسية ذاتها، من أجل إكمال هذه الخطوة

وأشار أولمرت إلى احتمال تشكيل لجنة تحقيق، وقال إن آلية الفحص ينبغي أن تتيح اسـتخالص العبـر مـن                    
فحص وتشاور مع المستشار القـضائي      وأضاف تجري عملية    . الماضي، كي نتمكن من مواجهة الواقع الجديد      

مشددا على أن االتجاه هو آليـة       > بشأن صيغة الفحص، وهي ستعرض في األيام القريبة على أعضاء الحكومة          
  . تحدد ماهية الخطوات التي ينبغي اتخاذها اليوم

رار مجلـس   وفي إشارته إلى الجنود األسرى، قال أولمرت إن أحدا لم يوهم نفسه بأن حزب اهللا سيعمل وفق ق                 
وأضاف من جانبنا سنواصل العمل بكل الطرق الممكنة من أجل إعادة المخطوفين، ولكن كلما تحـدثنا                . األمن

وتابع أن حزب اهللا يعارض حتى اليوم هذا البند من قرار مجلس األمن، ومـع كـل                 . أقل، كانت النتائج أفضل   
النار واإلبقاء على كل القوات اإلسرائيلية فـي        األلم، لم يقترح أحد مواصلة القتال من أجل أال نصل إلى وقف             

كما أن عوفر ديكل، الذي عينته في هذا المنـصب،         . إننا نستثمر موارد كبيرة من أجل إعادة المخطوفين       . لبنان
  . التقى مع العائالت ومع رجال المؤسسة األمنية

ار الشمال، معتبرا أن هذه     وأعلن رئيس الحكومة في االجتماع عن تشكيل مجلس وزاري مصغر برئاسته إلعم           
  . مهمة من الدرجة األولى

وقال بيرتس  . من جهته، عمد وزير الدفاع إلى الرد على االنتقادات القاسية لنتائج الحرب وعدم تحقيقها أهدافها              
 ألف جندي يمكنه أن يغير الرأي العام ويقود إلى فهـم            15إن االنتشار الصحيح للقوة المتعددة الجنسيات بقوام        

سـوف نفحـصها ونـضعها علـى        . وشدد على أن النقاط المسجلة كإخفاقات سوف تفحص       . ازات العملية إنج
وقال إذا انتشرت في الجنوب اللبنـاني قـوة         . وواجبنا االستعداد للجولة المقبلة من الحرب على لبنان       . الطاولة

  . هدافمتعددة الجنسيات ووجدنا أنفسنا أمام منطقة منزوعة السالح، نكون قد حققنا األ
وقال وزير الدفاع علينا منع استمرار وصول الجيش اللبناني إلى مسافة كيلومترين من الحدود، قبل أن تنتـشر                  

  . فنحن لن نسمح لحزب اهللا باالقتراب ثانية من الحدود مع إسرائيل. هناك مسبقا قوة متعددة الجنسيات
لم تنتهك بعملية بعلبك قرار مجلس األمـن        واعتبر وزير السياحة من حزب العمل اسحق هرتسوغ أن إسرائيل           

هناك توجيه في االتفاق يقضي بفرض حظر على توريد األسلحة لحزب اهللا عن طريـق سـوريا                 . بوقف النار 
  . وطالما أن هناك هذه االنتهاكات فإن لنا الحق في العمل. وإيران

قف النار من جانب حزب اهللا مطلـق        وقدم رئيس األركان دان حلوتس للوزراء تقريرا أمنيا أشار فيه إلى أن و            
كما أن انتشار الجيش    . وقال إنهم يخففون حضورهم وال يظهرون علنا مسلحين أو بالزي العسكري          . حتى اآلن 

ورئيس الحكومة اللبنانية يحـاول  . اللبناني على األرض يتواصل، وهذه صورة لم نرها منذ حوالى ثالثين عاما        
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طدم مع حزب اهللا، ولذلك فإن خطوة نقل حزب اهللا إلى شمال الليطاني لـم               تنفيذ قرار مجلس األمن لكنه ال يص      
  . في النقاط إنه انتصار لكن بالنسبة للنتيجة لم توجه ضربة قاضية<وأضاف . تبدأ بعد

 من رجـال حـزب اهللا       500وشدد حلوتس على أنه وفق المعطيات المتوافرة للجيش اإلسرائيلي فإن أكثر من             
وأضاف أن سياسـة    . ار إلى أنه تمت اإلغارة على حوالى عشرة آالف هدف لحزب اهللا           وأش. قتلوا في الحرب  

الجيش اإلسرائيلي هي عدم خلق احتكاك أو استفزاز لحزب اهللا، عدا الحاالت التي تنطوي على مخاطر مؤكدة                 
  . لجنود الجيش اإلسرائيلي

حسب كالمه، فإن سـوريا كانـت       وب. ومثل أولمرت تطرق رئيس األركان في تقريره إلى الموضوع السوري         
. تأمل أن تكون جزءا من الحل وربما أن تحقق إنجازات في الجوالن في إطار التسوية السياسية بعد الحـرب                  

وقال إننـا نـرى محـاولتهم    . وأضاف وقد خابت آمال السوريين من اآللية النهائية التي لم تشملهم بأية صورة   
  .  يتواجدون في مركز محور مقاومة، حتى أكثر من حزب اهللاإعادة بناء قدرات حزب اهللا في لبنان وهم

األسد نفسه جزءا من المعركة، حينما قال في خطابه إن سوريا انتظرت هذه             ) الرئيس السوري بشار  (لقد حول   
وأشار حلوتس إلى حالة التأهب القصوى التي أعلنت في سوريا منذ بدء الحـرب فـي                . الحرب خمس سنوات  

  . وريين يعودون بالتدريج إلى األجواء االعتيادية وهم يخففون مستوى التأهب عندهملبنان وأكد أن الس
  21/8/2006السفير 

  
  الغائبة الحاضرة : فلسطين .57

   الياس سحاب  
ما إن تنفست كاميرات االعالم العالمي الصعداء في مهمتها االضطرارية لمتابعة االعـصار اللبنـاني أربعـاً                 

، حتى عادت الى ممارسة     أغسطس/  آب 14  و يوليو/  تموز 12ة شهر كامل بين     وعشرين ساعة في اليوم، طيل    
مهمتها االضطرارية الثانية، في متابعة االعصار االسرائيلي في محاوالته الدؤوبة الممتدة منذ سنوات طويلـة،               

. خـرى لتصفية القضية الفلسطينية بالعنف المباشر، بعد أن استعصت عليها محاوالت التـصفية بالوسـائل اال              
شكلياً، بدت فلسطين طوال الشهر اللبناني العاصف، وكأنها غائبة أو منسية، لكنها كانت في الحقيقة، حتى طيلة                 
أيام الشهر اللبناني بامتياز، حاضرة في قلب الحدث، ألن الشهر اللبناني العاصف لم يكن، في أبرز وجوهـه،                  

ق االستعمار العالمي مع الـصهيونية العالميـة        سوى صورة صارخة من صور الدور االسرائيلي، الذي لم يتف         
والحقيقة، انه حتى   . على إنشاء اسرائيل على أرض فلسطين، سوى بعد االتفاق عليه، أي على دور هذا الكيان              

 كان  24/24عندما كانت كاميرات االعالم العالمية مركزة في لبنان أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين               
 نشطا، بل خطيرا لحلقات المشهد الفلسطيني من السيناريو االميركـي الـذي كانـت               قطاع غزة يشهد استكماال   

كوندليسا رايس بالغة الصراحة في االعالن عنه مع األيام األولى للغزو االسرائيلي للبنان، مبـشرة بمخـاض                 
  . والدة الشرق األوسط الجديد

ي المفترض للشرق األوسط الجديد عندما جاءت       بدأ المشهد الفلسطيني األخير في السيناريو االميركي االسرائيل       
الممارسات الديموقراطية الفلسطينية بحماس الى موقع الغالبية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي الـى              

  . سدة السلطة الفلسطينية
ملي في  هنا، حصل خلل خطير في السيناريو االميركي للشرق األوسط الجديد، فحان وقت الدور االسرائيلي الع              

فتحركت القوة االسـرائيلية    ). كما سيحين وقف هذا الدور في لبنان، كما رأينا بعد ذلك          (السيناريو في فلسطين    
في السيناريو، فقامت باعتقال عدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة الى عـدد               لتصحيح الخلل 

كي، الذي قرر ونفذ محاصرة الوضع الفلسطيني       من أعضاء مجلس الوزراء، استكماال للدور االوروبي واالمير       
  . الجديد الشاذ، مقدمة إللغائه، عن طريق الحصار السياسي واالقتصادي
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عند هذا الحد، بدا واضحاً أمام الذين توهموا بإيجابيات في خطة االنسحاب االسرائيلي من طرف واحـد مـن                   
الستقالل الفلسطيني، أو مقدمـة إلنـشاء الدولـة         فقد ثبت عملياً أن هذا االنسحاب لم يكن مقدمة ل         . قطاع غزة 

الفلسطينية، بل مقدمة إلحكام قبضة اسرائيل على القطاع، من خارجه، بأقل خسائر ممكنة، بـل بـال خـسائر                   
  . تذكر، بعد سحب المستوطنات االسرائيلية من القطاع، وسحب قوات االحتالل من داخله الى خارجه

ت اغتيال كل القيادات الشعبية التي قد تشكل حجـر عثـرة فـي طريـق                والى جانب مواصلة اسرائيل لعمليا    
السيناريو المرسوم للشرق األوسط الجديد، قامت اسرائيل، وقبل غزو لبنان بشهر، بإغالق معبر رفح، المنفـذ                
الدولي الوحيد لقطاع غزة، والذي يفترض، وفقا للقانون الدولي، أن يكون خاضـعا، علـى جانبيـه، للـسلطة                 

ثم جـاءت عمليـة     . ينية في شماله، وللسلطة المصرية في جنوبه، وما زال معبر رفح مغلقا حتى اآلن             الفلسط
خطف الجندي االسرائيلي، للمبادلة ببعض االسرى الفلسطينيين القابعين في السجون منـذ عقـود، فوجـدتها                

  . اسرائيل فرصة لمعاودة انقضاضها الوحشي على قطاع غزة
خطورة بالغة الحساسية، في هذه السلسلة من العمليات االسرائيلية، قامت بها تل أبيـب              لكن الحلقة التي تتميز ب    

تحت ستر دوي مدافعها وصواريخها في لبنان، فاعتقلت في سابقة ال مثيل لها في الـسياسة الدوليـة، رئـيس                    
الـه  المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، وأخضعته لعمليات استجواب تعذيبي، حتـى اضـطرت إلدخ             

المستشفى، مع حرمانه حتى لحظة كتابة هذه السطورة، من الحد األدنى من الرعاية الصحية المطلوبة في مثل                 
  . حالته

لم تكن فلسطين إذاً غائبة، وال منسية، طوال شهر االجتياح االسرائيلي للبنان، بل كانت السلطة السياسية والقوة                 
 في لبنان، وفي وقت واحد، بكل ما تتطلبه الخطة االميركيـة            العسكرية في اسرائيل، تقومان في فلسطين، كما      

في سيناريو استكمال مخاض الشرق األوسط الجديد، وفقاً للمواصفات المطلوبة في خطة حكام الواليات المتحدة               
  . االميركية، من المحافظين الجدد

ي أداء المهمة التي كانت موكلة اليه،       في المشهد اللبناني، شهد العالم كله فشل الجيش االسرائيلي بكل هيلمانه، ف           
في هذه الجولة على األقل، والذي كان متوقعاً له أميركيا، أن يؤديها في أسبوع أو أسبوعين على أبعد تقـدير،                    

  . ولم ينفع التمديد االميركي أسبوعين آخرين في نجاح المهمة
نية، بشأن الخيار الفلسطيني القادر على      أما في غزة، فالسجال انفتح على مصراعيه بين جناحي السلطة الفلسطي          

  . كبح جماح خطة التصفية االسرائيلية الواضحة للقضية الفلسطينية
منطق حماس يقول إنه بينما كان المفترض في وجود السلطة الفلسطينية تأسيساً على اتفاقات أوسـلو أن يقـود                   

) بإرادتها أو بغير إرادتها   (سلطة قد تحول    شعب فلسطين وقضية فلسطين باتجاه إنشاء الدولة، كان وجود هذه ال          
. أرضـا وشـعبا   : وبفعل الخطة االسرائيلية، ذات الفعالية األساسية على األرض، الى طريق لتصفية القـضية            
سـلطة احـتالل    : لذلك، فاالقتراح العملي هو حل السلطة الفلسطينية، والعودة بالمعادلة الى صيغتها األصـلية            

  . سطين خاضع لالحتالل، لكنه مقاوم، من جهة ثانيةاسرائيلي من جهة، وشعب فل
أما السلطة الفلسطينية، ممثلة في الرئاسة، فليس لديها حتى اآلن سوى اقتراح التمـسك بالـسلطة، دون إقنـاع                  
اآلخرين بخطة عملية، تحقق شجاعة حقيقية على األرض، في مواجهة خطة التصفية االسـرائيلية، المندرجـة                

  . حتى اآلن، لألسف الشديدوالفعالة، والناجحة
  21/8/2006السفير 
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. تلعب قوة التدمير التي أطلقتها إسرائيل في لبنان دور الوكالة عن طاقة أخرى أكبر وأخطر هي قوة الالدولـة                  
 إسرائيل أو في سورية، كما قد يجده في سـلوك  ذاك أن الالدولة ميكانيزم عنفي قاتل وأعمى قد يجد تعبيره في         

  .الطوائف اللبنانية حين تنخرط في صراعاتها الفئوية
صحيح أن تولّي اإلسرائيليين هذا الدور راهناً بلغ في وحشيته مدى لم يبلَغ من قبل، وربما انطوى في بعد دفين                    

لكـن  . وحده» حزب اهللا «نيين من غير تمييز، ال لـ       من أبعاده على كراهية تكنّها الدولة العبرية وجيشها للبنا        
  :هذا ال يغير في حقائق ثالث أخرى

 أن عجز اللبنانيين عن بناء دولة هو المصدر األعمق للمأساة الراهنة، وليس تلك التأويالت المؤدلجـة                 :األولى
 حتـى أواخـر     1948أة إسرائيل في    فاللبنانيون استطاعوا، منذ نش   . للنزاع التي تخّل باألولويات إخالالً مطلقاً     

الستينات، حين فقدت دولتهم سيطرتها على الحدود، أن يحولوا دون االعتداءات اإلسرائيلية عليهم ويعيشوا في               
  .أمان بعيد نسبياً

 أن درجة الهمجية في األعمال العدوانية إلسرائيل يمكن أن تقاس بدرجة تلكّؤ اللبنـانيين عـن إقامـة                   :والثانية
، علـى مـا كـان       »إحراقه«البيت مساوياً لـ    » تطهير«تهم، وما ينتج عن ذلك من احتقان وتعفّن يجعالن          دول

  .البدائيون يفعلون
 العربية بمـا فيهـا      - أن السلوك اإلسرائيلي إياه ال ينفصل عن المجاري العميقة للعالقات اإلسرائيلية             :والثالثة

  .ول، بدوره، على نحو وثيق بمسألة الدولةوالبند األخير هذا موص. العالقة مع لبنان
وكـان  . فقد نشأت الدولة العبرية عن تهجير السكّان العرب المحليين في استفزاز طاول أهل المنطقـة جميعـاً        

السلوك اإلسرائيلي المشبع بالتيارات الفكرية السائدة في أوروبا، من األجواء القومية الـى األفكـار العلمويـة                 
 االجتماعية، يحض على موقف صلف ومتعاٍل عبر عن نفسه، قبل نشأة الدولة الـصهيونية، بتهويـد      للداروينية

ما لم  . وبدا طبيعياً أن يستقبل حدث كبير كهذا استقباالً عدائياً ترجم نفسه في عدد من الحروب المتالحقة               . العمل
 بحيث بات التشدد فيـه يـضاعف العدوانيـة          يكن طبيعياً أن يستمر الرفض لوجود إسرائيل على حاله السابقة         
  .اإلسرائيلية فيما يفضي العامل األخير إلى تعزيز العامل األول

هكذا تحولت مبادرات السالم الى عناوين عريضة الستقطاب كراهية الجماهير، أكان في مـصر حيـث بقـي                  
الى » حماس«فلسطين حيث وصلت    على رغم مرور أكثر من ربع قرن عليه، أو في األردن و           » بارداً«السالم  

مـع  » مايو/  أيار 17اتفاق  «ولئن بقي   . السلطة ببرنامج رفضي وراديكالي رافض للسالم ولالعتراف باسرائيل       
لبنان، وهو أقّل من معاهدة سالم، مادة تشهير بأصحابها، تصرفت الدول األخرى التي أقامت عالقات تجاريـة                 

  .ر معيبمع إسرائيل تصرف من يتكتّم عن س
وفي النظرة اإلسرائيلية على األقّل، اعتُبر العرض الباراكي بعد تعديالت كلينتون عليه أقصى تعابير الرغبـة                
في السالم، إال أن الفلسطينيين، ومعهم العرب، واجهوه بالرفض وباالنتفاضـة الثانيـة مـصحوبةً بالعمليـات                 

أما بالنسبة إلى لبنان تحديـداً، فلـم يـؤد          . مع اإلسرائيلي االنتحارية التي خلقت إجماعاً غير مسبوق في المجت       
الى توقّف المقاومة التي حظيـت بمكانـة        » الخط األزرق « وما تاله من ترسيم لـ       2000االنسحاب منه عام    

وفي الغـضون   . مميزة في تركيب السلطة اللبنانية كما في االيديولوجيا الرسمية، والى حد ما الشعبية، المعممة             
  .بمثابة اتهامات قاتلة في اللغة السياسية العربية» الشرق أوسطية«و » التطبيع«ذه ظلّت تعابير ه

فهي بعدما  : والتطورات تلك مجتمعةً، منظوراً إليها بعين إسرائيلية، أعطت عدوانية الدولة العبرية معنى جديداً            
ها، باتت تتّجه الى إنزال الهزائم في ظّل التـسليم  كانت تقتصر على إنزال الهزائم بالعرب لحملهم على القبول ب        

ولنا أن نستنتج من الوحشية التي عومل بها لبنان ان االسرائيليين تخلّوا عن             . باستحالة التوصل الى قبول كهذا    
 كلينتون  -كل وهم في إقامة مستقبل مشترك مع جيرانهم الشماليين، الشيء الذي يتوازى مع نهج ما بعد باراك                  

  . بناء الجدار العازل في وجه الفلسطينيين الى أحادية ايهود اولمرت وحكومتهمن
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                  وايـديولوجي في أن استمرار الرفض لوجود اسرائيل يتغذّى على أسباب كثيرة بعضها سياسـي وما من شك
. في صـددها  إال أن أحد هذه األسباب يتّصل حكماً بمسألة الدولة التي نحن            . حديث وبعضها ثقافي وديني قديم    

 األمة كما حملتها    -فمع انتهاء الحرب العالمية الثانية نشأت منظومة الدول العربية التي تستند الى صيغة الدولة               
وهو . ، لكن دولة اسرائيل نشأت ايضاً من ضمن العملية التاريخية إياها          »العالم الثالث «أوروبا االستعمارية الى    

العداء للدولة وإدراج العداءين في حزمة واحدة تستحضر أدبيات غنيـة فـي             ما عنى تكامل العداء السرائيل و     
وعقد الصلة على نحو ال يكّل بـين        » الدول المصطنعة «و  » دول التجزئة «تراث أفكارنا السياسية عن رفض      

  ).التمهيد لنشأة إسرائيل(» وعد بلفور«و ) التجزئة والتمهيد إلقامة الدول(» سايكس بيكو«
 األمة، لم يكفّ عـن     -منظومة الدولة   » الحلقة األضعف في سلسلة   «لبنان الذي جعله تعدده الطائفي      والحال ان   

فبرايـر  /  شـباط    28فما ان قامت الوحدة الدمجية بين مصر وسورية فـي           . استعراض مشكالت التحدي هذا   
، ان التضحية   »قومية «وكان يمكن القول، من وجهة نظر     .  مايو من العام نفسه    / أيار 8 حتى انفجر في     1958

. 1961سـبتمبر   /  أيلول 28بلبنان ثمن مقبول للوحدة، إال أن تلك الوحدة ما لبثت ان انهارت، هي نفسها، في                
في » اتفاق القاهرة «، كان   1967 يونيو   /وعندما بلغت أزمة النظام العسكري العربي أوجها بعد هزيمة حزيران         

وإذ ضعفت الدولة اللبنانيـة وانفجـرت       . ر لمبدأ سيادة الدولة في لبنان      الذي مثّل التقويض األكبر واألبك     1969
، تدخّلت سورية ودخلت في العام التالي خوفاً من أن تتجاوز قوة الالدولة             1975 االقليمية في    -الحرب األهلية   

ة القدرة على الضبط والسيطرة فتفيض عن حدود لبنان بما يخلخل التوازنات االقليميةاللبناني.  
، كما تستدعي مقاومة له ترهص بمنطقة وطائفة، ال         1982وعادت قوة الالدولة تستدعي الغزو االسرائيلي في        

وإذ خرجـت القـوات     . بوطن ودولة، مفضيةً الى تحرير ال يتأدى عنه انتشار الدولة في المنـاطق المحـررة              
داد وطني شامل جميَع الطوائف، تحمـل       السورية من لبنان، حالت طاقة الالدولة دون نشوء معارضة ذات امت          

 مارس الواعية ذاتياً لما تفعله واألمينـة        / آذار 8قوة  : هكذا تصادمت قوتا الالدولة   . في ذاتها بذور الدولة البديل    
للنظام السابق التي زجت بالوطن في مغامرة الحرب مع اسرائيل التفافاً منها على مسائل انشاء دولة ووطـن،                  

  . الراغبة ذاتياً في دولة تعجز عنها موضوعياًمارس/  آذار14وقوة 
وقـد  . وعلى امتداد الشريط هذا لم يبخل اللبنانيون بتقديم الحجج التي تعلن قصورهم عن إدراك المسألة هـذه                

  :يكفي إيراد األمثلة التالية
تي طرأت على القـرار     ذاك أن التعديالت ال   . ، أمام عجز آخر مدمر    1701وقد نجدنا، اآلن، وقد صدر القرار       

. السابق واعتُبرت تزكية للدولة اللبنانية وسلطتها هي، في اآلن نفسه، امتحان لقدرتها على أن تتصرف كدولـة                
فهـل يـنجح    . يحوالن دون االرتقاء اليـه    » الذاتي«وسلوكنا  » الموضوعي«وهو ما نعرف جميعاً ان تركيبنا       

     عد اإليرانيالمفتّت، في القضاء تماماً على الدولة، ومـن ورائهـا علـى الحداثـة               تخلّفنا، وقد انضاف إليه الب 
  ، نصراً مبيناً؟»المقاومة«السياسية، فتنتصر الالدولة، بقضية 

  21/8/2006الحياة 
  
   في الحربوالخسارةحسابات الربح  .59

  عرفان نظام الدين 
 ال منتصر   1701مجلس األمن الرقم     هذه الحرب العبثية المدمرة التي لم تكتمل فصوالً بعد رغم صدور قرار             

فيها مهما طال الزمن ومهما قدم من تحليالت وتقويم لنتائجها، نظـراً لحجـم األضـرار والخـسائر الماديـة                   
  .والبشرية
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بعيداً عن أحاديث النصر والهزيمة يمكن القول بدقة أكثر ان هناك حسابات واقعية عن الربح والخسارة ضمن                  
انعكاسات، وآثار قريبة وبعيدة المدى ال يمكن إنكارها وال القفز فـوق معطياتهـا              موازين وتفسيرات ووقائع و   

  .وحقائقها الثابتة في أرض الميدان وساحة المعركة عسكرياً وسياسياً وإعالمياً ومعنوياً
وفي تقويم أولي لهذه الموازين في جدولة حسابات الربح والخسارة يمكن تقديم صورة أولية ومبدئيـة للنتـائج                  

لى المدى القريب المنظور ألن النتائج البعيدة المدى لبنانياً واسرائيلياً وعربيـاً ودوليـاً ال يمكـن اإلمـساك                   ع
  :بتالبيبها وال فك ألغازها وال حتى معرفتها إال في ضوء عوامل أساسية ال بد من توافر معطياتها، ومنها

  . من قبل جميع األطراف1701مدى االلتزام بتنفيذ القرار * 
 الخطوة التالية وسرعة تنفيذها وهي نشر قوات الطوارئ الدولية الموسعة عدداً وعتـاداً وصـالحية لتقـوم                  *

بالمهمات المنوطة بها بالتنسيق مع الجيش اللبناني المستعد للتوجه الى الجنوب للحلول مكان القوات االسرائيلية               
  .راء الخط األزرقالغازية وضمان االنسحاب الكامل والسريع آلخر جندي الى ما و

الخطوة الثالثة وتتمثل في صدور القرار الدولي الثاني الموعود من قبل مجلس األمن الدولي ويفتـرض أن                 * 
يتضمن موقفاً واضحاً من قضايا محورية مثل االنسحاب من مزارع شبعا وترسيم الحـدود وتبـادل األسـرى      

انتهاكها للمجال الجوي اللبناني وااللتزام باتفاقية الهدنة       وتسليم خرائط األلغام وتعهد اسرائيل بوقف اعتداءاتها و       
  .بعدم القيام بعمليات مضادة» حزب اهللا«مقابل تعهد 

مدى جدية الدول الكبرى في متابعة تنفيذ القرارين وااللتزام بتعهـداتها والمحافظـة علـى وحـدة القـرار                * 
  .ن تردد وال تواكل وال تخاذلوالموقف، وتأمين استمرارية زخم الدعم إلنهاء األزمة من دو

مواقف القوى االقليمية القريبة والبعيدة وال سيما سورية وايران من تنفيذ القرارين وتـسهيل عـودة األمـن        * 
واالستقرار والسالم ومدى استعداد الدول المعنية لفتح باب الحوار معهما الشراكهما في جهود السالم في لبنان                

بتوسيع نطاق الحرب ورفع سيف التهديد بضربات قريبة للبلدين من قبل الواليات            ونزع فتيل االنفجار المرتقب     
  .المتحدة أو اسرائيل

مدى قدرة الحكومة اللبنانية على معالجة آثار العدوان وتأمين استمرارية التضامن الحكومي ونزع فتيل الفتن               * 
القوة، واالنتقال الـى مرحلـة إعـادة        بالحوار والتفاهم وليس ب   » حزب اهللا «الداخلية ومعالجة موضوع سالح     

  .اإلعمار واصالح ما دمر وتهدم بفعل أداة االرهاب االسرائيلي الغاشم
مدى صدقية االلتزام الدولي والعربي بمد يد العون للبنان ومساعدته على الخـروج مـن محنتـه وتقـديم                   * 

 مليـون مـن     500يين دوالر تم تأمين      بال 5المساعدات المادية المطلوبة إلعادة اإلعمار والتي تقدر بأكثر من          
 مليون من الكويت كخطوة أولية قوبلت بكثير من االمتنان واالرتياح، وأحيت األمـل بعـودة                300السعودية و 

  .لبنان الى سابق عهده وتجاوز آثار هذا العدوان
فجير فـي لبنـان     الخطوة األهم واألكثر إلحاحاً اليوم تتمثل في معالجة جذور األزمة نزع فتيل صواعق الت             * 

والمنطقة، وتوافر القناعة لدى الدول الكبرى وال سيما الواليات المتحدة ومعها اسرائيل بأن أي حل ال يتضمن                 
ايجاد تسوية نهائية وعادلة وشاملة ألزمة الشرق األوسط وإحالل السالم في المنطقة بشكل دائم لن يعمر طويالً                 

صالح الدولية وربما تكون نيرانها أشد قوة وأكثر انتـشاراً مـن            بل سيولد حروباً أخرى واضطرابات تهدد الم      
  .لهيب نيران الحرب األخيرة

كل ما هو مطلوب إلنهاء هذه الدوامة الدامية والمدمرة ليس للمنطقة فحسب بل للعالم أجمع كي يلخص بكلمـة                   
ارات الـشرعية الدوليـة     واحدة وهي العدالة، وال مجال لفرضها اال بالحسم الكامل والسريع وتطبيق جدي لقر            

ومبدأ األرض مقابل السالم وانسحاب اسرائيل من جميع األراضي العربية المحتلة ومنح الـشعب الفلـسطيني                
  .حقوقه المشروعة وفي مقدمها حقه في الحياة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

مكن الحديث عن السالم واالستقرار ووضع نهاية لدوامة الحروب         فقط عندما يتم تحقيق هذا االنجاز التاريخي ي       
وآلة القتل والدمار بين عام وعام وعقد وعقد ويمكن االطمئنان للحاضر والمستقبل وتأمين غد مشرق ألوالدنـا                 
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» حليمة لحروبهـا القديمـة    «وأي حل آخر ما هو إال مخدر ومسكن سرعان ما ينتهي مفعوله وتعود              . وأحفادنا
 المآسي وتتجدد النكبات ومعها المذابح وتدمير البنى التحتية وإحراق لقمة الفقير والمحتاج ومعها اآلمال               وتتكرر

  .والتمنيات وأحالم األبرياء
ومع تحقيق هذا االنجاز التاريخي تنتفي كل اآلفات التي نعاني منها ويلتفت الجميع للعمل والبناء، وتنتفي معها                 

ديدات المستمرة وكل مبررات العنف واالرهاب وتهديد المصالح الدوليـة، ويـسود            آفات األحقاد والعداء والته   
  .السالم واالستقرار المنطقة والعالم

أما حسابات الربح والخسارة في الحرب فال يمكن حصرها في هذه العجالة وليس من المنطقي وضـعها فـي                   
عة والنكسات المنتظرة والمفاجآت التي تتفـرد      اطار متكامل ونهائي نظراً للمتغيرات المرتقبة والخروقات المتوق       

بها منطقتنا والصراعات المحتملة على المصالح والنفوذ، اضافة الى مجريات سـير العالقـات مـع سـورية                  
وتطورات الملف النووي االيراني ومفاعيله على مجريات األحداث في كل أحواله وظروفه وخريطة طريقـه               

  .ل واالنفراج والتأزم واالنفجارومساره المتشعب والمتأرجح بين الح
ما يمكن رصده من جردة حسابات ينطلق من النتائج المنظورة على الساحة بعد أن سكتت أصـوات المـدافع                   

  :وانجلى غبار المعارك وهدأت طبول الحرب ضمن التحليالت اآلتية
ر واألضـرار   لبنان كدولة وشعب خرج من الحرب وهو يئن من جراحه ويشعر بالذهول من حجـم الـدما                * 

والخسائر في الممتلكات واألرواح وهي أغلى من أي مال وال تعوض حتى بدا وكأنه الخاسر األكبر في كل ما                   
  .جرى

ولكن هذه النظرة المتشائمة محصورة في المدى المنظور والفوري والقريب تقابلها نظرة متفائلة ترسم ميزانـاً                
باح على المدى البعيد على رغم كل ما جرى في حال إكمـال             مختلفاً لجردة الربح والخسارة، وترجح كفة األر      

مسيرة الحل بجدية وحكمة وتعقل وتفهم وتفاهم من قبل مختلف األطراف الداخلية والعربية والخارجية وإحالل               
السالم بشكل نهائي بعد سحب كل أوراق التأزم وأسباب التوتر وجذور المشكلة، وال سيما موضوعي مـزارع                 

اللبنانيين ووضع خطة عمالقة إلعادة اإلعمار في وقت قياسي وقطع دابر أي محاولة الستغالل              شبعا واألسرى   
الفرصة الذهبية من قبل الفاسدين لتحقيق مكاسب مالية على حساب لقمة عيش المواطن وآالم النازحين ودمـاء                 

ع في حوار بناء وهادئ حول      المدنيين المنكوبين وأحالم األطفال األبرياء، على أن يبدأ في وقت متزامن الشرو           
جميع القضايا المثارة ونقاط التباين واالختالف، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضـيها وااللتفـاف حولهـا                 

  .كوطن نهائي وموحد وليس كمزرعة أو فيديراليات طوائف وعشائر ومصالح ومطامع
دأ لبنان خطوة األلف ميل في رحلة السالم        عندها تتحول الخسائر الى أرباح ويتم تجاوز هذه المحنة األليمة ويب          

  .واالستقالل واالنتصار الحقيقي على الذات وعلى العدو وعلى مشاريع الفتن والحروب المدمرة
خرجت خاسرة نظراً لفقدان مقومات تأمين الحماية واألمن للمواطن وعدم القـدرة علـى              : الحكومة اللبنانية * 

 وبدت للوهلة األولى عاجزة عن الحركة ال حول لها وال قوة، فيما آلة              حماية األرض وبسط سيادة الدولة عليها     
الدمار تعمل تهديماً بكل ما تم بناؤه والصواريخ تتطاير من حولها لتدمر أحـالم اللبنـانيين وآمـالهم بموسـم                    

 في المئة وخطط اقتصادية الصالح الوضـع وحـل    5اصطياف مزدهر وبنمو اقتصادي وصل خالل عام الى         
الكهرباء ونزيفها، والضمان وهمومه وبيروت واحد وطموحاته وعودة المغتربين ومزاياها وتـضاعف            مشاكل  

  .االستثمارات العربية واألجنبية وانعكاساتها على مستوى معيشة المواطن
ولكن هذه الخسائر يمكن أن تتبدد في حال استمرار المنهج الحالي في تعزيز الوحـدة الوطنيـة ونبـذ الفـتن                     

ت الى البناء وتنفيذ القرارات الدولية وترجمة التزامات الدعم والمـساعدة والمـساندة، خـصوصاً أن                وااللتفا
الحكومة نجحت في تحويل بعض الخسائر الى مكاسب بتماسكها ووحدة قرارها والتفاف اللبنانيين حولها ونجاح               

وطني حولها حتى تم الوصول الـى       رئيسها فؤاد السنيورة في ادارة األزمة وتقديم خطة عملية أمنت االجماع ال           
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وتعكس صـورة الواقـع     » فن الممكن «حلول عملية قد تكون جائرة في بعض جوانبها ولكنها تدخل في اطار             
  .الدولي

هذا التحول من كفة الخسائر الى كفة األرباح يمكن البناء عليه بالوحدة والمثابرة وبذل الجهود لـوأد أي فتنـة                    
لرامية الى االنتقال الى حرب امالءات وتفجيرات وتطويق أي خالف لتجـاوز            وقطع دابر مؤامرات اسرائيل ا    

المرحلة الدقيقة التي تشكل والدة ثانية وربما ثابتة للبنان المستقل والحر والمزدهر لينتقل بعدها علـى المـدى                  
  .البعيد من خانة الخاسر األكبر في الحرب الى الكاسب األكبر منها

كثيرة من الحرب من بينها قدرته على مواجهة اسرائيل وتكبيدها خسائر فادحـة      خرج بمكاسب   » حزب اهللا «* 
في األرواح والمعدات وعدم استسالمه آللة الحرب الصهيونية الهمجية وثبات المقاومين في مقارعـة العـدو                

ـ                  ح والتضحية بأغلى ما يملك االنسان، اضافة الى مكاسب معنوية واعالمية حيث يمكن القول بوضوح انـه رب
  .الحرب اإلعالمية بجدارة داخلياً وعربياً واسرائيلياً ودولياً

الكثير من األوراق واألرزاق، ومن بينها ورقة التفرد فـي التمركـز علـى              » حزب اهللا «في المقابل لقد خسر     
الحدود وفي الجنوب وتقديم طروحات حول شرعية اإلبقاء على سالح المقاومة وجدواه والمسؤولية عن قـرار                

ولكن بعض الخسائر يمكن ان يتحول الى أرباح في حال تثبيت لبنانية مزارع شـبعا               .  والسلم وحساباته  الحرب
  .وإلزام اسرائيل باالنسحاب منها وإعادة األسرى اللبنانيين

أما الخسائر في الممتلكات فال حساب لها في الحروب ولكن الخسائر في األرواح ال تعوض اال باإليمان بقدسية                  
 على رغم االشارة الى األعباء الكبرى الملقاة على عاتق الحزب في رعاية أسـرهم وإعـادة بنـاء                   االستشهاد

مؤسساته المدمرة وحل مشاكل مئات األلوف من النازحين والمهجرين الذين فقدوا بيوتهم وممتلكاتهم بالتعـاون               
  .مع الحكومة

على رغم أنها أم القـضايا والمـشاكل        خرج بأكبر قدر من الخسائر ألن قضيته همشت         : الشعب الفلسطيني * 
 ثمنـاً   1948ونسي العالم مآسي المنكوبين وجرائم الصهاينة وآالم الحصار الظالم، فيما دفع عـرب فلـسطين                

مضاعفاً للحرب من خالل القتلى والجرحى من جراء سقوط الصواريخ أو في عدم اهتمام السلطات االسرائيلية                
  .ء تجاههمبحياتهم وأمنهم وازدياد حدة العدا

ولكن هذه الخسائر يمكن أن تتحول الى أرباح في حال نجاح الفلسطينيين في توحيد صفوفهم وتصعيد نـضالهم                  
وتكثيف الجهود لحمل الدول العربية على الضغط من أجل ايجاد حل جذري وعادل للقضية الفلـسطينية بعـد                  

  .تحريكها نتيجة لحرب لبنان
دية وعسكرية ومعنوية وسياسية ال تقدر، وتمثلت الخسائر الكبرى في          اسرائيل خرجت من الحرب بخسائر ما     * 

ووصول صواريخه الى عمـق األراضـي       » حزب اهللا «من قبل مقاتلي    » الجيش الذي ال يقهر   «ضرب مقولة   
  .المحتلة للمرة األولى

س الحكومة  والخسائر األكبر في الحرب باالضافة الى قيادة الحرب من جنراالت الجيش هو ايهود اولمرت رئي              
ومن غير المستبعد ان يدفعا معاً ثمن ما جرى ان عاجالً أو            . ومعه حكومته وشريكه في االئتالف عمير بيرتس      

آجالً ففي اسرائيل هناك محاسبة ورأي عام وصحافة حرة ال بد ان تعري اولمرت وبيرتس وتحولهما الى كبش                  
ة يخوضانها خصوصاً انهمـا ال ينتميـان الـى          محرقة بعد اتهامهما بالسقوط في اول تجربة سياسية وعسكري        

  .المؤسسة العسكرية التي دخلت في صراع مع السياسيين ال بد أن يأخذ أبعاداً خطيرة
اال ان الخسائر التي ترجح كفتها على المدى القريب حولت اسرائيل بعضها الى مكاسب من بينهـا اجتياحهـا                   

ار قرار دولي يصب لمصلحتها في معظم بنوده ويدعو         للحدود ونجاحها في الضغط السياسي والعسكري واصد      
عن الحدود وإحالل قوات دولية مدعمة بالجيش اللبناني مكانه وهو مطلب قديم لم تحققه اال               » حزب اهللا «إلبعاد  
وهنا ايضاً يمكن الجزم بأن ميزان الخسائر والمكاسب ما زال متأرجحاً ولن يهدأ ويستقر اال بعد تنفيـذ                  . بالقوة
  .ات الدولية وحصد النتائج على أرض الواقعالقرار
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هذا على صعيد األطراف المعنية مباشرة بالحرب، اما األطراف غير المباشرة فقد حصدت نتائج مماثلـة فـي                
لكنها خسرت ورقة جنوب لبنان في ملفها النووي،        » حزب اهللا «الربح والخسارة فايران مثالً ربحت ورقة دعم        

ازها السرائيل ولكنها عادت وحصدت أرباحاً عبر فرض قرار دولي ملزم على            وأميركا خسرت سمعة في انحي    
أما فرنسا فحصدت الكثير من     . رغم التعديالت التي أدخلت عليه وأثبتت مرة أخرى انها الالعب األساسي دولياً           

صـدار قـرار    المكاسب انسانياً وسياسياً في وقوفها الى جانب الحق اللبناني ودفاعها عن مطالب لبنان ثم في ا               
وحصدت أوروبا مكاسب أخرى في تميزهـا       . الوقف ومشاركتها في القوات الدولية واستعدادها لمساعدة لبنان       

  .عن الواليات المتحدة وتغليب البعد االنساني في تعاملها الواقعي ودعوتها للنظر في جذور األزمة
لوال تدارك األمر في ربع الساعة األخيـر،        أما الدول العربية فقد كادت أن تخسر الكثير من األوراق والسمعة            

وعقد اجتماع لوزراء الخارجية في بيروت ثم المشاركة في حمل مطالب لبنان المحقة الى األمم المتحدة لتعديل                 
القرار الدولي وفق الممكن والمتاح، والمطلوب كثير من العرب من أجل تحويل الخسائر الى مكاسـب وأولـه                  

  .ي إعادة اإلعمار ودعم لبنان الجريحالمسارعة الى المساهمة ف
مرة أخرى هذه الجردة في حسابات الربح والخسارة موقتة ويمكن ان تتبدل في أي لحظة صـعوداً أو هبوطـاً             

وعلـى  ... حسب مجريات األحداث وجدية الساعي إلحالل السالم الدائم وفرض آلية التنفيذ في أرض المعركة             
  .أرض الواقع

  21/8/2006الحياة 
  
  ولكن المعركة لم تنته بعد.. صرت المقاومة في الجولة األولىانت .60

  أحمد الحيلة
وفي  .يقاس مستوى النجاح في المعركة بمدى تحقيق األهداف منها، وبنتائجها وبالقدرة على استثمارها سياسياً

لحديد؛ فلم يسترجع  فقد فشل االحتالل اإلسرائيلي لحد اآلن في تحقيق أهدافه عسكرياً وبقوة النار واسياقهذا ال
الجنديين األسيرين، ولم ينزع سالح المقاومة اإلسالمية في لبنان بعد، ولم يستطع االحتالل استعادة هيبته 

  .وقدرته على الردع بعد أن تمرغ أنف جنوده في التراب
ي الميدان بعد في المقابل نجحت المقاومة في االحتفاظ بالجنديين، إضافة إلى تلقينها االحتالل درساً قاسياً ف

تكبيده خسائر فادحة في الجنوب، ومنعه من الوصول إلى الليطاني، عالوة على تثبيت معادلة الصواريخ رداً 
  ).توازن الرعب(على استهداف المدن اللبنانية 

في لبنان انتصرت في هذه الجولة مع المعركة رغم حجم الدمار والقتل ) حزب اهللا(أي أن المقاومة اإلسالمية 
  .ي لم يزد اللبنانيين إال إصراراً وعزيمة على الصمود والمقاومةالذ

  ..وبالنظر إلى سير األحداث، يلحظ أن االحتالل لم يوقف المعركة بعد
صحيح أن االحتالل أوقف عملياته العسكرية، لكنه فتح معركة سياسية مع المقاومة في محاولة لتحقيق ما لم 

  : ورائه لتحقيق هدفين أساسيين وهما منسعىالذي ي 1701القرار الل ، وذلك من خيستطع تحقيقه في الميدان
، ونتيجة ..إنقاذ جيشه من الوحل والفشل العسكري الذريع الذي وقع فيه نتيجة عوامل ذاتية: الهدف األول

  .صمود المقاومة اإلسالمية
  :محاولة نزع سالح المقاومة، وذلك على مرحلتين: الهدف الثاني

 إبعاد المقاومة شمال الليطاني بعد نشر الجيش اللبناني والقوات الدولية جنوبه، أي المرحلة األولى، •
إيجاد منطقة عازلة بين المقاومة وشمال فلسطين، لتوفير مظلة أمان للمستوطنين وبلداتهم بأيد لبنانية ـ 

 .دولية
ة إدماجه في الجيش العمل على نزع سالح المقاومة بشكل غير مباشر من خالل محاول: المرحلة الثانية •

اللبناني؛ وفي هذا الصدد تعول إسرائيل وواشنطن على خلق حالة لبنانية داخلية ضاغطة على حزب 
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اهللا، وما السجال السياسي المتفاقم والمتصاعد فور توقف المعارك في الجنوب إال إشارة على طبيعة 
تالل اإلسرائيلي لألراضي اللبنانية، فبدالً من توجيه الخطاب نحو ضرورة إنهاء االح. المرحلة القادمة

، خرجت ..وعودة األسرى اللبنانيين، واحترام السيادة اللبنانية كمطلب إلنهاء مسببات وجود المقاومة
  !!بعض األصوات اللبنانية تطالب المقاومة بما لم يستطع االحتالل تحقيقه أو فرضه عليها بالقوة

بلة على خوض جولة سياسية معقدة بعد نجاحها في الجولة العسكرية ال شك أن المقاومة اإلسالمية في لبنان مق
  ..من المعركة التي بدأت باالجتياح اإلسرائيلي على لبنان

وعلى أعتاب الجولة السياسية القادمة ـ التي قد تتخللها بعض االعتداءات العسكرية اإلسرائيلية ـ فإن 
  :كة تتمثل في التاليالمقاومة اإلسالمية تمتلك عوامل قوة في هذه المعر

 يتيح للمقاومة مجاالً للمناورة والتكتيك، فالفقرة الثامنة من القرار، تجعل من نزع 1701القرار الدولي  •
سالح المقاومة وحتى إبعاد المقاومة شمالي الليطاني أحد المبادئ والعناصر المطلوبة لوقف إطالق نار 

وهذا ال يمكن تحقيقه إال بانسحاب إسرائيل من دائم وحل طويل األمد مع االحتالل اإلسرائيلي، 
األراضي اللبنانية المحتلة، وعودة األسرى اللبنانيين، واحترام السيادة اللبنانية، وهذا أمر لو قبلت به 

 .إسرائيل ال يمكن أن يتم بين عشية أو ضحاها
كما يرى البعض، األمر الثاني أن المقاومة خرجت منتصرة في المعركة العسكرية، أو غير مهزومة  •

 .وهذا يساعدها في التمسك بثوابتها ويمنحها ميزة المنتصر في المفاوضات أو التدافع السياسي
األمر اآلخر أن المقاومة خاضت المعركة العسكرية وخرجت منها وهي تحظى بمزيد من التأييد  •

اجهة الضغوط من اإلصرار والتمترس في مو الجماهيري داخل لبنان وخارجه، مما سيدفعها لمزيد
والدولية الساعية لنزع سالح المقاومة كمقدمة لتغيير وجه المنطقة العربية بما يتماشى مع " الداخلية"

 .التصور الصهيوأمريكي الداعي لمنطقة عربية خالية من المقاومة والممانعة السياسية
  
   الفلسطينية إذ يزداد رواجاًُ   السلطةخيار حل  .61

  ياسر الزعاترة 
ابيع األخيرة عادت قضية حل السلطة لتطرح من جديد في األروقة الفلسطينية بعد مبادرة سـلطات                خالل األس 

إضـافة  ) حماس(االحتالل اعتقال عدد كبير من نواب المجلس التشريعي من أعضاء حركة المقاومة اإلسالمية              
س التشريعي حـول    إلى العديد من وزرائها في الحكومة، في حين جاء حديث حسن خريشة نائب رئيس المجل              

ضرورة التفكير في هذا المسار لتعيده إلى الواجهة من جديد، لكن طرحه من قبل رئيس الوزراء إسماعيل هنية                  
جعله أكثر أهمية، السيما حين سانده في الطرح وزير المال السابق وعضو المجلـس التـشريعي عـن كتلـة                    

ن قبل نواب عن حركة فتح، وإن عارضـه الحقـاً           الطريق الثالث، سالم فياض، فيما لقي ردود فعل متباينة م         
  .الرئيس الفلسطيني محمود عباس

، إثر عملية السور الواقي التي      2002دخلت هذه القضية دائرة النقاش منذ ربيع العام         .. بدايات طرح الموضوع  
 خارجها قبـل    اجتاحت من خاللها القوات اإلسرائيلية مناطق الضفة الغربية التي كانت قد أعادت انتشار جيشها             

) ج(و  ) ب(و  ) أ(ذلك بأعوام على دفعات متتالية، وكان التصنيف السائد للمناطق حينها ينقسم إلـى منـاطق                
) ج(فتخضع لسيادة مشتركة، فـي حـين تخـضع    ) ب(لسيادة السلطة الفلسطينية، أما  ) أ(حيث تخضع مناطق    
  . للسيادة اإلسرائيلية

/ ة الفلسطينية الميزة الوحيدة التي كانت تتمتع بها منذ نهاية سـبتمبر            فقدت مناطق السلط   2002منذ ربيع العام    
، تاريخ اندالع انتفاضة األقصى، والمتمثلة في توفير مالذ آمن لخاليا المقاومـة، فـي حـين       2000أيلول عام   

ضـة  سكت الناس عن واقع السلطة الفاسد والبائس في آن، على أمل أن تفضي المقاومة المسلحة من خالل انتفا    
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األقصى إلى تغيير شروط اللعبة، والوصول إلى تسوية جديدة ودولة كاملة السيادة على األراضي المحتلة عـام        
1976.  

. بعد عملية السور الواقي تبين أن الواقع الجديد ال يقدم خدمة للفلسطينيين، بقدر ما يشكل خدمة رائعة لالحتالل                 
تالل وقدرته على إخـضاع الفلـسطينيين، لكنـه أخرجـه           صحيح أن واقع السلطة لم يشكل حالً لمعضلة االح        

بالتدريج من كابوس انتفاضة األقصى، السيما بعد الشروع في بناء الجدار، وبالطبع في انتظار نـشوء واقـع                  
سياسي عربي وإقليمي جديد يسمح بتنفيذ مشروع شارون للحل االنتقالي بعيد المدى، والذي حمل الحقاً مسمى                

  . الجانب، وكان مشروع احتالل العراق هو المعول عليه في تهيئة األجواء للوضع الجديدفك االرتباط أحادي
أو احتالل فـاخر بحـسب الترجمـة العربيـة، أو           " احتالل ديلوكس "في هذا السياق خرج إلى العلن مصطلح        

يفستي في شهر االحتالل النظيف، بحسب اللغة السياسية، وكان أول من استخدمه هو الكاتب اليساري ميرون بين             
، أي بعد أقل من عام على عملية السور الواقي، وفي ظل استمرار الحصار على الرئيس                2003فبراير   /شباط

وقد خرج الكاتب بمقالته إثر قرار تعيين رئيس الوزراء محمـود           . الفلسطيني في مبنى المقاطعة بمدينة رام اهللا      
لطبع بناء على الضغوط الدولية الرامية إلـى تحجـيم          عباس ومصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني عليه، وبا      

صالحيات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قبل أن يؤخذ قرار اغتياله وينفذ بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين ثـم                  
  .عبد العزيز الرنتيسي

مـسة  في الوقت الذي تقسم فيه الضفة الغربيـة إلـى خ          "في وصف ما يسميه االحتالل الديلوكس قال بينيفستي         
 مدرسـة ألن ربـع      580في الوقت الذي تغلق فيه      . كانتونات والحركة بينها مشروطة بسلسلة تصاريح تعسفية      

مليون تلميذ وآالف المدرسين ال يمكنهم الوصول إليها بسبب خضوع مئات اآلالف لحظر التجول، وفي ظـل                 
ليس لنواب الشعب الفلـسطيني مـا       أ. انهيار أجهزة السلطة واإلغاثة، وتدهور الوضع االقتصادي نحو الكارثة        

  ".يفعلونه سوى االنشغال بصالحيات رئيس الوزراء؟
من الصعب انتقاد الفلسطينيين الذين يفرض عليهم ضعفهم ويأسهم التمسك بكل قـشة، ولكـن               "يضيف الكاتب   

فـاجئ أن  عليهم أن يفهموا بأن البحث والتعيين واالحتفال ال يخدم إال حكومة إسرائيل، فليس صدفة وبـشكل م                
  ". تعاملت محافل إسرائيلية مع السلطة وكأنها دولة ذات سيادة

للتغطيـة علـى طـابع      " هو تطوير وهم السلطة السيادية التي لها رئيس للـوزراء            -بحسب الكاتب -والسبب  
  ". االحتالل العسكري المباشر الذي اتخذته إسرائيل في أعقاب حملة السور الواقي

يتحلل فيه المحتل من كل مسؤوليته عن مصير السكان المحتلين، ويكون         "بينيفستي  يضيف  " احتالل ديلوكس "إنه  
معفى من كل النتائج الناجمة عن أعمال الردع الفظيعة والعقاب الجماعي التي يقوم بها جهاز بيروقراطي كامل                 

ضغوط اقتصادية، تصريح مرور، حظر تجول ومنـع خـدمات وعقوبـات            : يمارس طريقة العصا والجزرة   
لرافضين، وكل شيء انطالقاً من االستناد إلى وجود السلطة الفلسطينية ومحافل الدعم الخارجي التي ال يمكنها                ل

   ".رؤية شعب كامل يتضور جوعاً ولهذا فهي تساعده قدر المستطاع
 عاد شـلومو غازيـت، وهـو مـدير     2006كانون الثاني   / بعد مقال بينيفستي بثالثة أعوام، وتحديداً في يناير       

وفيـه شـرح واقـع      " احتالل ديلوكس "الستخبارات في الجيش اإلسرائيلي سابقاً، إلى استخدام ذات المصطلح          ا
   . االحتالل بصيغته القديمة مقابل الصيغة الجديدة

إلى حد ما في    " متوازنا" عاما أقامت إسرائيل حكما عسكرياً       30يصف غازيت الصيغة القديمة بالقول إنه خالل        
ية كانت تهتم ألوضاع السكان؛ لحياتهم وأعمالهم وتقديم ما ينقصهم، ومن الناحية الثانية كانت              المناطق، فمن ناح  

   .دؤوبة في بسط قوتها والحفاظ على األمن اإلسرائيلي
المسؤولية اإلدارية كانت قبل كل شيء تعني ضرورة وجود إدارة تنظيمية ومـصادر تمويـل لتنفيـذ ذلـك،                   

ها المختلفة باألموال الالزمة لمكاتب اإلدارة المدنية التي كانت تُعنى بأوضاع           وإسرائيل هي التي مولت وزارات    
السكان المحليين واحتياجاتهم، واإلدارة اإلسرائيلية هي التي فعلت وأدارت المؤسسة التعليمية الفلسطينية وكذلك             
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لكهرباء وغيرها مـن    وهي التي تقوم بشق الطرق وصيانتها وحرصت على تزويد المناطق بالمياه وا           "الصحية  
  ".االحتياجات الضرورية للحياة واالستمرار

بحسب غازيت، فقد كانت جميع هذه المعطيات تؤخذ في االعتبار عند كل قرار عسكري يتخذ، أمـا الـصيغة                   
إن الحكم العسكري قد انتهى، رسمياً، لكن االحتالل العـسكري بقـي            "الجديدة لالحتالل فيصفها غازيت بالقول      

   ".ولم ينتهحتى اآلن 
وهي تفعل ذلك اآلن مـن دون حـدود ومـن دون أي             . وإسرائيل تواصل العمل والنشاط في المناطق المحتلة      

رادع، إضافة إلى ذلك، فقد حولت إسرائيل احتاللها لألراضي الفلسطينية خالل السنوات العشر األخيـرة إلـى                 
ني منها، ولكن من ناحية الطريقة المريحـة        ليس من ناحية ما يحصل عليه المواطن الفلسطي       " احتالل ديلوكس "

فاألجهزة األمنية تعمل بحرية في المناطق، وهي تقوم بعملياتها العسكرية من دون            . التي تُدير بها هذا االحتالل    
رادع، وال تأخذ في الحسبان إال مصالحها العسكرية فقط، دون حساب ألية معطيات أخرى، وال تعمل على أن                  

   ". ن الضرورات العسكرية من جهة وبين مصالح وحياة السكان من ناحية أخرىيكون هناك توازن بي
من المؤكد أن فكرة حل السلطة قد راودت بعض القادة الفلسطينيين، ومن بينهم ياسر عرفـات نفـسه، لكـن                    

 قـد   اعتبارات كثيرة حالت دون ذلك، وال يعرف ما إذا كان تفكير عرفات في هذا االتجاه، إذا كان فكر فعالً،                  
دفع إلى التسريع في قتله، وقبل ذلك محاولة االنقالب العسكري عليه عبر مجموعة محمد دحالن، وبدعم مـن                  

   . محمود عباس في ذلك الوقت
/ 2(سيناريو حل السلطة وبعض حيثياته لخصه الكاتب اإلسرائيلي يهودا ليطاني في صحيفة يديعوت أحرونوت               

وقد " ذا أعلن ياسر عرفات ذات صباح عن حل السلطة الفلسطينية؟         ماذا يحصل إ  "من خالل سؤاله    ) 10/2003
   ".السيناريو الكابوس"وصفه الرجل بأنه 

الجـيش  "يعدد يهودا ليطاني المشاكل التي ستترتب على اإلسرائيليين من جراء حل السلطة وأولها اضـطرار                
 أن يقـوم    -لى المهمات األمنية العادية   إضافة إ -اإلسرائيلي إلى البقاء هناك لزمن غير محدد، ما يعني أن عليه            

حماية رجال الحكم اإلسرائيلي الذين سيتولون مسؤولية إدارة جهاز التعليم واإلغاثة والمواصالت والميـاه              "بـ  
إيجاد التمويل للنشاط المدني الذي تقدر كلفته بعشرة مليارات         "وبالطبع، فإن ذلك سيتطلب     ". والكهرباء والبلديات 

   ".في السنة على األقل)  مليار دوالر2.7حوالي (شيكل 
في سياق الكلفة التي سيدفعها اإلسرائيليون تنهض الكلفة السياسية كجانب بالغ األهمية، إذ سيعود االحتالل إلى                
وجهه القذر القديم، ذلك الذي تخلص منه بعد نشوء السلطة حين صار الصراع بين دولتين، وليس بين احتالل                  

  . وشعب محتل
أما الكلفة االقتـصادية فقـد      .  أن إحدى الدولتين بنظر البعض هي التي تمارس اإلرهاب بحق األخرى           واألسوأ

أشير إليها سابقاً، وتبقى الكلفة األمنية، وحيث سيكون بوسع المقاومة استنزاف االحتالل ورجاله العاملين فـي                
  .48 التوجه إلى األراضي المحتلة عام اإلدارة المدنية، في مقاومة مشروعة أمام العالم أجمع دون الحاجة إلى

تسع "إن  ) يهودا ليطاني (في سياق اإلجابة عن هذا السؤال يقول ذات الكاتب          .. ما الذي يحول دون تنفيذ الفكرة؟     
". سنوات من الحكم قد فعلت فعلها، فالبيروقراطيون وكبار القادة يتلقون أجراً جيداً جداً ولن يتخلوا عنه بسهولة                

ا المعطى ليس سهالً على اإلطالق، فقد نشأت على هامش السلطة مجموعة من المافيات المنتفعة               وال شك أن هذ   
بالوضع الجديد من العسكريين والسياسيين الذين تحول بعضهم إلى رجال أعمال، وقد ارتبط هـؤالء بـشبكة                 

  .مصالح مع االحتالل يصعب عليهم التخلص منها
ء بدوائر دولية وعربية ال يمكن أن تقبل بحل السلطة وتوريط االحتالل            أما الذي ال يقل أهمية فهو ارتباط هؤال       

من جديد، وإذا كان االنحياز األميركي األعمى، ومعه األوروبي، سيرد بقوة على مسار من هذا النـوع، فـإن                   
الوضع العربي الرسمي، السيما مصر التي تشكل مرجعية السلطة ستعتبر أن في ذلك ما فيه مـن تـصعيد ال                    

  .دو مقبوالً بحاليب
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قد يرى البعض أن حماس متورطة في اإلبقاء على الوضع القائم وهي ال تطرح فكرة حل السلطة بجدية، وقـد         
يكون ذلك صحيحاً بالنسبة لبعض قادتها، السيما في قطاع غزة الذي يرى بعضهم أنه تحرر بشكل ما، األمـر                   

األهم من ذلك هو أن حماس ال تملك التقرير وحـدها فـي             الذي يعد إنجازاً للمقاومة ال يمكن التفريط به، لكن          
مسار من هذا النوع حتى لو أرادت ذلك، والسبب هو أن مفاصل السلطة وعسكرها وأمنها وإعالمها ال تـزال                   
بيد فتح، وهي تبعاً لذلك الوحيدة التي يمكنها تقرير مصير اللعبة، ومن دون توافق معها ال يمكن اتخاذ قـرار                    

، السيما في ظل دعم بقائها من قبل اإلسرائيليين واألميركـان واألوروبيـين، وحتـى العـرب،                 من هذا النوع  
  .وبخاصة مصر التي تقف على الجانب اآلخر من حدود القطاع

هناك بالطبع الموقف الشعبي الذي ال يعرف مدى تفاعله مع خيار من هذا النوع، السيما في ظل وجود قطـاع                    
كال، فيما سيرى آخرون؛ بخاصة في غزة أنهم تخلصوا من االحـتالل وصـار              منتفع بالسلطة بشكل من األش    

  .بوسعهم السفر دون إذنه وال يريدون العودة إلى الواقع القديم
وإذا قيل إن باإلمكان الحديث عن فصل مصير قطاع غزة عن الضفة الغربية، فإن ذلك سيكون متعذراً أيـضاً،    

ألن القطاع خاضع لسيطرة االحتالل من البر والبحـر والجـو، فيمـا     ليس لدالالته السياسية فحسب، بل أيضاً       
يحتاج موقف من هذا النوع إلى موافقة مصرية ال تبدو متوفرة في هذه المرحلة، أكان بسبب التراجع المصري                  
أمام األميركان على مختلف األصعدة منذ ما يزيد على عامين، أم بسبب نفوذ حماس الواسع في القطاع، والذي                  

  . يروق للقيادة المصرية كما هو معلوم العتباراتها الداخلية أيضاًال
خالصة القول هو أن قرار حل السلطة وتوريط االحتالل هو في جوهره بيد حركة فتح، ومعلوم أن توجهاً من                   
هذا النوع سيتطلب من الحركة العودة إلى مربع حركة التحرر وترك مقعد حزب السلطة الذي أدمنته منذ عـام        

، مع العلم أنه فترة انتفاضة األقصى ومشاركة بعض عناصر الحركة أو فئاتها فـي الفعـل العـسكري                   1994
  .المقاوم لم يغير من طبيعتها كحزب سلطة بقي يمارس بيروقراطيته ويحمي فساده على النحو السابق

 مـن شـك أن عمـر        لو تجرأ قادة فتح على أخذ قرار من هذا النوع بالتوافق مع حماس والقوى األخرى، فما               
، إذ لن يتحمل المجتمع اإلسـرائيلي اسـتنزافاً كالـذي    67االحتالل سيغدو قصيراً، أقله لألراضي المحتلة عام  

ستشكله المقاومة في ظل الوضع الجديد، وحيث سيفقد الجدار قدرته على منع المقاومة بسبب انتفـاء الحاجـة                  
  . ف العدو من أجل استهدا48للذهاب إلى األراضي المحتلة عام 

صحيح أن الكلفة على الفلسطينيين ستغدو أكبر من ذي قبل، لكن ذلك سيكون مؤقتاً في حـال توحـدوا خلـف     
المسار المذكور وحصلوا على الدعم المطلوب، بل المتوقع من شارع عربي ناهض ومدجج بالثورة والغـضب           

 إعالمية واسعة تضع الحدث فـي       سيكون له تأثيره على مواقف األنظمة من دون شك، وبالطبع في ظل ثورة            
  .قلب العالم اإلسالمي، بل العالم أجمع

سيقول البعض إن باإلمكان الحديث عن سلطة مقاومة بدل حل السلطة، وهو أمر ممكن بالطبع، حتى لو كـان                   
أقل نجاعة من الناحية السياسية والعسكرية، لكن من يرفضون ذاك الخيار سيرفضون هذا أيضاً ما داموا ضـد                  

   .عسكرة ومع المفاوضات حتى لو استمرت إلى يوم الدينال
خيار حل السلطة وتوريط االحتالل هو األفضل من دون شك، لكنه يحتاج قـادة ال يركبـون الطـائرات وال                    

  .من المحتل، بل يتوقعون صواريخه في كل حين) في آي بي(يطلبون بطاقات 
  20/8/2006الجزيرة نت 
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