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*** 

 
  ة األسرىأبو مرزوق ينتقد تراجع عباس عن وثيق .1

كشفت مصادر مطلعة    :الوكاالتعن  رام اهللا محمد ابراهيم و    نقالً عن مراسلها في      22/8/2006البيان  نشرت  
ـ               ن تكنـوقراط بـديل     عن أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يسعى إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني م

لحكومة الوحدة الوطنية إلنهاء الحصار المالي والسياسي المفروض على السلطة، يتولى رئاستها سالم فيـاض               
وتحمل حقيبة الخارجية حنان عشراوي، والداخلية نصر يوسف، األمر الذي اثار حفيظة حركة حمـاس التـي                 

بو مازن يرى ان المخرج الوحيـد مـن االزمـة      وقالت هذه المصادر ان ا     .مازن انتقد موسى ابو مرزوق ابو    
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. المالية والسياسية الراهنة يكمن في تشكيل حكومة جديدة تتبنى برنامجا مقبوال من االطراف الدوليـة الفاعلـة                
، بأنها ال تقبل التعامل مع حكومة تتبنى وثيقة االسرى برنامجا           عباسواشارت الى ان االدارة االميركية ابلغت       

ونقلت المصادر عن   . الت الجوهرية التي ادخلت عليها من قبل حركتي حماس والجهاد االسالمي          لها بعد التعدي  
ابومازن قوله في اللقاءات الخاصة، ان وثيقة االسرى التي وافقت عليها مختلف القوى تمنح الحكومة الجديـدة                 

ة نصت على ان يكون هـذا       وان الوثيق . الحق في وضع برنامج سياسي استنادا الى تلك الوثيقة وليس نسخا لها           
ويرى ابومازن ان حكومة    . البرنامج مستندا الى االجماع الوطني، وقرارات الشرعية العربية والقرارات الدولية         

  .تقودها شخصيات مستقلة اكثر قدرة على اقناع المجتمع الدولي باستئناف دعمه للفلسطينيين
 فلسطين جميل المجدالوي ان الجبهة ستـشارك فـي          في غضون ذلك، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير        

 . الحوار حول تشكيل الحكومة بإيجابية في حال توافر أسس الشراكة الحقيقية وعلى قاعدة وثيقة الوفاق الوطني
موسى  أن   وكاالتوعن ال نابلس  أمين أبو وردة      نقالً عن مراسلها في      22/8/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  

س إن تصريح الرئيس عباس بأن وثيقة األسرى لم تعد تشكل برنامجـا صـالحا للتـسويق                 أبو مرزوق قال أم   
الدولي هو توجهات تخالف اإلجماع الفلسطيني أو تخالف توجهات شعبنا الفلـسطيني فـي خياراتـه الوطنيـة              

 موافقـة   ان عدم : وقال إن الوثيقة صالحة كحد أدنى للتعامل مع الفصائل وأرضية للحوار، مضيفاً           . والسياسية
الواليات المتحدة على ما جاء في الوثيقة وإخبار أبو مازن بأنها غير كافية هو الدافع األساسي الـذي يجعلـه                    

وردا علـى    .يتحدث بهذا الموضوع، مضيفا أن كالمه ال يجب التوقف عنده ألنه يخرج من فراغ وعدم إجماع               
بو مازن ال يعتبر وثيقة الوفاق الوطني أرضية        إذا كان أ  : عزم عباس تشكيل حكومة تكنوقراط، قال أبو مرزوق       

لتشكيل حكومة بناء على منطلقات محصورة بها، بالتأكيد هو ال يمكن أن يطرح ما يشاء في موضوع تـشكيل                   
ودعا النائـب مـصطفى    .حكومة الوحدة الوطنية التي من المفروض أن يشكلها األغلبية في المجلس التشريعي        

ي إلنهاء االحتالل وتطبيق المبادرة العربية وصوالً إلى إقامة دولـة فلـسطينية             البرغوثي إلى عقد مؤتمر دول    
ودعا إلى االهتمام بقضايا وهموم المواطنين لتعزيز صـمودهم          .كاملة السيادة وليست مجرد كانتونات معزولة     

لوفاق الـوطني   في ظل المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الوطنية الفلسطينية، والعمل على تطبيق وثيقة ا              
  .عبر تشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة ائتالف وطني لمواجهة التحديات ورفع الحصار عن شعبنا

عباس بأن واشنطن لن تقبل     محمود  مسؤولون أميركيون     أبلغ :د ب أ  نقالً عن    22/8/2006الدستور  وأضافت  
نة الرباعية وهي نبذ العنف واالعتراف      التعامل مع أي حكومة ال توافق على الشروط الثالثة التي وضعتها اللج           

بإسرائيل وباالتفاقات الموقعة معها، وهو ما ال يتوافر في وثيقة االسرى بعد إدخال تعديالت جوهرية عليها من                 
 إلى أن أي حكومة قادمة ستسعى للحصول إلى تأييد عربي وعـدم مـصادمة             أبو مرزوق  ولفت .جانب حماس 

ياطات الكاملة النه في النهاية ال أحد يخنق نفسه من أجل كسب االخـرين              الوضع الدولي لكن يجب وضع االحت     
 .ويجب المحافظة على حقوقنا الوطنية وثوابتنا المشروعة

رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية حول ما تردد        قال   :القدسمن   22/8/2006الرأي األردنية   وجاء في   
لـيس هـذا     :واب والوزراء والمعتقلين لتشكيل حكومة وطنية     في وسائل اإلعالم حول اشتراطه اإلفراج عن الن       

هناك إجماع فلسطيني من خـالل      . هذا ضرورة وطنية الزمة إلنجاح حكومة الوحدة الوطنية       . شرط فلسطيني 
الرئاسة والحكومة والتشريعي والقوى والفصائل بأنه من الصعب علينا أن نتحرك في إطار وجـود الـوزراء                 

نحن  :وفيما يتعلق بالمشاورات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية قال هنية          .ت اإلسرائيلية والنواب داخل المعتقال  
بدأنا أولى الخطوات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية من خالل اجتماعنا مع القوى الفصائل التي تحدثت عـن                  

 حول هذا   عباسيس  وسنتلقى أيضا مذكرة من لجنة المتابعة العليا موجهة لرئاسة الوزراء والرئ           .هذا الموضوع 
ونحن أبلغنا أيضا من بعض القوى والفصائل موافقتها حـول الـدخول فـي المفاوضـات                : وتابع .الموضوع

والمشاورات حول هذه الحكومة، معربا عن حرصه على أن تكون هذه الحكومة مفتوحة لكـل أبنـاء الـشعب          
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تقدم لشعبنا الفلسطيني؛ بحيث تكون هـذه       الفلسطيني وتضم كل الكفاءات ذات النزاهة والكفاءة القادرة على أن           
  .الحكومة مدخال لتعزيز الوحدة الوطنية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني

وفي سياق آخر، التقى رئيس الوزراء إسماعيل هنية، القاصد الرسولي انطونيو افرانكو ووفد مسيحي مرافـق                
  .له، حيث نقل له تحيات البابا بينيدكت السادس عشر

انكو على تضامن الفاتيكان مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومطالبه في التحريـر واالسـتقالل،               وأكد افر 
  .وأعرب عن تشجيعه لفتح الحديث حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأن ذلك سيقودنا إلى السالم واألمن

 التشريعي أكد أن حركتـه      عزام األحمد رئيس كتلة فتح في     أن   20/8/2006مركز اإلعالم والمعلومات    وأورد  
ليست بعجلة من أمرها في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولكن معاناة الشعب الفلسطيني تزداد يوما بعد يـوم                  
معبرا عن استعداد فتح التام لدعم الحكومة الحالية ولكن المهم في المرحلة الحالية االتفاق على برنامج سياسـي       

  . موحد بين الجميع
 

   على لبنانالحصار البحري والجويإسرائيل تشّدد  .2
 تعتمد قوات العدو االسرائيلي سياسة القطارة في ادخال بواخر المحروقات الى المرافئ اللبنانية،              :عدنان الحاج 

البقاء البالد والدولة تحت ضغط الحصار الذي عاد ليشتد خالل االيام االخيرة مانعا البواخر من ادخال مـادتي                  
يضاف الى ذلك منع    .  الجية والزوق وقاديشا ومادة المازوت لمعملي البداوي والزهراني        الفيول اويل الى معامل   

وتتزامن خطوات تصعيد الحصار االسرائيلي على       . باخرة غاز منزلي واخرى تحمل ماشية آتية من البرازيل        
دنية برحالت من   البواخر مع اجراءات تتعلق بحركة المطار لجهة السماح اللميدل ايست والخطوط الملكية االر            

والى مطار الرئيس رفيق الحريري ولكن عبر مطار عمان فقط حيث يتم التدقيق في حمولة الطائرات وهويات                 
هذه التدابير االسرائيلية تؤشر الى عدم التوصل الـى موعـد لرفـع الحـصار                . ركابها بمعرفة االسرائيليين  

ة اللبنانية المستندة الى االمم المتحدة بأن رفع الحصار         االسرائيلي عن المرافئ والمطار، برغم التأكيدات الرسمي      
سيتم قبل نهاية االسبوع الحالي، في حين ترى مصادر خارجية ان الحظر لن يرفع قبل وصول قـوات االمـم                    

  .المتحدة التي ستتولى رقابة المعابر بناء لطلب اسرائيل
  22/8/2006السفير 

 
  لية والطيران يحلق فوق الضاحيةانتهاكات إسرائيلية برية وعمليات تسلل لي .3

واصل الطيران الحربي اإلسرائيلي انتهاك األجواء اللبنانية في طلعات تحليق واستطالع، كانت إحـداها علـى                
كما تصاعدت وتيرة االنتهاكات اإلسرائيلية لألراضي اللبنانيـة،        . علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت     

وحلـق   . ومواقع في الجنوب، وفي عمليات تسلل وتحركات مريبة ليلية         في توغالت مدرعات وجنود في بلدات     
الطيران الحربي اإلسرائيلي أمس، وعلى فترات متتالية، فوق مناطق حاصبيا العرقوب والبقاع الغربي، ونفـذ               
عدة طلعات استكشافية على ارتفاعات متوسطة، وحلق عصرا على علو منخفض في سماء القطـاع األوسـط                 

ولفت رئيس بلدية الطيبة حسن قازان إلى أن االنتهاكات اإلسرائيلية تتصاعد يوميا             .ء بنت جبيل  فوق قرى قضا  
في شكل ملفت، وال تمر ليلة إال وتشاهد دبابات إسرائيلية تتسلل نحو منطقة المشروع، حيـث يتخـذ جنـود                     

  .االحتالل نقاط مراقبة ومواقع قتالية لهم
  22/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
   مواقع بين الغربي واألوسط 9 اإلسرائيلية في القوات .4

افاد مراسل وكالة فرانس برس ان الجيش االسرائيلي كان متمركزا امس االثنين فـي تـسعة مواقـع داخـل                    
وقدر المراسل اثر جولة قام      . االراضي اللبنانية الممتدة من الساحل حتى القطاع الشرقي في المنطقة الحدودية          
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واشار الى  .  عنصر مزودين بنحو ثالثين آلية     300 و 250دد القوات االسرائيلية بما بين      بها في هذه المنطقة ع    
ان وجود القوات االسرائيلية في بعض هذه المواقع ظاهر للعيان وفي مواقع اخرى كان الجنود االسـرائيليون                 

ـ               واء او بعبـارات    يخرجون من داخل احد المنازل ليطالبوا من يقترب باالبتعاد، اما بإطالق الرصاص في اله
   . باالنكليزية

  22/8/2006السفير 
  

  الخروق االسرائيليةى عنان علىرسالة احتجاج من السنيورة ال .5
أعد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة رسالة احتجاج رسمية على الخروق اإلسرائيلية  :اسي سعد ال،بيروت

لى ان ترسل هذه الرسالة الى األمين العام تجاه قرار وقف األعمال العدوانية الصادر عن مجلس االمن، ع
وفي هذا اإلطار، أجري الرئيس السنيورة اتصالىن هاتفيين بكل من وزير خارجية . لالمم المتحدة كوفي عنان

فنلندا ايريكي توميويا والتي تتولي بالده رئاسة االتحاد األوروبي، وبمفوض االمن والسياسة الخارجية في 
ير سوالنا، وأبلغهما احتجاجه على الخروق االسرائيلية لقرارات مجلس االمن ومدي االتحاد األوروبي خافي

خطورة هذه الخروق في تهديد االستقرار خصوصاً ان هذه الخروق اتبعت بمواقف إسرائيلية تصعيدية تنم عن 
عوث الخاص واجتمع الرئيس السنيورة امس مع المب . 1701نية اسرائيل االستمرار في خرقها للقرار الدولي 

بعد ذلك، انضم الى االجتماع وفد . األلماني السفير بيتر ويتغ، في حضور سفير المانيا في لبنان ماريوس هاس
ألماني تقني يزور لبنان بناء على طلب االمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان لدراسة حاجات لبنان لضبط 

، ولدراسة حاجات لبنان بالنسبة الى االعمار 1701قرار المعابر البرية والبحرية والجوية تمهيداً لتطبيق ال
  .السريع ال سيما للجسور وللبني التحتية

  22/8/2006القدس العربي 
  

  يسمح إلسرائيل بانتهاكه   1701ربط فقرات : برينبيه  .6
 1701قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في تصريح امس انه منذ صدر قرار مجلس األمن الدولي ،                 

وعلى رغم ان المعترف به والمتعارف إليه ان هذا القرار جاء لمصلحة اسرائيل ومتجنيا على لبنان ومقاومته،                 
غير اننا ومن منطلق الحرص على الشرعية الدولية، قررنا وقرر مجلس الوزراء اللبناني الموافقة عليه، على                

أضاف،  ساعة على صدوره،     48 بعد اكثر من     الرغم من ان اسرائيل لم تعط االمر بوقف االعمال العدائية اال          
التزمت كل ما طلبه الجيش اللبناني، بينما اسرائيل اقدمت على عملية انزال في البقاع              و بدورها    قامت   المقاومة

اال يعتبر هذا خرقا للفقرة التنفيذية االولى مـن القـرار           : ونسأل هنا . مستخدمة الطائرات والسيارات العسكرية   
: وسأل . الى وقف كامل لالعمال الحربية، باالستناد خصوصا الى وقف فوري لكل الهجمات             الذي يدعو  1701

اذا كانت هذه العملية ليست هجمة فما الهجمة؟ هل هناك منطقة ابعد من البقاع عن حدود فلسطين؟ وطـائرات                   
 قام بجزء بـسيط     لو ان حزب اهللا   . مروحية ليال محملة بسيارات حربية وكوماندوز اال يعتبر هذا عمال هجوميا          

من مثل هذه العملية اما كان مجلس االمن انعقد وأصبحنا تحت البند السادس والسابع المائة؟ ثم ماذا في شـأن                    
 التي تتكلم عن اعادة فتح المطارات والمرافئ، وهذا الحـصار           1701 الواردة في القرار     6الفقرة التنفيذية رقم    

ل للشعب اللبناني، وللركاب الواصلين او المسافرين من مطار بيـروت           المتمادي امام اعين الجميع، وهذا االذال     
ان ما دفعه الى التصريح ما قـرأه عـن          : اضاف بري . وتفتيشهم في مكان آخر، مع احترامنا الية دولة عربية        

إن المـسألة مرتبطـة     : لسان الوفد األممي الذي زار لبنان، وأجاب ازاء سؤاله عن رفع الحصار عن لبنـان              
 1701ان ربط الفقرات ببعضها فـي القـرار         : وقال بري . ل على اسلحة وتهريبها الى آخر ما هنالك       بالحصو

يسمح السرائيل بصراحة بانتهاك القرار من ألفه الى يائه، ال سيما ان تهديـدات اسـرائيل بإعـادة الحـرب                    
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نهيـب بـاألمم    : وختم،  واضحة، ال بل اعالنها كذا وبكل صفاقة انها مستمرة في محاوالت االغتيال والخطف            
  .المتحدة هذه المرة ان تدافع عن نفسها، عن كرامتها عن بقائها، وليس عن لبنان وكرامته وبقائه

  22/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

   خطفتهم من بعلبك5اسرائيل تفرج عن  .7
حتالل اختطفتهم تسلّمت القوى األمنية اللبنانية من قوات الطوارئ الدولية أمس خمسة لبنانيين كانت قوات اال

  .أغسطس الحالي/ إثر عملية اإلنزال في بعلبك مطلع آب
  22/8/2006المستقبل 

  
  لجنة المتابعة تدعو لتعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني .8

سلمت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسالمية في محافظات قطاع غزة امس، الـرئيس               :كتب حسن جبر  
 .باس ورئيس وزرائه اسماعيل هنية مذكرة تدعو لتعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني             محمود ع 

وتشمل المذكرة خمسة بنود جرى التوافق عليها من كافة القوى والفصائل المنضوية في اطار لجنة المتابعـة،                 
 .حدة الوطنية الى حيـز الواقـع      والتي تؤكد على تعزيز وتطوير الوحدة الوطنية ونقل جهود تشكيل حكومة الو           

وتطالب الفصائل عباس وهنية في البند االول من المذكرة بالشروع الفوري فـي المـشاورات واالجـراءات                 
 .لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مع االخذ بعين االعتبار موقع الوزراء والنواب الذين تعتقلهم قـوات االحـتالل                

إن البند الثاني مـن المـذكرة       : هة الديمقراطية في حديث لاليام    وقال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجب      
يطالب عباس وهنية بالشروع الفوري في تطوير وتفعيل منظمة التحرير بما يضمن انتخاب وانعقاد المجلـس                

كما تطالب المذكرة في البند الثالث بالشروع في حوار لتشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة                .الوطني الجديد 
واكد زيدان ان المذكرة تدعو في       .ومة الفلسطينية، على أن يتم تحديد مرجعيتها السياسية الموحدة المقررة         المقا

بندها الرابع الى العمل من اجل تطبيق مبدأ التمثيل النسبي كاساس لالنتخابات في كافـة االتحـادات الـشعبية                   
. االتفاق على تنفيذ االتفاق حول التمثيل النسبي      ومجالس الطلبة والنقابات المهنية، مع عقد لقاءات معها من اجل           

وتشدد المذكرة في البند الخامس على ضرورة الشروع الفوري في إعادة تشكيل وانتظام عمل مجلـس األمـن                  
وتوقع زيدان ان تبدأ المشاورات خالل األيام القادمة بين كافة القوى حول هذه المـسائل مـن اجـل                    .القومي

وطنية، مؤكداً ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير شكلت مؤخراً لجنة إلعداد تصور            التوصل إلى حكومة وحدة     
  .حول آليات تنفيذ ما تم االتفاق عليه في لجنة الحوار الوطني من اجل تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني

 22/8/2006األيام الفلسطينية 
  

  لعربية عريقات يقلل من اهمية المحاوالت االسرائيلية لضرب المسارات ا .9
صائب عريقات من المساعي االسرائيلية لـضرب       .قلل د  : من زهير اندراوس ووليد عوض     ، رام اهللا  ،الناصرة

المسار الفلسطيني عن طريق فتح المسار السوري، ومشددا علي ان المفاوضات علي المسار السوري ال تؤثر                
مولي في هذه المنطقة يقود الي عملية        الملف الفلسطيني بل ان هناك اجماعاً علي ضرورة التحرك بشكل ش           ىعل

وقال عريقات لالذاعة الفلسطينية الرسمية اذا كـان قـصد           .سالم تنهي االحتالل االسرائيلي لالراضي العربية     
اسرائيل ضرب المسارات العربية مع بعضها البعض كما كانت تعتقد في التسعينات فهي مخطئة فـنحن مـع                  

 ونحن مع انسحاب اسرائيلي من الجـوالن، وهـذا سـيعزز المـسار              تحرير االرض السورية المحتلة سلما،    
الفلسطيني، فالحل في نهاية االمر يجب ان يكون شامال وعادالً ينهي االحتالل االسرائيلي من جميع االراضـي              

 .، فجذور القضية هو حل القضية الفلسطينية1967العربية المحتلة عام 
  22/8/2006القدس العربي 
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  .. سرائيلي أوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفحلقاء فلسطيني إ .10

 مستوى يجريها الطرف الفلسطيني مع الطرف       ىأكدت مصادر فلسطينية االثنين أن اتصاالت مكثفة وعلى اعل        
 .بي واإلسرائيلي إلعادة فتح معبر رفح بشكل يمكن آالف العالقين الخروج من قطاع غزة إلـى مـصر                 واألور

صفية مدير عام امن المعابر والحدود أن لقاءات سـتعقد االثنـين، بـين مـسئولين مـصريين                  وقال سليم أبو    
وأوروبيين لمناقشة الوضع في معبر رفح، بعد قيام وزير الزراعة الفلسطيني محمد األغا بإدخال مبلغ مليـوني          

هـا الحكومـة    وأشار إلى اتـصاالت مكثفـة تجري       .دوالر عن طريق المعبر، ما أدى إلى إغالقه أمس األول         
المصرية إلقناع الحكومة اإلسرائيلية والطرف األوربي بالعدول عن قرار إغالق المعبر معبرا عـن أملـه أن                 
تتكلل هذه الجهود بإعادة فتح المعبر خالل الساعات القليلة المقبلة وبين ابو صفية أن الطرف الفلسطيني يحاول                 

لكن الطرف اإلسرائيلي ال زال يحاول التظـاهر بوجـود          معالجة كل المالحظات التي أبداها الطرف األوربي        
  .إنذارات أمنية ساخنة تمنع المراقبين األوربيين من الوصول الي المعبر لمزاولة عملهم

  21/8/2006 48عرب 
  

   اعتقال النواب والوزراء تهدف إلى ابتزاز الحكومة الفلسطينية:هنية .11
 محمود الرمحي أمين سر المجلس التـشريعي،      .ة، باعتقال د   ندد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هني      :القدس

إن  :وقـال  .عزيز الدويك فورا وباقي النـواب والـوزراء       .مشددا على ضرورة االفراج عن رئيس المجلس د       
سياسة اعتقال النواب والوزراء باتت واضحة بأنها تهدف إلى ابتزاز الحكومة الفلسطينية ووضع العراقيل أمام               

 .نظام السياسي فيها وعرقلة الخطوات التوافقية التي نحن بصددها داخل الـساحة الفلـسطينية             عملها لتقويض ال  
وشدد هنية على أنه رغم كل هذه العراقيل إال أننا مصممون على االلتزام بكل األسس والثوابت ووحدة الشعب                  

لة، وأن يبتعد البعض عن     وفي هذا الصدد طالب الشعب الفلسطيني بالتوحد والتكاتف في هذه المرح           .الفلسطيني
القيام بأية ممارسات أو فعاليات من شأنها أن تربك الساحة الفلسطينية وتجرأ االحتالل أكثر على مزيد من هذه                  

  .الخطوات
  22/8/2006الرأي األردنية 

  
 اعتقال الرمحي سياسة تهدف الغتيال الديمقراطية : وزارة األسرى .12

 باعتقـال   قوات االحتالل اإلسـرائيلي   بشدة، قيام   لمحررين الفلسطينية   وزارة شؤون األسرى وا   استنكرت   :طولكرم
، موضحة أّن هذه السياسة اإلسرائيلية المدروسة هـدفها         محمود الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني      .د

ـ    إّنوقالت الوزارة في بيان لها، تلقت قدس برس نـسخة منـه،             . اغتيال الديمقراطية الفلسطينية   راءات  هـذه اإلج
،  إلى تقويض خيار الشعب الفلسطيني ووضع العراقيل أمام حكومته إلعاقة مسيرة البناء والعطـاء              تهدفالتصعيدية  

التكاتف والصمود فـي    ب ؛جماهير الشعب الفلسطيني وعلى مختلف مشاربهم السياسية وانتماءاتهم التنظيمية        مطالبة  
 اختطاف الوزراء   أّنوشّددت الوزارة على    . الشعب الفلسطيني مواجهة جرائم االحتالل وانتهاكاته التي يتعرض لها        

 لن يخدم السالم واألمن واالستقرار فـي        ؛والنواب ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية المنتخبين ديمقراطياً       
مزيـد  إبداء  بوزارة الحكومات والشعوب العربية     الوطالبت   . وإنما سيفضي إلى مزيد من التصعيد والعنف       ،المنطقة

كافـة المؤسـسات    ، مناشدة   من المسؤولية لوضع حد لمعاناة ومأساة الشعب الفلسطيني، ولوقف العدوان اإلسرائيلي          
العمل على وقـف جـرائم االحـتالل        ب ؛الحقوقية والدولية وأحرار العالم والضمائر الحية وكل الجهات ذات الشأن         

 والعمل على تأمين اإلفراج الكامل والـشامل عـن          ،مني ووقف سياسة التصعيد والتدهور السياسي واأل      ،وانتهاكاته
  . وكافة أسرى الشعب الفلسطيني،الوزراء والنواب المعتقلين

  21/8/2006قدس برس 
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   يوماً وتوقع الئحة اتهام اسرائيلية ضده اليوم 30تمديد اعتقال الدويك  .13

ستمرار االعتقال االنفرادي للـدكتور   قررت إدارة سجن كفار يونا االسرائيلي قرب نتانيا ا      : جمال جمال  ،القدس
وقال المحاميان أحمد صفية وأسامة السعدي أعضاء لجنة الدفاع عـن الـوزراء             .  يوماً 30عزيز الدويك لمدة    

والنواب للدستور ان حياة الدويك في خطر إذ مازال يعاني من آالم بالصدر وضيق التـنفس نتيجـة ظـروف                    
 المحاميان حكومة إسرائيل وسلطات سجن كفار يونا المسؤولية الكاملة          وحمل .اعتقاله الصعبة ومعاملته السيئة   
.  كيلوغرامات مـن وزنـه  10الدويك إذا انه فقد خالل األيام الماضية أكثر من .عن أي تدهور قد يمس حالة د      

.  اكد على خطورة التحقيق الذي تم معه إثناء فقدانه الوعي والتوازن مستغلين وضعي الصحي              الدويكوقاال إن   
وقال . انه ال يذكر أي شيء عن التحقيق الذي تم بعد اعطائه حبة دواء عنوة حيث لم يعد يعي بعدها                  : واضاف
 أنهما سيقومان بتقديم التماس الى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد إدارة سجن كفار يونا لبحـث                  :المحاميان

ساسية للدكتور الدويك بموجب القـانون       وإجبار مصلحة السجون على تقديم الحقوق األ       الدويكظروف إعتقال   
وأكدا ان المحكمة العسكرية في معتقل عوفر ستنظر        . الدولي اإلنساني والغاء القرار األخير بالحبس االنفرادي      

 والنائب فضل صالح حيث من المتوقع ان تقدم بحقهمـا لـوائح اتهـام تـشمل                 الدويكاليوم في تمديد اعتقال     
. ب في الحركة من خالل منصبيهما كرئيس ونائب في المجلـس التـشريعي            العضوية في حماس وإشغال منص    

وعقب زيارة الدويك قام المحاميان بالتوجه الى معتقل عوفر وبالتنسيق المسبق مع إدارة المعتقل لزيارة نائـب                 
ـ      .ناصر الدين الشاعر وأمين سر المجلس التشريعي د       .رئيس الوزراء د   ا محمود الرمحي إال ان المحاميان فوجئ

  .بمنع سلطات السجن من زيارة الشاعر بحجة انه تم نقله الى كفار يونا قبل ساعتين من زيارتهما
  22/8/2006الدستور 

  
  إحباط مشروع إقامة الدولة الفلسطينية تسعى إلى  تعتقاالاال :جبريل الرجوب .14

 الحكومة الفلسطينية التـي     ما زال اإلسرائيليون يبذلون ما بوسعهم لتقويض      :  وكالة نوفوستي  ،فريميا نوفوستيه 
ومن شأن هذا أن يعني غرق منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني في عدم االسـتقرار فيمـا يعنـي                  . تقودها حماس 

واعتقلت قوة عسكرية إسـرائيلية     . بالنسبة لباقي العالم أن أي دولة فلسطينية لن تظهر في األعوام القليلة المقبلة            
وقـال  . فلسطيني ووزير التعليم العالي في ليـل الجمعـة إلـى الـسبت            ناصر الشاعر نائب رئيس الوزراء ال     

وقال ناصر الشاعر لصحيفة فريميا نوفوسـتيه       . اإلسرائيليون إن الشخص الموقوف عضو في منظمة إرهابية       
ولكن إذا سـقطت هـذه الحكومـة فهـل يظـن            . يبذل اإلسرائيليون ما بوسعهم إلسقاط حكومتنا     : الموسكوفية

:  التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الفلسطينية الجديدة سيكون أمرا أيسر؟ ويقول جبريل رجـوب              اإلسرائيليون أن 
ويشير إلى  . المقصود ليس فقط تقويض هذه الحكومة بل المقصود أيضا إحباط مشروع إقامة الدولة الفلسطينية             

 على الوضـع فـي منطقـة        أن اإلسرائيليين لم يسمحوا للفلسطينيين بإنشاء أجهزة أمنية قوية تستطيع السيطرة          
ويضيف أن إسـرائيل    . 1967السلطة الفلسطينية وال ينسحبون من األراضي الفلسطينية التي احتلوها في عام            

ويرى رجوب ضرورة أن يتـدخل الوسـطاء        . تقوم بخطف الناس حين تعتقل الوزراء في الحكومة الفلسطينية        
 . الدوليون األربعة ليعيدوا الشرعية إلى الشرق األوسط

  21/8/2006 -نوفوستي -وكالة األنباء الروسية
  

  توافق حماس وفتح مدخل رئيسي النجاح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية: تحقيق .15
مع ازدياد الحديث والتصريحات بشأن اهمية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية باعتبـاره            :  منتصر حمدان  ،رام اهللا 

لي والخارجي في الساحة الفلسطينية، يثار في اوسـاط النخبـة   بات امرا ملحا النهاء حالة التأزم السياسي الداخ      
والقادة السياسيين التساؤل بشأن نجاعة هذه الخطوة في انهاء الحصار السياسي والمـالي المفروضـين علـى                 
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السلطة الوطنية اضافة الى قضية وجود ضمانات اوروبية واميركية للتعامل مع مثل هذه الخطوة السياسية التي                
 االولى من نوعها من حيث تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها غالبيـة الفـصائل واالحـزاب                  تعتبر هي 

وتعتبر مسألة الحصول على ضمانات اوروبية واميركيـة امـرا           .السياسية المشكلة للنظام السياسي الفلسطيني    
ن طائل، وحول هـذا     ضروريا النجاح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وحتى ال تتحول كأنها قفزة في الهواء دو             

الموضوع قالت مصادر رسمية للحياة الجديدة ان هناك  اتصاالت ولقاءات عقدت خالل االيام القليلة الماضـية                 
مع عدد من المسؤولين الغربيين بما في ذلك لقاءات مع شخصيات اوروبية بهدف جـس النـبض االوروبـي                   

ووفقا لتلك المصادر فان النتائج االولية       .ال تشكيلها واالميركي حول امكانية تعاملهم مع الحكومة الجديدة في ح        
وقالـت   .تشير الى مواقف سلبية تجاه امكانية التعامل مع حكومة وحدة وطنية خاصة من قبل االدارة االميركية          

 جرى لقاء امس االول في رام اهللا جمع بين رئيسة لجنة التطـوير فـي البرلمـان األوروبـي،            :تلك المصادر 
محمود الرمحي قبيل اعتقاله بـساعات،      .حسن خريشي، بمشاركة د   .ي لرئيس المجلس التشريعي د    والنائب الثان 

وجرى محاولة استكشاف امكانية التعامل االوروبي واالميركي مع مثل هذه الخطوة حيث كان الرد بان تشكيل                 
االميركي مع مثل هذه    حكومة وحدة وطنية قد يلقى بعض القبول الحذر من اوروبا في حين ال امكانية للتعامل                

واكد خريشي تلك المعلومات بشأن عقد اللقاء وطبيعة الرد االوروبي بشأن امكانية التعامل مع مثـل                 .الحكومة
 في ظل غياب الضمانات الحقيقية بشأن ضمان التعامل الدولي مع حكومة الوحدة الوطنيـة               :وقال. هذا الخيار 

 ان تشكيل حكومة وحدة وطنية تـشكل مخرجـا لالزمـة التـي     التي يكثر الحديث عن تشكيلها، فانني ال ارى      
ومن الالفت لالنتباه بأن هناك تركيزا كبيرا من قبل كبار المسؤولين الفلسطينيين سواء مـن مؤسـسة                  .نعيشها

الرئاسة او من الحكومة يتمحور حول ضرورة االسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في حـين يغيـب                  
مية انجاز التوافق ما بين حماس وفتح باعتبارهما الفـصيلين الكبيـرين علـى الـساحة                الحديث الجدي عن اه   

 التوافق بين حماس وفتح اهم بكثير من تشكيل حكومة وحدة وطنية ال تحظى بقبول               :وقال خريشي  .الفلسطينية
مـن حمـاس    المجتمع الدولي، مشددا على انه ال امكانية للخروج من المأزق السياسي الراهن دون وقوف كل                

وفتح عند مسؤولياتهما والوصول الى اتفاق فيما بينهما حول مجمل القضايا الخالفية والتفـاهم علـى طبيعـة                  
 .االدوار لهما لمعالجة االوضاع السياسية واالقتصادية للشعب الفلسطيني

ية في انهاء   جورج جقمان ان التعويل على امكانية ان يساهم تشكيل حكومة وحدة وطن           .ويرى المحلل السياسي د   
المأزق السياسي الفلسطيني يتوقف باالساس على تشكيل مجلس الوزراء الجديد وطبيعة الشخصية التي سـوف               

وكان اسماعيل هنية اعلن صراحة بأن حماس لن تقبل ان يكون رئيس الوزراء              .ترئس منصب رئيس الوزراء   
 ان موضوع تكليف رئـيس الـوزراء   حماس، ورغم موقف هنية هذا اال ان مراقبين ومحللين يرون     من خارج 

 اعتقـد  ان     :وقال  جقمـان    .بهذه المهمة يحدده صاحب الصالحية حسب القانون االساسي وهو الرئيس عباس          
تكليف شخصية مستقلة غير محسوبة على أي من فتح وحماس لتولي مهام رئاسة الوزراء سوف يـساعد فـي                   

واشار جقمان الى امكانية االستفادة من       .لتوافق بشأن تشكيلها  تجنيد الدعم الدولي للحكومة الجديدة اذا ما جرى ا        
تجربة حزب اهللا في موضوع المشاركة في الحكومة اللبنانية حيث ان لحزب اهللا وزراء فـي الحكومـة اال ان                   

وقال  .مؤكدا ان هذا الموقف يعكس المنظور الدولي       رئاسة الحكومة يتوالها قيادات تحظى بقبول عربي ودولي       
 من المنظور الفلسطيني يجب علينا ان نتمسك بالشرعية الفلسطينية ولكن في نفس الوقت والعتبـارات                :جقمان

اقليمية ودولية يجب علينا بذل المزيد من الجهود اليجاد حلول النهاء الحصار الـسياسي واالقتـصادي عـن                  
قتراع ولكن ال يجب علينا اهمال       نحن مع الشرعية الفلسطينية التي افرزتها صناديق اال        :وتابع .السلطة الوطنية 

 مشيرا الى ضرورة المباشرة بعمل دبلوماسـي        ،مسألة التوازن ما بين ما نريده وما يريده المجتمع الدولي منا          
ويؤيد  .حذر لجس نبض االطراف المختلفة للوصول الى نقطة توازن تساعد في الوصول الى القواسم المشتركة              

 رغم اختالف وتباين    : بشأن اهمية تحقيق التوافق بين حماس وفتح وقال        جقمان بشدة ما جاء على لسان خريشي      
 مشيرا الى مواقف حماس المعلنـة تجـاه عـدم    ،مواقف الفصيلين الكبيرين اال ان هناك مساحة واسعة للتوافق 
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معارضتها لمساعي الرئيس عباس بالدخول في مفاوضات سياسية مع اسرائيل لتحصيل ايـة حقـوق وطنيـة                 
وعلى الرغم من ازدياد  الحديث عن اهميـة          .سطيني بمعنى استعداد حماس للقبول بالتقاسم الوظيفي      للشعب الفل 

تشكيل حكومة الوحدة الوطنية النهاء المعاناة الناتجة عن الحصار السياسي واالقتـصادي للـسلطة والـشعب                
ي اهمية ان تباشر قمة الهرم      الفلسطيني، اال ان مصادر رسمية رأت ان الحلقة الرئيسية التي ال يجب اغفالها ه             

القيادي في حماس وفتح بالدخول في حوار مباشر بعيدا عن االنظار للتوصل الى توافق بينهما بشأن التعامـل                  
 .مع مجمل التحديات وعلى اعتبار انهما والشعب الفلسطيني يعيشون في قارب واحد

  22/8/2006الحياة الجديدة 
    

  ولة اختطاف إسرائيلية   نجاة قياديين في المقاومة من محا .16
نجا اثنان من قادة كتائب االقصى من محاولة اختطاف نفذتها قوة من جيش االحـتالل    :  عالء المشهراوي  ،غزة

وقالت المصادر الفلسطينية ان المستهدفين كانا متواجدين في الحي         . االسرائيلي، بعد أن اقتحمت مدينة طولكرم     
كان حضرت مجموعة راجلة من جيش االحتالل وقامت بعمليات تفتـيش           مدينة، وفور مغادرتهما الم   لالشمالي ل 

وقال جيش االحتالل انه اعتقل خمسة نشطاء آخرين        . ومداهمة في المنطقة دون أن تتمكن من اعتقال أي منهما         
 نشطاء في مدن وقرى الضفة الغربية، حيـث         10اعتقل اليوم    كما   ينتمون الى تنظيم فتح خالل عملية مداهمة      

أربعة من الجبهة الشعبية في مدينتي نابلس وبيت لحم، فيما اعتقل ناشطا من فتح في الخليل، اضافة الى                  اعتقل  
مسؤوليتها عن عملية إطالق نار صوب جنود مـن الوحـدة             وأعلنت سرايا القدس   .اعتقال خمسة في طولكرم   

كمـا أعلنـت    .  االحتالل الهندسية التابعة لجيش االحتالل شمال غزة، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف جنود           
 مسؤوليتهما المشتركة عن قصف     ،الجناح العسكري للجبهة الشعبية   ،كتائب األقصى وكتائب أبو علي مصطفى       

وأعلنت كتائب األقصى مسؤوليتها عن إطالق عدد من القذائف الـصاروخية           . مستوطنة سديروت بصاروخين  
  .باتجاه موقع كيسوفيم ومعبر صوفا االسرائيليين

22/8/2006 االماراتيةاالتحاد   
 

      ابو مرزوق يشكك بجدوى التهدئة مع اسرائيل ويشيد بمقاومة لبنان .17
 بجـدوى   ،حماسل نائب رئيس المكتب السياسي      ،شكك موسى ابو مرزوق   :   تغريد سعادة ووالوكاالت    ،رام اهللا 

ة اللبنانية ونجاحها فـي     واشاد بالمقاوم . التهدئة مع اسرائيل في ظل التصعيد اليومي من جانب قوات االحتالل          
التصدي لما وصفها بأعتى آلة عسكرية في المنطقة، ومهاجمتها حتى في عقر دارها، وهو ما لم يحـدث فـي                    

وعبر عن اعتقاده بان المعركة االخيرة اعطت اشارة الى كل القوى الـشعبية بانـه               . الحروب الخمسة السابقة  
وقف اطالق النـار مـن جانـب          كما عبرعن اعتقاده بان    .يمكن هزيمة اسرائيل باسلحة خفيفة وبمقاومة جادة      

   . الفلسطينيين معناه ذبحهم دون ان يتحركوا للدفاع حتى عن انفسهم
22/8/2006 االتحاد االماراتية  

  
   مليارات شيكل  6أضرار الحرب على االقتصاد اإلسرائيلي وصلت إلى  .18

صاد اإلسرائيلي نتيجة للحرب أنها ستكون أكبر بكثيـر         تفيد التقديرات األخيرة لوزارة المالية حول أضرار االقت       
وتشير التقديرات أيضا أن عدة وزارات كـاألمن والـصحة          .  مليار شيكل  6مما أعلن عنه سابقا وستصل إلى       

  . مليارات شيكل5والتعليم والداخلية ستضطر إلى رفع ميزانياتها بسبب الحرب بـ
  22/8/2006 48عرب 
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   ي من اآلثار النفسية للحرب في لبنان جند300معالجة : إسرائيل .19
 عنصر من الجنود الذين     300 أعلن مدير الصحة النفسية في الجيش اإلسرائيلي المقدم غادي لوبين أن             :ي ب ا  

ونقل موقع يديعوت أحرونوت اإللكتروني عن لـوبين إن التعليمـات        .قاتلوا في لبنان تلقوا عالجا نفسيا وعقليا      
يدانيون حدت من األسباب التي تؤدي بعدد أكبر من الجنود إلـى اإلصـابات النفـسية                التي زود بها القادة الم    

لقد زود القادة بالوسائل الصحيحة للتعامل مع الجنود والتصرف بشكل يؤدي إلى خفض حاالت              : وقال .والعقلية
ألراضـي  وأوضح أن فرق العالج النفسي قدمت الرعاية للجنود داخـل ا          . الصدمة النفسية في صفوف القوات    

  .اللبنانية، ومن كانت حالته تحتاج إلى مزيد من العالج، أرسل إلى مراكز رعاية أقيمت في المنطقة القريبة
  22/8/2006المستقبل 

  
  بدء التحقيق في أسباب الفشل   .20

أيد أعضاء كثيرون في لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست اإلسرائيلي تشكل لجنة تحقيق لتقـصي                :القدس
ائق حول فشل إسرائيل في حربها العدوانية على لبنان، وعارضها أعضاء حزب كاديمـا الحـاكم، ومنـع         الحق

وبدأ مراقب الدولة بفحـص مجريـات        .رئيس اللجنة تساحي هنغبي التصويت على اقتراح بتشكيل لجنة كهذه         
ت تتعلـق بـالحرب     وقال في بيان رسمي أن مكتبه بدأ بجمع معلومات ووثائق وبروتوكوال          . الحرب وما سبقها  

  .والشكاوى التي أطلقها جنود خدموا في الحرب حول تجويعهم وإذاللهم من قادتهم
  22/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  تكليف جاسوس سابق العمل لتبادل األسرى   .21

شين بيت فتح قنوات اتصال مع حزب اهللا إلطـالق          ل كلف ايهود أولمرت عوفر ديكل الرئيس السابق ل        :ا.ن.ق
وقالت وسـائل اإلعـالم     .  مقاتالً من الحزب وجثث لعدد آخر      13لجنديين اإلسرائيليين األسيرين مقابل     سراح ا 

  . العبرية أمس ان أولمرت كلف أشهر جواسيس إسرائيل االتصال بحزب اهللا عبر طرف ثالث
  22/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
  سيين وعسكريين لتشكيل لجنة تحقيق واقالة قادة سيا:عريضة من جنود االحتالل .22

وجه جنود من وحدة االحتياط التي يتبع لها األسيران اإلسرائيليان لدي حزب اهللا،  :من زهير اندراوس الناصرة
 إعادتهم، وفي سياق الرسالة جاء ان ما جري هو انحدار ى إيهود أولمرت طالبوه فيها بالعمل علىرسالة ال

  . أخالقي ونتائجه هي التخلي عن الجنود
  22/8/2006عربي القدس ال

  
  مسيرات احتجاجية تطالب باستقالة اولمرت وبيرتس وحالوتس : اسرائيل .23

اتسعت رقعة النشاط االحتجاجي في اسرائيل على اداء المستويين السياسي والعسكري :  اسعد تلحمي،الناصرة
ب للتدقيق في خالل الحرب على لبنان ومحاولة اقطابهما اجهاض امكان تشكيل لجنة تحقيق رسمية ذات أنيا

وانطلقت امس مسيرات اتجهت الى مكتب رئيس الحكومة  .سير الحرب على لبنان واالخفاقات فيها ونتائجها
ايهود اولمرت بعضها يطالب باستقالته ووزير الدفاع عمير بيرتس ورئيس هيئة اركان الجيش الجنرال دان 

 .لة االقطاب في الجوانب المختلفة للحربحالوتس وبعضها ُيصر على تشكيل لجنة تحقيق رسمية مخولة مساء
وبعث مئات جنود من االحتياط، عادوا من الحرب برسالة الى كل من بيرتس وحالوتس تناولت ما وصفوه 

وكتبوا ان ادارة المعركة جعلتنا نشعر ان ثمة من يبصق . انعدام الثقة بين الجنود والقيادتين العسكرية والسياسية
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وهذا ... فالقيادة العسكرية حالت دون تمكيننا من تنفيذ ما نعرفه. ف محدد للحربلم يكن هد... في وجوهنا
 .جراء انعدام الحزم لديها ما ادى الى الغاء خطط عملياتية كثيرة

 22/8/2006الحياة 
 

  الشاباك يزعم ان امواال تتدفق على غزة من حزب اهللا لتشجيع العمليات ضد إسرائيل .24
رئيس الشاباك اإلسرائيلي، يوفال ديسكين أن حزب اهللا يحول أمواال كثيـرة الـى               اعلن   : كامل إبراهيم  ،القدس

في غزة على غرار ما     . يبنون خنادق لهم  انهم  وقال أيضا    .غزة من أجل تشجيع عمليات تفجيرية ضد إسرائيل       
ل لـم   في غزة هي مشكلة استراتيجية ففـي حـا        ) اإلرهابيين  (وقال أن تقوية     .فعل حزب اهللا في جنوب لبنان     

يتوجب أال ننتظر ثالث سنوات من اجل       . نعالجها كما يجب فإننا سنجد انفسنا خالل سنوات أمام واقع مثل لبنان           
وقـد  . انه دخل عن طريق محور فيالدلفي عدد من أطنان المتفجرات واألسـلحة : اجراء تحقيق وزعم ديسكين  

يق وزير الزراعة الفلسطيني ودخل     دخل ما يقارب مليون ونصف المليون دوالر عن طرق معبر رفح عن طر            
  ).اإلرهاب(أيضا اختصاصيون في 

  22/8/2006الرأي األردنية 
  

  أولمرت يرفض مفاوضة سوريا وزير يؤيد االنسحاب مقابل سالم   .25
تصاعدت أمس حدة الخالف عندما رفض رئيس الوزراء إيهود أولمرت تصريحات وزيـر حكومتـه                :القدس

ضرورة االنسحاب اإلسرائيلي من هضبة الجوالن مقابل السالم مـع سـوريا،            لألمن الداخلي آفي ديختر حول      
واعتبر أولمرت السالم مع سـوريا وهمـاً فـي           .وكرر رفض التفاوض مع دمشق بزعم أنها تدعم اإلرهاب        

علينا أال نغرق في الخيال، لكن يسعدنا أن نقبل من سوريا برنامجا يأتي لنا بالثبات               : الظروف الحالية، وأضاف  
  .االستقرار لمنطقتناو

  22/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  أولمرت يتمسك برفض لجنة تحقيق ذات صالحيات واسعة .26
 بعض المصادر ان أولمرت يفضل لجنة تحقيـق حكوميـة تقـرر             تأفاد :رام اهللا من محمد هواش والوكاالت     

جب القـوانين، وان قـرار      الحكومة صالحياتها، وليس لجنة تحقيق رسمية تتبع لقواعد وصالحيات محددة بمو          
مراقب الدولة في شأن مباشرة مكتبه التحقيق في اخفاقات الحرب من شأنه ان يحرج أولمرت ووزير الـدفاع                  

  .بيرتس ورئيس االركان حالوتس
 .وقد رفض مكتب رئيس الوزراء طلباً قدمته جمعية حقوق االنسان القامة لجنة تحقيق رسمية في مجزرة قانـا                 

  نظر محكمة العدل العليا، هذا االسبوع، في التماس يطالب باقامة لجنة تحقيق رسميةومن المتوقع ان ت
  22/8/2006النهار 

  
  عسكريون يتوقعون جولة ثانية في غضون أشهر أو أسابيع .27

رأت أوساط عسكرية في ادارة الجيش االسرائيلي ان الحرب ستتجدد بين            :رام اهللا من محمد هواش والوكاالت     
وقالت ان حزب اهللا زاد تهريب األسلحة من سـوريا الـى            . يل خالل أشهر، او حتى اسابيع     حزب اهللا واسرائ  

وكان مسؤول عسكري اسرائيلي قال االحد ان ايران وسوريا حاولتا طوال الحرب تهريب كميات كبيرة                .لبنان
قف سـالح الطيـران     إال ان المجهود ازداد في األسابيع االخيرة بعد وقف النار وبعد و           . من األسلحة الى لبنان   

 يأمر بعدم تزويد حزب اهللا األسلحة، لكنه حتـى اآلن لـم             1701وأضاف ان القرار    . قصف أهداف في لبنان   
يطور طريقة لمنع التهريب، واذا استمر التهريب لن تكون هناك طريقة لذلك إال احباطه وستجبر اسرائيل على                 
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وريا الى لبنان من طريق الجو، اذا عرفت ان هذه          واعتبر ان ال مناص من ضرب الشاحنات اآلتية من س         . ذلك
وأشار الى انه يعرف جيداً ان مثل هذه الخطوة سـتجدد قـصف المنـاطق          . الشاحنات تحمل أسلحة لحزب اهللا    

  .نحن نعرف هذا جيداً وعرضنا هذه االشكالية امام الحكومة... الشمالية بالكاتيوشا
  22/8/2006النهار 

  
 الحرب الفضائح تهز اسرائيل بعد  .28

الرئيس يواجه فضيحة جنسية ووزير العدل يستقيل بعد اختالسه قبلة ورئيس الوزراء تطارده صفقة شراء 
 .عقار واكبر جنرال في البالد يتعرض النتقادات حادة لبيعه اسهما في البورصة

 سلطت وسائل فمع سريان الهدنة بعد العمليات القتالية بين اسرائيل وحزب اهللا، هذه هي اسرائيل بعد الحرب
 .االعالم االسرائيلية الضوء على سلسلة من الفضائح

اال ان الشكوك بشان التجرد من االخالق على اعلى . ولم يتم توجيه اتهامات جنائية في اي من هذه القضايا
المستويات اشاع اجواء عامة كئيبة في اسرائيل حيث بدأ كثيرون في التساؤل بشان سلوك زعمائهم في حرب 

 رويترز .ة استمرت شهرا في لبنانمكلف
 22/8/2006الدستور 

  
  قائد المشاة والمظليين في الجيش الصهيوني يقّر بفشله قواته في الحرب على لبنان .29

أنهى العميد يوسي هايمن، ضابط المشاة والمظليين الرئيس في الجيش الصهيوني، أمس مهام منصبه، : نابلس
أشعر بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على : لمناصب، فاجأ هايمن الجميع بقولهوفي خطاب ألقاه أثناء مراسيم تبادل ا

لم أنجح في منع .. كتفي، فلم أفلح في اإلعداد األفضل لسالح المشاة للحرب الحالية، وحدات النظامي واالحتياط
استخدام أطرهم  قدرة القادة على - الراجمات، الدورية، الغراب، الهندسة -تآكل السرايا والفصائل المهنية 

ال أشعر بأي راحة حيال جملة المعاذير، وهي جميعها معروفة .. والمفهوم العام لالستيالء على األرض
 التقليصات، الخسائر المتواصلة في التصدي لتضاؤل تدريبات النظامي واالحتياط حيال احتياجات -وصحيحة 

  . القتال في منطقة غزة وفي الضفة
قتال البطولي للمقاتلين والقادة، على مستوى السرية والكتيبة، فإننا جميعا نشعر إنه رغم ال: وأضاف هايمن

  .بإحساس معين من الفشل
خطاب العميد هايمن فاجأ الكثيرين ممن حضروا المراسيم، بينهم قائد الذراع البري، اللواء بني غينتس، وذلك 

له الشخصي وفشل المنظومة العسكرية ألن الحديث يدور عن الضابط األول الذي يتحدث بشكل علني عن فش
  . التي يديرها دون خوف

 21/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مزاعم إسرائيلية بتلقي بيرتس رسالة من األسد   .30
ذكرت القناة االسرائيلية العاشرة مساء امس االثنين ان وزيـر الحـرب عميـر               :القدس المحتلة  وديع عواودة    
 قبل العدوان على    ،48يس السوري بشار االسد بوساطة رجال أعمال من فلسطينيي        بيرتس تلقى رسالة من الرئ    

واشار المعلق السياسي للقناة رفيف دروكر، الذي أورد النبـأ          . لبنان  ابدى فيها استعداده للتفاوض مع اسرائيل       
. لراحل حافظ االسد  الى أن األسد أبلغ في رسالته استعداده إلبداء مواقف اكثر مرونة من مواقف والده الرئيس ا               

ولفت دروكر الى ان بيرتس الذي اهتم بالرسالة سارع الى ايصالها لرئيس وزراء الكيان ايهود أولمرت الـذي                  
في المقابل شكك محرر الشؤون العربية في القناة ذاتها تسفي يحزقيلي في صدقية النبأ، الفتا الـى           . تحفظ عليها 
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سوريا كانت وال تزال تطالب بحقوقها معتبـرة ذلـك غيـر    : ضافوا،ان سوريا لن تستدرج الى اتفاقية سالم       
  .مرتهن بتغيير مواقفها السياسية على المستويين االقليمي والدولي

  22/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

   مستوطنو كريات شمونة يستقبلون أولمرت بانتقادات شديدة .31
ات شمونة حيث ووجه بانتقادات شـديدة        جال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت امس في كري         :ي ب ا  

  .من قبل المستوطنيين الذين دعا بعضهم إلى إقالة الحكومة
ونقلت عن احد السكان قوله سمعت ان       . وذكرت يديعوت احرونوت ان اولمرت وجد السكان المحليين غاضبين        

اولمرت لقد صوت لك وأنـا      : لو قدر لي ان التقيه لدقيقتين وجها لوجه سأقول له         . رئيس الوزراء يزور المدينة   
  .آسف على ذلك

  .وتأتي زيارة اولمرت في ظل انتقادات شديدة لقيادة الجبهة الداخلية وأداءها خالل الحرب
  .واجتمع اولمرت مع مجلس مدينة كريات شمونة حيث ابلغ انه تم التخلي عن السكان

رت لم أشاهد مثـل هـذا الـتعفن         ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن احد أعضاء مجلس المدينة قوله الولم          
  .إلى أين تقود منطقتنا؟. توقف عن ازدراءنا. والفقر

. من اجل هذا أنا هنـا اليـوم       . ورد اولمرت على االنتقادات قائال أود التركيز على المستقبل ال على الماضي           
  .أعدكم ان لجنة ستؤلف وسنعرف كيف نتعلم الدروس الضرورية

  22/8/2006المستقبل 
 

   يستخدم غاز األعصاب ضد مناهضي الجداراالحتالل .32
. قمعت قوات االحتالل في بلعين غرب رام اهللا تظاهرة سلمية نظمها األهالي بمشاركة نشطاء سـالم أجانـب                 

وأفـادت مـصادر    .واستخدم جيش االحتالل غاز األعصاب، إضافة للعيارات النارية والغاز المسيل للـدموع 
بوا في قمع التظاهرة التي تنظم اسبوعياً احتجاجاً على استمرار إسرائيل في            فلسطينية بأن ثمانية فلسطينيين أصي    

  .بناء جدار الفصل العنصري
  22/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
 غزة اضخم سجن في العالم : لومانيتيه .33

 اعتبرت صحيفةلومانيتيهالفرنسية الصادرة امس أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على لبنان غطى: بترا، باريس
وقالت الصحيفة أن . بعض الشيء على الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية 

عدد الفلسطينيين الذين سقطوا منذ بداية الهجوم اإلسرائيلي األخير في الثامن والعشرين من حزيران الماضي 
إسرائيل عددا من الفلسطينيين معظمهم وأضافت أنه في كل يوم تقتل .  مقابل جندي إسرائيلي واحد178بلغ 

ووصفت . من المدنيين بحجة أنها تبحث عن الجندي اإلسرائيلي الذي أسرته جماعات فلسطينية قبل شهرين
الصحيفة الوضع في غزة بأنه أضخم سجن في العالم وذلك نتيجة للحصار العسكري الذي تفرضه إسرائيل 

ما ضاعف بشكل كبير من األزمة االقتصادية والمالية في عليها فضال عن تجميد المساعدات الدولية م
 .األراضي الفلسطينية 

  22/8/2006الدستور 
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 وتيرة التنكيل بالفلسطينيين تزايدت منذ بدء أمطار الصيف: بتسيلم .34
قالت منظمة بتسيلم االسرائيلية لحقوق االنسان امس أن وتيرة العنف لدى الجنود االسرائيليون :  د ب أ،القدس

ارتفعت ضد الفلسطينيين منذ بدء الحملة العسكرية المسماة أمطار الصيف على قطاع غزة وتحديدا منذ اندالع 
وأضافت المنظمة في بيانخالل الفترة االخيرة ازدادت وتيرة العنف ضد الفلسطينيين حيث  .حرب لبنان الثانية

ففي ست .  السكان الفلسطينيينقام جنود وعناصر من ما يسمى حرس الحدود في الضفة الغربية بضرب
حوادث قاسية رصدتها المنظمة في التقرير الذي أجرته ، تعرض السكان الفلسطينيون للضرب بصورة سيئة 

وقال البيان حدثت معظم حاالت العنف على الحواجز أو بالقرب منها ، خاصة في  .واحتاجوا للعالج الطبي
 على القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل الفلسطينيين، منطقة شمال الضفة في أعقاب التصعيد الذي طرأ

 .وتشير دالئل إلى أن االحداث في لبنان وفي قطاع غزة ساهمت في تعاظم هذه الظاهرة
 22/8/2006الدستور 

  
  اسرائيلىالفلسطينيون يطالبون نصر اهللا بتبني قضية جثث الشهداء المحتجزة لد .35

 االمين ى اسرائيل برسالة الىالشهداء الفلسطينيين المحتجزة جثثهم لدتوجهت عائالت  :وليد عوض، رام اهللا
والجدير بالذكر ان سلطات  .العام لحزب اهللا تناشده بتبني قضية جثث الشهداء المحتجزة العادتها لذويها

 .االحتالل االسرائيلي تحتجر جثث مئات الشهداء الفلسطينيين في ثالجات ومقابر االرقام داخل اسرائيل
  22/8/2006لقدس العربي ا

  
    لبنانية جنوبية علي فرق كرة القدمىاطفال فلسطينيون يطلقون اسماء قر .36

تنظم العديد من المؤسسات الفلسطينية مخيمات صيفية لالطفال، في  : حسام عزالدين،دورا القرع الضفة الغربية
جنة الوطنية الفلسطينية للمخيمات محاولة للترفيه عنهم بعيدا عن اجواء الحرب، كما يوضح المنسق العام لل

لكن هذه المحاوالت لم تنجح في الحد من تاثير هذه االجواء علي االطفال وسلوكياتهم  .الصيفية موسي ابو زيد
ويقول مسؤولون ومتخصصون اجتماعيون ان االوضاع السياسية في  .كما يقول ابو زيد لوكالة فرانس برس
 وفلسطين تلقي بظاللها علي حياة االطفال الفلسطينيين، وبشكل يصعب المنطقة، وتحديدا في لبنان والعراق

دورة كرة القدم في قرية دورا القرع في الضفة الغربية  ن فيياالطفال المشارك لدرجة أن ،اخراجهم منها
 اختاروا اسماء لفرقهم هي بنت جبيل، قانا، عيتا ،فخورون بتصدي مقاتلي حزب اهللا للجيش االسرائيليال

 .ب من جنوب لبنان، والرمادي والفلوجة من غرب العراق، وجنين وبيت حانون وبيت الهيا من فلسطينالشع
وقال منظم البطولة لوكالة فرانس برس انه قام بتخيير االطفال باتخاذ اسماء فرق عالمية مثل برشلونة او ريال 

 .مدريد لكنهم اختاروا هذه االسماء 
  22/8/2006القدس العربي 

  
  العام لنقابات عمال فلسطين  يستنكر مقتل احد العمال بنيران االحتالل في الضفةاالتحاد .37

أدان رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة راسم البياري االعتداءات اإلسرائيلية بحق 
مسلسل العمال في مختلف محافظات الوطن، واعتبر البياري أن استمرار هذه االعتداءات هو حلقة ضمن 

االنتهاكات اإلسرائيلية بحق شريحة العمال من أبناء شعبنا والتي تهدف لتضييق الخناق عليهم والعمل على 
   .تدمير االقتصاد الوطني، حيث إن شريحة العمال تعتبر الركيزة األساسية لتطور االقتصاد الوطني
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ي ارتكبتها قوات االحتالل أمس األول واستنكر البياري الجريمة الجديدة بحق العمال بالقرب من نابلس الت
والتي أدت إلي استشهاد عامل وإصابة ثالثة آخرين بجروح خطرة ، واعتبر البياري هذه الجريمة انتهاكاً 

 .صارخ لكافة حقوق اإلنسان
  22/8/2006الحياة الجديدة 

  
 وفاة فلسطيني غرقا خالل محاولته انقاذ اسرائيليين  .38

رائيلية امس ان شابا فلسطينيا لقي حتفه غرقا في مياه البحر جنوب تل ابيب قالت صحيفة اس:  اف ب،القدس
وتابعت معاريف ان الفلسطيني وبعد ان تمكن  .عندما قفز بدون تردد النقاذ اربعة شبان اسرائيليين من الغرق

 . من انقاذ احدهم لقي حتفه غرقا بعد ان جرفه تيار قوي خالل عودته لمساعدة الثالثة االخرين
 22/8/2006الدستور 

  
 ضع كاميرات داخل غرف تفتيش النساء على حاجز الطيبةياالحتالل  .39

أكدت لجنة أهالي االسرى والمعتقلين في محافظة نابلس على أن سلطات االحتالل تعمد :  بشار دراغمة، نابلس
ومن هذه  .نإلى وضع كاميرات داخل غرف التفتيش المخصصة للنساء المقبالت لزيارة أبنائهن في السجو

اإلجراءات التعسفية إجبار النساء والفتيات على خلع جالبيبهن أو حتى التجرد من مالبسهن وتحديداً في حاجز 
وطالبت اللجنة كافة المواطنين  .الطيبة، بحجة أن من تقوم بتفتيشهن مجندات وبوجود الكاميرات وأيضاً الجنود

 تحت أي ظرف من الظروف، وعدم خلع الجالبيب وأي والمواطنات بعدم الرضوخ لهذه الخطوات التعسفية
وطالبت أيضا أهالي وعائالت  .شيء من المالبس مهما وصلت األمور، حتى لو أدى األمر لوقف الزيارة

 .األسرى بالوقوف صفاً واحداً وكلمة واحدة في مواجهة هذه االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة
  22/8/2006الحياة الجديدة 

  
  فلسطينيا وترفع الحصار العسكري عن الضفة الغربية11تقل إسرائيل تع .40

اقتحمت القوات االسرائيلية فجر امس مدينة طولكرم وبلدة عنبتا شمال الضفة الغربية فجر امس وشنت حملة 
دهم وتفتيش للمنازل أسفرت عن اعتقال فلسطينيين في طولكرم، وأربعة آخرين من طالب جامعة النجاح في 

 .أنهم نشطاء في حركتي فتح وحماسعنبتا، بدعوى 
  22/8/2006الشرق األوسط 

  
   أسيرات فلسطينيات يعانين من التنكيل في زنازينهن .41

اشتكت عدد من األسيرات الفلسطينيات من األوضاع السيئة التي يعشنها في سجون االحتالل، وما يتعرضن له 
ة مانديال الفلسطينية المدافعة عن جاء ذلك إثر تمكن محامي مؤسس. من تنكيل على يدي حراس السجون

األسرى، نزيه أبو التين، من زيارة عدد من األسيرات في سجن تلموند، وهن األسيرة أحالم التميمي، وآمنه 
وأفادت األسيرات اللواتي تمت زيارتهن، بأن الغرف في سجن تلموند للنساء مليئة بالرطوبة . منى، ومنال غانم

جات الحرارة فيها مرتفعة جداً، كما أن اإلدارة ما زالت تتعامل بأسلوب سيئ والحشرات والصراصير، وأن در
 أنه قبل حوالي ،ونقلت األسيرة التميمي لمحامي مانديال. ويتعرضن للعقوبات الجماعية ألتفه األسباب معهن،

يش القسم ، وقاموا بتفت11أسبوع دخلت قوة كبيرة من جنود االحتالل، ومعهم الكالب البوليسية، إلى قسم 
  . واألسيرات بشكل مذل ومهين

  21/8/2006قدس برس 
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   ظاهرة المخدرات بشكل غير مسبوق في األراضي الفلسطينيةارانتش .42
فخري تركمان أن ظاهرة المخدرات انتشرت بشكل .  أكد وزير الشؤون االجتماعية د: ايهم ابوغوش،رام اهللا

المخدرات ليست حالة استثنائية،  اذ  وصل عدد متعاطي غير مسبوق في األراضي الفلسطينية قائال ان ظاهرة 
 ألفاً في الضفة  كما انها انتقلت إلى المناطق الحساسة كالمدارس 60المخدرات حسب اإلحصائيات إلى 

وقال أن الوزارة استطاعت استصدار  . والجامعات، كما أننا انتقلنا  من مرحلة الترويج إلى الزراعة والتصنيع
ومة لعمل اللجنة حيث تم اصدار قرار باستحداث مكتب مؤقت للوقاية من المخدرات ومؤثث في قرار يخلق ديم

مقر وزارة الشؤون االجتماعية، مع تعيين شخص مؤهل أكاديميا لكي يكون عنوانا للجنة الوطنية العليا، 
 .  واالتصال مع المؤسسات المحلية والدولية كون المخدرات أصبحت آفة كبيرة جدا

  22/8/2006 الجديدة الحياة
 

 وكالة التنمية األميركية تستأنف تمويل مشروع تنمية الشراكة الزراعية .43
بعد انقطاع دام أكثر من خمسة أشهر، تمويل مراحل معينة من مشروع ) USAID(استأنفت وكالة  :حامد جاد

ة اإلجمالية التي التزمت     مليون دوالر من أصل الكلف     13بقيمة نحو   ) PAPA(تنمية الشراكة الزراعية االنتاجية     
وبين مدير المـشروع   . مليونا80ًالوكالة بتمويلها في مجال دعم القطاع الزراعي بمختلف أنشطته، والتي تبلغ 

مزارع المحلي وتطوير قدراته، حيث سيتم األسبوع المقبل البدء بتمويل          كالة أقرت أيضاً دعم احتياجات ال     أن الو 
لين والقائمين على قطاعات إنتاج الزراعات التصديرية وإنتاج زيت الزيتون          مشاريع مختلفة للـمزارعين العام   

  . ماليين دوالر10ودعم الثروة الحيوانية والنباتية، وذلك بقيمة نحو 
  22/8/2006األيام الفلسطينية 

  
 ماكن المقدسة إسرائيل تتحمل مسؤولية حماية األ :المؤتمر االسالميمنظمة  .44

  في بيان بمناسبة الذكرى السابعة والثالثين لمحاولة إحراق المسجد االقصى إن قالت المنظمة: د ب أ،جدة
إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية إزاء العالم االسالمي خاصة والمجتمع الدولي عامة لضمان حماية كافة 

لمعاهدات  با االلتزامعلى إسرائيل وأكدت أن .ماكن المقدسة التي تقع تحت احتاللها وحرية العبادة فيهااأل
ماكن المقدسة أو واالتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم اعتداء دولة االحتالل على األ

حمل إسرائيل على حماية  وناشدت المنظمة المجتمع الدولي العمل على .حرمان المصلين من الوصول إليها
الجاد لعقد مؤتمر دولي من أجل تحقيق السالم من أجل العمل ه ودعت، سالمية المقدسةماكن اإلواحترام األ

راضي الفلسطينية والعربية المحتلة وسط الذي يضمن انسحاب إسرائيل من كافة األواالستقرار في الشرق األ
قصى  من أن أي ضرر يلحق بالمسجد األت المنظمةوحذر .وإقامة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

سوف يكون له لدى المسلمين والمؤمنين في العالم عواقب وخيمة ال يمكن التنبؤ خرى المبارك والمقدسات األ
 .من والسلم الدوليينبأخطارها على األ

 22/8/2006الدستور 
  

  فك أسر النواب الفلسطينيينبيطالبون أردنياً  نائبا 47 .45
شريعي الفلسطيني من قبـل     الحكومة التدخل لفك أسر النواب في المجلس الت       أردنياً    نائباً 47حث  : جهاد المنسي 

وطالبوا رئيس المجلس في مذكرة      .دانتهم لإلجراءات بحق الوزراء والنواب الفلسطينيين     إإسرائيل، معربين عن    
مخاطبة رؤساء البرلمانات العالمية ورئيس البرلمان الدولي لحث الحكومة اإلسرائيلية اإلفـراج عـن النـواب                

   .والوزراء الفلسطينيين المعتقلين
     22/8/2006 األردنية الغد
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  سالمي تدين الصمت على خطف النواب والوزراء الفلسطينيينجبهة العمل اإل: ردناأل .46

مس الحكومات العربية والقوى الدوليـة لـصمتها تجـاه          أردن  انتقدت جبهة العمل االسالمي باأل    :  د ب  ،عمان
ودعت الجبهـة    .استمرار ارتكاب إسرائيل عمليات خطف سياسيين فلسطينيين بينهم نواب بالمجلس التشريعي          

وقال بيان   .ردن ومصر اللتان ترتبطان باتفاقيات سالم رسمية مع إسرائيل، بقطع العالقات الدبلوماسية معها            األ
طالب الحكومات العربية أن تتحمل مسؤولياتها إزاء الجرائم الـصهيونية المـستمرة علـى              يب  حز ال للجبهة إن 

 إعدام التجربة الديمقراطية الفلسطينية ومصادرة خيار الشعب الفلسطيني الذي          والتي تستهدف  في فلسطين    األهل
   .عبر عنه من خالل انتخاباته التي جرت في مطلع هذا العام

 22/8/2006األيام الفلسطينية 
  

 المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية لوقف ممارسات إسرائيل الرياض تدعو .47
من واستقرار المنطقة ومستقبل السالم بها أمور تتوقف على إيجاد حل عادل أ أن  الوزراء السعوديأكد مجلس

يل والحصار وشامل وقريب للنزاع العربي اإلسرائيلي وللقضية الفلسطينية، مشدداً على أن الحرب والتنك
واالغتيال وعمليات الحجز واالختطاف التي تمارسها إسرائيل في فلسطين المحتلة لن توفر إلسرائيل السالم 

وأوضح المجلس أن على الواليات المتحدة االميركية وكذلك المجتمع الدولي عموماً أن يتحمال  .والطمأنينة
يلية والدفع بعملية السالم وفق قرارات الشرعية مسؤوليتهما في إيقاف هذه السياسات والممارسات اإلسرائ

   .ات حقوق اإلنسانيالدولية واتفاق
  22/8/2006الحياة 

  
  رئيس البرلمان العربي يطالب بلجنة تحقيق في جرائم إسرائيل بفلسطين ولبنان   .48

 المحتلة إلى   رحب رئيس البرلمان العربي محمد الصقر بقرار نقل سفارة كوستاريكا من القدس            : الخليج ،القاهرة
 في رسالة إلى رئيس جمهورية كوستاريكا إلى ممارسات إسرائيل العدوانية ضد العالم العربي،              لفتتل أبيب، و  

وطالب الـصقر    .النواب والوزراء الفلسطينيين   عن االعتداءات اليومية ضد الشعب الفلسطيني واختطاف         فضالً
ه الممارسات أمام مجلـس حقـوق اإلنـسان والبرلمانـات           في رسالته بذل الجهود الدولية واإلقليمية إلدانة هذ       

والمنظمات الدولية، ودعا إلى تشكيل بعثة تقصي حقائق إلى األراضي المحتلة وجنوب لبنان لرصـد الجـرائم                 
اإلسرائيلية وتوثيقها وعرضها أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووضع إسرائيل على الئحة الدول الخارجة عـن               

  .ة لمجازر ضد اإلنسانيةالقانون المرتكب
  22/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ال عالقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية  : سالم آبادإ .49

مس أنها لن تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى حل أأعلنت باكستان :  د ب أ،إسالم آباد
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر . تقلةلمشكلة الشرق االوسط وحتى تقام دولة فلسطينية مس

سرائيل سيعتمد على حل مشكلة الشرق إصحفي في إسالم أباد إن أي تقدم تجاه إقامة عالقات بين باكستان و
 .وسط وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريفاأل

 22/8/2006الدستور 
  
  
  



 

 20

  لسالم الحل على أساس األرض مقابل ا: دمشق .50
سرائيلي آفي ديختـر حـول إمكـان        من الداخلي اإل  مس، على تصريحات وزير األ    أ ردت دمشق،    :أأب، د ب    

قال النائب السوري سليمان حداد      حيث   االنسحاب من هضبة الجوالن المحتلة في مقابل تحقيق السالم مع سوريا          
رض  مبـدأ األ   ن تدعم علنـاً   أيا، فعليها    مع سور  رادت السالم حقاً  أذا  وإ. سرائيل تناقض تصريحاتها  إفعال  أن  أ

راضـي  سرائيلي الكامـل مـن األ     ن السالم يتحقق فقط عبر المفاوضات واالنسحاب اإل       أ مضيفاً. مقابل السالم 
 النائب السابق للرئيس السوري زهير مشارقة أن السالم الذي تريده سوريا هو             قالمن جهته،   . العربية المحتلة 

الشرعية الدولية ذات الصلة ومرجعية مدريد وقرارات قمة بيروت العربية ومبدأ           السالم المرتكز على قرارات     
  . رض مقابل السالماأل

  22/8/2006السفير 
  

    2020صحف الكيان تبشر بنهاية إسرائيل في : المسيري .51
الوهاب المسيري إلى االهتمام بقـراءة الـصحف اإلسـرائيلية وتحليـل              عبد .ددعا الباحث   : الخليج،  القاهرة

 بعـد   2020ن إسرائيليين بدأوا يتحدثون عن نهاية إسرائيل في العـام ،          أمضمونها خالل هذه الفترة، وأوضح      
وقال المسيري إن اإلسرائيليين يـدركون       .الهزيمة التي تلقتها قواتهم في الجنوب اللبناني على أيدي حزب اهللا          
. ة دولتهم في أعقاب الهزيمة من حزب اهللا       أنهم كتلة استيطانية اغتصبت األرض، ولذلك ازداد حديثهم عن نهاي         

واعتبر ما حدث في جنوب لبنان كان معجزة بالفعل، وانتقد ما يردده مثقفون عرب أن حزب اهللا تـسبب فـي                     
  .دمار لبنان وألحق خسارة سياسية وعسكرية بالعرب

  22/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  أن القوة الدوليةقرار ثاٍن في ش و مليون دوالر للبنان230تخصيص : بوش .52
 قـوات  إرسـال  في اإلسراع جورج بوش المجتمع الدولي على األميركيحض الرئيس  :هشام ملحم–واشنطن  

 العدائية، وتسمية الدولة التي ستقودها، مشدداً على الضرورة الملحة          األعمال لبنان لضمان نجاح قرار وقف       إلى
 في االستجابة لعدم وضوح التفويض الجديد لقـوة  ألوروبيةالحسم النقاش الدائر في هذا الشأن، بعد تردد الدول        

  وأعلـن  . المتحدة الموقتة في لبنان اليونيفيل الموسعة، وغياب قواعد واضحة للعمليات العسكرية المحتملة            األمم
خالل مؤتمر صحافي في البيت االبيض سلة مساعدات اقتصادية وعسكرية وتقنية للبنان تشمل تخصيص مبلغ               

 مليون دوالر لتسليح الجيش اللبنـاني       42 إلى االعمار،   إعادة مساهمة في    إنسانيةدوالر مساعدات    مليون   230
وفي تأكيد   . فريق من االختصاصيين لمساعدة لبنان في تنظيف شواطئه التي يهددها تلوث النفط            وإيفادوتدريبه،  

سيـصدر  : الشأن لم تعلق، قـال     في هذا    األمن استصدار قرار ثان من مجلس       إلىجديد لكون المساعي الهادفة     
   .  للقوة الدوليةإضافية المتحدة يوفر تعليمات األممقرار آخر عن 

  22/8/2006النهار 
 

 واشنطن تطالب السلطة بإطالق سراح صحفيين مختطفين في غزة     .53
رئيس  العام في القدس جاكوب واالس في مؤتمر صحفي عقب لقائه الاألميركيقال القنصل :  د ب أ-رام اهللا 

ركزنا في النقاش حول موضوع الصحفيين المختطفين بغزة خاصة أن أحدهما : الفلسطيني محمود عباس
 إلطالقوشدد على أن حكومة بالده تعمل بجد  .أميركي، وكذلك إجراءات السلطة الفلسطينية لالفراج عنهما

 دون أن يكشف عن هوية ىاألخر األطرافسراح الصحفيين ليس مع السلطة الفلسطينية فحسب، بل مع كافة 
  .األطرافتلك 

 22/8/2006الدستور 
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 بلير حصل على تعهد من بوش بإنعاش السالم على المسار الفلسطيني  : التايمز .54

البريطانية أمس، أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، حصل على موافقة  التايمز ذكرت صحيفة :أييو بي 
داً من أجل إحياء عملية السالم في الشرق األوسط ،رغم شعور الرئيس األميركي جورج بوش للسعي مجد

ويخطط بلير، الذي . االستياء الواسع االنتشار من تنصل الواليات المتحدة عن إنجاز مبادراتها السلمية السابقة
رة سينهي عطلته الصيفية هذا األسبوع، لجعل قضية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أولوية لديه خالل الفت

  . المتبقية من واليته الثالثة
  22/8/2006البيان 

  
  في لبنانيتعين البحث عن كل أشكال اليورانيوم في مواقع القصف  : خبير بريطاني .55

 البريطاني داي وليامس أمس أنه يتعين على لبنان، لـدى إجـراء اختبـارات                األسلحة أكد خبير : زينب غصن 
قـال  و. يورانيوم بكل أشكاله وليس عن اليورانيوم المنضب فقـط        لمواقع القصف اإلسرائيلي البحث عن آثار لل      

 إذا أثبتت نتائج فحص العينات عدم وجود يورانيوم منضب فإن ذلك ال يعني أن إسرائيل لم تـستخدم                   :وليامس
  . اليورانيوم بأشكال أخرى في القنابل التي ألقتها على لبنان

  22/8/2006السفير 
  

  لى أجهزة رؤية ليلية بريطانية  لندن تحقق في حصول حزب اهللا ع .56
 تفادي نشوب أزمة مع اسرائيل، وذلك بإجراء تحقيقـات عاجلـة، بعـد              إلىتسعى بريطانيا    :لندن  عمر حنين   

اتهامات من تل أبيب بأنها زودت على نحو غير مباشر حزب اهللا بأجهزة رؤية ليلية، أسهمت فـي اسـتهداف                    
وكانت القوات المسلحة االسرائيلية قد اكتشفت وجـود         .خالل الحرب  اإلسرائيليينالمقاتلين في الحزب الجنود     

 هذه المعدات المتطورة في مخابئ قيادة حزب اهللا العسكرية في جنـوب لبنـان، وأوردت صـحيفة التـايمز                  
واحتجت السلطات االسـرائيلية لـدى وزارة        . كل جهاز ختم عليه صنع في بريطانيا       أنالبريطانية انه تكشف    

 لتـستخدم   2003 في   إيران إلى جهازاً للرؤية الليلية     250 بريطانيا باعت    أن تأكد   أنريطانية، بعد   الخارجية الب 
 هـذه   أن إلـى  األدلة األوليـة تـشير       أنوقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية        .ضد مهربي المخدرات  

  .إيران إلىلتي صدرت المعدات للرؤية الليلية التي عثرت عليها اسرائيل ليست جزءا من تلك الشحنة ا
  22/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  اهللا روسيا تدحض مزاعم إسرائيل عن وصول صواريخها لحزب  .57

 . الصواريخ التي استخدمها حزب اهللا هي مـن صـنع إيرانـي            أنقالت تقارير روسية     :موسكو، كريم المظفر  
لعسكرية أن تلك الصواريخ مـن إنتـاج         التي تعنى بالشؤون ا    )فوينيه ابوزرينيه ( أسبوعيةوحدد تقرير نشرته    

 إلىويشير الخبراء الروس     . الداخلة في المؤسسة الصناعية الحربية اإليرانية      )شهيد باجيري اندستريز  (مؤسسة  
 تكون  أنويستبعدون  . أنه وطيلة فترة الحرب في لبنان لم يتم العثور في لبنان على أي مجمع صاروخي روسي               

 الثمن لتشكيالت غير نظامية حتى ولو كانت صديقة، فإنها بحاجة ماسـة             هظةبادمشق قد جازفت بنقل أسلحة      
  .لمثل هذه األسلحة في حال الحرب مع إسرائيل

  22/8/2006الخليج اإلماراتية 
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  سيبحث صفقة محتملة لتبادل األسرى  الرسن يحذر من انهيار الهدنة و:هآرتس .58

 المتحدة تيري رود الرسن، بعد محادثاته مع المـسؤولين          لألممحذر موفد األمين العام     : السفير، ا ف ب، ا ب     
 تخرج  أن الهدنة بين لبنان والدولة العبرية قد تسقط بسهولة ويمكن           أن، من   أمس في القدس المحتلة     اإلسرائيليين

مستشار األمين العام للمنظمة الدولية فيجاي نامبيـاروزيرة        و عن السيطرة، وقال رود الرسن بعد لقائه         األمور
، مبـديا تفاؤلـه بـشأن       1701 القـرار    أوجهد بحثنا في كافة     لق:  في القدس  خارجية االسرائيلية تسيبي ليفني   ال

وقال الرسن انه بحـث مـع       . االحترام الكامل لوقف النار الحالي والدعم الكامل لألطراف لوضعه قيد التطبيق          
 رفع الحصار الجوي والبحـري الـذي         وقف تزويد حزب اهللا باألسلحة والذخائر، في موازاة        إلىليفني الحاجة   

 الرسن ونامبيار، اللذين التقيا أيـضا نائـب         أنوذكرت هآرتس   . تفرضه اسرائيل على لبنان في مستقبل قريب      
رئيس الحكومة شمعون بيريز ووزير الدفاع عمير بيرتس، سيبحثان صفقة محتملة لتبادل االسرى بين حـزب                

  . ان االمر شكل محور محادثاتهما مع المسؤولين اللبنانيين في بيروتاضافت . اهللا وإسرائيل على المدى البعيد
  22/8/2006السفير 

  
  إسرائيل تدمر واآلن تنتهك الهدنة  : تشافيز .59

دعا الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز األمم المتحدة، إلى ضمان فرض تطبيق وقف دقيق إلطالق النار               : رويترز
 بنان في مواجهة العدوان اإلسرائيلي، متهما الواليات المتحدة ونخبـة         وأعرب عن تأييده لل   . في الشرق األوسط  

 اإلنـزال   إلـى  لبنان دمر واآلن إسرائيل تنتهك الهدنة، في إشارة          أنعتبر تشافيز   وا. إسرائيلية بإشعال الحرب  
  . اإلسرائيلي األخير في بوداي

  22/8/2006السفير 
  

  جوسبان ينتقد إسرائيل واستفزاز حزب اهللا   .60
اعتبر رئيس الحكومة الفرنسية األسبق اإلشتراكي ليونيل جوسبان أن رد الفعل اإلسرائيلي على مـا               : با ف   

وصفه باستفزاز حزب اهللا كان مبالغاً فيه، مشيراً إلى أن الحملة االنتقامية التي شنتها استهدفت ليس فقط مـن                   
، الذي وصفه بأنه من الدول الديموقراطيـة        اعتدى عليها بل شملت المدنيين والبنى التحتية واالقتصاد في لبنان         

 يفـوا   أنلى أن إسرائيل تحدد للمتحاورين معها التزامات ال يمكن          إوأشار جوسبان   . وسطالقليلة في الشرق األ   
 أفـق   أيفيها، فهي تطلب من السلطة الفلسطينية منع أعمال العنف في األراضي الفلسطينية مـن دون تقـديم                  

  .  من الدولة اللبنانية تجريد حزب اهللا من سالحه من دون إيجاد حل لمشكلة الحدودسياسي بالمقابل، كما تطلب
  22/8/2006السفير 

  
   عام المجلس التشريعي الفلسطيني أمينفرنسا تعبر عن قلقها من اعتقال  .61

 فرنسا على لسان نائبة المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية اغنـيس رومـاتين اسـبان،                أدانت: باريس
 عـام المجلـس     أمين اعتقال   آخرهاعتقاالت التي تقوم بها اسرائيل بحق أعضاء السلطة الوطنية والتي كان            اال

  .أمسالتشريعي 
  21/8/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
  مأزق حكومة حماس بعد الفشل االسرائيلي في لبنان .62

 ياسر الزعاترة
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حركة حماس، أوالً بقرارها المشاركة فـي االنتخابـات،         يوماً إثر آخر يتكشف عمق األزمة التي تورطت فيها          
 على حالها، وثانياً بتشكيلها للحكومة منفردة بدل اللجـوء  1996على رغم بقاء المعطيات التي فرضت مقاطعة       

الى حكومة تكنوقراط توجه من قبل المجلس التشريعي، وبالطبع في ظل الفشل في تشكيل حكومة الوحدة بسبب                 
والذي تبلور منذ اللحظة األولى لظهور نتائج االنتخابات، والذي يتلخص في تشويه حمـاس              موقف حركة فتح    

  .2006 فبراير / شباط25تمهيداً إلقصائها وإعادة كل شيء الى ما كان عليه قبل 
) لجان المقاومة وجـيش االسـالم     (شكلت عملية الوهم المتبدد البطولية التي نفذتها حماس بالتعاون مع آخرين            

 أو استراحة بين أزمتين، ولعلها أزمة واحدة تعيشها الحركة وحكومتها تتمثل في طبيعة الوضع السياسي                فاصلة
واألمني الذي تتحرك خالله، والقائم على سلطة يتحكم االحتالل بكامل تفاصيلها وعلى مختلف األصـعدة مـن                 

كثيرة تختلف بين هذا الطرف وذاك      جهة، وعلى القرار الفتحاوي والعربي والدولي بإفشال الحكومة العتبارات          
   .من جهة أخرى

أخرجت عملية الوهم المتبدد حركة حماس وحكومتها لبعض الوقت، أوالً من سـؤال الجمـع بـين المقاومـة                   
والسلطة، وثانياً من سؤال الرواتب وتدبيرها، وجاءت حرب لبنان بعد عملية الوعد الصادق لتمـنح الحكومـة                 

 طويالً، وها هي نقابة الموظفين الحكوميين تبدأ مسلسل فعاليات جديدة للـضغط             فرصة أخرى، لكن ذلك لم يدم     
   ).هل يوجد في أي دولة في العالم شيء اسمه نقابة الموظفين الحكوميين؟(على الحكومة للمطالبة بالرواتب 

ذ واصـل   على أن معالم األزمة التي تعيشها حماس في ظل حكومتها العتيدة تبدت أكثر خالل حرب لبنـان، إ                 
خطاب الحكومة اعتداله المثير لغضب القواعد والشارع، لكأن شيئاً ال يحدث في الجوار، خالفاً للمتحدثين باسم                
الحركة في الداخل والخارج ممن انفعلوا بالحدث اللبناني، وتبدى ذلك أكثر حين انجلى المشهد عن انتصار لـ                 

ثر في مسار الحدث الفلسطيني، اللهم باسـتثناء دعـوة          حزب اهللا، وأقله فشل اسرائيلي واضح، لكن ذلك لم يؤ         
   .خجولة من طرف رئيس الوزراء اسماعيل هنية للتفكير جدياً في حل السلطة

لكن مأزق التعاطي البائس مع الحرب في لبنان كان أكثر وضوحاً في جبهة السلطة التي ما زالت عمليـاً بيـد                     
، إذ واصل الرئيس الفلـسطيني ركـضه        )ن تضاف الرواتب؟  األمن والمعابر واإلعالم، واألصل أ    (حركة فتح   

خلف آثار الجندي األسير، ولم يتوقف عن مطالبته الفصائل بتجديد التهدئة، تلك الكلمة التي أصـبحت األكثـر                  
، وصوالً الى طمـوح عـريض   )الموت المجاني من دون رد    (مرارة في حلوق الفلسطينيين تبعاً لسوء دالالتها        

الى مسار تفاوضي حصل الرئيس على اذن به من الفصائل من خـالل مـا عـرف بوثيقـة                   يتمثل في العودة    
األسرى التي استدرجت حماس للتوقيع عليها بعد تعديالت تنجيها من تهم االعتراف بدولة االحتالل، لكنهـا ال                 

   .تغير في حقيقة ان الخطاب الفتحاوي هو الذي يصبغها من األلف الى الياء
رة حكومة التكنوقراط التي يطلبها الرئيس الفلسطيني مرفوضة من حماس لكونها تعني إعادة             اآلن ولما كانت فك   

كل شيء الى فتح عملياً في ظل غياب نواب حماس في السجن ووجود غالبية فتحاوية في المجلس التـشريعي                   
تملك حماس حتى   بناء على ذلك، ولما كانت فكرة حل السلطة مرفوضة عند حركة فتح وقيادة السلطة، فيما ال                 

لو تبنتها القدرة على تنفيذها، فإن المتاح هو حديث حكومة الوحدة الوطنية التي نصت عليها وثيقـة األسـرى،          
وهي حكومة ال يعرف متى ستشكل وكيف في ظل اشتراط حماس، وربما أملها فـي اإلفـراج عـن النـواب                     

على الفصائل، ال سيما أن فتح لن تقبل مشاركة         والوزراء المعتقلين، فضالً عن اسئلة التوزيع، توزيع الحقائب         
   .هامشية، بل تريد مشاركة فاعلة تضيفها الى تحكمها بالسلطة عمليا

كجزء من صفقة التبادل مقابـل      ) ليس جميعهم بالطبع  (ليس من المستبعد بالطبع اإلفراج عن الوزراء والنواب         
ون الوقت في الوصول اليه وتحريره، ال سيما أن جهات          الجندي االسرائيلي األسير، هذا إذا لم يستغل االسرائيلي       

   .كثيرة تبدو معنية بنتيجة من هذا النوع تحرم حماس فرصة النجاح في تحرير بعض األسرى مقابل الجندي
اذن فالمسار المتاح اليوم هو حكومة الوحدة، لكن األزمة التي تواجه حماس هنا ليست هامشية لسبب بسيط هو                  

كورة، بحسب الرغبة الفتحاوية والمصرية، هي حكومة تهدئة ومفاوضات، وليـست حكومـة             ان الحكومة المذ  
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 مـايو عـام     /مقاومة تبعاً للظرف الجديد الذي استجد في لبنان، في حين يتذكر الفلسطينيون ان انتصار ايـار               
 العنـوان    في لبنان قد ساهم بشكل فاعل في اطالق انتفاضة األقصى بعد ذلك بأربعة شهور، وإن كـان                 2000

 يوليو من ذات العام، مع العلم بأن ما عـرض علـى             /، تموز 2األساسي هو فشل التسوية في قمة كامب ديفيد         
   .الفلسطينيين في تلك القمة ورفضوه لن يعرض عليهم بحال في ختام المفاوضات الجديدة

ضفة الغربية، أقله الى حـين      صحيح ان الفشل االسرائيلي في لبنان قد جّمد عملياً خطة كاديما لالنفصال عن ال             
من الوقت، فيما أطلق دعوات الستيعاب حماس والتفاوض مع الفلسطينيين من أجل التفرغ اليران وسـورية،                
لكن األكيد هو ان أي مفاوضات جديدة لن تتجاوز في خطها العام ما يعرف بخريطة الطريق، مع العلـم بـأن                     

تية لالرهاب، أي لقوى المقاومة، فيما البند الثـاني هـو الدولـة             البند األول في الخريطة هو تفكيك البنية التح       
وتبقى مفاوضات الوضع النهائي في المرحلة      . الموقتة التي ال تختلف في تفاصيلها عن خطة الفصل في الضفة          

   .الثالثة
ن فقـدا (في ضوء ذلك كله ال يبدو الوضع الفلسطيني بقيادته العاجزة عن المضي في مـسار تعلـم تداعياتـه                    

، وبرضوخه لمرجعية عربية خائفة، ال يبدو       )االمتيازات وتالياً مصير أحمد ياسين والرنتيسي أو مصير عرفات        
معنياً بتفاصيل ما جرى في لبنان وتداعياته والفشل األميركي في افغانستان والعراق، وال يفكر فـي اسـتغالل                  

الديلوكس الذي يتمتع به منـذ ربيـع العـام          ذلك من أجل حل السلطة وتوريط االحتالل بحرمانه من االحتالل           
   .، والذي أراحه من صورة االحتالل سياسيا2002ً

حماس في هذا المشهد ليست في وضع جيد بالتأكيد، وهي تغامر بجبل شاهق من التضحيات الرائعة في لعبـة                   
   .سياسية بائسة تعمل لمصلحة االحتالل وال بد من االنقالب عليها وفضحها

فيمن صنعوا ملحمة الوهم المتبدد وبوسعهم أن يصنعوا مثلها، ال سيما أن القناعـة بـال جـدوى                  ويبقى األمل   
  .االستجداء السياسي ال تزال متوافرة في الشارع، فيما توافرت أكثر بعد انتصار المقاومة في لبنان
  22/8/2006الحياة 

  
  نهاية العمر االفتراضي: حكومة حماس .63

  رجب أبو سرية
 مّرت على الحدث السياسي المدوي في الحياة الداخلية الفلسطينية، الذي سـجل ألول مـرة                سبعة أشهر كاملة  

انقالباً سياسياً تبادلت فيه السلطة والمعارضة موقعيهما، دون أن يتغير الحال الفلسطيني الى األفضل، قياساً بما                
  . وحصارهسجله الكل الفلسطيني من مظهر ديمقراطي حدث، رغم أنف االحتالل ورغم وجوده

سبعة أشهر كاملة ولم تحقق حكومة المعارضة أياً من وعود االصالح التي وعدت بها الناخبين، عبر الشعارات                 
بل ولم يتم وضع أي حد ألي من الظواهر السلبية،          . التي مألت الجدران وعبأت األثير، وانتشرت في كل مكان        
 على العكس تفاقمت األوضاع السياسية والداخليـة،        التي جاء اجراء االنتخابات بالذات بهدف وضع حد لها، بل         

ولم يكن الحق، كل الحق، ال على الطليان وال على االحتالل، كما اعتاد خطاب العجـز الـسياسي، المنتـشر                    
ال أحد يحتاج الى التذكير بمدى التدهور على الصعيدين السياسي والداخلي، حتى            . والموزع على الجميع القول   

لتي يعرفها كل مواطن، بل وتقر بها كل القوى والفصائل، والتي تهدد لـيس المنجـزات أو                 يصل الى النتيجة ا   
المكتسبات التي تحققت عبر السنين الطويلة وحسب، ولكن وربما ألول مرة تهدد األحالم واآلمال، التي ما افتقد                 

  .اليها الفلسطينيون إلى هذا الحد، وال في أحلك الظروف وأصعبها
تحول الى ظاهرة، وملفات الفساد ما زالت مكدسة يعلوها الغبار، والمسألة السياسية التي كانـت               الفلتان األمني   

تراوح مكانها تجمدت، ولم تعد القضية الفلسطينية قضية مهملة دولياً واقليمياً وحسب، بل صارت تحتاج الـى                 
  .معجزة، حتى يعاد البحث فيها في المحافل الدولية
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غزة، عاد على شكل عدوان وحصار وإعادة احتالل غير مباشر، ولم يتبعه اخالء             وما تحقق من اخالء لقطاع      
في الضفة الغربية، ال عبر التفاوض، وال تحت وقع ضربات المقاومة، وال حتى من جانب واحـد، وأصـاب                   

وزاد على كـل    . الشلل كل ما تبقى من مؤسسات ومظاهر لسلطة كان يفترض فيها أن تتحول إلى دولة مستقلة               
 فقر وبطالة لم تشهد لهما البالد مثيالً، وتحولت الحالة الفلسطينية برمتها من حالة عدم االهتمام أو االهمال،                  ذلك

الى حالة من العزلة السياسية الخانقة، يحدث هذا وال أحد يحرك ساكناً، فيما الحكومة تهز أكتافها وكأن ال شأن                   
  .وال من صلب اختصاصها ومسؤوليتها وضع حد لكل هذالها باألمر، وكأنه ليس من واجبها اجتراح الحلول، 

ال يحتاج المرء إلى إعمال الكثير من التفكير والمراجعة، حتى يقول إن حصيلة سبعة أشهر، كانت في أحـسن                   
أحوالها مراوحة في المكان والزمان، دون انجاز أي شيء، فالمجلس التشريعي على سبيل المثال، لم يتخـذ إال                  

د أصابع اليد الواحدة، لم تغير من و اقع الحال شيئاً، فيما الحكومة استسلمت لحالة الحصار،                بضعة قرارات بعد  
  .بعد محاوالت في اتجاه خيار آخر، لم تفض إلى شيء

أسوأ ما في األمر، رغم كل ذلك، هو أنه في الوقت الذي الحت فيه بارقة االنقاذ الوطني، التي تكفـل للجميـع      
ك وثيقة الوفاق الوطني، لم يتم التقاطها، وعبر التعامل الالحق معها عـن ضـعف               حفظ ماء الوجه، نقصد بذل    

 جاء ليحرر البعض من خيار التوافق الوطني،        72/6شديد في التحلي بالمسؤولية، وكأن العدوان اإلسرائيلي في         
  .ألنه يضع حداً لطموحهم في التفرد وفي استخدام التفويض الشعبي بطريقة خاطئة

جل وضع حد لحالة التردي العامة، القائمة اآلن، التلهي بالحديث عن حكومة الوحدة الوطنية، دون             ال يكفي من أ   
أن ينظر اليها الجميع، وفي مقدمتهم الحكومة وحركة حماس، على أنها خيار االنقاذ الوطني، وعلى انها الخيار                 

  .ي المتحقق بنتيجة االنتخابات العامةالمناسب النقاذ ما يمكن انقاذه، والذي يحفظ باألساس المكسب الديمقراط
أما اشتراطات حركة حماس المعلنة، على تشكيل حكومة الوحدة، فإضافة إلى أنها تكشف عن عقلية ال ترى في                  
هذه الحكومة خطوة تحقق مصلحة حقيقية للحركة، التي تخسر سياسياً مع كل يوم اضـافي يمـر فـي عمـر                     

ها تضيع الوقت، وترهن الوضع الفلسطيني برمتـه إلرادة االحـتالل           حكومتها العاجزة عن تجاوز األزمة، فإن     
  .اإلسرائيلي، الذي يقوم هو بالذات باعتقال الوزراء والنواب، بهدف االبقاء على حالة الشلل القائمة

في هذه النقطة بالذات، تظهر سياسة المناكفة جلية وواضحة، فالحركـة ذاتهـا تعلـم ان الـوزراء والنـواب                    
 انما هم بعض من قادة معتقلين، ال يزيدون أهمية وال مكانة عن اخوتهم ورفاقهم من األمناء العامين                  المعتقلين،

وأعضاء اللجنة التنفيذية، والمجالس الوطنية والمركزية، فيما يعتبر تشكيل حكومة الوحدة أحد مفاتيح االرتقـاء               
ن أن قضية األسرى برمتهـا هـي قـضية    بالوضع السياسي، الذي يمكنه أن يكفل اإلفراج عنهم، هذا فضالً ع        

سياسية بالدرجة األولى، وليست أمنية، فحيث كان االحتالل موجوداً، فإنه يمكنه في أي وقت أن يعتقـل مـن                   
  .يشاء من الفلسطينيين

المفارقة في هذا الخصوص تتمثل في أن لحركة حماس سابقة، فحين أوقفت الواليات المتحدة قبل بضع سنوات                 
السياسي األخ موسى أبو مرزوق، بضعة أشهر، لم ترضخ الحركة لمحاولة واشنطن شل عمـل               رئيس مكتبها   

المكتب السياسي، وقامت بتعيين األخ خالد مشعل رئيساً له، وقد بقي في موقعه بعد اطالق سراح أبو مـرزوق                 
ار المرء في أيهما    ما يزيد، مع ذلك، من عجز الحكومة، بتقديرنا، هو أداء المعارضة، الذي معه يح             . حتى اآلن 

أكثر عجزاً عن أداء دوره، الحكومة أم المعارضة، ذلك أن الوضع الفلسطيني، على ما يبدو، قد ابتلي بكـون                   
أحد قطبيه قد أدمن المعارضة، فظل يمارسها حتى بعد أن وصل للسلطة، فيما القطـب اآلخـر الـذي أدمـن                     

  .معارضةالسلطة، بقي أسير آليات عملها، بعد أن صار في صفوف ال
كسر حالة العجز القائمة، بين القطبين بحاجة الى تدخل متجدد من الناخب، الذي تحّمـل مـسؤولية االنقـالب                   
السياسي، وما زال يتحمل مسؤولية تجديد النظام السياسي وتفعيله، ألنه يبقى األمين على المـصلحة العامـة،                 

  .ويبقى مرجع السلطات كلها



 

 26

اً لدى الرئيس، بعد أن منح الفرصة التي وعد بها كاملة للحكومة العاشـرة،              قبل ذلك هناك جواب ما زال معلق      
والتي معها يبدو أن عمرها االفتراضي قد انتهى، خاصة انه يجب أن ال ينسى أحد بأن أحد خيارات تنفيذ وثيقة                    

ت المـر قـد     الوفاق الوطني كان اللجوء الى االستفتاء، الذي كان قد حدد له آخر تموز الماضي، وها هو الوق                
بعد ذلك، وقبل أن ينفد صبر الناس، هناك الصوت الصامت الذي يمكنه أن يكسر حّدة الصمت                . تجاوز الجميع 

المطبق في حال نطق، ويمكنه في حال تدخل جدياً على معادلة النخبة السياسية، ان كان باالعتصام أو التظاهر                  
لغبار الذي لحق بهم، لعـل وعـسى أن يـنجح           أو االضراب، ان يمارس الضغط على الجميع، لينفض عنهم ا         

  .مجموع الفلسطينيين في تجاوز محنتهم الراهنة
  22/8/2006األيام الفلسطينية 

  
  !ما قبل المشاورات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية .64

  هاني المصري
خيـر  رغم التراجع الشكلي الذي ابدته حماس، ورئيس الحكومة اسماهيل هنية عن الشروط التـي وضـعها اال     

تراجع هنية ظهر من خالل قوله      . لتشكيل حكومة وحدة وطنية اال ان الطريق لتشكيل هذه الحكومة لم يفتح بعد            
رداً على االنتقادات الواسعة التي وجهت اليه بان ما طرحه محددات وليس شروطاً، وانه ال يزال ملتزماً بمـا                   

  .اتفق عليه مع الرئيس
تضمنت ازالة الحصار المالي، واطالق     ) عفواً المحددات ( رئيس الحكومة   واذا تذكرنا ان الشروط التي طرحها       

سراح الوزراء والنواب، وان تكون رئاسة الحكومة المقبلة من حماس وان تشكيل هذه الحكومة حـسب حجـم                  
ف .ت.الكتل المشاركة في المجلس التشريعي، وان يترافق مع المشاورات لتشكيلها مشاورات لتفعيل واصالح م             

الفصائل التي ال تزال خارجها، نعرف ان المشكلة ال تتعلق في جوهرها باعتبار ما تضمنته شـروطاً او                  وضم  
محددات او متطلبات، بل ما تدل عليه من عدم وجود نية جدية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجـسد مـشاركة                    

مـالي والعزلـة الدوليـة،      حقيقية، وتكون قادرة على تقديم الخدمات واالحتياجات للمواطنين وفك الحـصار ال           
والتصدي للعدوان االسرائيلي الذي يستهدف االرض والبشر والحجر وتصفية القضية الفلسطينية، ما سـبق ال               
ينفي ان يكون رئيس الحكومة المقبلة من حماس، وال رفض ان تحصل حماس على عدد مقاعـد اكبـر مـن                     

د الوزارية والحصص الفصائلية ال بـد مـن         ف، ولكن قبل الحديث عن المقاع     .ت.وال رفض تفعيل م   . غيرها
فهـذه الوثيقـة    . وال يكفي هنا االشارة الى وثيقة االسرى      . التوقف امام البرنامج الذي ستعتمده الحكومة المقبلة      

  .نفسها تتضمن ضرورة بلورة خطة سياسية قادرة على الفعل
 على االقالع وفك الحصار والعزلـة       وبصراحة بدون برنامج سياسي تعتمده حكومة الوحدة القادمة يكون قادراً         

الدولية وتحقيق الوحدة الفعلية ومحاربة الفوضى والفلتان األمني وتوحيد وتنظيم مرجعيـة المقاومـة وتحقيـق        
واذا كانت حماس وغيرها    . الخدمات واالحتياجات للمواطنين ال معنى للحديث عن حكومة وحدة وطنية فصائلية          

ر برنامج واقعي يحفظ الحقوق وقادرة على الحركة وتجاوز الشروط الدولية           من الفصائل غير قادرة على تمري     
عبر الموافقة عليها بصيغة فلسطينية مقبولة، فاالولى البحث في تشكيل حكومة خبراء من المستقلين او حكومة                

ثـاني،   خبراء يشارك بها ممثلو الفصائل من الصف ال        -يترأسها الرئيس الفلسطيني او حكومة مختلطة سياسية        
  . فلسطينية فقط-فالمسألة اذاً اعقد من شروط تضعها فتح وحماس وكأن المسلة فلسطينية 

واذا عدنا الى تراجع حماس عن شروط هنية، فهو ظهر من خالل موافقتها على الشروع مع بقية الفصائل في                   
مـن الطبيعـي ان     و. حوار يستهدف التوصل الى وثيقة تحدد أسس ومتطلبات تشكيل حكومة الوحدة الوطنيـة            

تطرح حماس المتطلبات المذكورة من خالل التأكيد على ال اخالقية وال وطنية البحث في تشكيل حكومة وحدة                 
وطنية بينما الحكومة الحالية، منقسمة ما بين معتقل او مطارد، وبينما حوالي ثلث اعضاء المجلس التـشريعي                 
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م حوكم والبعض اآلخر معرض للمحاكمة وما تبقى        بعضه. وعلى رأسهم رئيس المجلس يقبعون وراء القضبان      
   .تتعامل معهم اسرائىل كورقة ابتزاز تستهدف االسراع باالفراج عن الجندي االسرائيلي االسير

حتى نبدأ المشاورات لتشكيل حكومة جديدة، خصوصاً اذا كـان          : وقبل كل شيء اقول    حسم مصير السلطة اوالً   
.  السلطة وليس الحكومة فقـط     - اشدد -من حسم مصير السلطة الوطنية،      المقصود حكومة وحدة وطنية، ال بد       

فتعامل الحكومة الحالية ان االمور على خير ما يرام وهي قادرة على القيام بعملها واالستمرار رغم الحـصار                  
 المالي والعدوان العسكري واعتقال النواب والوزراء، ما هو اال فئوية ونوع من التضليل للـنفس ولآلخـرين،                

فالحكومة في حالة شلل، واالوضاع االقتصادية واالمنية في ترد مستمر ينذر بالشرور وعظائم االمور، وذلـك                
ولكن هذا ال يعفي الجميع وخصوصاً الحكومة مـن         . رغم المسؤولية الكبرى لالحتالل عما آلت اليه االوضاع       

  .الالعودةمسؤولياتهم لمواجهة هذا التردي ووقفة قبل ان تصل االمور الى نقطة 
في هذا السياق ال معنى لوضع شروط تتعلق بفك الحصار المالي واطالق سراح الـوزراء والنـواب لتـشكيل      

وانا رغـم   . بل يجب وضع هذه الشروط وغيرها الستمرار وجود السلطة بكل مكوناتها          . حكومة وحدة وطنية  
لمجحفة التي كبلتها منذ البداية، ورغم السعي       ايماني العميق بان تشكيل السلطة يمثل انجازاً وطنياً، رغم القيود ا          

االسرائيلي لتحويلها الى اداة طيعة لحراسة األمن االسرائيلي، ورغم فشل هذا السعي اال ان الضرورة الوطنية                
فاالستمرار في محـاوالت احيـاء     . تفرض البحث الجدي في كافة الخيارات والبدائل بما فيها خيار حل السلطة           

رة، معرضة لعدوان دائم، وتعفي االحتالل من مسؤوليته عن االراضـي التـي يحتلهـا،               سلطة مشلولة محاص  
وتجاهل استحالة قيام السلطة لمهماتها ولو بالحد االدنى دون القبول بالشروط االسرائيلية المعروفة، لن يـؤدي،         

ى انتخابـات مبكـرة،   على االرجح، الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وال الى استمرار الحكومة الحالية، وال ال             
الـى  : وال الى حكومة طوارئ، وال الى عودة فتح الى الحكومة بانتخابات او بدون انتخابات، وانما يقود امـا                 

الى قيام سلطة عميلة تستلم الحكـم مـن         : انهيار السلطة وما سيعنيه ذلك من فوضى ودمار وانقسام واقتتال او          
 االستفادة من اعتقال النواب والوزراء الذي يجعل رويـداً رويـداً            على ظهر الدبابات االسرائيلية، وانطالقاً من     

  .هناك فراغا ال بد من ملئه
واذاً، رغم ما سبق، ال ادعو الى حل السلطة كخيار وحيد، بل لدراسة هذا الخيار بكل مـسؤولية وجديـة، وال                     

ان دراسـة هـذا الخيـار،       ادعو لذلك كردة فعل على سياسة واجراءات االحتالل او كترف اكاديمي، بل اقول              
تتطلب دراسة النتائج التي ستنجم عن حل السلطة، وهل من المضمون او من المرجح رداً على التهديد بحـل                   
السلطة ان تسارع اسرائيل الى تحقيق الشروط الكفيلة بقيام السلطة بعملها، قبل االنسحاب مـن منـاطق أ،ب،                  

لين خصوصاً الوزراء والنواب، والشروع في مفاوضـات        وفك الحصار خصوصاً المالي، واالفراج عن المعتق      
جدية قادرة على انهاء االحتالل خشية اقدام الفلسطينيين على حل السلطة واجبـار اسـرائىل علـى تحمـل                   

، 2002المسؤولية عن احتاللها؟ ام ان اسرائىل لن تخشى من حل السلطة النها تقوم بتقويـضها منـذ العـام                    
االنهيار، على أمل اعادة صياغتها وفقاً للشروط االسرائيلية، وما دامت السلطة لـم             ودفعتها للوقوف على حافة     

وهذا قـد   . تتحول كما تريد اسرائيل، او اصبحت عصية اكثر بعد فوز حماس باغلبية مقاعد المجلس التشريعي              
ل لتجريب حظهـا  يجعل اسرائىل غير ملتزمة كثيراً بحل السلطة، فمثل هذا االحتمال يفتح الطريق امام اسرائي          

باقامة سلطة او سلطات جديدة عميلة السرائيل، او ادخال االردن ومصر في الوصاية على الفلسطينيين عبـر                 
التقاسم الوظيفي، وبما ال يضر باهداف واطماع اسرائىل بضم اكبر ما يمكن من االراضـي، والتخلـي عـن        

  .  او كيان فاعل قادرعلى التأثير على اسرائيلالمناطق المأهولة بالسكان، دون تمكينهم من التحول الى دولة
اذا لم تتجاوب اسرائيل طواعية او تحت ضغط دولي واميركـي، مـع شـروط                حل السلطة او تغيير وظائفها    

حل الـسلطة او تغييـر وظائفهـا        : استمرار السلطة السالفة الذكر، على الفلسطينيين التفكير جلياً باحد خيارين         
ية جديدة مختلفة، تقوم على ان عملية السالم قد ماتت، وانها غير مرشحة للعـودة               ووضعها في سياق استراتيج   
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للحياة بسرعة، اي الكف عن رؤية السلطة كاحد افرازات اتفاق اوسلو، فهذا االتفاق تجاوزته اسرائيل، ولـيس                 
  .هناك ما يشير انها بوادر احيائه

ر حتى اآلن، هو االستمرار في الحفاظ على السلطة، ال بـد  اذا كان القرار الفلسطيني، كما يبدو عليه االم      : ثانياً
من التوضيح انه حتى مبدأ المشاورات لتشكيل اية حكومة جديدة، عندنا وفي اي بلد في العـالم، ال بـد علـى                      
الحكومة القائمة ان تستقيل او تقال، او تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس، تماماً مثلما فعل وزير االتصاالت                 

لخضري الذي سارع بوضع استقالته تحت تصرف رئيس الحكومة تسهيالً لنجاح المـشاورات لتـشكيل           جمال ا 
  .حكومة وحدة وطنية

اما بدء المشاورات مع بقاء الحكومة على حالها، وفي ظل المراهنات على سقوط الحكومـة تحـت العـدوان                   
ة المقبلة بعد الحرب االسـرائيلية علـى        والضغوط واالعتقاالت االسرائيلية، او الرهان على التطورات االقليمي       

لبنان، او بالتعامل مع الحكومة او السلطة كورقة مساومة من هذا الفصيل او ذاك، لالعتراف به والتعامل معه،                  
فما هو اال مناورات من مختلف االطراف، يحاول فيها كل طرف ان يظهر امام الرأي العام بوصفه الطـرف                   

  .الحريص على الوحدة
ع حماس الشكلي عن شروطها بتحويلها من شروط الى محددات، انها اي هذه الـشروط، بينـت ان                  سبب تراج 

حماس ال تريد حكومة وحدة وطنية، الن تشكيل حكومة جديدة يمكن تفسيره بوصفه اعترافـاً بفـشل حكومـة                   
لحركـة  حماس وهي لم يمض على وجودها في الحكم عدة اشهر، كما يعني بالنسبة لحماس اعطاء طوق نجاة                  

فتح التي تغرق في ازمتها بحيث ال تخشى حماس من منافسة فتح لها حتى لو تم اللجوء الى انتخابات مبكـرة،                     
وهـذا هـو    . تأسيساً على ذلك تريد حماس توسيع الحكومة وتسميتها حكومة ائتالفية او حكومة وحدة وطنيـة              

ما ذهبت ويمكن ان تذهب اليه حماس كما        واقصى  . الموقف الذي التزمت به، منذ تكليف هنية بتشكيل الحكومة        
تشير المعطيات المتوفرة حتى اآلن، هو حكومة تلتزم ببرنامج مع بعض التغييرات المحدودة فقط، بحيث تهيمن                

واذا كانت هيمنة فتح مرفوضة فـي       . حماس على الحكومة مثلما كانت فتح تهيمن على كافة الحكومات السابقة          
لى الغالبية الساحقة من مقاعد المجلس التشريعي، ورغم عدم وجـود منـافس             السابق رغم انها كانت تحوز ع     

من االصوات على صـعيد     % 34حقيقي وقوي لها فان سعي حماس للهيمنة مرفوض اكثر وهي حصلت على             
من مقاعد المجلس التشريعي، وفي ظل مخاطر جسيمة على الوطن والشعب واالرض            % 60الوطن، وحوالي   

الجميع، خصوصاً من يعتبر نفسه ام الولد تغليب المصلحة الوطنيـة علـى المـصالح               والقضية، تستوجب من    
  .الخاصة والفئوية والفصائلية

على فتح ان تقنع انها لن تعود الى الحكم منفردة او مهيمنة او باغلبية اال اذا اصلحت وغيرت نفسها ونجحـت                     
  .فلن يمهد الطريق لعودة فتحفي امتحان الجدارة، اما الرهان على فشل حماس لسبب االحتالل 

وعلى حماس ان تدرك ان نجاحها باالنتخابات باغلبية ليس نهاية للتـاريخ الفلـسطيني، وال بدايـة للنـضال                   
الفلسطيني، وان موقعها الجديد يفرض عليها مسؤولية كبيرة تفرض عليهـا رؤيـة ان التعدديـة والمـشاركة                  

نية التي ستمكن الفلسطينيين من الصمود وستجعلهم قادرين علـى          والديمقراطية هي نقاط القوة والمناعة الفلسطي     
  .حماس وحدها لن تستطيع، على االقل منذ االن وحتى اشعار آخر. تحقيق النصر

واذا كان حزب اهللا يستطيع ان يجلس في حكومة واحدة مع القوات اللبنانية والكتائب، تـستطيع حمـاس كمـا                    
  .طنيةتستطيع فتح المشاركة في حكومة وحدة و
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  عن االنقالب على الدولة: لبنان .65
  حازم صاغّية     
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نعم للساحة التي نحارب منها اسرائيل والواليـات        : أي. ال للدولة، نعم للمقاومة   : في لبنان هناك من يقول اليوم     
  .مل الفيتكونغ في الجنوبالمتحدة، ولـ دولة تسّهل هذه المهمة، مثلما سّهلت دولة فيتنام الشمالّية ع

لكن أصحاب الرأي هذا يقّدمونه في صيغة أيسر على الهضم، فيشكّكون بالدولة القائمة طالبين دولة من نـوع                  
فهم اكتشفوا فجأة، بعد الحرب الظافرة األخيرة، ان الدولة الحالية مزرعة وأنها ال تحمي شعبها وال تعيل                 . آخر

وكثير من المآخذ التي ترّددت تقليـدّياً،        .ين وأحالم الشهداء على أنواعهم    فقراءها وال تليق بطموحات المجاهد    
فلبنان ينبغي أالّ يعيش على المحاّصة الطائفّية، وأن تُطّور فيه آلّيات شفّافة لمكافحـة الفـساد                . وتترّدد، صحيح 

صّمامات أمـان تحمـي     ومساءلة الفاسدين، وأن تستقّل إدارته عن نفوذ السياسّيين ومصالحهم، وأن تُنّمى فيه             
ينبغي فصل سياسته فصالً كامالً عن الدين ورجال الدين وصوالً الى علمنة كاملة شاملة           : وأبعد من هذا  . فقراءه

فوجود الثانية سابق على وجود األولى وشارط       . لكن هذا جميعاً يندرج في النظام ال في الدولة         .إن أمكن األمر  
 على استبعاد العنف وحفظ حياة مواطنيها ورّد الموت عنهم، وهو مـا ال              ذاك أن أّول أسباب الدولة قدرتها     . له

وبموجب هذا  . هذه بديهة سابقة على طبيعة النظام      .يتحقّق إالّ باحتكار وسائل القّوة وحصر أدواتها في يد الدولة         
تى لو كان طرفـاً     التقسيم ينبغي التمييز بين من يحتفظ بسالحه حتى لو كان طرفاً طاهراً وبين من ال يحتفظ ح                

أضرار األولـى  . في الحالة الثانية، نحن أمام مسألة سياسّية      . في الحالة األولى، نحن أمام مسألة وجودّية      : فاسداً
   .أضرار الثانية تطاول طرق تسيير الحياة. تطاول الفناء والعدم

 وأمـنهم، يتـسارع موضـوع       وبالقدر الذي ُيصار فيه الى بتّ مسألة وجود الدولة واالطمئنان الى حياة البشر            
أما في ظّل الخوف والقلق واالضطراب فال يعمل طرح مسألة النظام إال على مزيد              . اإلصالح السياسّي للنظام  

فحين يكون الوجود نفسه، أي التهديد بالموت والفناء، مطروحاً، يغدو الكـالم            . من الخوف والقلق واالضطراب   
  .في النظام سابقاً ألوانه

فـالحرب  . ال: ست اسرائيل خطراً على الوجود، والدليل الساطع الحـرب األخيـرة؟ الجـواب        ألي: سوف يقال 
ذاك ان الدولة حين احتكرت العنف، ما بين نـشأتها          . األخيرة أثبتت كم هو خطر انكسار احتكار الدولة للعنف        

 وتلك تجربة ُيراد اليوم     .، أبعدت اللبنانّيين عن الحرب وجنّبتهم شّر اسرائيل وخطرها        1969واتفاق القاهرة في    
  .محوها من ذاكرات اللبنانّيين

لكن غّض النظر عن الحقائق، والتاريخ، والدفع باتجاه التغيير السياسّي الُملّح ليست مجرد أسبقّية لـألوان، وال                 
فهناك سوء ظّن يندرج في مشروع انقالبّي ال تنـي مالمحـه تتّـضح              . مجّرد خلط معرفّي بين الدولة والنظام     

  .بلوروتت
كيف تتكّيف المقاومة مع الدولة، ال العكـس؟        : فلماذا اآلن تصاعدت هذه المطالبة بعدما كان السؤال المطروح        

وهل يعقل إثارة موضوع النظام دفعة واحدة فيما اللبنانّيون يعيشون نكبة وطنّية مطنطنة بالغة الوطـأة علـى                  
ن البيئة نفسها التي لم تتوقّف، على مدى العقود القليلة          صدري الدولة والمجتمع معاً؟ ولماذا يأتي هذا التشكيك م        

الماضية، عن إضعاف الدولة والتحالف مع ُمضعفيها؟ ثم، وما دمنا جزءاً من المنطقة، كما ال يكفّ عن تذكيرنا                  
خصوم الدولة والنظام، فأّي نظام في المنطقة هو الذي يجب أن نسعى الى االحتذاء به كيما ننجـز المهمـات                    

للتذكير فإن لبنان، في ظّل نموذجه الرديء، أنجز ما لم ينجزه بلد آخر في المنطقـة علـى                  (وحة علينا؟   المطر
ـ         ... جميع األصعدة التي ُيقاس بها أداء األنظمة       ). الدولـة ... هذا إذا كان من يقيسون مهتّمين فعالً بلبنان وبـ

ة النظام، أو على األقّل تغييره، مع دعوة مماثلـة          وأخيراً، لماذا تترافق هذه الدعوة المتعّددة الجنسّية الى إطاح        
  الى إطاحة السلطة الوطنّية الفلسطينّية، ومباركة القتلة في العراق ممن يسّمون مقاومة؟

فذات مّرة، وعلى إيقاع حربّي، ظهرت نظرّية ثنائّية الدولة والثـورة، ثـم طُـرح               . لقد رأينا شيئاً من هذا قبالً     
إال أن  .  لم يكن هدفه إال خدمة الغرض التعبوّي لحرب تحـّول البلـد الـى سـاحة                برنامج لإلصالح السياسيّ  

االستيالء على السلطة اليوم، معّززاً بالتخصيب اإليراني، لن يكون حظّه أفضل من حظّه في الزمن السوفياتّي،                
  .محتى لو استعين على ذلك بحرب مدّمرة وبهجرة أخرى أجلت بعض أفضل عناصر هذا الشعب عن بلده
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  األدوات ال تصنع وطناً   .66
   عمر زين 

االسرائيلي ال يعرف وال يقبل أن يعيش مع بقية الشعوب على قدم المساواة، كذلك ال يمكن                : يقول ميشال شيحا  
  . إما فوقهم وإما تحتهم: أن يكون معهم، إال على أحد حالين

ومته، دعا الـصحف اإلسـرائيلية ألن تطالـب بـضرورة      االنتصار العسكري والسياسي الذي حققه لبنان بمقا      
محاسبة المسؤولين الصهاينة عن الهزيمة التي مني بها جيشهم، ومما دعا أولمرت أن يتخذ قـراراً مفـاده أن                   

  . اسرائيل لن تكف عن مالحقة قادة حزب اهللا رغم اتفاق وقف النار، الذي وصفه أنان بالهدوء الهش
ي تختلق فئة قليلة من اللبنانيين زوراً وبهتاناً تشويشاً حول حق النقد واالعتراض             في خضم هذا الصراع الوجود    

والرفض وحق التعبير وحول معنى لبنان ووجوده، زاعمة أن هناك محاوالت لمنعها من ممارسة هذه الحقوق                
هـا صـيحة   وتقرير مصيرها وصنع مستقبل أوالدها، وهذه المزاعم كلها ال أساس لها من الصحة، فينطبق علي         

  !! كم من الجرائم ترتكب باسمك أيتها الحرية: تلك المرأة الفرنسية وهي أمام المقصلة
إننا نأسف شديد االسف، بل نستغرب ونستهجن، أن هذه الفئة من اللبنانيين ال تدرك حتى الساعة بـأن وجـود                    

ونأسف أكثر ونحزن، بأن     . تهالعدو الصهيوني بجوار لبنان يعني إلغاءه والقضاء على شعبه بعد استباحة سياد           
هذه الفئة تعتبر نفسها غير معنية، بل متفرجة على ما يقوم العدو به من انتهاكات وجرائم ضد االنسانية، قليلون                   
منا ال إيمان عندهم بوطنهم، وال يتعدى عيشهم أي طموح، وكثيرون إيمانهم في عزة وطنهم وكرامته ومنعته،                 

  . ويمتلكون الطموح
الفئة القليلة انه آن االوان ان تدرك وتفهم وتستوعب ولو متأخرة بأن العدو يرتكز منذ وجوده علـى                  نقول لهذه   

نظرية السيادة المحدودة أي التي تحدها إرادة ومصلحة الجار القوي للجار الضعيف، هذا ما كنـا عليـه قبـل                    
يخ هو انتفاضة على هذا الواقع       ولم تدرك هذه الفئة بعد ايضا أن ما حصل بعد هذا التار            2006 يوليو /تموز12

  . بمقاومة صلبة شريفة مؤمنة، وبأنه ال عودة لما قبل هذا التاريخ بعد اآلن
نقول لهؤالء بكل صراحة ووضوح ان االدوات ال تصنع وطناً أو مستقبالً لـشعب، وخاصـة تلـك الوليـدة                    

سالمي، ومن المجموعـة التـي      والمستنسخة من مجموعة شاه ايران ونوري السعيد، وحلف بغداد، والحلف اال          
نظرت وعملت ضد جمال عبد الناصر وضد تأميم قناة السويس، فكانت مع الحرب ضد مصر، وكانـت ضـد            

  .  وهي ذاتها كانت عدوة الشهيدين رشيد كرامي ورفيق الحريريمايو/ أيار17كمال جنبالط ومع 
يهدد، ال ينتظر وال يمهل، والعدو الـداخلي        بأن العدو الخارجي    : ونستذكر هنا كلمات لتقي الدين الصلح مفادها      
  . يفسخ االوضاع، يهدد، ال ينتظر وال يمهل

ليست صورة التحالف بين فساد االوضاع الداخلية وأطماع العدو فريدة في التاريخ، وال هي فريدة فـي حيـاة                   
 حروب ما كـادت     الشعوب بل كم من الشعوب ما باشرت ثوراتها االصالحية إال والعدو على أبوابها، وكم من              

  . تقترب من حدود شعب إال واضطرمت فيه الثورة
  . فالشعوب اذا تهاونت في زمن السلم فإنها ال ترحم في زمن الحرب

  .وفي الختام نبدي بأن من يصنع الوطن ويصنع مستقبل أبنائه هو الشعب وقيادته
  22/8/2006السفير 
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   حلمي موسى  
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ال شيء يشغل بال اإلسرائيليين، وخصوصا في الحلبة السياسية، أكثر من تفاعالت لجنة التحقيق التي يطالـب                 
فالشعور العام في إسرائيل، رغم تصريحات القادة السياسيين والعسكريين، هو شعور هائـل             . كثيرون بتشكيلها 

القيادي الذي كان صاحب القرار في الحرب وإدارتها، على من يعتبر           إذ يصعب العثور، خارج اإلطار      . بالخيبة
بل إن قادة الحكم والجيش الذين أكثروا في األيام األخيرة من           . الحرب إنجازا آخر إلسرائيل في مواجهة العرب      

  . االقاضية، باتوا كمن يتحدثون هكذا خشية من لجنة التحقيق وآثارهبالحديث عن فوز بالنقاط، وإن لم يكن 
وليست هنـاك   . وفي الشارع تظاهرات شعبية تزداد توسعا تطالب بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في أسباب الفشل             

إنهم يشعرون، سواء أكانوا ممن تضرروا من الحرب أو مجرد          . شكوك حول المطلوب لدى هؤالء المتظاهرين     
. ة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش     جنود عائدين بالخيبة من الجبهة، بأنهم فقدوا الثقة بكل من رئيس الحوم           
  . ويجدون أنه ال مخرج ألزمة الثقة هذه سوى بتشكيل لجنة تحقيق رسمية

ولكن من الصعب   . وهناك رفض متعاظم للجنة الفحص العسكرية التي أمر وزير الدفاع، عمير بيرتس بتشكيلها            
م نفسها لمحاكمة حازمة تـتم أمـام لجنـة          التنبؤ منذ اآلن بقدرة هذه التظاهرات على إجبار الحكومة على تقدي          

ومع ذلك فإن عددا من الوزراء من كديما وحزب العمل، على حد سواء، باتوا يرون في لجنـة                  . تحقيق رسمية 
  . التحقيق هذه وسيلة للكيد لزمالئهم في المواقع القيادية األولى

حدث عن مداوالت تجري في رئاسـة       ولذلك، ليس من المستغرب أن يتم في اليومين األخيرين تسريب أنباء تت           
ويبدو أن خيار لجنة التحقيق الرسمية ال       . الحكومة بهدف خلق لجنة تحقيق تُرضي الجمهور وال تدين الحكومة         

بل إنه ليست هناك في الحلبـة    . يزال مرفوضا من جانب األغلبية الساحقة في الحكومة وفي االئتالف الحكومي          
  . الب بتشكيل هذه اللجنةالسياسية قوى ذات أهمية مركزية تط

صحيح أن هناك في حركة ميرتس وحتى في أحزاب اليمين والليكود من طالب بتشكيل لجنة تحقيق، ولكن لـم                   
. تتبلور حتى اللحظة ألسباب مختلفة، كتلة سياسية ضاغطة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في ظـروف الحـرب                

ر الكثيرين، بمن فيهم أناس فـي المعارضـة، بـأن           ومن الجائز أن واحدا من بين أسباب هذا التردد هو شعو          
  . التحقيق وربما اإلدانة سوف يطاالنهم

لقد . فاألزمة التي تعانيها إسرائيل اآلن والتي تبدت في ظروف الحرب، ليست في جوهرها ناجمة عن الحرب               
. ومـة الحاليـة   كشفت الحرب عيوبا في المؤسستين السياسية والعسكرية تعود إلى سنوات تزيد على عمر الحك             

وهذا يعني أنه بوسع الحكومة التي من حقها، وحدها، اتخاذ القرار بتشكيل لجنة تحقيـق رسـمية، أن تحـدد                    
ويمكن لحكومة أولمرت أن تقرر جعل تفويض اللجنة يطال كل من كان سببا في إفراغ الجيش                . تفويضها أيضا 

  . هزة صنع القرار الحكوميةمن محتواه وفي تنامي العيوب داخل المؤسسات األمنية وفي أج
ومن الواضح أن الليكود كان حتى االنتخابات األخيرة الحزب الحاكم، كما من الواضح أن حزب العمل شريك                 

واألمر كذلك يطال عددا من األحزاب اليمينيـة مثـل          . أساسي في الحكومة الحالية وفي حكومات سابقة أخرى       
ولذلك يبـدو أن الـصوت      .  في االئتالف الحكومي ألرييل شارون     االتحاد القومي والمفدال اللذين كانا عضوين     

وإنه من أجل جعـل هـذا الـصوت         . الذي يرتفع في هذه األحزاب مطالبا بتشكيل لجنة التحقيق ال يزال خافتا           
صارخا ال بد من حركة شعبية إسرائيلية تجعل األحزاب تشعر بأن لجنة التحقيق مطلب شعبي وانتخـابي فـي                  

  .  الجمهور سوف يحاسب من يقف ضدها أو من لم يساعد في تحقيقهاالوقت نفسه وأن
ومع ذلك، فإن الجمهور والحلبة السياسية في إسرائيل منشغالن، رغم االهتمام بلجنة التحقيق، بـاليوم التـالي                 

فوزير الدفاع ووزيرة الخارجية يتحدثان عن ضرورة       . ويمكن القول إن إسرائيل تطلق رسائل متناقضة      . أيضا
ورئيس الحكومة اإلسرائيلية يرفض االستعجال في هذا الشأن ألن أحاديـث           . جاد السبل لفتح حوار مع سوريا     إي

وهناك أحاديث عن استعداد لجولة قتال ثانية ضـد حـزب اهللا،            . من هذا القبيل قد تفهم خطأ في الجانب اآلخر        
  . بر من الجولة األولىولكن يصعب فهم هذه األحاديث قبل أن يستخلص القادة اإلسرائيليون الع
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واألهم أن الجمهور اإلسرائيلي في حيرة من أمره حول العبرة األساس التي يمكنه استخالصها مـن كـل مـا                    
هل عليه تأييد اليمين المتشدد الذي أسهم في تبديد حتى الجانب الظاهري من العالقـات الـسلمية مـع                   : جرى

  فلح في إقامة سالم معقول مع الفلسطينيين وبقية العرب؟العرب، أم تأييد اليسار أو وسط اليسار الذي لم ي
  22/8/2006السفير 

  
  
  
  

  هل يتأثر جوهر المنظور اإلسرائيلي لـالتسوية السياسية؟ .68
   أنطوان شلحت 
بلهجة الواثق من نفسه قال شمعون شيفر، المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، المقّرب جـًدا مـن                 

يلية، في تعقيبه على القرار المرتقب في مجلس األمن الدولي بشأن الحرب على لبنان،              الدوائر الحكومية اإلسرائ  
، إن األمين العام لحزب اهللا، الـسّيد        )11/8/2006عدد الصحيفة، يوم    (عشية اتخاذ هذا المجلس قراره النهائي       

  . حسن نصر اهللا، لن يحصل على أسرى فلسطينيين مقابل الجنديين اإلسرائيليين المأسورين
  : وألمح شيفر، خالل ذلك، إلى أن الدافع من وراء ذلك هو دافع مزدوج

 عدم إضعاف المجهود الرامي إلى تقزيم إسهام نصر اهللا في المنظومة السياسية داخل لبنـان بـصورة                  - أوالً
ي كبيرة، كنتيجة متدّرجة لوقف إطالق النار، ويمكن أن نضيف كنتيجة مرغوبة للتعويض عن اإلخفاق العسكر              

  . اإلسرائيلي
 عدم تحويل نصر اهللا إلى بطل دون منازع لدى الفلسطينيين، موضًحا أن ذلك هو قرار عقد العزم عليه                   - ثانًيا

ونضيف هنا أيًضا على خلفيـة موقفـه        . رئيس حكومة إسرائيل، إيهود أولمرت، منذ بداية الحرب على لبنان         
  .المتبلور من تسوية المشكلة الفلسطينية

ر هذه لم تكن في واقع األمر الوحيدة، التي مّدت خيطًا يصل بين الحرب على لبنان، مـن حيـث                    مالحظة شيف 
  . الفلسطيني، سواء في األفق المنظور أو على المدى البعيد-وقائعها ومآالتها، وبين مستقبل النزاع اإلسرائيلي

لمقاومة اللبنانية خصوًصا، كمـا     غير أنه فضالً عن ذلك اشتملت الحرب اإلسرائيلية على لبنان عموًما وعلى ا            
اشتملت قبلها الحرب على قطاع غزة، على إشارات فيها ما يحيل إلى المنظور اإلسرائيلي لـعملية السالم مع                 
الفلسطينيين، على المستجدات التي طرأت على هذا المنظور، والمتزامنة أقرب شيء مـع نتـائج االنتخابـات                 

  .أسفرت عنه من فوز لحركة المقاومة اإلسالمية حماسالتشريعية الفلسطينية األخيرة، وما 
وسأتوقف في هذه المقاربة عند بعض األمور الجوهرية التي مّيزت إلى اآلن، المواقف اإلسرائيلية فـي هـذا                  

  :الشأن
 في مقالة بعنوان المواجهة مع حزب اهللا، المواجهة مع حماس وما بينهما، يحاول الباحث مارك هيلر، وهو                  -1

ي الشؤون الفلسطينية من مركز يافه للدراسات اإلستراتيجية في جامعة تل أبيب، أن يحـّدد نقـاط                 متخصص ف 
 -االلتقاء ونقاط االفتراق بين األزمة على حدود إسرائيل الشمالية وبـين التـصعيد فـي العنـف اإلسـرائيلي                

رة التي أشعلت النار هي مقتل      ويشير إلى أنه في الحالتين كانت الشرا      . الفلسطيني الذي طرأ في الفترة األخيرة     
، تتلقـى   )حماس وحـزب اهللا   (واختطاف عدد من الجنود اإلسرائيليين على أيدي عناصر إسالمية ليست دولة            

الدعم من سوريا وإيران، تسللت عبر الحدود الدولية المعترف بها في مناطق انسحبت إسرائيل منها بـصورة                 
الهجمات وحوادث االختطاف، عمليات إطالق صواريخ في اتجاه        في الحالتين سبقت أو رافقت      . أحادية الجانب 

وفي الحـالتين أيـضاً أثـارت       ). صواريخ قّسام من غزة وصواريخ كاتيوشا من لبنان       (األراضي اإلسرائيلية   
الحوادث المذكورة ردود فعل عسكرية على نطاق واسع، لم تكن غايتها فقط ضمان تحرير الجنود المخطوفين                
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نازالت مقابل ذلك، وإنما أيضاً إحداث تغيير جذري في الواقع السياسي على امتـداد الحـدود                دون تقديم أية ت   
 صـدى   - التي ال تمثل دولـة     -)المنظمات(وأخيراً فقد وجدت أعمال تلك العناصر       . المذكورة وفي ما ورائها   

  .أوساط جمهور كل منهماوكذا في ) حماس وحزب اهللا(إيجابياً متبادالً في أوساط كل جانب من الجانبين ذاتهما 
وفي الحقيقة فقد نُسب جزء من المبررات والمسوغات لعملية حزب اهللا إلى ما وصف على أنه دعـم للقـضية               
الفلسطينية، وذكر بشكل واضح وصريح أن أية صفقة تبادل أسرى يمكن أن تتم بين إسرائيل وحزب اهللا سوف                  

  .تشمل إطالق سراح معتقلين فلسطينيين
 أن تفحًصا أكثر عمقًا سيظهر أن الرابطة أو العالقة بين الحالتين تتالشى كلياً، ويعرض قرائنـه                 بعد ذلك يؤكد  

  .المخصوصة، التي يمكن إرجاء الخوض فيها
فنتائج المجابهة في لبنان سـتكون      ). بين الحالتين (على الرغم من ذلك يرى هيلر أن هناك ارتباطًا مهًما واحًدا            

ستقبل حركة حماس بشكل خاص وعلى عالقات الفلسطينيين مع إسرائيل، بـشكل            لها انعكاسات ملموسة على م    
ومن المحتمل أن يؤدي تضافر عوامل معينة، نتيجة للعملية العسكرية في لبنان، إلى زعزعة الثقـة بمـا                  . عام

م يكن فـي    يمثله حزب اهللا، وتحقيق استجابة إقليمية ودولية لمتطلبات الفلسطينيين السياسية مقابل عملهم، إن ل             
  .اتجاه استبدال حركة حماس فعلى األقل في اتجاه دعم وتأييد دفع الحركة نحو تغيير نهجها

  
ومن الواضح، في رأيه، أنه سيكون من الصعب على نصر اهللا وحزب اهللا الخروج من األزمة مـع إسـرائيل                    

فيها إلى المسألة فـي المنطقـة،   لكن في ضوء الكيفية التي ُينظر       . دون أن يلحق بهما نهائياً أي أذى أو خسارة        
إذا . فإنه سيكون في وسع الحزب وزعيمه حسن نصر اهللا، إذا لم تلحق بهما هزيمة ُمذلَّة، اإلدعـاء بالنـصر                  

 فـإن   - وفرص هذا االحتمال ليست أقل، بل ربما هي أكثر منطقية من فرص االحتمـال اآلخـر                -حدث ذلك 
يداً، وسينظر ألي إدعاء أو طرح، يرجح تحّول حماس نحـو           خطاب ومنطق المقاومة سيناالن عندئٍذ زخماً جد      

على العكس فإن الدافع نحـو      . طريق االعتدال أو البرغماتية وقطعاً في المستقبل المنظور على األقل، بعدم ثقة           
  .السير في طريق حزب اهللا، سيزداد قوة، وسيكتسب أهمية أكبر من ذي قبل

اسات اإلستراتيجية يتناول الموضـوع مـن زاويـة عامـل الـردع              بيد أن باحثًا آخر من مركز يافه للدر        -2
  .اإلسرائيلي، وهو عامل ال يجوز التقليل من شأنه في أية تسوية، ناجزة أو مستقبلية مع إسرائيل

يرى هذا الباحث، يائير عفرون، أن معادلة الردع، من جانب إسرائيل، إزاء الفلسطينيين ال تنفك تستند حتـى                  
  :رئيسييناآلن إلى مركبين 

 مستوى اإلنجازات السياسية الذي يتوقعه الفلسطينيون، واإلحباط المرتبط بذلك في ظـّل غيـاب أي                -األول* 
  . تقّدم سياسي

 الرّد اإلسرائيلي الشديد على اإلرهاب وحرب العصابات الذي يلحق أضـراًرا واسـعة ومـستمرة                -الثاني* 
  . بالمجتمع الفلسطيني

لكـن  . ال غير بريء من الغائية، أساًسا في ضوء تطورات الحرب على لبنـان            يمكن أن يكون هذا االستحص    
جوهر ما يقول به هذا الباحث هو أن أية عملية تسوية مع الطرف الفلـسطيني ال بـّد، مـن وجهـة النظـر                        
اإلسرائيلية، أن تبقى محكومة بقدرة القوة اإلسرائيلية، خصوًصا إذا ما أضفنا إلى ذلـك أن المتحكمـين بهـذه                   

لقدرة، من ساسة إسرائيل وعسكرييها على حّد سواء، غير مقتنعين البتة منذ فشل القمة في كامب ديفيـد فـي                    ا
 بأن وجهة الشعب الفلسطيني وقيادته المنتخبة والتمثيلية هي صوب التسوية وعقد الـسالم مـع                2000صيف  
 المفهوم الفلسطيني القائم على قدر نسبي       وقد ال يكون مهًما كثيًرا هنا فيما إذا كان هذا السالم هو وفق            . إسرائيل

فالقناعة ترتبط بالجماعة أكثر من طموحاتها، وأي مفهـوم ينـأى           . من العدل، أو بحسب اإلمالءات اإلسرائيلية     
  .عن اإلمالءات اإلسرائيلية يمكن أن يكون كل شيء، سلبي بطبيعة الحال، سوى أن يكون مفهوًما للسالم
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لعناصر التي تسّوغ إسرائيل من خاللها سياستها األحادية الجانب حيال الفلسطينيين           وعدم االقتناع هذا هو أحد ا     
  . على الصعد كافة

/ ومعروف أن هذه السياسة األحادية الجانب تواصل حكومة إيهود أولمرت التمّسك بها منذ تشكيلها فـي أيـار                 
ومة أريئيل شارون، لمًسا ورؤيـة،       العام الذي رّسخت فيه إسرائيل، بقيادة حك       2005، بعد أن كان     2006مايو  

 اإلسرائيلي، وذلك من خالل     -ما اصطلحنا على تسميته بـ المقاربة األحادية الجانب لتسوية النزاع الفلسطيني          
تطبيق خطة االنفصال عن قطاع غزة وبعض أجزاء من شمال الضفة الغربية، والتي سبق أن وضعها شارون                 

 وسط جديـد هـو      -د، إلى حّد االنفصال عنه أيًضا وتأسيس حزب يمين        ذاته واشتبك من أجلها مع حزبه الليكو      
  . ، كما اشتبك من أجلها مع اليمين اإلسرائيلي المتطرف)إلى األمام(كديما 

 -وبقطع النظر عما أحدثته تلك الخطة والسياسة األحادية الجانب عموًما من تداعيات على المـشهد الـسياسي                
آلن، فإن أبرز إسقاطاتهما على المستوى الخارجي تجلّـت فـي ركـل أشـّد               الحزبي اإلسرائيلي الداخلي إلى ا    

إصراًرا لما يعرف باسم عملية السالم، من جهة وفي استمرار تجاهل الطرف الفلسطيني كشريك ذي صلة في                 
وبينما كانت الحجة الرئيسة لهذا التجاهل، قبل ذلك، متخفية وراء          . المفاوضات، من جهة أخرى موازية ومكملة     

عار غير ذي صلة حيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات فإنها سرعان ما أصـبحت متخفيـة وراء                  ش
وانسحب هذا التجاهل أيًضا، من بـين       ). أبو مازن (شعار األداء الضعيف والواهن حيال الرئيس محمود عباس         

خالء واالنسحاب من غزة    أمور أخرى، حتى على دور السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها في إنجاح خطوة اإل            
  .وشمال الضفة

، ومـع اقتـراب موعـد هـذه         2005وحتى من قبل ظهور نتائج االنتخابات الفلسطينية، وتحديًدا في أواخـر            
، بدأ الجانب اإلسرائيلي بالحديث علنًا عن       2006يناير  /  كانون الثاني  25االنتخابات الفلسطينية التي جرت في      
وزها في االنتخابات التشريعية، ورفضه التعامل مع أية حكومة فلـسطينية           رفض التعامل مع حماس في حال ف      

وهددت الحكومة اإلسرائيلية الشعب الفلسطيني وسلطته علنا بوقف تحويـل المـستحقات            . تشارك فيها حماس  
المالية الفلسطينية من الجمارك والضرائب للسلطة الوطنية وألية حكومة تشارك فيها حماس، واتخـذت اإلدارة               

  .األميركية ودول االتحاد األوروبي الموقف ذاته علنًا
مع ذلك لم تكف إسرائيل عن الترويج بأنها ستبقى ترى في السلطة الوطنية الفلسطينية، قبل أي شيء، عنوانًـا                   

  . في نزع سالح الفصائل الفلسطينية وفي حماية حدودها مع قطاع غزة من القصف الصاروخي المستمر
ناك اآلن، ارتباطًا بالحرب على لبنان، دعوات إلى العودة لرؤيـة الجانـب الفلـسطيني،               كما سبقت اإلشارة ه   

بسلطته الوطنية وأحيانًا بحكومته، شريكًا في التسويات المطروحة، وباألخص خطة التجميع لرئيس الحكومـة              
 اإلسـرائيلي،   وهي دعوات ال تزال في الهامش الـسياسي       . اإلسرائيلي وخطة خريطة الطريق للرباعية الدولية     

، الذي بّرر ذلـك  )2006يديعوت أحرونوت، الفاتح من آب (يهوشواع . ب. حسبما عّبر عن ذلك مثالً الكاتب أ  
. باألهمية القصوى للفصل من ناحية الوعي ومن الناحية السياسية بين المشكلة الفلسطينية وبين المشكلة اللبنانية              

وإنما على العكس، فإن حرب الجهاد األيديولوجية       . لفلسطينيينحزب اهللا وإيران ال يقاتالن من أجل ا       : وأضاف
للمتطرفين الشيعة في سبيل الموت إلسرائيل وإعادة اليهود إلى أوروبا، كما أقوال رئيس إيران، تلحق ضـرًرا                 

  .فادًحا بإمكانية حّل المشكلة الفلسطينية وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي
ية لدى أصحاب القرار أو لم تجد، وهي كما هو بـّين تقـع علـى آذان          وسواء وجدت هذه الدعوات آذانًا صاغ     

. صّماء، فإنها في العمق دعوات تنطلق بصورة رئيسة من رؤية وظيفية للسلطة الوطنية والحكومة الفلـسطينية               
وهي رؤية تشكل الوجه اآلخر من المعادلة التي تسعى فقط إلى بلوغ الغايات المندرجة في خدمـة المـصالح                   

  .ائيلية من عملية السالم المركولةاإلسر
وللتذكير فإنه خالل االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة، التي ما زالت نتائجها تترّدد وتتداعى إلى أيامنا، بـرز أن                 
هناك موضوًعا واحًدا طغى دون ما عداه على األجندة العامة لمعظم الناخبين، وهو الموضوع نفسه الطـاغي                 
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زبي اإلسرائيلي، وال سيما في أعقاب فشل محادثات كامب ديفيـد وإعـالن ألــال               على الخطاب الشعبي والح   
كيف يمكن التخلص من العرب، أو على األقل كيف يمكن          : هذا الموضوع هو  . شريك الذي أطلقه إيهود باراك    

  . ؟التخلص من غالبيتهم، ال كيف يمكن مفاوضتهم أو حتى التحاور معهم على أقل تعديل
  :أظهرت نتائج تلك االنتخابات للقاصي والداني ما يليوفي هذا الخصوص 

 -باألساس اقتـصادية  ( حزب العمل برئاسة عمير بيرتس حاول عبثاً أن يطرح على األجندة العامة مواضيع               -
تبدو ذات أهمية خاصة، لكن هذه المواضيع اعتبرت ليست ذات صلة بالنسبة لهـواجس ورغبـات                ) اجتماعية

  .هر اآلن عديمة األهمية تماًما بعد بالئه في الحرب وآثامهاوهي تظ. غالبية الجمهور
  . األحزاب الحريدية ليست لديها تقريباً مثل هذه المشكلة، فـ كل شيء في يدي اهللا من ناحيتها-
ليسا مؤهلين لطرح وتزعم مثل هذا الحل ولذلك فقد اختفى الحزب األول            )  الديني -القومي( شينوي والمفدال    -

  .ي حين دفع الثاني ثمناً باهظاًمن الخريطة ف
 ال إعادة تقسيم للبالد وال ترانسفير للعرب والذي ما زال يعتبر غيـر              - الليكود أيضاً ال يستطيع اقتراح شيء      -

  .  ما عدا الخيار األسوأ وهو استمرار وتصعيد النزاع-الئق من ناحية سياسية
وهئيحـود  ) سرائيل بيتنا، بزعامة أفيغدور ليبرمـان     إ( اليمين المتطرف، المتجّسد في حزبي يسرائيل بيتينو         -

  . ، يتعهد من جهته باقتالع غالبية العرب مما يسمى أرض إسرائيل)االتحاد الوطني(هليئومي 
 أما حزب كديما فيتعهد بتنفيذ الخيار، الذي يعتبره غالبية المعلقين وعلماء السياسة األكثر واقعية اليوم، وهو                 -

  .. يخدم قبل أي شيء بقاء إسرائيل دولة ذات غالبية يهوديةالفصل التدريجي، الذي
  22/8/2006 48عرب 

 
  :كاريكاتير .69
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