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  الشروط الدولية وراء عدم حل القضايا العالقة مع حماسحرص عباس على استجابة  .1
كشفت مصادر فلسطينية للحياة ان الرئيس       :غزة فتحي صباح   نقالً عن مراسلها في      23/8/2006 الحياة   نشرت

محمود عباس غادر قطاع غزة قبل أيام بعد اخفاق الجهود الرامية للتوصل الى حلـول للقـضايا التـي جـاء                     
وقالت المصادر ان عباس غضب غضباً شـديدا ممـا          . الحكومة اسماعيل هنية والفصائل   لمناقشتها مع رئيس    

اعتبره شروطاً وضعتها حماس لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهي احدى القضايا الثالث المهمة التي جـاء                
 احدى  واضافت المصادر ان عباس ارسل الى هنية       .الى غزة للتباحث فيها مع حماس وهنية والفصائل االخرى        

الشخصيات المقربة من حماس والحكومة رسالة مفادها انه يرفض هذه الشروط، ويعتبر نفسه كأنه لم يسمع بها                 
وفي هذا السياق، ذكرت المصادر ان عباس بات يرغب بتشكيل حكومة تكنوقراط في مرحلـة مـا بعـد                   . أبداً

ورجحت ان تكون تلك الرغبـة      . ة وطنية لبنان، علما انه كان يسعى في الفترة السابقة الى تشكيل حكومة وحد           
وزادت  .نابعة من حرص عباس على االستجابة لطلبات او ضغوط دولية، خصوصا من الواليـات المتحـدة               

المصادر نفسها ان عددا من قياديي فتح ايضا يضغطون على عباس ليطلـب مـن حمـاس تـشكيل حكومـة                   
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ذ وطني تكون مقدمة وتمهيداً الجـراء انتخابـات   تكنوقراط، فيما فضل عدد آخر حكومة طوارئ وطنية او انقا        
تشريعية مبكرة، اعتقادا منهم ان الفشل الذي منيت به حكومة هنية على مختلف الصعد ادى الى تراجع شـعبية              

واشارت الى عدم وجود مشاورات جدية حتى       . حماس ما يشكل فرصة امام فتح لتعديل ميزان القوى لصالحها         
صر عليها معظم الفصائل بما فيها حماس، الفتة الى ان هنية وحماس ينتظران اآلن              اآلن لتشكيل حكومة وحدة ي    

واشارت الى ان غضب عبـاس وحـال         .عودة عباس مرة أخرى الى غزة خالل للعودة الى بحث هذه القضية           
االحباط التي اصيب بها ايضا في غزة، دفعاه الى مغادرة القطاع وان ذلك جاء في اعقاب عـدم تمكنـه مـن                      

وختمت المصادر بالقول ان عباس فـشل ايـضا فـي           . األسيرتوصل الى حل في قضية الجندي االسرائيلي        ال
وكشفت المصادر ان الفصائل التـي لهـا اجنحـة          . انتزاع موقف موحد من الفصائل بالعودة الى مربع التهدئة        

ينها ومع الحكومة ايـضا     عسكرية وهي فتح وحماس والجهاد، والجبهتان الشعبية والديموقراطية اتفقت في ما ب           
على ضرورة العودة الى التهدئة وان يقوم هنية ببحث االمر مع عباس واطراف اخرى منها مصر، للتوصـل                  

  .الى التبادلية في التهدئة، واالتفاق على موعد بدء سريانها من جديد
 عـزام    إلى أن  كاالتوال  وعن القدس كامل ابراهيم  نقالً عن مراسلها في      23/8/2006الرأي األردنية   وأشارت  

 قال امس ان الرئيس عباس لن يشكل حكومة وحدة وطنية مالم تقبل حمـاس               البرلمانيةاالحمد رئيس كتلة فتح     
 عباس لن يبحث موضوع حكومة الوحـدة        :وقال االحمد  .بوضوح برنامجا سياسيا يتضمن االعتراف باسرائيل     
  .الوطنية اال بعد التوصل التفاق سياسي مع حماس

 لن تجرنا فـتح لالعتـراف       :واوضح .د مسؤولي حماس في غزة ان ذلك ليس ضمن برنامج الحركة          وقال اح 
نريـد  . ال نريـد الرواتـب    . واضاف اذا كانت الرواتب ستأتي مقابل مواقف سياسية فليبق الحصار          .باسرائيل

  .هذا هو خيارنا الوحيد. مواصلة المقاومة
 بين الخيارات التي امام عباس حل الحكومة الحالية وتعيـين           وقال نبيل عمرو انه اذا لم توافق حماس فان من         

  .حكومة انتقالية من التكنوقراط قبل اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة
مصادر فلسطينية مطلعة نفت ما أوردتـه  أن ألفت حداد   نقالً عن مراسلته     23/8/2006 48عرب  وأورد موقع   

 إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من تكنوقراط كبـديل لحكومـة            بعض وسائل اإلعالم عن سعي الرئيس عباس      
وبينت المصادر أن عباس ال يمكـن        !الوحدة الوطنية، إلنهاء الحصار المالي والسياسي المفروض على السلطة        

كما نفـت    .أن يلجأ لمثل ذلك، الن هناك توافقاً وطنياً شامالً بين كل الفصائل حول تشكيل حكومة وحدة وطنية                
كما نفت بعض األسماء التي رشحت لتولي حقائب         . أي تدخالت خارجية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة       المصادر

وزارية في حكومة اإلنقاذ الوطني ما أوردته وسائل اإلعالم، موضحة انه ال علم لها بأي شيء من هذا القبيل،                   
  .ولم يعرض عليها أي حقائب وزارية

 عن مراسلها في فلسطين عبد الرازق أبو جزر وعن الوكـاالت أن             نقالً 23/8/2006 يةيام البحرين األوذكرت  
 وقـال هنيـة خـالل االجتمـاع          . اسماعيل هنية اكد امس ان حكومة الوحدة الوطنية ستكون مفتوحة للجميـع           

نحن جادون وصادقون فيما نقول واوضحنا ان حكومة الوحدة الوطنية سـتكون مفتوحـة              :  لحكومةل   االسبوعي
ونحن من جهتنا لـم نـضع اشـتراطات      :  واضاف  . تحمل المسؤولية    في   يتشارك المجموع الوطني     للجميع كي 

ومة الوحدة الوطنيـة والـشراكة      مسبقة كما صور البعض بل وضعنا اسسا ومحددات تكفل ان تعزز هذه الحك            
    .لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني   السياسية وتكون مدخال

حنان عشراوي في   .شككت د  :رام اهللا وليد عوض   نقالً عن مراسلها في      23/8/2006القدس العربي   وجاء في   
جدية المشاورات الجارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع مواجهة الحصار المفروض علي الفلـسطينيين              

وطالبت عشراوي في حديثها مع القـدس العربـي بتـشكيل            .وقادرة علي التحرك سياسيا علي الصعيد الدولي      
ـ     . من الكفاءات والمهنيين القادرين علي مواجهة الحصار المفروض        حكومة  امكانيـة   ىواشارت عـشراوي ال

تشكيل تلك الحكومة اذا وضعت المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية، ومؤكدة ان هناك اقتراحـا لتـشكيل                 
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واوضـحت ان    . فيهـا  تجمع يضم الرئاسة الفلسطينية ومنظمة التحرير بعد مشاركة جميع االطراف الفلسطينية          
وألمحـت   .مهام ذلك التجمع وضع البرنامج السياسي للسلطة واتخاذ القرارات المصيرية للـشعب الفلـسطيني             

وبـشأن المطلـب     . علم بـذلك االقتـراح     ى عل ىعشراوي ان االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موس        
ـ       اكد رىاالمريكي عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق وثيقة االس          ىت عشراوي بان الفلسطينيين قادرون عل

 .تحديد مصالحهم واتخاذ القرارات الواعية والقادرة علي خدمة مصالحهم
 قال سامي ابو زهري الناطق الرسـمي        ىوحول رفض االدارة االمريكية تشكيل حكومة محكومة بوثيقة االسر        

واضـاف ابـو    .ي وليس امريكـي باسم حماس للقدس العربي نحن نتحدث عن حكومة فلسطينية بقرار فلسطين      
وبشأن اعتزام عباس تشكيل حكومة     . زهري لن نقبل ونسمح بوجود حكومة فلسطينية وفق الرغبات االمريكية         

 ان الذي تم االتفاق عليه هـو        ى الرئيس ومشددا عل   منإنقاذ وطني من تكنوقراط قال ابو زهري لم نسمع ذلك           
وشدد ابو  . ىلوطني التي تسمح لحماس بقيادة الحكومة مرة اخر       تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق وثيقة التفاهم ا       

 . ان كل ما يتردد في وسائل االعالم مخالف لما تم االتفاق عليه بين الرئيس والحكومةىزهري عل
  

   تزال غير مستقرة جنوب الليطانيمااألوضاع  .2
مـاكن   خصوصاً فـي األ    غير مستقرة جنوب نهر الليطاني،    ما تزال   األوضاع   أن   23/8/2006النهار  نشرت  

 حيث  .المحاذية للحدود الدولية، في ظل استمرار جيوب إسرائيلية وتحركات عسكرية تحصل تحت جنح الظالم             
في بعض   يزالون يتمركزون    مالى مصادر أمنية، ان اإلسرائيليين      إفادت مراسلة النهار في مرجعيون استناداً       أ

سرائيليين يقيمون حواجز طيارة من حين الـى آخـر فـي            إن جنوداً   أوكشفت المصادر نفسها    بلدات الجنوب،   
البلدات التي ينتشرون في محيطها، وهم يرتدون بزة عسكرية شبيهة ببزة الجيش اللبناني، ويخفون في مكـان                 

  . مجاور السيارة العسكرية التي تقلهم لئال تفضحهم
ة بتحليقها فوق معظم القرى والبلدات       انتهاك األجواء اللبناني    أن إسرائيل واصلت   23/8/2006السفير  وأضافت  

مس، قنابل مضيئة فوق مزارع شبعا المحتلـة، وخـط          أسرائيلي فجر   جيش اإل الوأطلق  ،  وتنفيذ غارات وهمية  
التماس لهذه المزارع مع المناطق المحاذية في العرقوب، وسمعت صباحاً سلسلة انفجـارات داخـل المـزارع       

كما سـجل    .جواء العرقوب وحاصبيا ومرجعيون   أمن دون طيار في     المحتلة في ظل تحليق لطائرات استطالع       
. تحليق للطيران اإلسرائيلي فوق منطقة صور والقطاع الشرقي من الجنوب والبقاع الغربـي وإقلـيم التفـاح                

  . وظهراً، سجل تحليق للطائرات فوق بعلبك والبقاع الشمالي ومرتفعات السلسلة الشرقية
  

  ة االنتقالية ويتخوف من قرار دولي جديد يبرر تمديدهالبنان يطالب باختصار المرحل .3
قالت مصادر وزارية رفيعة أن ال مصلحة للبنان في صدور قرار جديد عن مجلس األمن               :  محمد شقير  ،بيروت

لـى أنـه    إوعزت الـسبب    .  الذي صدر أخيراً، أو لتوضيح آلية تطبيقه       1701الدولي سواء كان ملحقاً بالقرار      
تمديد الفترة االنتقالية التي توفر إلسرائيل غطاء دولياً لإلبقاء على جيشها متمركزاً فـي              سيترتب على صدوره    

 .عدد من البلدات الجنوبية الحدودية الواقعة على الخط األزرق وما يمكن أن ينجم عنه مـن شـحن لألجـواء                   
ام لألمم المتحدة كـوفي     وأكدت المصادر الوزارية أن رئيس الحكومة السنيورة يواصل اتصاالته مع األمين الع           

رسال القـوات الدوليـة الجديـدة      إاد األوروبي واإلدارة األميركية بغية التسريع في        حأنان ومسؤولين في االت   
ن اسرائيل تبرر اسـتمرار حـصارها بتـأخر وصـول           إقالت   و .لتعزيز دور ومهام قــوات يونيـــفيل    

 والتـي   ،لى جانب األجهزة األمنية اللبنانية    إ العمليات   التعزيزات العسكرية الدولية التي ستكون جزءاً من غرفة       
ليها مهمة مراقبة المعابر البرية والجوية والبحرية التي تربط لبنان بالخارج، للتأكد من عدم وصـول                إسيوكل  

   .أسلحة لغير القوى الشرعية اللبنانية
  23/8/2006الحياة 
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  مساعداته الالإنسانيةبوش شريك إسرائيل في جرائمها ولبنان بغنى عن : الحص .4

سرائيل في الجرائم النكراء    ريك إل شنه  أميركي جورج بوش ب   وصف الرئيس سليم الحص، الرئيس األ     : بيروت
 مباشـرة   نسانية، ونعتبره مـسؤوالً   إ الال  الرئيس بوش  ننا في غنى عن مساعدات    إوقال  . التي ارتكبتها في لبنان   

نسانية فالشعب  إذا قبلت الحكومة اللبنانية مساعداته الال     إائيلي، و سرعن المحنة التي حلت بلبنان على يد العدو اإل        
و استنكار  أ كل يوم، وال نسمع كلمة رفض        1701ن اسرائيل تنتهك القرار الدولي      إثم  . بي سيقاطعها اللبناني األ 

بقـى  يأن  نحن نفـضل     .ن االنتهاكات هي بمباركة من الدولة العظمى      أوهذا دليل على    . ميركيةدارة األ من اإل 
 هـذا   ،سـرائيلية ن تخضع الطائرات المغادرة للتفتيش في عمان لحساب االسـتخبارات اإل          أ على   المطار مقفالً 

ن تتقـدم بـشكوى     ألـى   إودعا الحص الحكومة اللبنانية      .ردن لأل يضاًأنما  إذالل ليس للبنان فحسب و    منتهى اإل 
ن تقرن هذه الـشكوى بحملـة سياسـية         أا، و ميركي له سرائيلية وضد الدعم األ   شديدة اللهجة عن االنتهاكات اإل    

  . عن كرامة لبنان وحريته وسيادته، دفاعاً ودولياًعالمية واسعة، عربياًإودبلوماسية و
  23/8/2006الشرق األوسط 

  
    مليار دوالر15خسائر لبنان أكثر من : األمم المتحدة .5

ر على لبنان قضى على جهـود إعـادة         أعلن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أمس أن القصف اإلسرائيلي األخي         
 مليار دوالر   15 سنة للنهوض ومحو آثار الحرب األهلية، مقدراً الخسائر بأكثر من            15اإلعمار التي بدأها منذ     

   .أميركي
  23/8/2006المستقبل 

  
   عاماً من االعتقال 28سمير القنطار واثق من اإلفراج  عنه بعد  .6

سة مانديال لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين، عن عميد األسرى نقلت مؤس: القدس المحتلة ـ حسن مواسي
  .تفاؤله الكبير في اقتراب اإلفراج عنه في صفقة لتبادل األسرى

  23/8/2006المستقبل 
  

  تتمحور حول عالقته بحماسالدويك اسرائيل توجه الئحة اتهام الى  .7
وجهت محكمـة   : وكاالتوعن ال غزة  و  رام اهللا  في   الوطننقالً عن مكتب     23/8/2006الوطن العمانية   نشرت  

 .عسكرية اسرائيلية تهمة االنتماء إلى منظمة ارهابية إلى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيـز الـدويك               
وقـال أسـامة     .وصدر هذا القرار االتهامي عن النائب العام العسكري االسرائيلي في محكمة عوفر العسكرية            

فة إلى االنتماء إلى منظمة ارهابية وجهت إلى دويك تهمتان اخريان همـا              إضا :السعدي أحد محامي الدويك إنه    
وفـي   .ترؤس المجلس التشريعي بصفته ممثال عن منظمة ارهابية وقيامه بنشاطات لـصالح هـذه المنظمـة               

 لقـد  :وقـال . تصريحات أدلى بها إلى الصحفيين داخل قاعة المحاكمة أنكر الدويك على اسرائيل حق محاكمته     
وأوضـح أنـه    . لخطف وأنا الرئيس المنتخب للمجلس التشريعي وال تتمتع هذه المحكمة بأي شرعية           تعرضت ل 

  .وحدد موعد الجلسة المقبلة في الحادي والثالثين من الشهر الجاري. معتقل في ظروف صعبة
رائيلية وجهت المحكمة العسكرية االس    :محمد يونس نقالً عن مراسلها في رام اهللا        23/8/2006الحياة  وأضافت  

الدويك، تمحورت حول عالقته بقائمة االصالح والتغيير، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع اتهاماً             .الئحة اتهام ضد د   
واتهم رئـيس النيابـة     . الدويك الى المحكمة مقيد الرجلين    .وجلب عسكريون اسرائيليون د    .سياسياً وليس امنياً  

 .عبر اتصال هاتفي طلب فيه منه تحويل مبلغ مـالي كبيـر           العسكرية الدكتور الدويك بالتعامل مع خالد مشعل        
الدويك قال ان هذه التهمة التي اوردها رئيس النيابة ال قيمة لها            .لكن المحامي احمد صفية من هيئة الدفاع عن د        
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 واعتبرها صفية احدى االكاذيب التي تستخدمها السلطات االسرائيلية في        . النها لم ترد مكتوبة في الئحة االتهام      
الدويك بنـاء علـى     .واشار الى ان الئحة االتهام وجهت الى د        . والنواب والوزراء المعتقلين   الدويك.محاكمة د 

المعلومات المعروفة عن خوضه االنتخابات في قائمة التغيير واالصالح، واختياره من جانـب الكتلـة رئيـسا        
وقد وافق القاضي على طلب      .جازه الحالي الدويك من مكان احت   .وطالبت هيئة الدفاع بنقل د     .للمجلس التشريعي 

الدفاع ادخال طبيب مستقل الجراء فحوص طبية للدكتور الدويك، لكنه رفض نقله من الزنزانة التـي يحتجـز                  
  .فيها

  . وحوكم الى جانب الدويك امس عضو المجلس التشريعي فضل صالح ووجهت له تهم مماثلة
 ان اسرائيل ترمي من وراء استهداف النواب الى ضـرب           حسن خريشة .وقال نائب رئيس المجلس التشريعي د     

المؤسسة التشريعية الفلسطينية وان الرد عليها يكمن في مواصلة المجلس التشريعي العمل في مختلف الظروف               
  .واالحوال

  
  سرائيل بقيادة انقالب سياسي  لن نسمح ال: هنية .8

صـرح   :وكاالت وعن ال  رام اهللا رائد الفي   وة  غزنقالً عن مراسلها في      23/8/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أمس في كلمة ألقاها تضامنا مع النـواب المعتقلـين بأنـه ال يمكـن                    

نوجه النداء جنبا إلى جنب مع إخواننا في        : وأضاف .إلسرائيل أن تقود انقالبا سياسيا على البرلمان الفلسطيني       
. ول العربية الشقيقة وللدول اإلسالمية والصديقة بأن تتدخل لوقف هذا التدهور الـسياسي            المجلس التشريعي للد  

وطالـب  . وعقد المجلس التشريعي أمس جلسة طارئة تضامنا مع األعضاء والوزراء الذين اختطفتهم إسرائيل            
  . عدد من المتحدثين بضرورة تكثيف العمل لتأمين اإلفراج عن النواب والوزراء المختطفين

أكد إسماعيل هنية أن الحكومة الفلسطينية والمجلـس         :23/8/2006 األيام الفلسطينية     في كتب فايز أبو عون   و
التشريعي سيستمران في أداء مهامهما وحمل الرسالة وتحقيق األهداف الوطنيـة رغـم االعتقـاالت للنـواب                 

ق الشعب الفلسطيني وثوابته وثوابت     والوزراء، مضيفاً أن عمل هذا البرلمان العتيد سيستمر في الدفاع عن حقو           
 أقول للعدو اإلسرائيلي ال تحلم بفوضى داخلية، وال بانتكاسات سياسية، وال بتقديم تنـازالت               :وقال هنية . األمة

أي مخططات يعتقد االحتالل أنه قـادر علـى         : وأضاف قائالً  .إطالقاً، هذا أمر غير وارد عندنا على اإلطالق       
ا شعب انتخب وعبر عن إرادته، كما وقال كلمته، وأعطى ثقته لكل أعضاء البرلمـان            تنفيذها هو واهم، ألن هذ    

ولفت هنية إلى أن أي تغيرات في الساحة الفلسطينية تنطلق من تقدير الحكومة ورؤيتهـا    .والحكومة الفلسطينية 
عبرت عن  وأضاف أن الشعب الفلسطيني شعب واع وقواه واعية،          .وال يمكن أن تنطلق تحت ضغط االحتالل      

أصالتها من خالل كل جلسات البرلمانات السابقة، موجهاً في الوقت نفسه تحيته للكتل البرلمانية على موقفهـا                 
ولفت إلى ضرورة التزام الحكومـة بحـق الـشعب           .الوطني، الذي شكلت فيه شبكة أمان للبرلمان والحكومة       

ادة المقاومة ال في غزة وال في الضفة، وال في أي           ال يمكن أن تنكسر إر    : الفلسطيني في مقاومة االحتالل، قائالً    
مكان، بل بالعكس هذا مشروع تجذر في واقع األمة اليوم، بعد هذه الحرب الذي قادها االحـتالل ضـد أهلنـا                

إنهم يتصورون أن هذا التصعيد العسكري واالغتياالت واعتقال النواب والـوزراء           : وأضاف .وشعبنا في لبنان  
 الشعب الفلسطيني، ويدفعه للتخلي عن مقاومة صموده، داعياً في الوقت نفسه البرلمانـات              يمكن أن تكسر إرادة   

العربية واإلسالمية والصديقة للتدخل لوقف هذا التدهور السياسي الذي يسعى االحتالل إلى خلقه داخل الـساحة                
دويك وكافة الـوزراء    .هم د الفلسطينية، وطالبهم بالتدخل العاجل من أجل تأمين اإلفراج عن النواب وفي مقدمت           

  . آالف أسير فلسطيني10الشاعر، واإلفراج عن أكثر من .وفي مقدمتهم نائب رئيس الوزراء د
رئيس مجلـس الـشعب    إلى أن غزة أشرف الهورنقالً عن مراسلها في    23/8/2006القدس العربي   وأشارت  

ونبيه بري رئيس مجلـس النـواب       المصري احمد سرور وعبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب االردني           
اللبناني ومحمد المصيري رئيس مجلس األمة الكويتي وعبد الواحد الراضي رئيس المجلس المغربـي وسـليم                
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 خالل المهرجان واالعتصام التضامني عبر الهـاتف الـي          واالزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تحدث     
ها المتحدثون المجتمع الدولي والبرلمانات العالمية بالعمل       الحشود التي اعتصمت في باحة التشريعي طالب خالل       

الفوري مع إسرائيل من أجل ضمان إطالق سراح النواب المختطفـين واحتـرام إرادة الفلـسطينيين ونتـائج                  
االنتخابات التشريعية والديمقراطية، مؤكدين أن االحتالل من خـالل عمليـة اختطـاف النـواب والـوزراء                 

 . ضعاف اإلرادة والنظام السياسي الفلسطيني بأسرهالفلسطينيين يهدف إل
  

   ماليين للبلديات7 مليون شيكٍل للعّمال و22الحكومة قّررت صرف : حمد .9
إن الحكومة قررت في جلستها المنعقـدة الثالثـاء         : غازي حمد، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية     . قال د  :غزة

 خمسين ألف عامل من بينهم قطاع الصيادين، مشيراً إلـى            تُوزَّع على نحو   ، مليون شيكل  22صرف مبلغ نحو    
إن وزير العمل سـيقوم بإعـداد الكـشوف         : وقال حمد  .أن هذا القرار يأتي لتخفيف المعاناة عن كاهل العمال        

 ماليـين   3وأضاف أن الحكومة قررت كذلك صرف مبلغ        . الالزمة لتوزيع هذه المبالغ  على الفئات المستحقة       
 مليون شيكل   2.5كما قررت الحكومة صرف مبلغ       . ماليين شيكل لبلديات الضفة    4 قطاع غزة و   شيكل لبلديات 

  . كمتأخّراٍت لشريحة المدرسين في وزارة التربية والتعليم
 22/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  بإشتباكات مع االحتالل في غزة    من سرايا القدس  شهداء 3 .10

 قوات االحتالل االسرائيلي حملة أمطار الصيف على غزة، وعثرت الطـواقم           واصلت:  عالء المشهراوي  ،غزة
الطبية الفلسطينية على جثامين ثالثة شهداء من سرايا القدس سقطوا برصاص االحتالل في منطقة تقع شـرق                 

ت وتوغلت عشرات الدبابا  . خان يونس، خالل اشتباكات عنيفة الليلة قبل الماضية بين مقاومين وجيش االحتالل           
ن القوات اعتقلت خمـسة     اوقال متحدث باسم جيش االحتالل      . والعربات المدرعة لفترة قصيرة في  الشجاعية      

وافادت مصادر صحفية أن طائرة     . مقاومين كانوا متحصنين داخل مبنى في المنطقة من بينهم اثنان من حماس           
د ودمرته تدميرا كامال، وكانـت      حربية أطلقت صاروخا باتجاه منزل القيادي في حماس احمد منصور ابو حمي           

 وفي المقابل أعلنـت كتائـب القـسام         .الطائرات قد قصفت منزال مكونا من طابقين يعود ألحد نشطاء الجهاد          
واطالق صاروخ من طـراز بتـار        مسؤوليتها عن اطالق ثالث قذائف من طراز ياسين على قوات االحتالل،          

كما أعلنت كتائب   . عترف الجيش االسرائيلي باصابة جندي    وقذيفتي هاون على التجمع نفسه وقنص جندي وقد ا        
الشهيد ابو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية مسؤوليتها عن قصف موقـع عـسكري إسـرائيلي                 

واعلنت كتائب شـهداء    . شرقي مخيم المغازي بقذيفتي هاون في الذكرى الخامسة الستشهاد ابو علي مصطفى           
 عبوتين ناسفتين بعدد من سيارات الجيب العسكرية االسـرائيلية بـالقرب مـن              األقصى مسؤوليتها عن تفجير   
   . المستشفى الوطني في نابلس

23/8/2006 االتحاد االماراتية  
  

 مركزية فتح تعقد اجتماعها الثانـي في عمان اليوم  .11
وطني الفلسطيني في   تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعها الثاني في مقر المجلس ال          :  كمال زكارنة  ،عمان

ويأتي .  بحضور الرئيس عباس وامين سر اللجنة المركزية فاروق القدومي         16عمان اليوم بكامل اعضائها الـ      
 وتبحـث   .هذا االجتماع استكماال لالجتماع االول الذي عقدته اللجنة المركزية في عمان مطلع العـام الحـالي               

عام والوضع داخل حركة فتح بشكل خاص وآليات الخروج         مركزية في اجتماعها االوضاع الفلسطينية بشكل       ال
من المأزق الذي يمر به الشعب الفلسطيني وخاصة االوضاع االقتصادية الصعبة وسبل تطبيق وثيقة االسرى،               
وكيفية تحريك العملية السياسية في المنطقة وتفعيل منظمة التحريـر الفلـسطينية ودراسـة مقترحـات واراء                 
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كيل المجلس الوطني الفلسطيني واالوضاع في لبنان في ضوء نتائج المواجهة العـسكرية             الفصائل في اعادة تش   
مركزية االستعدادات والترتيبات لعقد المؤتمر العـام الـسادس للحركـة           الكما تبحث    .بين حزب اهللا واسرائيل   

خابات الداخلية في هذه    قطاع واجراء االنت  الوالمؤتمرات الحركية التي تعقد حاليا في مختلف االقاليم في الضفة و          
 .االقاليم تمهيدا لعقد المؤتمر العام للحركة

23/8/2006الدستور   
 

  رئيس تيار التوحيد اللبناني مشعل يلتقي .12
خالد مشعل في دمشق، الى توحيد كـل الجهـود          لدعا رئيس تيار التوحيد اللبناني، وئام وهاب، خالل زيارته          

تسبق السقوط النهائي للمشروع االميركي الذي يهـدف الـى تفتيـت            والتنبه الى خطورة المرحلة المقبلة التي       
واكد وهاب بعد اللقاء على الدور المهم الذي لعبته المقاومات العربية من العراق الى فلسطين ولبنـان                 . المنطقة

لمواجهة هذا المشروع، واعتبر ان الضربات التي لحقت بهذا المشروع قد تجعل من خطورته تـزداد خـالل                  
لة المقبلة وهو قد يستنفر احتياطات اخرى على الساحات الفلسطينية واللبنانيـة والعربيـة لمزيـد مـن                  المرح

  .التخريب
23/8/2006السفير   

  
  اإلسرائيلية أمام ائتالف بديل أو انتخابات مبكرةالحكومة  .13

ئيلي، بات االئتالف الحكومي االسراأن : الناصرة مراسلها من اسعد تلحميعن  23/8/2006الحياة نشرت  
في اعقاب فشل الحرب على لبنان، مهدداً باالنهيار بعد اقل من أربعة شهور على تشكيله في ظل المشكالت 

وتنذر هذه المشكالت بتشكيل ائتالف بديل او باجراء انتخابات . التي تعصف بالحزبين الكبيرين اللذين يشكالنه
أن يرفض اولمرت تشكيل لجنة تحقيق رسمية في مسار زمة، توقع الومن األمور التي تزيد ا. برلمانية مبكرة

واندلعت امس الشرارة األولى للمعركة داخل . الحرب على لبنان برئاسة قاض يحدد صالحياتها قانون خاص
حين أجهض نائبان من العمل مشروع قرار القتطاع نصف بليون دوالر من موازنات الوزارات ، االئتالف

لكن معلقين في الشؤون . وزارة الدفاع لتمويل بعض كلفة الحرب على لبناناالجتماعية المختلفة لمصلحة 
ووفقا لكل التوقعات فإن بيرتس  مع االشارة إلى أنه .الحزبية عزوا هذا السلوك الى تفاقم التمرد على بيرتس

اما  .بسيواجه في االنتخابات المقبلة على زعامة العمل في ايار المقبل منافسة جدية مع بعض اقطاب الحز
فيرى بعض أركانه ان انهياره لن يتأخر اذا لم يقم اولمرت بتشكيل مؤسسات تكون صلة وصل مع ، كديما

من جهته، ما يحصل داخل فيما يتابع الليكود . ليكودالجمهور ناخبيه الذين بدأ بعضهم يفكر بالعودة الى حزب 
ج استطالع للرأي بعد الحرب الى انه لو جرت  بعد ان دلت نتائ، آمالً بالعودة الى سدة الحكم،كديما والعمل

  . مقعدا20ً الى 12االنتخابات اليوم لرفع تمثيله االنتخابي من 
أن رئيس إدارة االئتالف الحكومي من كاديما أعلن، أن  :القدس المحتلةمن  22/08/2006قدس برس وذكرت 

 والشروع في هرت، فض الشراكة معوأكد، أنه سيطلب من أولم. حزب العمل، لم يعد ينتمي إلى االئتالف
يرجح المراقبون بأنها ستكون صعبة في ظل االتهامات الموجهة حيث مفاوضات ائتالفية مع أحزاب أخرى، 

  .للحكومة باإلخفاق في إدارة الحرب على لبنان
  

  المستشار القضائي للحكومة يقدم ألولمرت اقتراحات لتشيكل لجنة تحقيق  .14
زوز، بتقديم وثيقة إلى أولمرت، تشرح اإلمكانيات القانونيـة المختلفـة والممكنـة             من المقرر أن يقوم ميني م     

قد بين في الوثيقة سلبيات وإيجابيات كـل        ه  علم أن  و .للتحقيق في اإلخفاقات التي تبينت أثناء الحرب على لبنان        
تحقيق رسمية، أو تشكيل    اإلمكانيات، هي تشكيل لجنة     هذه  وبحسب التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية فإن       .إمكانية
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لجنة فحص حكومية ذات صالحيات بإجراء تحقيق ملزم، أو إجراء تحقيق من قبل مراقب الدولـة، أو لجنـة                   
وجاء أنه يتحـتم علـى       .تحقيق برلمانية، أو لجنة فحص بضمن صالحيات الوزير، أو إجراء تحقيقات داخلية           

لمحكمة العليا ستقوم، يوم األحد، بمناقـشة التمـاس         أولمرت أن يتخذ قراره حتى نهاية األسبوع، خاصة وأن ا         
كما جاء أن مزوز قد أبلـغ        . شجاعة، التي طلبت إصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية         -قدمته حركة أومتس  

أولمرت بأنه ال يوجد أي مانع قضائي من تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وأنه، كمستشار قضائي يعطي الـضوء                  
  .هااألخضر لتشكيل

  23/8/2006 48عرب 
  

  تجميد عمل لجنة التحقيق بشأن اإلخفاق اإلسرائيلي في لبنان .15
قرر أولمرت، بالتشاور مع بيرتس، والمستشار القضائي للحكومة، تجميد عمل لجنة تقصي :  القدس المحتلة

ان، الحقائق العسكرية التي أمر بيرتس بتشكيلها، لفحص اإلخفاق الميداني اإلسرائيلي خالل الحرب على لبن
من جهة أخرى يرى متابعون للشأن اإلسرائيلي و. حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم واحد من بدء عملها

الداخلي، أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية من الممكن أن تؤدي إلى نهاية فترة الحكومة، وأنه قد يتم تحويل هذه 
صالحياتها، هذا إذا لم يرضخ اللجنة إلى لجنة تحقيق حكومية، مع توسيعها لتضم أعضاء جدد وتوسيع 
  .أولمرت لمطالب جنود االحتياط وكثير من السياسيين إلقامة لجنة تحقيق رسمية

  22/08/2006قدس برس 
  

 الحرب في لبنان ليست فشال انما خسارة بالضربة القاضية : طيار اسرائيلي .16
ابعد من الخدمة االحتياطية ذي الرؤوبين بدهتسور، .قال المحلل االسرائيلي د :الناصرة ـ من زهير اندراوس

 فشل استراتيجي لم تتضح بعد بل أمامبعد رفضه قصف غزة، ان الدولة العبرية ليست أمام فشل عسكري فقط، 
تكريس مكانة دولة ى  مثلما أفضت حرب االيام الستة الولفت إلى أنه. ىتبعاته واسقاطاته السلبية بعيدة المد

  . عملية معاكسةىؤدي حرب لبنان الثانية ال، قد تىاسرائيل كدولة اقليمية عظم
  23/8/2006القدس العربي 

  
  سابق يقود حملة القالة حالوتساسرائيلي ضابط  .17

القومندان تاتارسكي الى االعتصام بالقرب من الكنيست للمطالبة  الحرب على لبنان، دفعت اخفاقات :فرح سمير
  .مهم في الحديقة التي تحيط بمقر رئاسة البرلمانانضم اليه امس متظاهرون ونصبوا خي، حيث برحيل حالوتس

  23/8/2006عكاظ 
  

   بيروترفع الحصار بنشر القوة الدولية في مطار: أولمرت .18
 اشترط ايهود اولمرت، امس، نشر القوة الدولية على المعابر الحدودية مع سوريا وفي المطـار                :أب، رويترز 

  .لرفع الحصار البحري والجوي المفروض على لبنان
  23/8/2006لسفير ا

  
  ليفني إلى باريس وروما لمناقشة تعزيز يونيفيل .19

بدأت ليفني زيارة إلى باريس وروما لمناقشة مشاركتيهما في القوة الدولية المعززة :  آرليت خوري-الناصرة 
 من  مصادر في الخارجية إلى أن الغرض الرئيسيأشارتوفي القدس، . المرتقب نشرها في جنوب لبنان

إقناع المسؤولين في البلدين بإرسال عدد كبير من جنودهما للمشاركة في القوات الدولية، كما ستحاول  رحلتها،
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. استشراف موقفي البلدين من نية واشنطن استصدار قرار دولي جديد يضع آلية واضحة لنزع سالح حزب اهللا
 أن تكون ذات كفاءة قتالية  ستحاول اقناع فرنسا بإرسال قوة اكبر من جنودها، على نحو يضمنهاوأكدت أن

  .حزب اهللالعالية قادرة على مواجهة 
  23/8/2006الحياة 

  
  مندوب إسرائيل في األمم المتحدة يطالب بالعمل على إطالق سراح الجنديين األسيرين  .20

طالب مندوب إسرائيل في األمم المتحدة، مندوبي الدول األعضاء في مجلس األمن بالعمل على إطالق سـراح                 
د اإلسرائيليين األسرى، وذلك بناءاً على ما أسماه تعهداتهم في مجلس األمن لدى التصويت على القـرار                 الجنو

، وتجنيد قـوات    هما حذر من النتائج الخطيرة المتوقعة في حال فشل الجهود في إطالق سراح            هوجاء أن  .1701
  .دولية واإلهتمام بالحفاظ على منع وصول السالح إلى لبنان

  23/8/2006 48عرب 
  

  مقتل أحد جنود اإلحتالل اإلسرائيلي في جنوب لبنان  .21
أحد جنود اإلحتالل اإلسرائيلي قتل الليلة الماضية في جنوب لبنان، في           أن  : 23/8/2006 48 عرب   نشر موقع 

  . جراء انفجار عبوة ناسفة، لم يتضح بعد مصدرها،  جنود آخرين3حين أصيب 
  .اسرائيلية انفجار عبوة ناسفة بدبابة حادث كان جراءالأن : 23/8/2006 الجزيرة نتوذكر موقع 

  
  بمشاركة ايرانتحسبا لوقوع مواجهة جديدة   المالجئةتهّيئيدعو لإيتان  .22

وزير المتقاعدين اإلسرائيلي دعـا إلـى إعـداد         أن  : القدس المحتلة  من   23/8/2006 الخليج اإلماراتية    ذكرت
 إسرائيل تحسبا لوقوع مواجهة جديدة ربما تـشترك فيهـا           المالجئ والغرف المحصنة واآلمنة في جميع أنحاء      

أنه يعتزم أن يقدم األحد المقبل على أبعد حـد          ،  إيران حسب قوله، وصرح المدير العام لمكتب رئيس الحكومة        
  .إلى أولمرت مقترحات تهدف إلى االستعداد لحرب مقبلة

يورا ايالند قلل من األضرار التي قد غإلى أن : الناصرة  من23/8/2006 الحياة  مراسل اسعد تلحميولفت
وقال ان الضرر الذي قد تلحقه لن يكون اكبر من ذلك الذي أحدثته . يسببها قصف ايراني بصواريخ بالستية

وأضاف ان اسرائيل تعول على منظومة صواريخ حيتس . الصواريخ التي اطلقها العراق على اسرائيل
 ان ما ينبغي ان يقلق اسرائيل هو احتمال وصول ايران لمح إلىأو. المضادة في مواجهة الصواريخ االيرانية

الى قدرات نووية وان حل هذه المسألة منوط فقط بالموقف األميركي الذي يتخبط بين خيارات مختلفة أسوأها 
  .بالنسبة الى اسرائيل الحل الديبلوماسي

 مسؤول في القيادة العسكرية العليابنيامين غانتز، الأن : دبي من 23/8/2006 الحياة  في رياض قهوجيوكتب
 ان الحكومة االسرائيلية لم تطبق الخطة التي وضعتها القيادة قبل فترة زمنية استعدادا لهجوم محتمل أشار إلى

يبدو  ومن جهة أخرى، . كانت تدعو الى هجوم يستمر شهرينوالتي. لطرد مقاتلي حزب اهللا من جنوب لبنان
سرائيلي هي تزويد المدرعات بأنظمة دفاع الكترونية لتفادي تهديد الصواريخ اآلن ان أهم أولوية للجيش اال

الحديثة المضادة للدروع التي كان مقاتلو حزب اهللا استخدموها بفعالية كبيرة ضد الدبابات وناقالت الجند 
 أحدث نظامين المثير للجدل في اسرائيل اليوم هو أن مصانع السالح االسرائيلية تنتجفي حين أن . االسرائيلية

تجمع مصادر عسكرية في اسرائيل على  وعلى صعيد آخر، .في العالم للدفاع ضد الصواريخ المضادة للدروع
أن الدولة العبرية لن تستطيع تحمل ذل الهزيمة وتبعاتها من تحطم هيبة ردع جيشها في المنطقة لفترة طويلة، 

وترجح هذه المصادر إقدام الحكومة . ة اسرائيلياً في تحقيق أهدافه المنشود1701قرار الخصوصاً اذا فشل 
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 وخاصة لجهة تقديم خارطة األلغام ،االسرائيلية على تعزيز فرص الحل السياسي عبر تنفيذ غالبية بنود القرار
ومناقشة موضوع مزارع شبعا من دون حسمه اذا لم تقدم دمشق على ، ومبادلة جميع األسرى اللبنانيين لديها

وينظر المراقبون الغربيون واالسرائيليون باهتمام كبير لواقع  .زارع رسمياً في مجلس األمن المةإقرار هوي
أول رئيس وزراء اسرائيلي ه يلفت بعض المحللين الى أنفيما . حكومة أولمرت وإمكان بقائها بعد حرب لبنان

رضة قيادة الجيش يدفع في اتجاه الحل الديبلوماسي عوضا عن الحل العسكري، ضاربا بعرض الحائط معا
ولذلك لن يستطيع مقاومة ضغوط القيادة العسكرية ورد فعل الشارع االسرائيلي في حال حدوث . 1701للقرار 

كما أن . أي هجوم صاروخي من لبنان أو في حال لم يخرج سالح حزب اهللا من منطقة جنوب الليطاني
ر االسرائيليين خطراً استراتيجياً بمجرد حزب البعيدة المدى ومن الطراز الباليستي ستصبح بنظالصواريخ 

  .اعالن ايران امتالكها ألسلحة نووية، وذلك لكون هذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية غير تقليدية
  

   مليون دوالر خسائر قطاع الزراعة اإلسرائيلي بسبب صواريخ حزب اهللا74 .23
قطاع في مستعمرات شمال فلسطين، جراء قدرت وزارة الزراعة األضرار التي لحقت بهذا ال: الناصرة

خسائر غير مباشرة ؛ في حين قدرت الخسائر كنحو سبعين مليون دوالر باستمرار الحرب مع حزب اهللا ؛ 
وكانت معطيات إسرائيلية اقتصادية قد أشارت إلى أن ربع المنشآت . المباشرة بنحو أربعة ماليين دوالر

مهددة باإلغالق واإلفالس، في أعقاب ما تسببت به هذه الحرب من والشركات في الدولة العبرية أصبحت 
  .أضرار اقتصادية فادحة لها

  22/08/2006قدس برس 
  

   جندياً إسرائيلياً يرفضون الخدمة مستقبالً احتجاجاً على إهمال القيادة لهم40 .24
بالً احتجاجاً على معاملة  جندياً إسرائيلياً في قوات االحتياط رفضهم الخدمة العسكرية مستق40أعلن : ي ب ا

وعلى نفس الصعيد نقلت يديعوت أحرونوت عن مجموعة أخرى من . سلطات الجيش لهم أثناء حرب لبنان
جنود االحتياط، احتجاجهم على البقاء في جنوب لبنان بعد وقف إطالق النار، مشيرين إلى أن هذه المهام يجب 

  . أيلول المقبل6ة كتيبته أبلغوهم بأنهم سيبقون جنوب لبنان حتىوقال أحد الجنود إن قاد. أن تنفذها قوات نظامية
  23/8/2006المستقبل 

  
  الحرب األخيرة تستدعي إعادة تقييم النظرية األمنية اإلسرائيلية: عسكريون سابقون .25

حذر العديد من المراقبين في إسرائيل من أن الحرب االخيرة بين اسرائيل وحزب اهللا مست بالعديد مـن                   :غزة
قال عوزي ديان إن النظرية االمنيـة االسـرائيلية         حيث  . سس التي قامت عليها النظرية األمنية اإلسرائيلية      األ

لتجنيب العمق المدني والجبهة الداخلية اإلسرائيلية تـأثير         كانت تقوم دوماً على نقل المواجهة الى أرض العدو،        
يرى عوزي عـراد الـذي كـان         فيما   . الحرب الحرب؛ ومضاعفة معاناة التجمعات المدنية العربية بسبب هذه       

مسؤوال لقسم األبحاث في الموساد، أن الحرب األخيرة مست بمبدأ الحرب الخاطفة الذي يشكل عنـصرا مـن                  
ويضيف أن معظم الجهد الحربي يقع على عاتق قوات االحتيـاط ولـيس             . عناصر النظرية األمنية االسرائيلية   

جب على الجيش اإلسرائيلي أن يحسم المواجهة مع العدو ويحرز النـصر            يواالمر الذي   على القوات النظامية؛    
 دوائر صنع القرار السياسي واالمني في اسرائيل الى اعادة صـياغة            ،ودعا كل من ديان وعراد    . بسرعة فائقة 

  .النظرية األمنية االسرائيلية بشكل يتالئم من الظروف المستجدة
  23/8/2006الشرق األوسط 
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  اإلسرائيلي فقد القدرة القتالية  الجيش : هآرتس .26
. كشفت امس هاآرتس عن ان اسلوب العمل البوليسي للجيش االسرائيلي في فلسطين اضعف قدراتـه القتاليـة                

وأكدت ان صفة الجيش االسـرائيلي ـ   . يدرب ويقاتل وهو مجهز كجيش بالمقابل،  ان حزب اهللاىوأشارت ال
 قد فسدت بسبب سـنوات مـن        ،ويق داخل عمق ارض العدو    وتحركات التط  المعروف بطرق الحرب الخاطفة   

 .المشاركة في عمليات قيدتها عاطفياً وسياسياً
  23/8/2006الوفد المصرية 

  
  إسرائيل ستستلم قريبا غواصتي دولفين من ألمانيا بسعر مخفض  .27

وع دولفـين،   جيروزاليم بوست، صباح اليوم، أن إسرائيل وقعت عقدا مع ألمانيا لشراء غواصتين من ن              قالت 
أن الغواصـتين سـتزودان بمحركـات    ذكرت و.  تشير التقارير الغربية أن بإمكانها التسلح بسالح نووي     والتي

كمـا  . تمكنهما من البقاء تحت الماء لفترة أطول من باقي الغواصات التي يستخدمها سالح البحرية اإلسرائيلي              
  .مليار دوالر1.17 وصلت إلىالتي تهماارك بثلث تكلفبحسب العقد الموقع فإن الحكومة األلمانية ستشذكر أنه و

  23/8/2006 48عرب 
  

  صفارات اإلنذار تدوي في صفد منذرة بقرب سقوط صواريخ حزب اهللا .28
هرع العشرات من اإلسرائيليين في مدينة صفد، إلى المالجئ، هرباً من الصواريخ، وذلك بعد : القدس المحتلة

فيما قالت . ، ، ظنا منهم من أن حزب اهللا استأنف إطالق الكاتيوشاأن دوت صفارات اإلنذار في المدينة
يشار إلى أن ما زاد من . الشرطة اإلسرائيلية إن إطالق الصفارات كانت نتيجة خلل فني في أجهزة اإلنذار

خوف اإلسرائيليين، هي التصريحات التي أطلقها القادة السياسيون والعسكريون اإلسرائيليون، بأن الجولة 
  .القادمة من الحرب مع حزب اهللا قد تبدأ بعد أسابيع قليلة

  22/08/2006قدس برس 
  

  أولمرت يعين شطريت قائما بأعمال وزارة القضاء بعد استقالة رامون  .29
قام أولمرت، صباح اليوم بتعيين وزير اإلسكان، مئير شطريت، قائما بأعمال وزارة القـضاء بعـد اسـتقالة                  

  .األخيرأن التعيين مؤقت، إلى حين انتهاء محاكمة وقد أوضح الطرفان . رامون
 23/8/2006 48عرب 

  
  التحرش الجنسي  التحقيق مع كاتساف اليوم بتهمة .30

أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أنها ستقوم باستجواب الرئيس اإلسرائيلي اليـوم، فـي إطـار              : أ ف ب، يو بي أي     
 أجرت تفتيشاً دقيقاً وصـادرت      وكانت قد .  فيها التحقيق الذي تجريه في قضية تحرش جنسي قد يكون متورطاً         

أجهزة كومبيوتر من مكتبه الخاص، وذلك بهدف الكشف في محتوياتها، ومن بينها رسائل الكترونيـة أرسـلها                 
توقعت مصادر سياسية في إسرائيل أن يقدم       فيما  . لموظفات في مقر الرئاسة اشتكين من أنه تحرش بهن جنسياً         

من األسـماء المطروحـة لتـولي هـذا         ويشار على هذا الصعيد إلى أن       . ألسابيع المقبلة كاتساف استقالته في ا   
المنصب بيريز، عن حزب كاديما، وكوليت أفيتال وبنيامين بن اليعزر، عن حزب العمل، ورؤوبين ريفلين عن                

  . حزب الليكود والحاخام األكبر السابق يسرائيل الو
  23/8/2006السفير 
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  الب مصر بتدريس اللغة العبرية في المرحلة االبتدائيةالكيان الصهيوني يط .31

تقدَّم سفير الكيان الصهيوني بطلب رسمي إلى الحكومة المصرية من أجل تدريس اللغة :  هاني صالح الدين
 العبرية بالمرحلة االبتدائية؛ أسوةً باللغه اإلنجليزية، معلِّالً ذلك ببنود اتفاقية السالم التي تحث على التطبيع

وقد أوضح في طلبه أن بلده على استعداد بمد مصر بالكتب الالزمة  .الكامل بين البلدين في مختلف المجاالت
لتدريس العبرية وبالمدرسين، وذلك بالمجان، كما عرض أيضا استعداد الكيان الستقبال المعلِّمين المصريين 

 .م بالرد على الطلب حتى اآلن بصورة رسمية لم تقُ المصرية وزارة التربية والتعليمإال أن. وتدريبهم
 21/08/2006إخوان أون الين 

 
 اضراب الموظفين الحكوميين الفلسطينيين يعرقل العام الدراسي الجديد .32

اعلنت كافة االطر النقابية  :وليد عوض عن مراسلها رام اهللا من 23/8/2006 القدس العربي ذكرت
لتزامها باالضراب العام في الثاني من الشهر المقبل وحتي دفع الحكومة واالتحادات المهنية الفلسطينية امس ا

ويهدد االضراب  . اشهر6الفلسطينية كافة المستحقات المالية للموظفين الحكوميين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ 
 بدء العام العام المرتقب بعرقلة العمل في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية اضافة الي عدم

واعلنت االمانة العامة التحاد  .الدراسي الجديد االمر الذي يهدد ببقاء اكثر من مليون طالب في منازلهم
 والذي من المقرر ان يبدأ بتاريخ 2007 ـ 2006المعلمين امتناعها عن افتتاح العام الدراسي الجديد 

وطالبت االمانة العامة كافة العاملين الموظفين  . حتي دفع جميع الرواتب المستحقة المالية للمدرسين2/9/2006
في مديريات التربية و التعليم في المحافظات المختلفة وفي وزارة التربية و التعليم االلتزام الدقيق بهذا االجراء 

 تصدر ما لم تكن مروسة بترويسة االمانة العامة لالتحاد ولجنتها المطلبية ىوعدم اتباع اية بيانات اخر
  .ةالموحد
بسام زكارنة، نقيب العـاملين فـي الوظـائف الحكوميـة، رفـض             أن   23/8/2006 األيام الفلسطينية    وقالت

غازي حمد الناطق باسم الحكومة، والتي يستهجن فيها الحديث عن إضراب مفتوح في وقت تزداد               .تصريحات د 
 وليس مطلبيا، مشدداً علـى      واستنكر زكارنة الحديث عن إضراب سياسي      .فيه الحملة اإلسرائيلية ضد الحكومة    

تصريحات حمد تذكرني بما كان يقوله االحتالل حين كنـا          :  وقال ،أن للموظفين مطالب واضحة من إضرابهم     
  ...نخوض إضراباً عن الطعام داخل السجون

دعت جميع موظفي السلطة إلى ضرورة االلتزام بمواعيد العمل في كافة وزارات ومؤسسات               الحكومة كانتو
 نؤكد بان أي تغيب عن العمل تحت مبررات االضراب          :توقال .عدم االلتفات إلى دعوات االضراب    الحكومة و 

ودعا النائب بسام الصالحي خالل جلسة التشريعي امـس، الـى العمـل              .سيعرض صاحبها للمساءلة القانونية   
 السياسي خاصة في ظل     الموحد بين المؤسسات القيادية الفلسطينية لتخفيف اثار االضرابات النقابية على الوضع          

  .تاخر صرف الرواتب للعديد من القطاعات
وكان رئيس الوزراء اسماعيل هنية أكد في جلسة مجلس الوزراء أمس ان ما نشر حول عرقلـة بـدء العـام                     
الدراسي هو أمر مرفوض الن االسباب والدواعي التي ذكرت لتبرير ذلك غير صحيحة علـى االطـالق الن                  

وقال هنية ان الحكومة تبذل كـل جهـد         . ا من المعلمين في الدفعة االخيرة من الرواتب         الحكومة لم تستثن احد   
  . مستطاع لتوفير رواتب الموظفين ودفعها كل شهر رغم كل المعوقات والعقبات التي توضع امامها

  
 ثالثة آالف شاحنة عالقة بين إسرائيل والقطاع .33

  منية إسرائيلية أمس، بأن أكثر من ثالثة آالف شاحنة محملة أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية نقالً عن مصادر أ: دبا
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بالفواكه المعدة للتسويق في قطاع غزة، ال تزال عالقة عند معبر المنطار كارني المغلق بين إسرائيل والقطاع 
  . بدواع أمنية

  23/8/2006البيان  
  

 تحويل مطار رفح إلى نقطة مراقبة  .34
ي، كاميرات مراقبة على المباني المرتفعة داخل مطار رفح وفي محيطه  وضعت قوات االحتالل اإلسرائيل:قنا

بهدف إحكام السيطرة على المنطقة، فيما تواصل الجرافات اإلسرائيلية تجريف أراضي المواطنين الزراعية في 
 .محيط المطار

  23/8/2006البيان 
  

  تحذير من اعتداء على األقصى .35
 الى تحرك عربي وإسالمي ودولي لحمايـة        1948لسطينية المحتلة   دعت الحركة االسالمية داخل االراضي الف     

المسجد األقصى وتخليصه من براثن االحتالل، مشيرة إلى خطر داهم يتهدده ومؤشرات علـى اعتـداء بـات                  
لتوسـيع سـاحة    )  مليون دوالر  1،5( ماليين شيكل    6وشيكاً، مدللة على ذلك بمصادقة حكومة االحتالل على         

  .ربةالبراق وباب المغا
  23/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
   غزة تقضي بتجريد قادة إسرائيل وأميركا من إنسانيتهم وآدميتهم في محكمة شعبية .36

 مركز رسالة الحقوق، الذي ينشط في قطاع غزة، بتجريد اثنين وعـشرين  هاحكمت محكمة شعبية صورية شكل  
نسانيتهم وآدميتهم، الرتكابهم جرائم حرب وإبادة ضد       متهماً من قادة إسرائيل والواليات المتحدة األميركية، من إ        

وقررت المحكمة باإلجماع إدانة المتهمين، وإلزام قوات االحتالل          .اإلنسانية، بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني    
اإلسرائيلي واإلدارة األميركية، متكافلين متضامنين بتعويض أسر الضحايا والجرحى وأصـحاب الممتلكـات             

قاضيةً باسم الحق والعدل بإعدام جميع المدانين الواردة في الئحة االتهام، حتى يكونوا عبرة لغيرهم،               المدمرة،  
كما حكمت المحكمـة بـإلزام إسـرائيل     .ممن تسول لهم أنفسهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية    

يريكي، كتعـويض ألسـر الـضحايا       واإلدارة األميركية متكافلين متضامنين، بدفع مبلغ خمسة مليار دوالر أم         
  .والجرحى وأصحاب الممتلكات المدمرة في الئحة االتهام

  22/8/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

   تغلق الحرم اإلبراهيمي و مواطناً في محافظة الخليل15قوات االحتالل تعتقل  .37
لك إثر مداهمات شملت البلدة القديمـة        مواطناً، وذ  15اعتقلت قوات االحتالل فجر أمس، والليلة قبل الماضية،         

من الخليل وبلدة بيت أمر، اضافة الى بلدة دورا وقرى صغيرة تابعة لها، فيما ذكرت مصادر مـن األوقـاف                    
بالمدينة أنها أبلغت من قبل قوات االحتالل، أمس، باعتزام االحتالل إغالق الحـرم االبراهيمـي فـي وجـه                   

  .المستوطنين من االحتفال بمناسبة حلول أول أيلول بحسب التقويم العبريالمواطنين اليوم، وذلك بزعم تمكين 
 23/8/2006األيام الفلسطينية 

  
  تلموند األمراض الجلدية منتشرة بشكل كبير بين األسرى األطفال في .38
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 ، الذي أفرجت عنه سلطات االحتالل، مؤخرا، ان معاناة        ) عاماً 17(أكد األسير المحرر مجد عبد السالم الجندب      
ان ادارة السجن تقوم بادخال الكالب       :األسرى االطفال في سجن تلموند، يعانون اوضاعا اعتقالية صعبة، وقال         

جاء ذلك خالل االعتـصام األسـبوعي ألهـالي         . علينا، وتفتشنا بشكل مهين داخل الغرف الصغيرة والضيقة       
 أسـيراً   280وأوضح الجندب، أن     .األسرى والمعتقلين، أمام جمعية الصليب األحمر الدولي في طولكرم، امس         

من األشبال المتواجدين في سجن تلموند يعانون من فرض المزيد من القوانين الصارمة التـي تفـوق سـنهم                   
تينا والزيارات،  وقدراتهم، والمتمثلة بسحب اإلنجازات والحقوق التي يحصل عليها األسرى الكبار، خاصة الكان           

لجلدية والنفسية منتشرة بشكل كبير بين األسرى األطفال، وان أكثر من           إن اإلمراض ا  : وقال .وإدخال المالبس 
  .واحدة غرفة أسيراً في 13منهم مصابون بها، بسبب ضيق الغرف، وانتشار الرطوبة، وتواجد اكثر من% 80

23/8/2006األيام الفلسطينية   
  

   ينقل عن األسد تأكيده وجود فرصة كبيرة لتفعيل عملية السالمغول .39
 مع الرئيس الـسوري ونائبـه       ، أمس ،ل مباحثات في دمشق   ورى وزير الخارجية التركي عبد اهللا غ      أج: دمشق

 المنطقة بعـد    في األوضاع على لبنان وتداعياته وتطورات      االسرائيلي، تركزت حول العدوان     تهووزير خارجي 
كمـا  . الم في المنطقـة    الس إحالل تلعبه تركيا في قوات اليونيفيل وضرورة        أنهذا العدوان والدور الذي يمكن      

 المنطقة على الساحتين الفلسطينية والعراقية خـصوصاً، والعالقـات          في األوضاعتمت أيضا مناقشة تطورات     
وكانت وجهات نظر الجانبين السوري والتركي متفقة حول المواضيع المطروحة، وخاصـة            . السورية التركية 
وفي ختام محادثاتـه، أكـد       .ألمن واالستقرار فيها   سالم عادل وشامل في المنطقة يحقق ا       إحاللإزاء ضرورة   

 أن  عن لسان األسد والـشرع والمعلـم       وقال   ،محادثات كانت مثمرة ومفيدة وإيجابية جداً     ال للصحافيين أن    غول
 وعما يتصل بإمكانية مشاركة تركيا في القوة الدولية         .هناك فرصة كبيرة اآلن لتفعيل عملية السالم في المنطقة        

 مشيراً إلى أن سورية سترحب بقرار       ،ل إن تركيا لم تتخذ بعد قراراً بهذا الشأن        ولى لبنان قال غ   التي سترسل إ  
ل و أكد النائب الشرع للوزير غ      من جهة أخرى   .تركيا المشاركة في هذه القوة في حال تم اتخاذ مثل هذا القرار           

رب وأن خيارات اسـرائيل العدوانيـة       أن المنطقة مقبلة على تحديات كبيرة ال مكان فيها لحالة الالسلم والالح           
 القـضايا   إزاء الدور المهم الذي يمكن أن تضطلع به تركيا          إلىتضيق، في حين تتسع خيارات السالم، مشيراً        

  . المنطقةفيالراهنة وفرص السالم المتاحة 
  23/8/2006الشرق األوسط 

  
  تنفي مزاعم إسرائيل حول وجود محاوالت حوار بشأن الجوالندمشق  .40

 نفى مصدر إعالمي سوري مسؤول مزاعم شيمون بيريز أن إسرائيل حاولت أن تحاور سوريا خمـس                 :دمشق
 هذه االدعاءات ال أسـاس      إنوقال المصدر لوكالة األنباء الرسمية سانا       . مرات بشأن الجوالن لكنها لم تتجاوب     

 أنوأضاف   .لمعادية للسالم لها من الصحة، وتهدف إلى التغطية على ممارسات إسرائيل المتمسكة باالحتالل وا           
 سوريا كانت على الدوام ملتزمة بعملية السالم وفق مرجعية مؤتمر مدريد، ومبدأ األرض مقابل السالم، بينمـا                

 مجلس األمن مـستفيدة مـن       اتإسرائيل هي من كان يرفض تلبية متطلبات السالم العادل والشامل وتنفيذ قرار           
  .في ممارساتهاالدعم والغطاء األمريكي لها لالستمرار 

  23/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  األسد يعارض نشر قوات دولية على حدود لبنان مع سوريا   .41
 مطالب إسرائيل نشر قوات دولية على طول الحدود بـين           ،مسأ األسد،رفض الرئيس السوري بشار     : رويترز

مع تلفزيون دبي يعرضـها مـساء    في مقابلة   األسد،وقال  .  لحزب اهللا  األسلحةلبنان وسوريا بزعم منع تهريب      
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 بالده لن تقدم علـى      أنوأوضح األسد    .سحب للسيادة اللبنانية وموقف عدائي    المطلب  هذا  إن  ،  األربعاءاليوم    
ن انتصار حزب اهللا كان كافيا      إ األسدوقال   .ترسيم الحدود في مزارع شبعا قبل خروج القوات اإلسرائيلية منها         

 .األساسـية ر على سوريا قد فشل ومن يعزل سوريا يعزل نفسه عن القضايا             لتلقين إسرائيل درسا وإن الحصا    
 تخريب العالقات بـين     إلى على ما يؤدي     اإلقدام تحمل مسؤولياتها والى عدم      إلى الحكومة اللبنانية    األسدودعا  
  .  السالمأجيال هناك فرصة للسالم والجيل الحالي هو آخر أنوأكد . البلدين

  23/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  السياسات الخاطئة ألمريكا وإسرائيل تساهم في نمو اإلرهاب : دمشق .42
 من  األبرياء ما ترتكبه إسرائيل من مجازر بحق المدنيين         أناعتبر وزير اإلعالم السوري محسن بالل        :دمشق

ومن جهة أخرى أكـد رئـيس مجلـس الـشعب           .  دولة منظم  إرهابأطفال وشيوخ ونساء في فلسطين ولبنان       
 اعتقال سلطات االحتالل اإلسرائيلي لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والوزراء          أنوري محمود االبرش    الس

والنواب والمواطنين الفلسطينيين خرق فاضح لكل القوانين واألعراف الدولية، وطالب المجتمع الدولي بالضغط             
 مشيرا  ، عن جميع األسرى والمعتقلين    جواإلفراعلى إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني         

 مقاومة الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف هـي   أنإلى  
  . الشرائع الدوليةأقرتهحق مشروع 

  23/8/2006الشرق القطرية 
  

    الوضع السائد في المنطقة خطر : وزيرا خارجية مصر والبرتغال .43
 اليوم، أن الوضع السائد في منطقة الشرق األوسط حالياً يـشوبه            ،كد وزيرا خارجية مصر والبرتغال    أ: القاهرة

خطر شديد، محذّرين مما قد يؤدي إليه إذا لم تتم المبادرة إلى توفير حلول تنهي األزمة في فلـسطين ولبنـان                     
شترك مع نظيره البرتغالي لـويس      الغيط في مؤتمٍر صحافي م      أحمد أبو   وشدد .وتوصل إلى سالم دائم وعادل    

أمادو على أن االنتهاك اإلسرائيلي الذي وقع في لبنان بعد اإلعالن عن وقف النار يمثّل خطورة شـديدة علـى     
إسرائيل من المضي قدماً في هذا الطريق الذي مـن شـأنه تعقيـد              أبو الغيط   وحذّر   .وقف العمليات العسكرية  

عتبراً أن إسرائيل التي حاولت على مدى أكثر من شهر كـسر شـوكة              الموقف ولن يحقق الهدف المطلوب، م     
 ودور فـي لبنـان  وحول مشاركة البرتغال بقوة الطوارئ المعـززة   من جهة أخرى،   .حزب اهللا لم تحقق شيئاً    

يتعلق بمهمة أوروبية وإنما بمهمة ذات طابع دولي حيـث ستـشارك قـوات                أن األمر ال    أمادو االتحاد، رأى 
   . مظلة األمم المتحدةأوروبية تحت

  22/8/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  حدود غزةى شرطي عل1300مصر تنشر  .44
ـ              :  اشرف الهور  -غزة  ىقال مسؤولون مصريون إن السلطات المصرية قد عززت من وجودهـا األمنـي عل

 وأضـاف  . شرطي خوفا من قيام نشطاء فلسطينيين بـاختراق الحـدود          1300الحدود بين مصر وغزة بنشر      
ن الباقين أرسلوا االثنين بعد أن تجمـع مـسلحون   إ شرطي نشروا يوم السبت و 200 قولهم إن نحو     المسؤولون

 ستقوم بحل مشكلة    بأنها الماضي   األحدوهددت لجان المقاومة    . فلسطينيون علي امتداد الحدود داخل قطاع غزة      
 . لم يتم فتح المعبرإذالطرق المناسبة امعبر رفح الحدودي ب

  23/8/2006القدس العربي 
 

  األوقاف المصرية تمنع الدعاء على اليهود داخل المساجد   .45
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 المصري خطباء وأئمة المساجد في مصر من الدعاء على اليهود خالل الخطـب              األوقافمنع وزير    :القاهرة
نابر المساجد  نه لن يسمح مطلقا باستخدام م     أ أمس، أصدرها،والدروس وحلقات العلم، مؤكدا في تعليمات مشددة        

 الـوزير  تعليمـات  أن المساجد المصرية    أئمة أكدوفي رد فعل سريع،      .نها للعبادة فقط  أل في المعارك السياسية  
 السياسية في خطبة الجمعة أو غيرها مـن االتـصال   األمورنه يؤكد عليهم مرارا بعدم تناول       أجاءت مباشرة و  
 . المباشر بالمصلين

  20/8/2006القبس 
  

  تضامن النواب مع األعضاء المعتقلين من التشريعي الفلسطيني يؤكد األردن .46
أكد رئيس مجلس النواب رئيس االتحاد البرلماني العربي عبد الهادي المجـالي            :  حكمت المومني  ، بترا -عمان
.  يقف داعما ومناصرا للشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل االسرائيلي وممارساته القمعية اليومية            األردن أن
عضاء المجلس التشريعي الفلسطيني خالل اعتصام      ألى  إ في كلمة وجهها عبر الهاتف من عمان         ،د المجالي وأك

 لالحتالل الغاشم ولهذه المنهجية العدوانية الحاقدة علـى         األردنيين والنواب   األردن رفض   ،مسفي غزة أ  نفذوه  
   .حد سواء الفلسطيني على واإلنسان الفلسطينية األرضالشرعية الفلسطينية وعلى 

  23/8/2006الغد األردنية 
  

  وزير النقل األردني ينفي وجود شروط إسرائيلية للطيران إلى بيروت .47
 بيروت ستمر من األردن فـي ظـل إصـرار           إلىن كافة الرحالت المتجهة     أ ب األردنينفى وزير النقل    : اش ا 

روط إسرائيلية تفرض مرور    وزير على عدم وجود ش    الوأكد   . فحوص أمنية  إلجراءإسرائيلي على هذا الشرط     
   .الرحالت من خالل األردن

  23/8/2006المستقبل 
  

   ارتفاع عدد المعتقلين األردنيين في السجون اإلسرائيلية .48
ثـين أسـيراً، بيـنهم       ارتفع عدد المعتقلين األردنيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي إلى ثالثـة وثال            :طولكرم

امرأتان، وذلك بعدما كشف النقاب عن اعتقال أردني وأردنية من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، آخرها فـي                 
  .الثامن من آب الجاري

  21/8/2006قدس برس 
  

  قمع تظاهرة مناهضة إلسرائيل  : تركيا .49
 خالل مـشاركتهم فـي تظـاهرة        عتقلت السلطات التركية سبعة عشر شخصاً في أحد أحياء اسطنبول،         ا :أ ب 

وقام المتظاهرون بإقفـال الطرقـات       .مناهضة إلسرائيل رفع خاللها المتظاهرون األعالم اللبنانية والفلسطينية       
عبر إقامة الحواجز، حيث قامت الشرطة بتفريقهم مستخدمة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم الميـاه، وقامـت                

  .أقفل التجار في المنطقة محالهم تضامناً مع المتظاهرينعربات مدرعة بتحطيم الحواجز، فيما 
  23/8/2006السفير 

  
  على لبنانال جولة ثانية للحرب : وزير خارجية هولندا .50

، على  بعد زيارة قام بها إلى إسرائيلأمس جال وزير خارجية هولندا برنار بوت الذي زار بيروت: بيروت
 طالب إسرائيل بفك الحصار البحري والجوي المضروب على وأكد بوت انه. عدد من المسؤولين اللبنانيين

لبنان، مشيراً إلى أن اإلفراج عن الجنديين اإلسرائيليين األسيرين عند حزب اهللا ربما يساعد في تسهيل 
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ولفت بوت الى أن القوات األوروبية ستأتي الى الجنوب بالسرعة المتاحة، آمال في أن تأتي خالل . التوترات
أننا نساهم في المشاركة  بسبب على رغم أننا ال نستطيع المشاركة في قوات اليونيفل: ضاف وأ.أسبوعين

بقوات في أنحاء عدة من العالم مثل البلقان وأفغانستان وافريقيا، ولكنني قلت إننا مستعدون للمساهمة بأي 
في الكالم عن جولة أخرى وعن رأيه  .طريقة أخرى مثالً في المجال البحري إذا طلبت الحكومة اللبنانية ذلك

سألت عن ذلك بوضوح، البارحة، الحكومة اإلسرائيلية والوزير بيريتس الذي أكد لي أن : من الحرب، أجاب
هناك لغطاً حصل في الصحافة واإلعالم وأن إسرائيل لن تشن أي جولة عسكرية ثانية ضد لبنان وأن هذا غير 

 والقوات الدولية والمهم أال يكون فرصة لحزب اهللا بمهاجمة صحيح وهم يثقون بالكامل بوجود الجيش اللبناني
  .إسرائيل وقد أكدوا لي أن ليس هناك أي نية للعودة مرة ثانية

  23/8/2006الحياة 
  

  قرار النهائي خالل يومينال :بلغاريا، احتمال إرسال قوات إلى لبنان: الصين .51
بالده لم تتخذ بعد قرارا بشأن إرسال قوات        أعلن مسؤول صيني رفيع المستوى أمس أن        :  علي طالب  -صوفيا

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عـن المبعـوث        . الى لبنان للمشاركة في تعزيز قوة األمم المتحدة في هذا البلد          
.. الصيني الى الشرق األوسط، سون بيغان، قوله إن الطرف الصيني بحاجة الى اجراء مزيد من الدرس للقرار                

فيما قال وزير الدفاع البلغاري، فسلين بليزناكوف،        .لنقطة على ضوء تطورات الوضع    ونحن ندرس جديا هذه ا    
ان هناك اربعة احتماالت امام جنوده للمشاركة في قوات اليونيفيل في لبنان، من دون ان يحدد هذه االحتماالت،             

ر أن المهلـة    وأوضح الـوزي  . وأضاف ان قرار حكومته المحدد بهذا الشأن سيصدر في غضون هذين اليومين           
  . يوما60 و45التقريبية إلرسال هذه القوة تتراوح بين 

  23/8/2006الشرق األوسط 
  

  سنشارك باليونيفيل بشرط احترام إسرائيل للهدنة : إيطاليا .52
 قالت ايطاليا أمس انها ستشارك في قوة االمم المتحدة في لبنان شريطة ان تحتـرم                : وكاالت ، الوطن ،عواصم

وصرح وزير الخارجية االيطالي ماسيمو داليما بانه سينضم        . ي توسطت فيها المنظمة الدولية    اسرائيل الهدنة الت  
وقـال   .الى االيطاليين قوات من اسبانيا وهولندا وبلجيكا ودول اخرى في القوة المتوقع ان تتولى قيادتها ايطاليا               

الجهد على نحو ملزم فعال هذه المرة       ننتظر من اسرائيل مواصلة     : داليما في مقابلة نشرتها صحيفة ال ريبوبليكا      
 من المنصف أن نتوقع أن يلقي حزب اهللا سالحه لكن ال يمكننـا ان نرسـل        :وتابع .الحترام وقف اطالق النار   

وطلبت ايطاليا من فنلندا الرئيس الحالي لالتحـاد         .في اطالق النار  ) االسرائيلي(قواتنا للبنان اذا استمر الجيش      
 عاجل مبكر لوزراء الخارجية ربما يوم الجمعة القادم في بروكسل لبحث المـساهمة              االوروبي ترتيب اجتماع  

  .االوروبية في مهمة حفظ السالم الدولية بلبنان
  23/8/2006الوطن القطرية 

  
  وثيقة لألمم المتحدة تسند دوراً دفاعياً رقابياً محدوداً ليونيفيل   .53

ية في باريس، ان الوثيقة التي وضعتها األمـم المتحـدة    كشفت مصادر دبلوماسية أوروب    : بشير البكر  - باريس
لتحديد اطار مهام قواتها العاملة في جنوب لبنان يونيفيل الموسعة تسند إلى هذه القوات مهام محدودة جداً، تقع                  

ونشرت صحيفة لوموند أمس العناصر االساسية الواردة في مسودة الوثيقة التي قالـت             . في اطار دفاعي بحت   
وهـي األخـرى    . وأشارت إلى وثيقة ثانية تتعلق بمفهوم العملية      . ا من حيث المبدأ ذات طبيعة دفاعية      عنها انه 

ذا مرت شاحنة سالح، نوقفها ونطلب من الجيش        إ :ونقلت عن مصدر في األمم المتحدة قوله      . ذات طبيعة مؤقتة  
واذا صادفت قوات يونيفيل مقاتلين      .تلةاللبناني التدخل، لكن إذا حاولت الشاحنة المرور بالقوة نستخدم القوة القا          
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أما هي فال تخولها مهمتهـا      . من حزب اهللا يطلقون صواريح على اسرائيل فإنها تشعر الجيش اللبناني ليتدخل           
. واألمر نفسه في حال قيام اسرائيل بغارات على لبنان، وحصول رد لبناني تبقى يونيفيل خارج العملية               . التدخل

يقاف العملية بوسائل أخرى، ولكن اذا استهدفت اسرائيل المدنيين فيتوجب علينا القيام            لن نتصدى، بل سنحاول ا    
  .بإجراءات تحول دون ذلك، اغالق طرقات المرور ووضع مراقبين ولو كان ذلك خطيرا

  23/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  باريس ال ترى حاجة لقرار دولي ثان لتحديد مهام قوة اليونيفيل .54
اعتبرت باريس أنه ليس ثمة حاجة لقرار آخر يصدر حاليا عن مجلس األمن الدولي              : ابو نجم  ميشال   - باريس

وفق ما طلبت الواليات المتحدة األميركية بلسان الرئيس جورج بوش الذي دعا الى مثل هذا القـرار لتحديـد                   
وترى باريس أن   . مهمات قوة اليونيفيل في صيغتها المعدلة والى تضمينه فقرة تدعو الى نزع سالح حزب اهللا              

 يحدد بما فيه الكفاية مهمة القوة الدولية وأن المناقشات الجارية في نيويورك بين األمانة العامـة                 1701القرار  
. لألمم المتحدة والدول المدعوة للمساهمة في القوة الجديدة من شأنها تعيين مهمات اليونيفيل بشكل دقيق وكاف               

األولى تتناول مهمات اليونيفيل اليوم وهي المساعدة علـى         : لتان متمايزتان ووفق المقاربة الفرنسية فهناك مرح    
نشر الجيش اللبناني والمحافظة على الهدنة المنصوص عليها في القرار الدولي وعودة النازحين والمساعدة في               

ـ            .إيصال المساعدات وخالفها   ان وإسـرائيل   أما المرحلة الثانية فستحل بعد بلورة أسس التفاهم السياسي بين لبن
وفـي هـذه    . والتي على أساسها سيتم اإلعالن عن وقف دائم إلطالق النار ونزع فتيل التفجير بين الطـرفين               

المرحلة الثانية، سيكون ثمة قرار دولي ثان يصدر عن مجلس األمن لتكريس التفاهم السياسي وتعيين دور القوة               
ر الدائم و التأكد من احترام البنود السياسية التي سـيقوم           الدولية القائم على السهر على احترام وقف إطالق النا        

   .عليها التفاهم السياسي
  23/8/2006الشرق األوسط 

  
  الرسن يتحدث عن فراغ أمني ألشهر وال يستبعد تجدد القتال  .55

قال مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لمتابعة تنفيذ قرار مجلـس األمـن              : وكاالت ،الخليج ، عواصم ،بيروت
إن الجيش اللبناني والقوة الدولية قد يحتاجان ما بين شهرين وثالثة أشهر لـسد مـا                :  تيري رود الرسن   1701

الموقف هش للغاية ومعقد للغايـة وخطيـر   : سماه الفراغ األمني في جنوب لبنان، وقال الرسن لوكالة رويترز     
ن أن يتصاعد ويخرج عـن نطـاق        للغاية، أي حوادث غير متعمدة يمكن أن تفجر العنف مجددا، وهو ما يمك            

 ليس من الحكمة القيام بأفعال تمثل انتهاكات لقـرار مجلـس األمـن،              :وأضاف مشيرا إلى إسرائيل   . السيطرة
سيكون لذلك تأثير معاكس من حيث إنه ينطوي على خطر تجدد الصراع، وكذلك ألن مثل هذه األفعال ستثني                  

إن هناك فراغا أمنيا في جنـوب لبنـان، ألن          : لموفد األممي وقال ا  .الدول عن المضي قدما بالمساهمة بقوات     
 ما دام الفراغ    :الجيش اللبناني لم ينشر قواته بشكل كامل، وألن العناصر المسلحة ال تزال في المنطقة، وأضاف              

  .قائما، فسيظل يغري بالتحرك، أما إذا زال هذا الفراغ فسيكون من الصعب زعزعة الوضع
  23/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  صورة واشنطن تراجعت جراء الحرب  :  من األميركيين70% .56

أظهر استطالع للرأي، أجراه معهد غالوب ونشرت نتائجه صحيفة يو اس اي توداي أمـس،               : السفير، أ ف ب   
 في المئة من االميركيين يعتبرون أن صورة واشنطن تراجعت جراء دعمها العدوان اإلسرائيلي              70أن حوالى   
 فـي المئـة إن      35رداً على سؤال حول وضع حزب اهللا بعد المعارك األخيرة مع إسرائيل، قال              و. على لبنان 

 في المئة يرون أن المعارك      31وأظهر االستطالع أن    .  في المئة انه ضعف    44الحزب أصبح أقوى، فيما رأى      
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ن وقف إطالق النار    وعما إذا كا  .  في المئة إلى أنها جعلت الوضع أسوأ       52حسنت من أمن إسرائيل، فيما أشار       
 في المئة   91بين إسرائيل وحزب اهللا يؤسس لسالم دائم ام ان االشتباكات ستندلع قريبا، أظهر االستطالع أن و               

وحول ما إذا كان يجب على الواليات المتحـدة أن تقـود            . من المستطلعين يعتبرون أن الحرب ستندلع مجدداً      
. لى انه يجب ترك القيادة لألمم المتحدة الى جانب دور لواشنطن           في المئة إ   56عملية السالم في المنطقة، أشار      

  .  في المئة الواليات المتحدة إلى عدم التدخل مطلقا29ودعا 
  23/8/2006السفير 

  
   موقعاً في جنوب لبنان  170إسرائيل ألقت قنابل عنقودية في : األمم المتحدة .57

ل إزالة االلغام في لبنان، تكيميتي جيلبرت، أمس، إن         قال المسؤول في االمم المتحدة في مجا      : رويترز، د ب أ   
 موقعاً في جنوب لبنان خالل حربها، مـا يـشكل آالف            170إسرائيل ألقت قنابل عنقودية على ما ال يقل عن          

أضاف جيلبـرت،   . األفخاخ المميتة للمدنيين اللبنانيين، جراء العبوات الناسفة التي نثرتها هذه القنابل ولم تنفجر            
 أشـخاص   8أضاف ان هذه القنابل قتلـت       .  موقعاً جديداً ألقيت فيه قنابل عنقودية      30تم العثور يومياً على     أنه ي 

إبطال أكثر من ألـف قنبلـة       ، وتم    آب الحالي  14 آخرين بينهم أطفال، منذ وقف إطالق النار في          25وجرحت  
   .عنقودية خالل االسبوع الماضي

  23/8/2006السفير 
  

  كبت جرائم حرب في لبنان إسرائيل ارت: امنستي .58
 اتهمت منظمة العفو    )دمار متعمد أم ضرر عارض    : إسرائيل لبنان ( في تقريرها المعنون     :  ووكاالت 48ب عر

الدولية إسرائيل، األربعاء، أنها استهدفت بشكل متعمد المدنيين خالل عدوانها على لبنان وأنها ارتكبت جـرائم                
منظمة إن األدلة توحي بشكل واضح أن الدمار الواسع للبنية التحتية           وقالت ال .حرب، تمكن من مقاضاتها عليها    

وشبكات الطاقة ومنازل المدنيين والمصانع كان متعمدا وجزءا ال يتجزأ من اإلستراتيجية العسكرية، ولم يكـن                
كثير من االنتهاكات التي تناولها هذا التقرير هي جـرائم حـرب            :  وتضيف المنظمة  .مجرد ضرر غير مباشر   

  .توجب مسؤولية جنائية فرديةتس
  23/8/2006 48عرب 

  
   مقاضاة الحكومة البريطانية بشأن رحالت األسلحة إلى إسرائيل .59

تواجه الحكومة البريطانية إجراءات قضائية أمام المحكمة العليا، رفعتها اللجنـة اإلسـالمية لحقـوق               : ي ب ا  
ماح لطائرات أميركية تنقل أسـلحة إلـى إسـرائيل          اإلنسان والتي تتهمها بانتهاك القانون الدولي من خالل الس        

وقالت اللجنة أنها تلقت شكاوى كثيرة من مواطنين بريطانيين يواجه أفـراد مـن               .بإستخدام مطارات بريطانية  
عائالتهم في لبنان مخاطر تهدد حياتهم جراء الهجمات اإلسرائيلية، وقررت إتخاذ إجراءات قضائية ضد سلطة               

، لمنع هذه الجهات    )ديز براون (رة الخارجية وشؤون الكومنويلث إلى جانب وزير الدفاع         المالحة الجوية ووزا  
من اإلستمرار في أعمال المساعدة والتحريض على إرتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة للقانون االنساني الـدولي     

  .ومعاهدة جنيف في لبنان
  23/8/2006المستقبل 

  
  م للكيان  نواب كنديون ينتقدون انحياز حكومة بلده .60



 

 22

انتقد نواب كنديون موقف حكومتهم الداعم إلسرائيل خالل الحرب العدوانية على لبنان، وقـالوا فـي                : القاهرة
  زيارتهم لمجلس الشعب المصري انهم سيحملون إلى حكومتهم رسالة من البرلمان المصري بضرورة اتخاذ 

  
الشعب الكندي الحجم الحقيقي لما شـاهدوه مـن         مواقف عادلة تجاه قضايا الشرق األوسط، وانهم سينقلون إلى          

   .دمار وخراب في لبنان يفوق ما يتصوره العقل
  23/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
   القتال ضد الفلسطينيين أفسد الجيش اإلسرائيلي .61

   زئيف شيف
التـي  سيكشف أحد الدروس الرئيسية للحرب ضد حزب اهللا، أن القوات البرية التابعة للجـيش اإلسـرائيلي،                 

اُرسلت للقتال في لبنان، ترعرعت وتدربت في المناطق الفلسطينية، وانشغلت بشكل خاص في أمـور األمـن                 
فاغلبية الوحدات عملت وفق نماذج قتالية تناسب قوات الشرطة، وال تناسـب            . الجاري مقابل العدو الفلسطيني   

اتل مثل جيش نظامي ومـزود بكميـات        جيشاً نظامياً يتصدى لجيش نظامي أو لمنظمة مثل حزب اهللا، الذي يق           
وبجملة واحدة يمكن القول، إن القتـال       . كبيرة من السالح الحديث وال سيما بصواريخ متطورة مضادة للدروع         

  .ضد الفلسطينيين أفسد الجيش اإلسرائيلي كجيش نظامي ومتقدم
اف على العدو فـي عمـق    عرف عن الجيش اإلسرائيلي بأنه جيش تميز بعمليات مثل الهجوم الخاطف، وااللتف           

أرضه، والقيام بعمليات إنزال من البحر والجو، وبالحسم السريع واألسـاليب االلتفافيـة وكـذلك بـالتوغالت                 
لكن الجيش اليوم، أو غالبيته، انشغل طوال سنين بأمور مختلفـة ومعرقلـة مـن الناحيـة النفـسية                   . الجريئة

ات االنتحارية، وصوالً إلى اإلغالقات واالعتقاالت بحق فئات        بدءاً من ضبط خاليا االرهاب، العملي     . والسياسية
  . لقد تميز باستخدام الحواجز واألسيجة. سكانية كبيرة

كتائب من  . عدد كبير من جنود االحتياط انشغلوا في مرافقة أعضاء جهاز األمن الذين خرجوا لتنفيذ اعتقاالت              
وبكثير من المعاني، تحول قسم كبير مـن الجـيش          . ينجنود االحتياط قامت بحراسة مخيمات اعتقال الفلسطيني      

إنه ليس الجيش الذي عرفته إسرائيل في حـرب         . اإلسرائيلي إلى جيش نظامي تابع لجهاز األمن العام الشاباك        
، وهما الحربان اللتان شُكلت لجان تحقيق رسـمية         1982يوم الغفران، وال حتى جيش حرب لبنان األولى سنة          

  . في أعقابهما
كثير من المزايا والمضامين العمالنية المهمة فُقدت طوال السنين الماضية، ألن الجيش اإلسرائيلي حـارب               ثمة  

كان من األفضل، مثال، لو أن مثل هذه الحرب جرت علـى يـد              . الحرب غير الصحيحة من الناحية العسكرية     
  . تدرب على حرب مغايرةحرس الحدود، ولو وجه الجيش النظامي والكبير أغلبية وحداته االحتياطية لل

ويتضح أن غالبية القادة، حتى أولئك الذين على خط الحـدود           . في بعض األحيان تكون التدريبات مغايرة أيضاً      
مع لبنان، ترعرعوا في القتال داخل األراضي الفسطينية، وهم يفكرون، على ما يبدو، بمفـاهيم القتـال ضـد                   

  . الفلسطينيين
على سبيل المثال، المعركتان القاسيتان فـي       . ركة لبنان وفق نموذج فلسطيني    ثمة وحدات كثيرة دخلت إلى مع     

مارون الراس وبنت جبيل في لبنان كانتا وفق نموذج دخول وخروج الذي اعتاد الجيش اإلسرائيلي على القيام                 
ادة فقد فوجئ الجيش اإلسرائيلي في لبنان بنيران الـصواريخ الكثيـرة المـض            . به مرات عديدة في قطاع غزة     

وبينما كان الميل الفوري السائد في قطاع غزة والضفة هو العثور على ملجأ             . للدروع وعن مسافات بعيدة نسبياً    
في بيت مجاور، قُتل في لبنان الكثير من الجنود بنيران الصواريخ المضادة للدروع التي اُطلقت عـن مـسافة                   

ا ما لم يتدرب الجنود النظاميون لمواجهتـه خـالل          وهذ. بعيدة، والتي اخترقت الجدار الذي اختبأ الجنود خلفه       
  . قتالهم ضد الفلسطينيين
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خالل المعارك فقط، وبعد اسبوعين، صدر أمر خاص من قبل قيادة سالح البر، بعدم الدخول إلـى أي بيـت                    
لبنان وفي  . وإذا كان ال بد من ذلك، تضمن األمر تعليمات حول الغرف التي يتعين االختباء فيها              . لالختباء فيه 

وروى أحد  . ييتكونغ في فيتنام  فاضطر الجنود أيضاً إلى القتال في انفاق، كما قاتل األميركيون قبل سنين ضد ال             
مقاتلي حزب اهللا، ممن وقع في األسر داخل قرية عيتا الشعب، حيث جرت معارك قاسية، والذي ينتمـي إلـى         

ل التدريبات أن يطلق كتجربة وفي حقول رماية        مجموعة إلطالق الصواريخ المضادة للدروع، أنه ُأتيح له خال        
لكن في الجيش اإلسرائيلي ال يحلمون بدفع مثل هـذه          .  صاروخاً من الصواريخ ذات الكلفة العالية جداً       15نحو  

  . النفقات على صواريخ حديثة مضادة للدروع، بينما قام حزب اهللا بتدريب عناصره جيداً، وبتكثيف الخبرة
. فهذا اللواء جاء من قطاع غزة إلى لبنـان        . إدخال مقاتلي غوالني إلى المعركة في لبنان      ثمة نموذج آخر وهو     

بيد أن قادة كبار التفتوا إلى      . وهذا لواء ممتاز وذو معنويات مرتفعة، يحب جنوده القتال وهم فعلوا ذلك ببطولة            
وقـد  . مدفعية التي تـساعدهم   أن قادة السرايا، مثالً، يجدون صعوبة في خلق التواصل الصحيح مع بطاريات ال            
بكلمات ُأخرى، فإن القتـال     . تبين أنهم تدربوا بشكل قليل في هذا المجال، وهو ما ظهرت مؤشراته في الحرب             

ويتعـين  . الطويل ضد العدو الفلسطيني المتخصص في اإلرهاب حرف الجيش اإلسرائيلي عن دوره الرئيسي            
  .  حزب اهللا، أن يجد عالجاً لهذا األمرعلى كل من يبحث عن الدروس الصحيحة في الحرب ضد

 22/8/2006هآرتس 
  23/8/2006المستقبل 

  
  .. الحرب األميركية بقرار دولي،بعد الحرب اإلسرائيلية .62

   طالل سلمان  
قبـل  ( ليس أكثر من جولة أولى في حربهـا المفتوحـة            1701تتصرف اإلدارة األميركية وكأن القرار الدولي       

  . على المقاومة في لبنان) إسرائيل ومعها وبعدها
لقد سلّمت بهذا النص الذي تراه ناقصاً وغير حازم باالضطرار، عندما تراجعت فرنسا متأخرة وربمـا ألنهـا                  

جون بولتون الـذي    .. تنبهت أنها سوف تربح نصاً قوياً ولكنها ستخسر لبنان، في حين أن الفضل سيذهب إلى              
  . ستقالل في لبنانكاد ينتزع من الجميع لقب حامي السيادة واال

أما وقد بهتت صور المجازر اإلسرائيلية في قانا وصريفا وعيناثا وبريتال وبعلبك والهرمل وعكار، وتوقفـت                
شبكات البث اإلخباري المباشر عن نقل اإلنجاز اإلسرائيلي في تدمير المدن والبلدات والقـرى فـضالً عـن                  

  . زيدضاحية بيروت الجنوبية ذات النصف مليون ساكن أو ي
 أما وقد تم استنقاذ الحكومة المتهالكة في إسرائيل بسبب الصراعات داخلها ثم بينها وبين قيادة جيشها، والتـي                  
قدمتها للعالم بصورة مغايرة لما تعوده فيها ومنها، إذ تبدت وكأنها قوة كبرى بال رأس، وبال خطة، ومع ذلـك                    

  . ون تحمل الهزيمةال يستطيع فقد ورطت نفسها في حرب منهكة مع من
ها قد تخفّفت الدول، العربية بداية ثم في الغرب، من ضغوط الرأي العام في الداخل والخارج الـذي اسـتهول                    

بمعنى أن تقصف وتدمر وتقصف وتدمر وتقـصف وتـدمر كـل            ! إقدام إسرائيل على استعادة تجربة كوسوفو     
د للمقاومة، سواء قواعد إمداد، أم قواعد إطالق، أم         أسباب التواصل واالتصال، وكل األمكنة التي تعتبرها قواع       

قواعد شعبية توفر لها الغطاء والتأييد والدعم، بحيث يصبح المقاتلون أفراداً معزولين عن بعضهم البعض وعن                
بل وقد يتحولون إلى عبء على شعبهم الذي سيصير نصفه إلى مهجـر             ... قواعدهم الخلفية واألهم عن ناسهم    

نصف اآلخر، وهكذا ال يكون أمام المقاومين غير االستسالم أو االنكفاء أمام آلة القتل اإلسرائيلية               والجئ عند ال  
التي يتقدم جنودها ليغسلوا تعبهم في مياه الليطاني، ومن ثم يعلنون النصر الساحق المـاحق علـى المقاومـة                   

  . وإذا المقاومة بعض الماضيوالمجاهدين والمناصرين والمحبذين، فينفجر الساكتون ليكملوا المهمة، 
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 بقرار جديد يقضي بإعدام المقاومة في لبنان،        1701يمكن لإلدارة األميركية بالتالي أن تكمل النقص في القرار          
وال بد من إنجاز هذه المهمة سياسـياً طالمـا أن العـسكر             ... قيادة ومقاتلين وسالحاً وقاعدة جماهيرية واسعة     

  . اإلسرائيلي قصر في إنجازها
 مليون دوالر، ومعها الدعوة إلى مؤتمر دولي لمساعدة لبنان قبل أن يعلن الرئيس              230وهكذا تم تقديم الرشوة،     

األميركي جورج بوش أنه ذاهب مجدداً إلى مجلس األمن ليستحصل منه على قرار جديـد ال لـبس فيـه وال                     
هـديها واقتيـادهم إلـى معتقـل        غموض يقضي بتجريد المقاومة من سالحها، وربما باعتقـال قيادتهـا ومجا           

  ! الديموقراطية األميركية في غوانتانامو
وليس ضرورياً أن يتم التنفيذ غداً، المهم أن تتسلح اإلدارة األميركية ومعها إسرائيل بالحكم الصادر عن أعلـى        

  .. سلطة دولية، ثم ينظر في أمر الموعد، بل المواعيد، وتوضع روزنامة يجري تحقيقها على مهل
عل هذا التصرف األميركي يكشف بعض أسرار التعثر في استكمال عديد القوات الجديدة التي ستـضم إلـى                  ول

اليونيفيل في لبنان، واستكمالها كما نعرف شرط لالنتشار الكامل للجيش اللبناني وتسلمه النقاط التي أبقت فيهـا                 
  . سياسياً.. إسرائيل بعض جنودها للمساومة عليها

 إلى قدرة استثنائية على التحليل ليستنتج أن هذه الحرب الناقصة كانت أميركيـة ومـن ثـم                  وال يحتاج واحدنا  
  .إسرائيلية، وأن الحرب المقبلة ستكون أميركية بالمطلق

  23/8/2006السفير 
  

  إلى السيد حسن نصر اهللا حفظه اهللا .63
   هاني فحص 

  أبا هادي 
كنت مكلفاً بتنظيم االحتفـال ومقاطعـة       .. بلدتي.. منذ عشرين عاماً سمعتك ألول مرة تتكلم على منبر جبشيت         

وتجاوزتَ الوقت فأشرت لك إشارة خفيفة لتنهي كالمك التزاماً مني          ... الخطيب إذا ما تجاوز الوقت المحدد له      
ولكنها كانت اشارة خفيفة ولم يكن بإمكاني ان اجعلها قوية الن كالمك كان من القوة بحيـث                 .. بما عهد إلي به   

ومن جهتك لم يبد عليـك انـك مـستعد          .. ين لي المخالفة التي بدت لي يومها كأنها عين الصواب         احرجني وز 
وهمست في اذن صاحبي بأن هـذا الـشاب         .. لالذعان، كأنك كنت تقول لي بأنك تقول الكالم وال يقولك الكالم          

  . الحنطي يدخر خيراً كثيراً او خبزاً كثيراً
ن بيروت وضاحيتها، في حر ظهيرة تموزية، والعرق يتصبب مـن           كنت اسير في شارع بي    .. وبعدها بسنوات 

) بي أم دبل يـو    (جبيني وجبتي، وعندما توقفت على ناحية الشارع انتظاراً لمرور سيارة األجرة، وإذا بسيارة              
.. وصعدت الجد نفسي الـى جانبـك      .. تفضل سيدنا : تقف امامي وينفتح بابها الخلفي واسمع صوتا من داخلها        

الً، الن هذه اللمحة االنسانية الودودة من قائد قيد إعداده ألعلى المراتب مضمونا ال شكالً وبتواضـع                 تكلمنا قلي 
هذه اللمحة رفعتك في نظري الى ما يعادل سني سناً ويتجاوز طموحي الذي لم يكن قليالً، فـي الجهـاد                    .. جم

 استعداد ذاتي اخترت ان تضعه في       وهذا لم يكن ليكون لك لوال     . الذي بلغت ذروة سنامه وأنت في عمر الورود       
ودارت االيام، واختارني بعض الكبار ممن غادرونا الى جـوار اهللا ان            . عهدة ربك الذي خلقك وهداك وأهداك     

ازورك في منزلك مع بداية انفجار الصراع الذي ختمته انت واخوانك بين حركة أمل وحزب اهللا، وعندما جاء                  
ن العام الطاهر الذيل والقلب السيد عباس الموسـوي، اقفلـت عليـه، علـى         دورك في االمانة العامة بعد االمي     

  . الن الهم المشترك اهم من الذكريات المرة. الصراع فعادت الحال كأنه لم يكن صراع
واطنبتُ وقتها في الكالم، وانت تصغي من دون كالم وبعينين ال تستعيران النفاذ إال مـن مخـزون البـصيرة            

علي بن أبي طالب، اسامة بن زيد،       : وي البصائر من قيادات تاريخية عاقرت التاريخ مبكراً       الشابة التي تذكر بذ   
وخرجت من اللقاء بانطباع عميق بأني امـام        . الخ... جمال الدين االفغاني، مصطفى كامل، محمد باقر الصدر       
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جدل جميل وصـعب    ثم دارت االيام وعانيت طوال سنوات من        .. أليس كذلك؟ حسناً  .. وهكذا كان .. وعد كبير 
بين عشقي للمقاومة وراديكاليتي او ما تبقى منها، وبين ميلي المتنامي الى التفكير والسلوك المدني الذي يبلـغ                  
في ايالئه االولوية للدولة الى حد التخفيف من كثير من قناعاته في مواجهة االعداء منطلقاً من ضرورة الدولة                  

هذا الجدل ظهر في    .. ة والمستدامة لتحقيق الغلبة على العدو الصهيوني      للتنمية الشاملة وضرورة التنمية الشامل    
جدلي مع حزب اهللا سياسة ومقاومة، قيادة وقاعدة، واعترف بأني اخطأت عندما حصرته بالقاعدة، ونـسيت ان      
هناك قيادة يمكن ان تعالج االختالف في الفضاء المشترك، وتحملت اساءات كثيرة، كنت مسؤوالً عن حـصول         

وكنـت اتـساءل عـن      .. ولم يبلغني عنك شيء، لم يقل لي احد بأنك تفوهت بكلمة جارحة في حقي             .. ضهابع
مودة الشيخ حسن لي وعشقه لك جعاله يسعى الن يمتعـك  .. حتى التقينا قبل سنة ونصف السنة تقريباً    .. السبب

وفـي  .. يصل الى الضرر  بحبي لك ويمتعني بتقديرك ومتابعتك لي على اختالف يبقى في حدود الضرورة وال              
واتحت لـي ان افـسر صـمتك        .. اللحظة االولى افضيت لي بالسر الذي يربطك بي مفترضا انه يربطني بك           

وهذا تدليل منـي لـك، ال       .. قلت لي كأنك نجلي االكبر الذي يصغرك بسنوات خمس        .. فلسطين.. وحسن ظنك 
لشباب والحكمة يخلطان االمـور وااللـوان       املك سواه وأنا اعاين الشيب الذي يزين سواد اكرومتك غير ان ا           

وقلـت  .. قلت فلسطين .. فيبدو االبيض اسود داللة على شباب دائم ويبدو االسود ابيض داللة على خبرة معتقة             
ولكن حتـى ال    .. ليس غداً بالتأكيد  .. بأنك تحس بنعمة اهللا النه اتاح لك ان تسير في الركب الذاهب الى القدس             

وقلت بأنك تقدر فرحي بذلك النك تعرف ان فلسطين تحولت من عقلي وقلبي الى              .. يريتوقف المسير الى المص   
كان هذا كافياً الن اسكت في مجلسك لوال اني كنت احمل لك كالماً مصفى عن الحـب والنقـد                   .. جينات دمي 

يمـان  كضرورتين لتجنب االخطاء القاتلة من المحب والمحبوب والناقد والمنقود، وفي نهايـة االخـالص واال              
  . وهكذا كان.. يصبح الحب نقداً والنقد حباً

حملت لك صورة عن صورتك في      . وقبل ثالثة اشهر التقينا في االمانة العامة، ثالثنا الرابط االمين الشيخ حسن           
قلوب العرب الذين اتقن التنقل بين مضاربهم وأحسن استدراجهم الى قول ما في قلوبهم حكامـاً ومحكـومين،                  

وأناساً عاديين، وتكلمنا معا عن سبب هذا الحب ومعناه وما يترتب عليه من فلسطين الى عروبة                علماء ومثقفين   
االنتماء التي تمر بشركاء االيمان والتوحيد وتصب في االسالم الذي يتزين بأهل البيت علماً ومعرفة واخالقـاً                 

  . وايثاراً وشهادة
خبار والوقائع التي تؤيد روايتي وتوثقها، لم يعتمـوا         ولم يعتم هؤالء الذين حدثتك عنهم واسررت لي ببعض اال         

ومن .. ان اندلعوا في شوارع العواصم العربية ينظرون الى صورة فلسطين في وجهك وصورتك في خارطتها              
لم يتظاهر من كبار المسؤولين اتصل بي بعضهم واتصل بغيري بعضهم اآلخر مستبشرين بهذا المشهد الـذي                 

  . غطى بتراب الصمت من دون ان يخنقه الصمت الطويلاستنهض النبض العربي الم
وحملت كالمك الى كل من التقيت في لبنان وبالد العرب من الـسنة             .. وانتقلت معك الى المربع السني الشيعي     

والشيعة والمسيحيين، من الرسميين وغير الرسميين، مركزاً على ان ما تتمتع به من عقل ودين وسعة صـدر                  
واتفقنـا   .. تبار المقاومة والتحرير شأناً شيعياً حصرياً الن ذلك يضر بالشيعة وبالمقاومة          وطموح يمنعك من اع   

وعندما التقيت الشيخ سعد الحريري اثلج صدري بأنـه فـاتحني بقناعـة             .. على انك ضمانة كبيرة ضد الفتنة     
  . توازي قناعتي بهذا االمر

ف من كبار في الدولة والسياسة تقول لي حمداً هللا          من فلسطين واالردن ومصر والخليج، جاءتني هوات      .. يا سيد 
على ان الحساسية قد زالت الى األبد إن شاء اهللا، ويبقى عليكم في لبنان ان تجتثوها النها ان عـادت ونبتـت                      

  . فسوف نخسر جميعاً
التحذير من  لقد التقيت في االيام االولى للحرب مع الرئيس فؤاد السنيورة وجاهرت بالكالم الوحدوي و             .. يا سيد 

سماع نداء الفتنة ونصحت الشيعي بأن ال يتنصل من شيعيته طلبا لرضا السني وخاصة فؤاد السنيورة الذي ال                  
واهللا يا سيد اقول لك بأني سمعت كالماً من هذا الرجل عنـك وعـن ضـرورة                 .. يتنصل وال يثق بالمتنصلين   
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 ومستقبل الدولة ومـستقبل لبنـان ومـستقبل         التواصل والتفاهم معك، ما جعلني اطمئن الى مستقبل حزب اهللا         
المسلمين سنة وشيعة في لبنان، وكان الثقة الوزير طارق متري حاضراً كل لقاءاتنا وأنا اعرف حبه القديم لك                  
واحترامه لموقعك وما تمثل وحرصه الدائم على الحوار معكم، حيث كنا نعارضـه احيانـا السـباب تتـصل                   

يا معالي الوزير انت    : واكثر من مرة قبل الحرب وبعدها قلت له وقبل الكالم         .. بحساسيات البيت الواحد ال اكثر    
وتعدينا في لقاءاتنا مسألة الدولـة      . موثوق لدى قيادة حزب اهللا فال تقطع وواصل وظيفتك في تقريب المسافات           

يا سـيد   .. تم التواصل اللبنانية وحزب اهللا والسيد حسن الى ايران وقام الدكتور متري بالدور الذي اتفقنا عليه و              
بالنسبة الى ايران هناك هم ال بد من ان يكون مشتركا يتلخص في معادلة حفظ الخصوصيات الوطنية من دون                   

واتمنى ان يتحول الخطاب السياسي الوطني اللبناني لدى        .. وال اقول اكثر من ذلك    .. تحويلها الى اسباب قطيعة   
ن وال تتضرر منها ايران التي كانـت وطنيتهـا رافعـة لنهوضـها             حزب اهللا الى ثقافة وطنية يستفيد منها لبنا       

.. وعملنا على تنشيط حركة التفاهم االيراني العربي من اجل الجميع وركزنا على السعودية ومـصر              .. وقوتها
أال ترى ان معنا حقا في ذلك؟ أال يريحك ان يتواصل الشركاء ضد العدو المشترك، المعلن والمضمر؟ وعليـه                   

تسود لهجة العتب والعتاب على العرب في خطاب خطباء حزب اهللا، وتتغلـب علـى لغـة االدانـة                   اتمنى ان   
  . والتعميم واالحكام المطلقة

والمنتصر يفتح وال يغلـق،     .. يا سيد انتم منتصرون ونحن نوافق على ذلك وان ناقش بعضنا في حجم النصر             
.. يا أبا هادي  ..  فأنت اقدر على العالج، يا سيد      المنتصر يتحرر من العقد واعرف انك ال تعاني من عقد ولذلك          

  . يا أبا هاشم
وامتد بنا الحديث الى الشأن او الدائرة الشيعية وقلت لكم اني اسلم واعتز بأن عقلك وعقلكم كبير ولكننا نريـده                    

عقل الكبيـر وال    اكبر، الننا تعلمنا في فقهنا ان المرجع هو األعلم تضييقاً لدائرة الخطأ، والعقل االكبر ضمانة لل               
يكون العقل اكبر إال اذا اضاف العقول الى ذاته، اي شارك المختلف والمخالف إن امكن، وإال فلن يكـون اي                    
عقل كبير كافيا لصاحبه النه يتناقص بعدم الشراكة وينمو بالشراكة ويريح المختلف بها ويعفيه من عقدة الذنب                 

فقنا على ان هناك عقوالً شيعية لبنانية تختلف عن عقلكم قلـيالً            وات. ويقلل اخطاءه واحكامه الجائرة على اآلخر     
او كثيراً او تختلف معكم ولكن لديها رغبة اكيدة في التوصل لتقول وتسمع فتصحح صورتها لديكم وتـصحح                  
صورتكم لديها وسمعت منك في هذا المجال كالماً ذهبياً، حتى انك كلفتني بأن آتي بهـم إليـك الن ظروفـك                     

وعليكم ان تبحثوا عنهم وتدعوهم بأنفسكم واستمهلتني       . لت لك ولم تزعل بأني لست سمساراً سياسيا       معروفة وق 
واآلن نحن في سلم يشبه الحرب او حرب تشبه السلم واعباء           .. شهراً او اكثر، ولكن سافرت ثم جاءت الحرب       

  .. النصر كبيرة جداً واعباء الكارثة التي سببها العدوان كبيرة جداً
اما اذا اسـتغنيت    . ان استغنينا عنك خسرنا فرديا من دون كوارث       .. نحن بحاجة إليك وأنت بحاجة إلينا     يا سيد   

انت اآلن احوج الى الرأي اآلخر الشيعي اكثر من اي وقت مـضى،             .. فإن خسارتك ال تعوض   ) ال عني (عنا  
عيت فـي اختيـارك لهـذه       وماذا را .. فانسج شيعيا على المنوال الذي نسجت عليه عالقتك بالرئيس نبيه بري          

وسوى هذا العقل السياسي الوطني الواسـع       . العالقة سوى المشتركات العظمى بينكما من دون الذكريات المرة        
الذي ال تلخصه وال تشوهه الجزئيات والتفاصيل ويستأهل باستمرار ان يكون رافعة الحوار والتواصل نظـراً                

  . لدقته في ترتيب سلم االولويات الوطنية
لك باهللا يا سيد انه حتى الذين يشكون من حصرية الشيعة في حزب اهللا او فيه وفي حركة أمل ويشعرون           احلف  

هذه فرصة للبنان وللشيعة كي     .. بالقمع والتهميش، جاهزون للحوار بحثا وتحريراً للمشتركات وضبطا للخالف        
  . مقاومة بالدولة والدولة بالمقاومةيبنوا الدولة على المقاومة ويجعلوا المقاومة في فضاء الدولة فيحموا ال

يا سيد ان اهم ما انجزه الشيعة اضافة الى التحرير هو ايمانهم النهائي بلبنان النهائي وبدولة الجميع للجميع في                   
لم يعد في لبنان خونة يا      .. فكن راعيا لهذا المتحول حتى يندمج الشيعة فيعصموا انفسهم ويعصموا لبنان          .. لبنان

  . وقد نخطئ فلنعالج الخطأ معاً او نتفاده.. تلفون او مخالفون وقد يخطئونسيد، هناك مخ



 

 27

ولكننا .. او قد ال نجاري عدداً من حواريك في المبالغة في ما حصل           .. او ال نجاريك  .. قد ال اجاريك  .. يا سيد 
 نجنـد أنفـسنا، ال      وعلى هذا فإننا  .. ال ننكر حجمه ونسعى الى تثميره من خالل توطينه وتعريبه عمالً ال قوالً            

اقول بإمرتك، شأن المنافقين الذين يضيق بهم صدرنا وتضج عقولنا من مديحهم الننا نعرف نواياهم وخطاياهم،                
اقول معك والى جانبك في خدمة األهداف النبيلة التي كان الشهيد هادي عالمة على انك ال تدخر وسـعا مـن                     

  . اجلها وتضرب مثال للسائرين إليها
لـم  . لقد نهضت الى اوراقي اواخر الليل     .. واعتذر إذا ما اخذت من وقتك الثمين هذا المقدار        .. ا سيد لقد اطلنا ي  

والن كثيراً من مؤمني ما بعد الفتح او النصر، او قل من مـسلمي              .. انم الن عاطفة صادقة جاشت في صدري      
عنك وعن المقاومة وعـن النـصر       ما بعد الفتح وان كان االيمان لم يدخل في قلوبهم، استشاروني عندما قالوا              

  . كالماً هو فوق ما في انفسهم ودون ما قالوا على ما قال جدك امير المؤمنين لمنافق اطنب في مدحه
ال نملك إال ان نحبك يا سيد ومن حبنا لك نختلف معك ونختلف عنك، فاجعل هذا االختالف من مصدر حيويـة         

تجربة معروفة فاستأنف وظيفتك في هذا المجال وتقبل تحيـاتي          لنا ولك وسببا من اسباب التكامل، ولك في هذا          
  . في اوليات الفجر مع أذان الفجر الذي يصلني من قلب بيروت المفتوح لك فال تدع احدا يسده عليك وعلينا

  . سالماً يا سيد قوالً من رب رحيم
ن المستقبل الذي تشارك في     دعني اآلن ارفع يدي تضرعاً الى اهللا ان يكو         رفعت لك مرة ما على رأسي تحية،      

  .صنعه للبنان ترسيخاً وصوناً للعيش المشترك لنرفع رؤوسنا جميعاً معك وبك
  23/8/2006السفير 

  
  !حكومة وحدة وطنية أم حكومة حماس مكررة؟ .64

  أحمد مجدالني. د
لمـشاركة  منذ أن توقف صوت الـمدافع في لبنان بدأت تداعيات هذه الحرب العدوانية تتوالى على األطراف ا               

فيها بشكل مباشر وغير مباشر، وبدأت بنفس الوقت تتعالى أصوات ودعوات فلسطينية مخلـصة لــمحاولة                
استخالص الدروس والعبر مما حصل من حرب عدوانية على لبنان وفلسطين، حيث تم اختزال هذه الحـرب                  

لما كان يجري في األراضـي      من ناحية التحرك السياسي اإلقليمي والدولي واقتصاره على لبنان دون أي ذكر             
  .الفلسطينية من حرب عدوانية لم تقّل ضراوة وعنفا وال وحشية عما كان يجري في لبنان

الدعوات واألصوات الفلسطينية التي تعالت وهي محقة في دعوتها إلى استثمار ما قد تحقق من نتائج معنويـة                  
فلسطيني الداخلي حول رؤية سياسية موحدة تشكل       وسياسية في لبنان على األقل لتوظيفها لجهة توحيد الموقف ال         

أداة انتقال وتحول في معالجة األزمة الداخلية الفلسطينية أوالً، وأداة تحرك سياسي خـارجي نحـو العالــم                  
لمحاولة فك العزلة السياسية والحصار االقتصادي عن الشعب الفلسطيني، الذي يعاني األمـرين جـراء هـذا                 

  .صيده السياسي الذي راكمه طوال سنوات طويلة بنضال وتضحيات جسيمةالحصار والذي يبدد من ر
وإذا ما كان أحد هذه الدوافع للتحرك الداخلي السريع ينطلق من أن حكومة إسرائيل قد تلجأ إلى تصعيد عدواني                   
أوسع نطاقا وبعدا مما كان سابقا ليس للتعويض عن الخسارة في لبنان فحسب، وإنما لمنع حـدوث تطـورات                   

سكرية قد تهدد جدياً األمن الداخلي اإلسرائيلي وعدم تكرار ما حدث في لبنان من إهمال لتطوير حـزب اهللا                   ع
قدراته الصاروخية على حد قثولهم، فإن الرؤية اإلسرائيلية تتجه لقطع الطريق أمام أية محاولة لتطوير األشكال                

 وضع سياسي ناجم عن استخدام مزيد مـن         المحلية الصنع من جهة، ولمحاولة فرض     ) الصاروخية(واالساليب  
القوة ال يستهدف إسقاط الحكومة الفلسطينية الذي يجري مؤخرا تصوير هذا الهدف من قبل أركـان الحكومـة                  

  .ووضعه بموازاة تقويض القضية الوطنية الفلسطينية ومنجزات الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية
 حالة الشلل والجمود السياسي عنوانها على صـعيد الجبهـة           وفيما يبدو الهدف من فرض وقائع سياسية تكون       

الفلسطينية خاصة بعد تخلي أولمرت عن مشروعه لالنطواء في الضفة الغربية دون طرح أي بـديل سياسـي                  
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آخر، فإن ذلك يعني أن استخدام الحكومة الفلسطينية بوضعها الراهن وتركيبتها وعجزها عن القيام بأي فعل بما                 
برنامجها، كمبرر الستمرار وتواصل حالة الشلل السياسي، بذريعـة أن ال شـريك فلـسطينياً               في ذلك تطبيق    

تتعامل معه الحكومة اإلسرائيلية، ما يوفر لها المزيد من الوقت لفرض وقائع مادية علـى األرض فـي حـال                    
جـراء عمليـة    العودة للمسار السياسي، وذلك باستكمال بناء جدار الفصل والتوسع العنصري وعزل القدس وإ            

  .ترانسفير سكاني منها ومن حولها
النقاش الدائر اآلن ومنذ أن تم اإلعالن عن اتفاق بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية عن                  
النية للتشاور حول تشكيل حكومة جديدة، وإشكالية أحقية رئيس الوزراء بالتشاور مـن موقعـه، خاصـة أن                  

يد وليس عن تعديل وزاري محدود، وهل يستلزم ذلك إقالة أو اسـتقالة الحكومـة               الحديث يدور عن تشكيل جد    
القائمة، وبعدها يكلف من يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بيد أن االتفاق على البدء بمشاورات لتشكيل حكومـة             

اعيل هنية رئيس   جديدة انطالقاً من وثيقة الوفاق الوطني، ال يعني بأي حال من األحوال إعادة تكليف األخ إسم               
الوزراء الحالي وإال لكان صدر مرسوم رئاسي بقبول استقالة الحكومة الحالية وبتكليفه مجدداً والبـدء أيـضا                 

  .بتحديد جداول زمنية الستكمال المشاورات مع القوى الراغبة في المشاركة في الحكومة الجديدة
 القانون األساس فإن الـمسألة األهم واألعمـق        وبصرف النظر عن الجوانب القانونية واإلجرائية التي يحددها       

هي بالبعد السياسي لفهم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة عبر عنها هنية بصورة اشتراطات على تشكيل الحكومة                
الجديدة، وجرى فيما بعد توضيحها لتصبح هذه االشتراطات محددات أو أسساً وهـي ال تختلـف مـن حيـث                    

  .ت المسبقةالمضمون والمعنى عن االشتراطا
وبصرف النظر أيضا عن بعض هذه االشتراطات التي تعتبر من البديهيات حـول نزاهـة ومـصداقية مـن                   
سيشاركون في الحكومة، إذ ال يعقل أن ترشح أية قوة سياسية شخصية محط شبهة أو تـساؤل، خاصـة بعـد                     

 االشتراطات األخرى تـستوجب  االنتخابات األخيرة التي أصبحت مكافحة الفساد أحد أهم عناوينها، في حين أن    
التوقف عندها، خاصة بعدما تصاعد الجدل حول موافقة الرئيس محمود عباس على هذه االشتراطات في اللقاء                

غير . الذي تم بينه وبين رئيس الوزراء إسماعيل هنية لجهة أن هذه االشتراطات كانت قد طرحت بالفعل أم ال                 
لك السياسي العام فيما يتعلق بالعالقة بين مؤسسة الرئاسـة ومجلـس            أن هذا األمر رغم أهميته من ناحية المس       

وهذه المحددات أو األسس ال يمكن أن       . الوزراء وهي ليست المرة االولى التي يظهر فيها هذا االلتباس بالعالقة          
ـ    ة توفر شروطاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية جديدة ألن هذه المحددات أو الشروط توضع على الرئاس

والقوى األخرى، خاصة أن الوزراء والنواب ليسوا معتقلين لديهم، بل لدى حكومة االحتالل وهذا الـشرط أو                 
المحدد تحول إلى فيتو بيد حكومة االحتالل، وليس كأداة ضغط عليها، كما أن ربط تشكيل حكومة جديدة بتعهد                  

شكيلها، فإنه من جهة أخرى يضع شـرط        مسبق بفك الحصار والعزلة السياسية عن الحكومة الجديدة المزمع ت         
  .تشكيل هذه الحكومة السياسي بيد األطراف الخارجية، وبمدى توافقها وانسجامها أو قبولها بمتطلباتها

إن التدقيق في جملة االشتراطات المطروحة من قبل اإلخوة في حركة حماس تنبئ وبما ال يدع مجـاالً للـشك                    
وذلك انطالقا مما نسمعه من تصريحات لبعض اإلخـوة القيـاديين فـي             بأن القضية السياسية ما زالت مغيبة       

إن هناك قراءة خاصة لوثيقة الوفاق الوطني ليس لجهة ترتيب األولويات فيها، وإنما لجهـة اشـتقاق                 . الحركة
ية سياسة عملية ملموسة منها تشكل برنامج الحكومة الجديدة، وأداة لتحركها إقليميا ودوليا لكسر العزلة الـسياس               

والحصار االقتصادي، كما أن هذه القراءة تعني أيضا وفي ضوء الممارسة السياسية ارتباطا بمعالجـة قـضية                 
الجندي اإلسرائيلي األسير، وقضية السعي لوقف العدوان المتصاعد على األراضي الفلسطينية والتوصل لتهدئة             

على لبنان، وانه  كما يبـدو ال نيـة وال           متزامنة ومتوازية، أصبحت مرتبطة بالوضع اإلقليمي ونتائج الحرب         
استعجال للدخول في تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، إذ ال يستدعي األمر تقديم تنازالت داخليـة بـشأن هـذا                   

عالوة على أن األهم من كل المحددات المطروحة أن االشتراط المسبق بترؤس شخصية قيادية مـن                . التشكيل
الجديدة في تركيبتها نتائج االنتخابات التشريعية وهو أمر ال خالف عليه           حماس للحكومة، وأن تعكس الحكومة      
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ديمقراطياً، فإننا بذلك نكون أمام حكومة ائتالفية برلمانية وليس حكومة وحدة وطنية، وهناك فرق بين وكبيـر                 
حكومـة  بين حكومة وحدة وطنية تشارك فيها قوى سياسية وفعاليات مجتمعية وكفاءات وطنية مختلفة، وبـين                

ائتالفية لكتل برلمانية، وفي الحالة الثانية فإننا واستناداً لهذا المحدد الشرط سنجد أنفسنا إما أمام حكومة ثنائيـة                  
حماس، أو حكومة حماس مكررة مع بعض التالوين البرلمانية التي لن تغير من واقع الحـال، أو تـشق                   / فتح

  .  على نفس األسس السابقةطريقا أو تكسر عزلة أو تخرج من أزمة ألنها ستبنى
إن األزمة الداخلية الفلسطينية بتعقيداتها هي اكبر من محاولة ارتجالية انطالقا من اعتقـاد أن حكومـة وحـدة                   
وطنية أو حكومة ائتالفية برلمانية قد تحل األزمة الراهنة وتخرجنا من المأزق الذي نعيـشه، ودون االتفـاق                  

ن المحددات الوطنية أوالً، ويستجيب للشرعية العربية ويكتلهـا حـول           والتوافق على برنامج سياسي ينطلق م     
الموقف الفلسطيني ويدفعها لفعل سياسي ملـموس، وكذلك يجند الشرعية الدولية ويتسلح بها إلعـادة وضـع                
القضية الفلسطينية على األجندة الدولية كقضية حرية واستقالل لشعب مازال تحت االحـتالل ولـيس كقـضية                 

إغاثية ثانياً، يبقى الحديث عن حكومة فلسطينية مجرد لغٍو كالمي، ومضيعة لجهد ووقت من األجدر أن                إنسانية  
  .يبذل باتجاه آخر قد يكون أكثر جدوى لمعالجة القضايا األكثر جوهرية وحيوية لمصالح شعبنا وقضيتنا

  23/8/2006األيام الفلسطينية  
  

  قبل حكومة الوحدة .65
  إبراهيم المدهون

لبيت الفلسطيني إلى ترتيب كبير، يشمل جميع المؤسسات التي بنيت على أساس التسوية، أما أن نطالب                يحتاج ا 
بحكومة وحدة واألجهزة األمنية غير منضبطة ويحتكرها أشخاص، والمنظمة ال زالت في غيبوبـة، والهياكـل        

الغرض، وأي إصالح وأي    اإلدارية للوزارات غير قادرة على النهوض ومتكلسة، فأي حكومة وحدة لن تؤدي             
  .تغيير ال يحيط األمر من جوانبه المختلفة، سيبقى تغييرا منقوصا وعقيما

رغم الفوز الكبير لحماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، إال أنه لم يسمح لها بأن تطبق برنامجها المقاوم،                 
وكان لفساد الوزارات    . حكومات المتعاقبة وإحداث التغيير واإلصالح في الوزارات التي ملئت فسادا من قبل ال          

واألجهزة األمنية وانتشار االختالسات بمئات الماليين، وسيطرة اللصوص والمشبوهين أمنيا وأخالقيـا علـى              
  . مقاليد السلطة طوال الفترة السابقة، دور كبير في نجاح حماس لما تحمله من برنامج إصالحي ومقاوم

عد تاريخ من المقاومة، ووفق برنامج يد تبني ويد تقـاوم، وبتأييـد شـعبي       حركة حماس جاءت إلى الحكومة ب     
كبير، إال أنها لم تسلم من التآمر الخارجي والداخلي، وكانت العقبات الداخلية األشد؛ والتي شكلها لوبي أوسـلو                  

ق عليـه مـن   من شخصيات ورموز األجهزة األمنية والوزارات السابقة، فقامت بحرب إعالمية ولم تنفذ ما اُتف         
  . قرارات

ولم ترضخ للقرارات وللبرنامج الفائز، واستهدفت رموز الحكومة وقيادات الجهاد فـي فلـسطين، وروجـت                
للحصار ضد الحكومة والشعب الفلسطيني، ومنعت أي تسهيالت لصرف الرواتب، هذا فضال عن األموال التي               

ي شكلتها حمـاس يعتبـر نجاحـاً لتجربـة          ونجاح الحكومة الفلسطينية الت   . سرقت ونهبت بشكل سري وعلني    
 C.I.Aالمقاومة في المنطقة، فالشعب الفلسطيني والعربي مّل من عرابي القرارات األمريكية ومـن تحـركهم                

  . كأنهم أحجار شطرنج لتنفيذ مصالح االحتالل في المنطقة
بعـد الحـصار واالعتقـال،      الحكومة الفلسطينية اليوم لم تأخذ فرصتها ولم تعطَ أي وقت لتنفيذ برنامجهـا، و             

والمالحقة والتضييق ومنع الرواتب، وسحب الصالحيات، يطالب الرئيس الفلسطيني ومن حوله فرض حكومة             
وفق معاييرهم الخاصة، تعترف بـإسرائيل، ويتوالها أناس غير مؤهلين، شرطهم أن تكون لهم عالقات جيـدة                

  . ة وحدة وطنيةمع أمريكا وإسرائيل، واجترارا ألكاذيب يسمونها حكوم
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وإن حكومة لحماس تعمل لمصلحة الشعب وقضاياه المصيرية والعادلة، أهم ألف مرة من حكومة وحدة يتسللها                
  . أناس فاسدون ومجربون ومتعاونون مع االحتالل ومطبعون وال يهتمون بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني

غتيال واالعتقال، ورغم ما تعرض لـه النـواب مـن           ورغم أن نواب المجلس والوزراء ما زالوا يهددون باال        
ناصر الـشاعر، ومـا     . تضيق وحصار، وآخرها وليس أخيراً اعتقال نائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني د           

تعرض له الدكتور عزيز دويك من تحقيق قاٍس، إال أن األصوات المستفيدة من الوضع الفوضوي الراهن، مـا                  
  . ة الشعب الفلسطينيزالت تتعالى للقضاء على حكوم

الحكومة الفلسطينية تتعرض منذ اليوم األول لحرب استئصالية، ومن العيب أن نطالب بأي بديل في حال استمر                
هذا االعتداء الصهيوني عليها، وفي حال استمرار اختطاف النواب والوزراء، والتي كان آخرهم خطف نائـب                

ن مهما كانت تسميتها، ستكون خيانة لمن رفض أن يوقع،          وأي حكومة تقوم اآل   . رئيس الوزراء ناصر الشاعر   
  . ورفض أن يعترف بـإسرائيل، ورفض أن يكون جزءا من المشروع األمريكي في الشرق األوسط

إن حكومة الوحدة قد تكون مهمة في إطار عملية تغيير كبير يثبت فيه الجميع أنـه يهـتم بـالوطن وال يهـتم                       
رئيس محمود عباس والمقربون منه، وأن تقوم لجنة إصالحية من الفصائل           بمصالحه الشخصية، وأول هؤالء ال    

مجتمعة ومن قيادات نزيهة ومعروفة وشخصيات وطنية بهذه العملية على أن تطال كل المؤسسات الفلسطينية،               
   :وأن تقوم بعدة خطوات لمصلحة الوطن والشعب الفلسطيني، وأهمها

. ق مبدأ الشراكة للجميع والتمثيل الحقيقي والواقعي لجميع الفـصائل          ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية وف      ـ1
  . 2005وإعادة تفعيل المنظمة وفق وثيقة األسرى المعدلة ووفق اتفاق القاهرة بين الفصائل في 

 أن يتم النظر في األجهزة األمنية الفلسطينية، فقد أسست هذه األجهزة وفق اتفاقيات وتسويات لم يـرض                   ـ2
عب الفلسطيني، ومعظم قيادات هذه األجهزة من حركة فتح، وهناك الكثير منهم تورط بقضايا فـساد،                عنها الش 

ومن قام بتسليم مجاهدين، وممن له عالقات مع أجهزة مخابرات أجنبية، وقد تحدث عن ذلك وزيـر الداخليـة                   
يخدم مصالح الـوطن بـدل أن       السابق فالمؤسسة األمنية الفلسطينية تحتاج إلى إعادة هيكلة وإعادة ترتيب بما            

  . تكون مجيَّرة لشخصيات فئوية وحزبية ضيقة
 أن يتم إعادة ترتيب الوزارات ونظام التوظيف، والذي اقتصر في فترة من الفترات على أبناء حركة فتح،                   ـ3

مر على  وإعادة التنظيم اإلداري لهذه الوزارات وفق معايير قانونية وإدارية يرضى عنها الجميع، وأن يطبق األ              
فالوزارات اآلن تضج بالمدراء ووكالء الوزراء غير المؤهلين؛ والذين هم في غير موقعهم مما              . جميع العاملين 

وما تقوم به الحكومة الحالية من تغيير خطوة في الطريق الـصحيح، إال             . أدى إلى تأخير العمل وانتشار الفساد     
  . أنه يحتاج إلى دعم أكبر ونفس أطول وتغيير أشمل

 تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق نسب الكتل البرلمانية، ليدرك الـشعب الفلـسطيني أن صـوته مـؤثر                    ـ4
  . ويستطيع التغيير، وأن تأخذ كل كتلة حقها في عملية البناء

 أن تخلو حكومة الوحدة من رموز الفساد ومن قيادات أمنية تعاملت مع إسرائيل، وقد شاركت في الفـتن                    ـ5
  .  اعتقال مجاهدين، ومن تشكيل فرق موت، ولها عالقات معروفة مع قيادات صهيونيةولها ماض سيئ؛ من

ونحتاج إلى حكومة وطنية حقيقية ومن جميع الفصائل، وهناك في حركة فتح الكثير من الخبـرات والكفـاءة                  
الذاتيـة  وامـتألت سـيرتها     . والشخصيات المحترمة والتي خلت أياديها من الفساد، وخال تاريخها من الخيانة          

  . بالبطولة والتضحية
ويحتاج البيت الفلسطيني إلى ترتيب كبير، يشمل جميع المؤسسات التي بنيت على أسـاس التـسوية، أمـا أن                   
نطالب بحكومة وحدة واألجهزة األمنية غير منضبطة ويحتكرها أشخاص، والمنظمة ال زالـت فـي غيبوبـة،          

وض ومتكلسة، فأي حكومة وحدة لن تـؤدي الغـرض، وأي           والهياكل اإلدارية للوزارات غير قادرة على النه      
إصالح وأي تغيير ال يحيط األمر من جوانبه المختلفة، سيبقى تغييرا منقوصا وعقيما، ولن يرتقي بنـا نحـو                   

  .التحرير والعودة
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  22/8/2006مجلة العصر 
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  حسن نافعة 

 يوليو وهو اليوم الذي قام فيه حزب اهللا بعمليته / تموز12 العربي لن يعود كما كان قبل من الواضح أن العالم
 أغسطس، وهو اليوم الذي سكتت فيه / آب14العسكرية الجسورة التي أسر خاللها جنديين إسرائيليين، أو قبل 

كثيرة بالفعل، وهناك أشياء فقد تغيرت أشياء .  حيز التنفيذ1701المدافع على الجبهة اللبنانية، ودخل القرار 
لكن أخطر ما يواجه لبنان والعالم العربي اليوم هو، في تقديري، ما . أخرى ربما تكون أكثر في سبيلها للتغير

. خلفته الحرب من ألغام سياسية ما تزال كامنة تحت السطح وقابلة لالنفجار في وجه الجميع في أي لحظة
ة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى إعادة قراءة وفحص في ضوء ولذلك يبدو العقل العربي في حاجة ماس

ما تكشف من معلومات حتى اآلن، وبموضوعية تامة وأن يحاول هضمه واستنتاج دالالته وتأثيراته المستقبلية 
وليأذن لي القارئ الكريم في أن أقدم قراءتي الشخصية . بموضوعية تامة بعيدا عن أي مرايا أيديولوجية عاكسة

  :ا جرى، في حدود ما توافر لي من معلومات، وذلك على النحو التاليلم
 الماضي قام حزب اهللا بعملية عسكرية ضد القوات اإلسرائيلية المرابطة على يوليو/  تموز12 في يوم -1

وبينما استنتج البعض . الحدود وراء الخط األزرق، قتل فيها ثمانية من الجنود وجرح ثمانية عشر وأسر اثنين
غير . ن حزب اهللا ال يملك أن يبادر بعملية من هذا النوع من دون تنسيق مسبق مع حلفائه في سورية وإيرانأ

أن معلوماتي تقودني إلى نتائج مغايرة، فقد سمعت بنفسي من وزير الخارجية المصري، في لقاء خاص معه، 
 يكون السيد حسن نصراهللا، وهو أن السوريين أكدوا له بشكل قاطع عدم علمهم المسبق، واستبعد شخصيا أن

القائد المحنك، قد تشاور مسبقا مع إيران من دون سورية، والتي يدرك يقينا أن عملية كهذه ستضعها في مرمى 
لهذا أرجح أن يكون قرار حزب اهللا اتخذ العتبارات ميدانية بمجرد أن سنحت له الفرصة على . الخطر المباشر

تحالفاته مع كل من سورية وإيران، خصوصاً أنه لم يسع إلى حرب شاملة األرض، آخذا في االعتبار متانة 
وإنما قام بعملية محدودة إلثبات جدارته العسكرية، من ناحية، والستعادة األسرى المحتجزين في السجون 

ولم يكن فيما أقدم عليه خروج على قواعد لعبة استقرت منذ ست سنوات، . من ناحية أخرى اإلسرائيلية
  .أنه سبق إلسرائيل أن تفاوضت مع حزب اهللا للتوصل إلى صفقات لتبادل لألسرى تمت بالفعلخصوصا 

 لم تكن إسرائيل مضطرة، وال كان متوقعا، أن ترد على هذه العملية المحدودة بمثل هذه الحرب الشاملة -2
هذه .  وربما أكثر فعاليةفقد أتيحت أمامها بدائل أخرى عديدة الحتواء األزمة ربما كانت أقل تكلفة. والهمجية

البدائل تتراوح ما بين القبول بمبدأ تبادل األسرى أو التصعيد بالضغوط السياسية إلى القيام بعملية عسكرية 
غير أنها، وألسباب كثيرة، فضلت توظيف األزمة . محدودة إذا كان الهدف هو اإلفراج عن الجنديين األسيرين

وتكفي االشارة هنا إلى تحقيق . واليات المتحدة لتغيير قواعد اللعبة برمتهالتنفيذ خطط متفق عليها من قبل مع ال
 أغسطس، وتقرير وين ماديسون الذي نشر في / آب14سيمور هيرش المنشور في مجلة ذي نيويوركر يوم 

  يونيو الماضي تحت غطاء ندوة نظمها معهد/ حزيران18 و17المجلة نفسها لنتأكد يقينا أن اجتماعا تم يومي 
أميركان انتربرايز، شارك فيها نائب الرئيس األميركي تشيني ورئيس وزراء إسرائيل الحالي إيهود أولموت 
إضافة إلى ثالثة رؤساء سابقين للحكومة هم نتانياهو وباراك وبيريز، وفي حضور النائب ناتان شارانسكي، تم 

لذلك سوى معنى واحد وهو أن قرار وليس . فيه وضع اللمسات األخيرة على خطط تدمير حزب اهللا عسكريا
الحرب كان قرارا أميركياً إسرائيلياً مشتركاً وجزءا من عملية أوسع استهدفت تغيير قواعد اللعبة في المنطقة 
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وليس في لبنان وحده، وهو ما أفصحت عنه كوندوليزا رايس في حديثها عن شرق أوسط جديد يولد من رحم 
  .األزمة اللبنانية

لى توزيع األدوار خالل الحرب بحيث تتكفل إسرائيل بتحمل عبء المجهود الحربي، مع  جرى اتفاق ع-3
ضمانات باإلبقاء على ترسانة السالح األميركية مفتوحة امامها على مصراعيها، على أن تتكفل الواليات 

 وتحقيق أهدافها المتحدة بإدارة المعركة الديبلوماسية بطريقة تمنح إسرائيل ما تحتاجه من وقت إلنجاز مهمتها
تدمير البنية العسكرية لحزب اهللا ونزع سالح مقاتليه وإبعادهم إلى ما وراء جنوب الليطاني : المعلنة وهي

  .واإلفراج عن األسيرين من دون شروط، ثم لتثبيت المنجزات العسكرية سياسيا على األرض
 آب بحشد 15 بوست المنشورة في على الصعيد العسكري قامت إسرائيل، وفقا لتقديرات صحيفة جيروزاليم

كامل طاقتها، حيث قام سالح الطيران بحوالي خمسة عشر ألفاً وخمسمئة طلعة جوية، وقام األسطول البحري 
بتحركات قتالية بلغت ثمانية آالف ساعة بحرية نفذ خاللها ألفين وخمسمئة عملية قصف على أهداف ثابتة 

ترة الحرب، وزجت القوات البرية والمحمولة جواً بأفضل وحداتها وأحكم حصاره على الشاطئ اللبناني طوال ف
وبلغ مجموع األهداف التي تم ضربها . الحتالل مواقع متقدمة على الحدود أو للقيام بعمليات إنزال في العمق

وكانت نتيجة هذه الحرب الشاملة تدمير بنية لبنان التحتية كلها وتشريد ثلث سكانه وقتل . سبعة آالف هدف
ألية  جرح آالف المدنيين، وهو أمر ال ينطوي على أي إنجاز عسكري بالنظر إلى عدم امتالك حزب اهللاو

قوات جوية أو بحرية، دون التمكن من إخراج مقاتلي الحزب من الجنوب أو تدمير قواعده وبنيته التحتية 
ل منيت، قياسا الى ولذلك يمكن القول من دون أي تردد أن إسرائي. ناهيك عن منصات إطالق صواريخه
والدليل أن حزب اهللا ظل قادرا على قصف مناطق في شمال إسرائيل . أهدافها المعلنة، بهزيمة عسكرية قاسية

  .أما الجنديان األسيران فما زاال في قبضته. بالصواريخ
 المعركة على الصعيد السياسي، كان المشهد مختلفا لسبب بسيط وهو أن الواليات المتحدة تولت بنفسها إدارة

ونجحت الواليات المتحدة في منح ! الدبلوماسية نيابة عن إسرائيل التي كانت بدورها تدير الحرب نيابة عنها
وعندما أدركت إسرائيل بعد شهر من القتال أن أهدافها غير قابلة للتحقيق . إسرائيل كل ما احتاجته من وقت

 الذي أعطاها مزايا أكبر بكثير مما أنجزته من 1701 بالوسائل العسكرية، كان عليها حينئذ أن تقنع بالقرار
وهنا تكمن المفارقة الكبرى التي تجعل من امكانية التطبيق الفعلي لهذا القرار على أرض الواقع . خالل القتال

على النحو الذي تريده إسرائيل والواليات المتحدة، أمرا صعب المنال، وسوف يتطلب معركة سياسية، وربما 
  .رىعسكرية أخ

أحدها : على أي حال بدأت تداعيات حرب لبنان في الظهور تباعا والتي ستصنعها تفاعالت مشاهد أربعة
  .إسرائيلي، واآلخر لبناني، والثالث دولي والرابع عربي

 بدأت النخبة تكتشف تدريجيا أن إسرائيل خسرت الحرب، وسيستمر إحساسها :في المشهد اإلسرائيلي -
فحكومتها هي التي قررت شن الحرب للرد على عملية محدودة كان . مع كل يوم يمربالهزيمة يتعمق أكثر 

بوسعها محاصرة نتائجها، وحددت لنفسها أهدافا لم تتمكن من تحقيق معظمها، خاصة ما يتعلق منها باستعادة 
قتصادية الجنديين األسيرين وتدمير البنية العسكرية لحزب اهللا، وخسائرها االستراتيجية والعسكرية واال

ولذلك من المتوقع أن تشهد إسرائيل في . واألخالقية وحتى النفسية هي أكبر وأخطر بكثير مما قدرت وخططت
المرحلة القادمة أزمة سياسية عميقة لن تقتصر على الحكومة وحدها ولكنها ستمتد لتشمل المجتمع اإلسرائيلي 

  .ص نفسه على حقيقتهابرمته، والذي أصبح عليه أن يعيد النظر في المرآة ليتفح
 تتوزع أحاسيس الناس اآلن بين مشاعر الفخر بما أنجزته مقاومة استطاعت أن تحقق :في المشهد اللبناني -

ما عجزت دول عربية كبرى عن تحقيقه وشعب التف حولها بشموخ، وبين مشاعر الغضب والذهول من حجم 
ستجد نفسها منشغلة بالكامل بمسألتين على جانب كبير من لكن فصائل النخبة اللبنانية . الدمار الذي لحق بالبالد

 الذي من المتوقع أن يثير بينها خالفات كبيرة، 1701تتعلق بكيفية تنفيذ القرار : األهمية والخطورة، األولى



 

 33

فإذا تغلبت عوامل . تتعلق بإعمار لبنان والذي من المتوقع أن يشدها نحو الوحدة ورص الصفوف: والثانية
لتي صنعت االنتصار سيتمكن لبنان من الخروج من محنته أقوى وأكثر قدرة على التأثير في محيطه الوحدة ا

  .اإلقليمي، أما إذا تغلبت عوامل الفرقة واالنقسام ال قدر اهللا فسيعود لبنان ضعيفا من جديد
بمظهر المنظمة  تبدو صورة األمم المتحدة كئيبة بعد أن أظهرتها األزمة اللبنانية :في المشهد الدولي -

. غير أن اختبار المصداقية الذي تتعرض له لم ينته بعد. الخاضعة كليا إلرادة الواليات المتحدة األمريكية
 بطريقة تسمح 1701فسوف تتعرض األمم المتحدة لمزيد من الضغوط األميركية لحملها على تنفيذ القرار 

  .قه عسكرياإلسرائيل بأن تحقق بالوسائل السياسية ما عجزت عن تحقي
وأخيراً فقد بات واضحا أن األزمة اللبنانية وضعت النظام الرسمي العربي في مأزق كبير وأيضاً على مفترق 

 - فهذا النظام يعترف رسميا، بل يقرر في الواقع، أن عملية التسوية السياسية للصراع العربي . طرق
ي كان من المفترض أن تلعب دور الوسيط النزيه، اإلسرائيلي انهارت وانتهت بسبب قيام الواليات المتحدة، الت

بتسليم مفاتيحها بالكامل إلى إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه ال يملك بديال مقنعا يسمح له باسترداد الحقوق 
وفي سياق كهذا يمكن أن ينساق ! العربية المغتصبة ولم يعد أمامه من وسيلة سوى الذهاب إلى مجلس األمن

أحدهما يرى في المقاومة وسيلة وحيدة : المرحلة القادمة نحو حالة استقطاب بين معسكرينالنظام العربي في 
الستراداد الحقوق العربية، على االقل من اجل تمكين المفاوض العربي من اإلمساك بأوراق ضغط تمكنه من 

 مصالحه ودفعا المناورة والثبات على الموقف، أما المعسكر اآلخر فيرى في استمرار المقاومة خطرا على
  .للمنطقة نحو الراديكالية والثورة

إن الساحة اللبنانية ستتحول إلى بؤرة تصب فيها تفاعالت المنطقة في المرحلة المقبلة وستصبح هي معمل 
االختبار الذي ستجري في داخله كل التجارب الرامية الستنساخ شرق أوسط جديد، سواء وفق التصور 

وال جدال في . فقا لتصور آخر يتسق بشكل أفضل مع طموحات شعوب المنطقة اإلسرائيلي أو و-األميركي 
 وفق التصور األميركي واإلسرائيلي سيقود المنطقة، إن عاجال أو آجال، إلى 1701أن التطبيق الحرفي للقرار 

ن خريطة سياسية جديدة تستبدل الحدود السياسية الراهنة بحدود إثنية وطائفية، خصوصاً إذا أصرت واشنط
وربما يرى البعض أن نزع سالح حزب اهللا شرط . على المضي قدما في مخططاتها الرامية لضرب إيران

. ضروري لتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني واحتكار قرار الحرب والسالم
ملية طويلة من إعادة بناء الدولة وهذا كالم سليم تماما من الناحية النظرية، لكنه يتعين أن يأتي في نهاية ع

فالمقاومة التي حررت لبنان بسالحها وأثبتت فاعلية كبيرة . اللبنانية على أساس المواطنة وليس االنتماء الطائفي
في الدفاع عنه ولم توظف قوتها في أي صراع طائفي أو عرقي، هي المؤهلة لكي تصبح نواة الجيش الوطني 

وحيد كافة الفصائل اللبنانية حول استراتيجية المقاومة واإلصرار في الوقت نفسه ان العمل على ت. وليس العكس
على عقد مؤتمر دولي يعالج كل مشكالت الشرق األوسط دفعة واحدة هما الوسيلة الوحيدة لنزع فتيل األلغام 

  . في لبنان ليفجرها في وجه العالم العربي كله1701السياسية التي زرعها القرار 
  23/8/2006الحياة 
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