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  اطالق سراح الصحفيين األجنبيين المختطفين في غزة   .1

ومة الشعبية أن مساعيها التي هدفت الى إطالق سراح الصحفيين المختطفين فـي             أعلنت لجان المقا  : الفت حداد 
وأوضـح النـاطق     .غزة، تكللت بالنجاح وذلك بعد جهود الوساطة التي بذلتها لدي جماعة الجهاد المقدس التي             

فصاح رفض اال من جهة أخرى    و. لجان ان الخاطفين لم يضعوا شروطا معينة لالفراج عنهما        الاإلعالمي باسم   
بأن الصحفيين المختطفيين لديها    يذكر أن الخاطفين كانو قد أعلنوا       . عن اية معلومات عن جماعة الجهاد المقدس      

وتحدث االثنان من خالل شـريط مـسجل عـن التعـاون             .اشهرا اسالمهما وغيرا اسميهما راغبين مطمئنين     
  .مريكي من أجل قتل المواطنين في غزةن إلى أن اسرائيل تستعمل السالح األياالمريكي االسرائيلي، مشير

  27/8/2006 48عرب
  
  حملة رسمية وسياسية على اإلذالل اإلسرائيلي و التغاضي األميركي  .2

وعدت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس برفع الحصار عن مطار بيروت فـي             :  وليد شقير  ،بيروت
لحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، فيمـا ينتظـر أن         جاء ذلك في اتصال أجرته أمس برئيس ا       . أقرب وقت ممكن  

يحتل إبقاء الحصار اإلسرائيلي على لبنان جواً وبحراً وعدم انسحاب القوات اإلسرائيلية من منـاطق حدوديـة                 
جنوبية، المرتبة األولى في المحادثات التي سيجريها رئيسا المجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد الـسنيورة                

 انها تبذل جهدها    ه أبلغت ها جاء فيه أن   ،ووزع المكتب اإلعالمي للسنيورة خبراً عن اتصال رايس       . انمع كوفي أن  
في شكل جدي وحثيث لرفع الحصار عن مطار بيروت في أقرب وقت ممكن، آملة بأن تسفر جهودهـا عـن                    

وعلمـت  . ضي اللبنانية النتائج المرجوة، وشددت على أهمية أن تتولى السلطة اللبنانية ضبط المعابر على األرا            
الحياة ان السنيورة أبلغ رايس أن لبنان ليس في وضع يستطيع معه أن يقبل بالمماطلة اإلسـرائيلية فـي رفـع            

جاء هذا التطور فـي وقـت ازدادت وطـأة الحـصار            . الحصار، وباستمرار تغاضي الدول المعنية عن ذلك      
وكـان  . األساسية والمساعدات اإلنسانية الى لبنـان     اإلسرائيلي على اللبنانيين وأخذت تؤثر في وصول المواد         

زعيم تيار المستقبل النائب سعد الحريري أجرى اتصاالً بمساعد وزيرة الخارجية األميركية لـشؤون الـشرق                
األوسط ديفيد ولش، أبلغه فيه أن اللبنانيين لم يعودوا يحتملون الضغط المتواصل عليهم من إسرائيل، والمجتمع                

هذا ضغط  : وقال الحريري لولش  . 1701على استمرار الحصار الذي يشكل نقضاً فاضحاً للقرار         الدولي يتفرج   
وأعلـن وزيـر     .علينا وعلى الناس والحكومة، ولن نسكت عنه، ولن نقبل استمرار تغطية الموقف اإلسرائيلي            

ار الحصار، ونستنكر   اإلعالم اللبناني غازي العريضي ان اإلدارة األميركية تقف الى جانب إسرائيل في استمر            
ونرفض رفضاً قاطعاً هذا الموقف بعد القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء، واإلجماع على الدعوة الى                

وإذ لوح بموقف من الحكومة لن يستثني أي جهة تدعم الموقف اإلسرائيلي، قال مستشار رئيس               . رفع الحصار 
غداً، سيكون رفع الحصار في شكل كامل عن لبنـان،          محمد شطح أن أول بنود المحادثات مع أنان         .دالحكومة  

  . والخروق اإلسرائيلية اليومية لألجواء اللبنانية والخط األزرق
27/8/2006الحياة   

 
  إعادة المزارع واألسرى تنهي النزاع   : لحود .3

القـرار  قال الرئيس اللبناني اميل لحود ان هناك ضرورة ملحة لرفع الحصار االسرائيلي الذي لحظه               : بيروت
 . مشيراً الى انعكاس هذا االمر ايجاباً على وصول المواد واالعانات االنسانية الى المحتاجين في لبنان               1701،

وجدد التأكيد على اهمية التوازن في مشاركة الدول في عديد قوات اليونيفل وذلك منعاً ألي امكانية تسمح لدولة                  
 وأشار الى استحالة التوصل الـى سـالم عـادل           .االنتداببممارسة نفوذها على لبنان الذي رفض في السابق         
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 .وشامل في المنطقة بدون التخلي عن منطق القوة الذي اثبت عدم جدواه خالل العدوان االسرائيلي على لبنـان                 
 ولفت الـى    .وشدد على انه في حال أعيدت مزارع شبعا الى لبنان فإن وقفاً الطالق النار سيسود على الحدود                

سرى اللبنانيين من شأنها نزع فتيل االنفجار واشاعة اجواء الهدوء على الحـدود وهمـا شـرطان                 ان اعادة األ  
   .النهاء النزاع

27/8/2006 االتحاد االماراتية  
 

  السنيورة يربط نزع سالح حزب اهللا بالحوار ودمج أعضائه الراغبين في الجيش   .4
هذه العبارة   بأن   ى سؤال بشأن نزع سالح حزب اهللا،      قال رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ردا عل       : بيروت

 تحـت   الجنوبغير مناسبة، فحزب اهللا حزب لبناني في لبنان، ونعتبر أنه علينا إكمال هذه العملية، أي وضع                 
ال بد أن نحقق هـدفنا      انه  وأضاف  . سيطرة الجيش اللبناني فال يكون فيها أي سالح سوى سالح الدولة اللبنانية           

إذاً، هذه ليـست مـسألة نـزع       . التعاون، حتى يصبح السالح في يد الحكومة وحدها دون سواها         عبر الحوار و  
سالح حزب اهللا، بل هي مرتبطة بالحوار الذي سيوصلنا إلى هدفنا، أظن أنه يمكن تحقيق ذلـك عبـر دمـج                     

  .أعضاء حزب اهللا الراغبين في ذلك ضمن الجيش اللبناني
27/8/2006الخليج االماراتية   

 
  قد يدعو إلى استئناف الحوار ويرى الحرب اإلسرائيلية ضد لبنان مستمرة  بري  .5

 قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه قد يدعو الى استئناف مؤتمر الحوار الوطني، وأشـاد                   :بيروت
لبنـان،  اإلسرائيلي، وأضاف أن إسرائيل شنت حرباً اقتصادية ضد          بالوحدة الوطنية التي تجلت خالل العدوان     

انتقاماً من فوز شركات لبنانية بعقود في المنطقة على حساب منافسين إسرائيليين، في إشارة الى تدمير إسرائيل                 
ن القرار ال يقول بوضع إسرائيل شروطاً لوقـف حـصارها           اوقال  . معمل ليبان ليه لصناعة األلبان واألجبان     

حصار البحري والجوي، ألن أحد أهداف حربهـا هـو          على لبنان، ولفت الى أن ما تفعله إسرائيل هو تبرير ال          
  .ضرب لبنان اقتصادياً، وهذه الحرب ال تزال مستمرة

27/8/2006الخليج االماراتية   
  
  جنبالط يجدد في باريس رفضه دولة حزب اهللا   .6

ت جدد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب اللبناني وليد جنبالط في محادثاته في بـاريس بـشأن تـداعيا                 :بيروت
 انتقاداته لحزب اهللا، ورفض إقامة دولة ضمن        1701الحرب االسرائيلية ضد لبنان وقرار مجلس األمن الدولي         

حزب اهللا، وإقرار كوفي أنان عدم تخويل قـوات يونيفيـل نـزع              الدولة اللبنانية، في انتقاد ضمني لبقاء سالح      
داخل الدولة اللبنانية أمر مرفوض، ودعا الـى        وقال جنبالط ان ما أسماه إقامة دولة حزب اهللا          . سالح المقاومة 

  . عدم جواز وجود سلطة تعلو فوق سلطة الدولة اللبنانية
27/8/2006الخليج االماراتية   

  
  اإلسرائيلي على أسر الجنديين كان مفاجئاً   حجم الرد: حزب اهللا .7

 بحجم الرد اإلسـرائيلي علـى       ن حزب اهللا فوجئ   اقال نائب األمين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسم           :رويترز
حزب كان يتوقع هجوما إسرائيليا في بعض       ال الشهر الماضي، وأوضح أن      12عملية حزب اهللا على الحدود في       

المراحل، في إطار خطة مترابطة مع الواليات المتحدة، ولكن لم تكن لديه أدلة على أن التوقيت سـيكون فـي                    
  . تموز/يوليو

27/8/2006الخليج االماراتية   
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   اإلسرائيلية يقلل من التهديدات رعد .8

رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية محمد رعد ان التهديدات اإلسرائيلية بجولة جديدة من الحـرب         : بيروت
ال قيمة لها، ألن اإلسرائيلي خرج من هذه الحرب مثخناً ومتعباً، وهو الذي كان يتوسل من أجل ان يأتي القرار                    

   . وجههالدولي ليحفظ ماء
27/8/2006الحياة   

 
  اللبنانيون ال يثقون بقدرة اليونيفيل على منع العدوان االسرائيلي .9

 % 65كشف استطالع للرأي نشر مركز بيروت لالبحاث والمعلومات نتائجه امس ان نحو             :  ا ف ب   ،بيروت
 لبنان على منع اي عدوان      من اللبنانيين من جميع الطوائف ال يثقون بقدرة قوة االمم المتحدة العاملة في جنوب             

وردا على سؤال اتثقون بقدرة القوة الدولية المعززة المقترحة في جنـوب لبنـان               .اسرائيلي جديد على بالدهم   
وبلغت  .من االشخاص الذين شملهم االستطالع كال      % 64.9على منع اي عدوان اسرائيلي في المستقبل؟، قال         

 800وقد شمل االستطالع عينة تمثيلية مـن         .لدى المسيحيين  % 48.7بين الشيعة مقابل     % 88.9هذه النسبة   
  .شخص من الطوائف االربع الكبرى السنة والشيعة والدروز والمسيحيون

27/8/2006الغد االردنية   
 

  ارتياح فلسطيني لنقل السلفادور سفارتها من القدس .10
 مجرمـي الحـرب اإلسـرائيليين       طالبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، باتخاذ خطوات لمحاكمة        :غزة

وحصار الحكومة اإلسرائيلية وقطع العالقات معها، معربة عن ارتياحها لقرار السلفادور نقل سفارتها من مدينة               
واعتبرت القرار خطوةً في االتجاه الصحيح تؤكد أن الفلسطينيين ال يقفـون بمفـردهم فـي مواجهـة                  . القدس

ورأت ان توالي سـحب     . 67ية لتهويد المدينة المقدسة المحتلة منذ العام        االحتالل الظالم والخطوات غير القانون    
السفارات من مدينة القدس إلى درجة خلوها الكامل من أي سفارة في الوقت الحالي يؤكد تحوالً فـي الموقـف                    

 الموقـف   الدولي تجاه رفض الممارسات اإلسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية وبدء فهم حقيقة            
وزيـر الخارجيـة    واعتبرت أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع الرسـائل التـي وجههـا               .في الشرق األوسط  

 إلى دول أميركا الالتينية يحثهم فيها على حذو ما قام به شـافيز تعبيـرا عـن رفـض العـدوان                      الفلسطيني،
  .شعب الفلسطيني وشعوب المنطقةالاإلسرائيلي على 

  27/8/2006الحياة 
  

   إنتصار لبنان أيقظ العرب من سباتهم: قدوميال .11
 أن االنتصار الذي حققه لبنان له أثـر         ،في بيروت  وزير الخارجية اللبناني  ب هقدومي عقب اجتماع  الأكد فاروق   

 علـى أن الوحـدة       صـلوخ  فيما شـدد  . كبير ليس فقط على الشعب الفلسطيني وانماعلى جميع البلدان العربية         
ي لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعه في الدولة السيدة المـستقلة وعاصـمتها             الفلسطينية هي ممر اجبار   

  . وعودة الالجئين الى ديارهم،القدس الشريف
  27/8/2006البيان االماراتية 

  
  حكومة الوحدة حول  مركزية فتح منقسمان داخلتياران  .12
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بفتـور ظـاهر اجتماعـات اللجنـة        تابعت قواعد حركة فتح في االراضي الفلسطينية        :  محمد يونس  ،رام اهللا 
وقال جمال ابو الرب عضو المجلس التشريعي عن الحركة من منطقة            .المركزية للحركة في العاصمة االردنية    

 المشكلة ان اعضاء اللجنة المركزية هم جزء من االزمة، ومن الصعب ان يصبح من هـو جـزء مـن           :جنين
كة الى ان هئياتها القيادية تنقسم الى تيارين فـي شـأن            وتشير معلومات من داخل الحر    . االزمة جزء من الحل   

العالقة مع حماس، واحد يدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية بأي ثمن، والثاني يرفض الدخول في وحدة مع                  
وتقول مصادر مطلعة ان مؤيدي المـشاركة فـي         . هذه الحركة اال اذا تبنت برنامج منظمة التحرير الفلسطينية        

امـا المعارضـون   .  من اولئك الذين يتطلعون الى احتالل مواقع وزارية في الحكومة المقبلة      حكومة الوحدة هم  
ويرى اصحاب وجهـة النظـر       .فهم ممن ليس لديهم فرص حقيقية الحتالل مثل هذه المناصب، وهم االكثرية           

مجلـس  وقالـت عـضو ال     .الثانية ان مشاركة فتح في حكومة حماس ستنقذ هذه الحكومة من مأزقها الكبيـر             
اذا شاركنا حماس الحكومة، وهي تتبنى برنامجها الحالي، فانها سـتغرق،           : التشريعي عن الحركة ربيحة ذياب    

صوت في المجلس التشريعي ضد اية حكومة وحدة ما لم تتبن هذه الحكومـة              ي س هواضافت ان . وستغرقنا معها 
 الوطنية، ما يعني ان العالقة بـين        ومن المتوقع ان ترفض حماس شروط فتح لحكومة الوحدة        . برنامج المنظمة 

وامام عدم رغبة اللجنة المركزية، وعدم قدرتها على عقد المؤتمر العـام    .الحركتين مرشحة لمزيد من التدهور    
فان العالقة الداخلية في الحركة مرشحة ايضا لمزيد من التدهور الذي يتوقع البعض ان يسفر، اما عن غـرق                   

عض القياديين منها واالبحار في سفينة اخرى تحمل ذات االسـم وذات الـشعار              السفينة بالكامل، او عن قفز ب     
  .الفتحاوي الذي حفر عميقا في الذاكرة الفلسطينية على مدى اكثر من اربعة عقود

27/8/2006الحياة   
 

  لحظة انتصار شعبي تاريخي وتآمر رسمي عربي هذه : الجبهة الشعبية .13
لعام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو علي مصطفى، أصدرت الجبهة          في الذكرى الخامسة الستشهاد األمين ا     

 .بياناً أكدت فيه على أن هذه الذكرى تحل في لحظة انتصار تاريخي استراتيجي، ولحظة تآمر عربي رسـمي                 
واستعرض البيان دور الشهيد في المقاومة الفلسطينية في كافة سـاحات المواجهـة التـي خاضـتها الثـورة                   

وأدان البيان كل أعمـال الخطـف للـوزراء          .ة، بشكل عام، ودوره في الجبهة الشعبية بشكل خاص        الفلسطيني
، كمـا طالـب بوضـع       األعمالالفلسطينيين ونواب المجلس التشريعي، وطالب كل العالم بالتحرك لوقف هذه           

العوامل العارضـة  معايير وطنية موزونة ألية عملية تبادل أسرى قادمة تأخذ في عين االعتبار عوامل أهم من       
  .بما فيها األولوية لإلخوة األسرى العرب ومن بقي معهم بعد اتفاق اوسلو

26/8/2006 48عرب  
  

  بحث امكانيات تشكيل لجنة تحقيق في احداث الحرب يأولمرت  .14
. التي ستشكل في احداث حرب لبنان الثانيـة      عقد أولمرت، ليلة أمس جلسة تشاورية لبحث نوعية لجنة التحقيق         

قالت  إذاعة الجيش االسرائيلي     إال أن . لجنة حكومية أو   لجنة تحقيق رسمية،     ة أن تكون إما   تم بحث امكاني  حيث  
تحقيق، نظـرا لعـدم اتخـاذ       الن الحكومة لن تبحث في جلستها االسبوعية اليوم موضوع تشكيل لجنة            أاليوم،  

لجنة تنبثق عن الحكومة فضالً عـن   يدعمون اقامة  منن في الحكومة    أ أضافتو. اولمرت قرارا في هذا الشأن    
  .تشكيل لجنة تحقيق رسمية

  27/8/2006 48عرب
  

  اقامة طاقم يفحص زيادة ميزانية األمن العداد الجيش للحرب قادمة   .15
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بيرتس ووزير المالية، ورؤساء مكاتبهم، من أجل بحث مطلـب وزارة األمـن االسـرائيلي               واجتمع اولمرت،   
ـ     وتقرر تـشكيل طـاقم لألمـن    . 2010 -2007 مليار شيكل بين السنوات  30 لزيادة حجم الموازنة األمنية ب

وتنـاول المجتمعـون     . واعادة جاهزية الجـيش االسـرائيلي      2007القومي من اجل صياغة التوصيات للعام       
 مليار شيكل من الوزارات االجتماعية المختلفة لتمويـل وزارة األمـن نتيجـة              2الصعوبة الكامنة في تقليص     

 فإن اسرائيل   ، إنه في حال تم اتخاذ قرار لزيادة ميزانية األمن         ،قال مسئول في وزارة المالية    جهته   من   .الحرب
  . عاما30-20سترجع إلى الوراء 

  27/8/2006 48عرب
  

  حالوتس أعلن عن انتصار اسرائيل بعد الليلة االولى من قصف لبنان  .16
ابلغ حلوتس، بأن سالح الطيران اإلسرائيلي دمر       كشفت صنداي تايمز اليوم، عن ان أحد الضباط االسرائيليين          

ل اتـص لإل االمر الذي دفع بـاألخير    .  عائدون إلى المعسكر   بأنهم قاعدة اطالق صواريخ كاتيوشا بالكامل و      54
، في هذه الحـرب   ، معلنا االنتصار    كل الصواريخ بعيدة المدى التي يملكها حزب اهللا        بتدمير   غهبالإبأولمرت و 

تكشف الـصحيفة عـن خلـل فـي اداء الجـيش             كما   . معارك قرية مارون الراس الحقا     االمر الذي دحضته  
 كونهـا رمـزا     المدينـة  حيث طلب المستوى السياسي من العسكريين هدم         ، في معارك بنت جبيل    ،االسرائيلي
  معارك داميـة من تهور الجيش وإعالن سيطرته، اندلعت بعد يوم واحد  ، حيث كتيبة واحدة ، بإرسال   لحزب اهللا 

  .فيها خسائر جسيمة وباتت بنت جبيل رمزا للمقاومةاالسرائيليون دفع 
  27/8/2006 48عرب

  
  الشرطة ستعمق التحقيق مع كتساف .17

بقائد الشرطة االسرائيلية، وطـاقم المحققـين فـي قـضية           غدا  يلتقي ،    س المستشار القضائي للحكومة  ذكر أن   
ى العاملة السابقة في الديوان الرئاسي، وقضية العفو         في صعيد التهجم عل    هكتساف، من أجل تعميق التحقيق مع     

  .عن السجناء
  27/8/2006 48عرب

  
   لهجوم وتبين أنه باع سالحه تعرضهجندي إسرائيلي ادعى  .18

 قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية إلى المحكمة المركزية في حيفا، الئحة اتهـام ضـد اثنـين مـن                   :قدس برس 
، ومساعدته على اختالق قصة     ين في شراء بندقية من أحد الجنود اإلسرائيلي       ، وذلك بتهمة التورط   48فلسطينيي  

  .تعرضه لهجوم واختطاف سالحه منه
  27/8/2006الخليج االماراتية 

  
  لتوجيهياامتحانات  في  الطالب االسرائيليينانخفاض نسبة نجاح .19

ئيليين لم ينالوا شهادة بجروت فـي       أظهر تقرير أعده مركز أدفا اإلسرائيلي، أن أكثر من نصف الطالب اإلسرا           
كما تبين أيضا، أن انخفاضا حادا طرأ على نسبة النجاح في اسرائيل عامةً نسبة إلـى سـنوات                  . 2005العام  

 - عالقة واضـحة بـين الوضـع االقتـصادي          التقرير وأظهر .فقط% 44.9 الى   وصلت النسبة  حيثمضت،  
 نسبة النجاح في المناطق التي تتمتع بوضـع اقتـصادي جيـد              أن حيث تبين . االجتماعي وبين نجاح الطالب   

في صفوف  % 32.2، بينما انخفضت النسبة إلى      %46أما في مدن التطوير وصلت إلى       ،  %67.4وصلت إلى   
  . في قرى ومدن النقب% 26.2الفلسطينيين في الداخل والى 
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  27/8/2006 48عرب
  
  
  

  غزة وقصف بحري لجباليا  في   اسرائيليتوغل .20
البـوارج البحريـة     أن   :والوكاالت غزةمن  ماهر إبراهيم    عن مراسلها    27/8/2006البيان االماراتية    نشرت

اإلسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين في مخيم الشاطئ لالجئين غـرب مدينـة                
ادين قـرار إسـرائيل     وأشارت المصادر إلى أن التحرك اإلسرائيلي جاء في أعقاب تحدي عشرات الصي           ،  غزة

اضافة إلى ذلك إعتقالت القوات االسرائيلية أربعة أشقاء من بيت أبـو شـمالة بعـد                . حظر النزول إلى البحر   
  .توغلها شرق مدينة رفح

  استشهد وأصيب سبعة آخرون بجـراح      افلسطينيأن  : 27/8/2006 48عرب  مراسلة موقع   ألفت حداد  وذكرت
وأوضح شهود عيان ان     .شرق مدينة غزة   ة توغل نفذها جيش االحتالل     خالل عملي  ،صحفيان من بينهم    مختلفة

 دونينـزف   بعد أن تـرك      كتائب القسام،    أحد أعضاء قذيفة دبابة اطلقت على حي الشجاعية ادت ألَّى استشهاد          
  .تمكن سيارات االسعاف من الوصول اليه اال بعد فترة طويلة

  
   السجون   يوقدون شموع العلم في عتمةالفلسطينيوناألسرى  .21

اجتياز امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لهذا العام        فلسطينيا   أسيرا   3350استطاع   : أمين أبو وردة   -نابلس  
إلى جانب منع عدد كبير من األسرى       . بنجاح، رغم المعيقات التي فرضتها سلطات االحتالل ومصلحة السجون        

  .العقوبات الجماعية المفروضة ضدهمواألسيرات تقديم امتحان الثانوية العامة كجزء من 
  27/8/2006الخليج االماراتية 

  
   يسافرون عبر معبر رفح  فلسطينياً 6685 .22
وكان نحـو    . فلسطينياً 6685 بلغ إجمالي عدد العابرين لمعبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر أمس              :أ.ن.ق

 فلسطيني إلى   2500ما عاد أكثر من      فلسطيني قد تمكنوا أمس من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح، في            3800
  .القطاع

  27/8/2006الخليج االماراتية 
  

   في المئة1.8 في المئة وتقلّص نصيب الفرد بمعدل 1.7تراجع الناتج الفلسطيني  .23
أفاد الجهاز المركزي الفلسطيني لإلحـصاء، أن النـاتج اإلجمـالي فـي األراضـي               :  صالح حزين  -عمان  

 في المئة، عما كان عليه في الربع األول         1.7ع الثاني من العام الحالي بما نسبته        الفلسطينية، تراجع خالل الرب   
 في المئة عما كانت عليه فـي        7.2 سجلت تراجعاً بنسبة     2006كما أن أرقام الربع األول من العام         .من السنة 

تقديرات األوليـة   وأشارت ال  .1997الربع األخير من السنة الماضية، وذلك اعتماداً على أن سنة األساس هي             
 2.1 دوالر، بتراجع نسبته     992.1إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، بلغ خالل الربع الثاني نحو              

ويضاف هذا التراجع إلى تراجع آخر في نصيب الفرد مـن النـاتج              .في المئة عما كان عليه في الربع األول       
  . في المئة1.8، مقداره 2005 المحلي اإلجمالي،ُ سجل في الربع االول من العام

  27/8/2006الحياة 
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   اإلسرائيلي-الجامعة العربية تسلم مجلس األمن تصور مبادرة عربية لحل الصراع العربي  .24
الى رئاسة مجلس األمن الدولي واألمانة العامة       » الورقة«سلمت جامعة الدول العربية      : راغدة درغام  ،نيويورك

ليتبنى ) اكتوبر(بادرة عربية جديدة، وطلبت انعقاد المجلس في تشرين األول          لألمم المتحدة تتضمن تصورها لم    
ولبدء مفاوضات هدفها تحقيـق     ) قبل نهاية السنة  (قراراً تشمل عناصره تحديد موعد ومكان انعقاد مؤتمر دولي          

 تحـت   إلكمال المفاوضات ) بسنة واحدة (كما طلبت الجامعة تحديد إطار زمني       .  إسرائيل شامل  -سالم عربي   
وقالت المصادر إن إسرائيل ترفض المبادرة برمتها رفضاً قاطعـاً، وال            .رعاية مجلس األمن الدولي و اشرافه     

وتقـول مـصادر    .  اإلسرائيلية تحت رعاية مجلس األمن واشرافه      -ترضى اطالقاً بوضع المفاوضات العربية      
نانية والفلسطينية والسورية تحـت عنـوان       أخرى إن إسرائيل ال تتقبل في هذا المنعطف فكرة ربط الملفات اللب           

   .السالم الشامل على نسق ربط وترابط المسارات، كما حدث أثناء عملية السالم
27/8/2006الحياة   

  
   مصير فلسطين ال يتحدد بالحرب  انعتبرياحمدي نجاد  .25

لمتـه، علـى أن     للمرة األولى شدد الرئيس االيراني احمدي نجاد، في ك        :  حسن فحص  ، القدس المحتلة  ،طهران
رسالة الشعب اإليراني هي السالم والهدوء وتعايش كل الشعوب على أساس العدل، داعياً الـى اسـتفتاء فـي                   

وردت الحكومة اإلسرائيلية سريعاً علـى احمـدي         .فلسطين يحدد مصير هذا الكيان بعيداً من الحرب والعنف        
 عقوبات ضد إيران، خصوصاً أن نجـاد عبـر          نجاد، مؤكدة أنها لن تُخدع بتصريحات هدفها الوحيد هو تجنب         

  .مرات عن نياته الحقيقية تجاه إسرائيل
27/8/2006الحياة   

  
   إسرائيلية انتقامية من قيادات في حزب اهللا  عملياتمصر تحذّر من  .26

علمت الخليج أن مصر حذرت في اتصاالت في األيام الماضية مع كل من الواليات المتحدة وفرنـسا                 : القاهرة
يل من تنفيذ األخيرة عمليات اغتيال في لبنان ضد قيادات سياسية في حزب اهللا انتقامـاً مـن تـصدي                    وإسرائ

 ما سيؤدي الى تفجير الوضع في لبنان وتهديد االستقرار واندالع التوتر في دائرة              ،الحزب للعدوان االسرائيلي  
نظرائه في الدول األعضاء فـي      وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد أجرى اتصاالت مع             .أوسع

مجلس األمن، لحضهم على أهمية اضطالع مجلس األمن بمسؤولياته الكاملة لمنع أي تصعيد أو اإلقدام علـى                 
  .أي تصرف، حتى ال تزداد األوضاع تعقيداً

27/8/2006الخليج االماراتية   
  

   أسابيع 3 تبادل األسري بين إسرائيل وحزب اهللا والفلسطينيين خالل .27
 مصادر رفيعة المستوي لألهرام عن أن عملية تبادل األسري بين حزب اهللا وإسرائيل قـد تـتم خـالل                 كشفت

 وأن هناك وساطة ألمانية بين الطرفين تعكف حاليا علي وضع إطار عام              ،أسبوعين أو ثالثة علي أقصي تقدير     
هللا ضمانات بدرجة مائة في المائـة        األقل منح حزب ا    ى أو عل   ، بحيث تكون إما بالتزامن     ،لعملية التبادل بينهما  
 أو الـذي   ،  ثم اإلفراج في اليوم التـالي    ,  بحيث يتم اإلفراج عن الجنديين اإلسرائيليين أوال        ، من الوسيط األلماني  

 كشفت المصادر عن أن عملية تبـادل         ،وفي هذا اإلطار    .  اللبنانيين الذين يطالب بهم حزب اهللا      ىيليه عن األسر  
سرائيلية تشمل الجندي األسير في غزة شليط تنتظر توصل حزب اهللا وإسرائيل إلي االتفاق علي فلسطينية ـ إ 

   .  وأنه بمجرد إنجاز ذلك قد يتم حل مشكلة شليط أوال ، إطار عام لعملية التبادل
27/8/2006االهرام المصرية   
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  ون الدولي اسرائيل استعملت قنابل عنقودية في لبنان وانتهكت القان: األمم المتحدة .28
ن هناك المئات من القنابل العنقودية غير المنفجرة في أنحاء جنوب لبنان، وقالت الناطقـة               اقالت األمم المتحدة    

 قنبلة عنقودية فـي     285باسم مركز تنسيق األعمال المتعلقة باأللغام األرضية التابع لألمم المتحدة هناك قرابة             
 يقوم بعمليات مسح ويضيف المزيد من المواقع الجديـدة بـصورة            أنحاء مختلفة بجنوب لبنان، وفريقنا مازال     

ورفض الجيش اإلسرائيلي االتهامات زاعماً استخدامه ألسلحة قانونية وبموجب القـانون الـدولي وأن               .يومية
  .استخدامها يتوافق والمعايير الدولية

26/8/2006 48عرب  
 

  جيسي جاكسون يحمل مبادرة لمبادلة األسرى    .29
ف النقاب في بيروت عن مسعى دولي لتحريك ملف تبادل األسرى بين إسرائيل وحـزب اهللا قـد                  كش: بيروت

 وأكدت مصادر متابعة لتطورات هذا الملف ان القـس األميركـي جيـسي              .تتبلور مالمحه خالل هذا االسبوع    
د مـن  جاكسون الناشط في حقوق االنسان سيصل الى بيروت غداً للقاء الرئيس اللبنـاني اميـل لحـود وعـد     

 وأوضحت المصادر بأن جاكسون يحمل مبـادرة        .المسؤولين اللبنانيين لالطالع منهم على مالبسات هذا الملف       
تقضي بتبادل الجنديين االسرائيليين األسيرين لدى حزب اهللا مع ثالثة معتقلين لبنانيين في السجون االسـرائيلية            

ر ان تلقى مبادرة القس االميركي ترحيبـاً مـن   وتوقعت المصاد. وهم سمير القنطار ويحيى سكاف ونسيم نسر    
  . جميع االطراف المعنية بهذا الملف

27/8/2006 االتحاد االماراتية  
  

   ماليين دوالر لتالميذ فلسطين  8 مطلوبنداء من اليونيسيف  .30
ر مـن   أطلق صندوق الطفولة التابع لألمم المتحدة يونيسيف، نداء عاجال لجمع مبلغ ثمانية ماليين دوال             : ا.ن.ق

وذكر بيان وزعه مكتب     .أجل مساعدة تالميذ المدارس الفلسطينية، في إطار برنامج حملة العودة إلى المدارس           
 مليون طالب فلسطيني سيعودون إلى مدارسهم في ظل ظروف في غاية الـصعوبة،              1،6المنظمة بالقاهرة ان    

  . عها القيام بمتطلبات أوالدهمحيث يعانى آباؤهم وعائالتهم من أزمات مالية خانقة ال يستطيعون م
27/8/2006الخليج االماراتية   

  
  الدول النامية تبيع أصواتها في مجلس األمن : جامعة هارفارد  .31

 خلصت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن الدول النامية التي تنجح في الحصول على عضوية مجلـس                 :د ب أ  
ل الغنية، والسيما الواليات المتحدة، التـي ترغـب فـي         األمن الدولي يمكنها تحقيق مكاسب اقتصادية من الدو       

وذكرت أن إجمالي المساعدات التي تحـصل       . شراء أصواتها عند التصويت على مشروعات القرارات الدولية       
 بالمئة فيما   59عليها الدول العضو غير الدائم في مجلس األمن من الواليات المتحدة ترتفع في المتوسط بنسبة                

ن الدولة العضو في    مما يعني أ  .  بالمئة 8 التنموية التي تحصل عليها من األمم المتحدة بنسبة          ترتفع المساعدات 
 مليون دوالر إضافية من المساعدات الخارجيـة        16مجلس األمن تتوقع أن تحصل خالل فترة عضويتها على          

 مليـون   45مات إلـى    وقد يرتفع حجم المساعدات في أوقات األز      . األميركية ومليون دوالر من األمم المتحدة     
من المقرر نشر الدراسة في     يشار إلى أنه    . دوالر من الواليات المتحدة وثمانية ماليين دوالر من األمم المتحدة         

  . في دورية جورنال أوف بوليتيكال إيكونومي،أكتوبر المقبل
  27/8/2006البيان االماراتية  
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  و لمقاطعة اسرائيل لواتش يعلن مقاطعته لمهرجان حيفا الدولي لألفالم ويدع .32
وأعلن رسـميا   . أعلن المخرج السينمائي البريطاني الشهير، عن أنه سيقاطع المهرجان الدولي للسينما في حيفا            

 علـى الـدعوة لهـذه       وا الفلسطينيون اجبر  ، بأن وأضاف. عن انضمامه إلى المقاطعة األكاديمية على اسرائيل      
 من دون أن يكون عندهم أمل لوقف        ،م بيوتهم وقتل مواطنيهم    عاما من احتالل أراضيهم وهد     40المقاطعة بعد   

.  حكومة بريطانيا وحكومة أمريكـا علـى دعمهـم للتـسلح اإلسـرائيلي             أكد على ضرورة إدانة   و. هذا القمع 
  .معارضة ارهاب الحكومات البريطانية واألمريكية غير القانونيةو

  27/8/2006 48عرب
  

  ائيل رفع قضايا على إسر   يرغب في   ميليس .33
جريمة اغتيـال      الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في     ذكرت صحيفة األخبار اللبنانية أن        : ا ش ا    -  بيروت
  . يسعى الى رفع قضايا لطلب تعويضات من اسرائيل جراء اعتداءاتها على المدنيين اللبنـانيين                الحريريرفيق  

بلـدة شـحور       ألمانيا عبد اهللا خشاب، وطلب منه معلومات حول المجزرة فـي             حيث اتصل باللبنانى المقيم في    
   .  ثقتهإال أن األخير أوضح أنه رفض العرض لعدم. الجنوبية

  27/8/2006األيام البحرينية 
  

  ؟..هل تدرك حركة فتح أزمة فشل المشروع الوطني الفلسطيني: السؤال .34
  بالل الحسن

جتماعها المنتظر، بحضور كامل أعضائها، وكان جـدول أعمالهـا مليئـا            عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح ا     
موضوعات كبيرة وخطيرة وحساسة، ذهبت قيادة حركة فتح إلى االجتماع لتبحـث             وهي   بالمواضيع والقضايا، 

بها، بعد أن أعدت عملية استعراض للقوة تظهر كم هي حركة ال تزال موجودة بين الناس، وكم هي ال تـزال                     
 تحريك الشارع، فنظمت إضراب المعلمين والموظفين ضد حكومة حماس، التي ال تستطيع، وللشهر              قادرة على 

وذهبت قيادة فتح إلى االجتماع     . السادس، دفع رواتب الموظفين كاملة بسبب الحصار الدولي المضروب عليها         
زمـة الرواتـب، وأن     وهي تكاد تقول، لنفسها وللجميع، أنها هي القادرة على حل أزمة السلطة، وعلى حـل أ               

  .غيرها من الفصائل، حتى لو فاز، عاجز عن ذلك
إن الكل يتمنون، ونحن منهم، لو أن حركة فتح تستطيع أن تتجاوز أزمتها الداخلية، وأن تعود لتلعـب دورهـا                    

ولكن الكل يعرفون، ونحن مـنهم، أن أزمـة فـتح أصـبحت             . القيادي للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية    
على الحل، طالما أن التوجه لحلها يتم على أساس حل أزمات تنظيميـة داخـل الحركـة، أو حـل                    مستعصية  

مشكالت فنية مع حماس، ومن نوع حكومة جديدة منتظرة، وهل تكون حكومـة وحـدة وطنيـة أو حكومـة                    
إن الموضوع األساسي الذي تنبثق منه أزمة حركة فـتح هـو فـشل المـشروع الـوطني                  . تكنوقراط مستقلة 

حركة، وتولت قيادته داخل منظمة التحرير، ثم تولت قيادته من خـالل       السطيني، هذا المشروع الذي بلورته      الفل
وكان من نتائج هذا الفشل انبثاق األزمة التنظيمية الداخلية، وخسارتها للسلطة نفـسها فـي               . السلطة الفلسطينية 

وما لم تعالجه برؤية استراتيجية جديـدة علـى         وما لم تعترف فتح بهذا الفشل،       . االنتخابات التشريعية األخيرة  
 حين دخلت إلى منظمة التحرير وتولت قيادتها، فإن كل القـرارات التـي اتخـذتها               1968غرار ما فعلت عام     

  .اللجنة المركزية في اجتماع عمان، ستبقى قرارات هامشية، ألنها ال تدرس المسألة األساسية وال تعالجها
  لوطني الفلسطيني؟ما هي عناصر فشل المشروع ا

لقد كان التصور الفلسطيني التفاق اوسلو أنه سيقود إلى إنـشاء دولـة             . العنصر األول هو فشل اتفاقات اوسلو     
ولكن التصور اإلسرائيلي المضاد كان يرى غير ذلك،        . 1967فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل أراضي        
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مـن  % 90ر الفلسطيني أن الحكم الذاتي سيكون علـى         كان التصو . وفي التطبيق على األرض كانت له الغلبة      
ـ ) النهائي(األرض، ثم يتم التفاوض في الحل الدائم         ، )مستوطنات ومعـسكرات الجـيش    (الباقية  % 10على ال

،، وال يبقى بعـد ذلـك       )ج(و) ب(و) ألف(اخترعت نظرية تقسيم األراضي إلى مناطق       ) رابين(ولكن إسرائيل   
وكـان  . من أراضي الضفة الغربيـة    % 18وهي ال تساوي أكثر من      ) ألف(منطقة  لسلطة الحكم الذاتي سوى ال    

التصور الفلسطيني أن هذا الوضع األعرج القائم على األرض سيتغير ويتبدل في مفاوضات الوضـع الـدائم،                 
بـاراك ـ   ( على أساس ذلك، وكانت المفاجأة الفلسطينية أن إسرائيل 2000وانعقدت مفاوضات كامب ديفيد ـ  

لم تأت إلى تلك المفاوضات للبحث عن حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية، إنما جاءت للبحـث                )  العمل حزب
والطرق ) خمسة(في تقاسم الضفة الغربية، تريد القدس والمستوطنات والمياه وغور األردن والقواعد العسكرية             

 وما يعني انعدام السيادة ألية دولـة        الموصلة إليهاوالسيطرة على المعابر، أي ما يوازي نصف الضفة الغربية،         
وفشلت بسبب ذلك مفاوضات كامب ديفيد، وول اتفاق اوسلو         . فلسطينية يمكن أن تنشأ على ما تبقى من األرض        

  .إلى نهايته معلنا حالة الفشل
ل أدرك الفلسطينيون أن المشروع قد فشل، فتم شن االنتفاضة الشعبية الثانية، وعلى قاعدة الضغط على إسرائي               

وأدرك اإلسرائيليون أن المشروع قد فشل، فتم قمع االنتفاضة بقسوة، وتـم احـتالل              . لتغيير شروط التفاوض  
الضفة الغربية من جديد، وبدأت عملية تحطيم منهجية لكل مظاهر السلطة الفلسطينية التي تم بناؤها، ووصـل                 

) ــ الليكـود    شارون( وتوجت إسرائيل    .هذا األمر إلى خاتمته باغتيال ياسر عرفات المحاصر في مقر قيادته          
  .توجهها هذا، باإلعالن عن مخططها القتسام الضفة الغربية بقرار منها ومن دون تفاوض مع الفلسطينيين

لقد تقرر رسـميا    . العنصر الثاني في فشل المشروع الوطني الفلسطيني، برز من خالل تالشي منظمة التحرير            
أما على األرض،   . عية السلطة الوطنية، وهي مرجعية االتفاق السياسي      بعد اوسلو، أن منظمة التحرير هي مرج      

. فقد نشأت حالة من التماهي بين السلطة ومنظمة التحرير، وكانت الغلبة الواقعية للسلطة على حساب المنظمـة          
 وهكذا لم يبـق مـن     . منظمةالوما لبثت هذه الغلبة أن ترجمت نفسها بإجراءات عملية أدت إلى تالشي أجهزة              

منظمة التحرير غير مجلس وطني ال يجتمع، ولجنة تنفيذية تجتمع لتصادق على قرارات الـسلطة الفلـسطينية                 
  .فقط

، وهي  )حزب السلطة (العنصر الثالث في فشل المشروع الوطني الفلسطيني، تمثل في بروز أزمة فتح الداخلية              
  :اتخذت أشكاال متعددة

ي تشكيالت فدائية مقاتلة لالحتالل، في نابلس وجنين وسـواهما          أغلبية وطنية مناضلة، تواجدت في تواجدت ف      
ولكن هذه األغلبية ال تواجد فعاال لها فـي مؤسـسات           . من المدن، وفي كتائب األقصى وسواها من التشكيالت       

  .القرار السياسي
حركية العليا  اللجنة ال (أقلية من الكوادر الفاعلة، تملك حضورا في المؤسسات المؤثرة على مواقع صنع القرار              

بعضها يشن حرب أجيال ضد القيادة التاريخية       . ، ولكنها ال تلتقي حول هدف سياسي واحد       )ـ المجلس الثوري  
للحركة، وبعضها يركز على إجراء انتخابات داخلية للدفع بعناصر الداخل نحو مواقع القيـادة ضـد عناصـر                  

وانتهى األمر بقطـاع مـن هـذه       .  رموزه الخارج، وبعضها يركز على الفساد وضرورة التصدي له ومحاسبة        
ويسود في بعض   . المجموعة إلى التمرد على القيادة في االنتخابات األخيرة، والترشح فرديا ضد قوائم الحركة            

أوساط هذه المجموعة توجه لمواصلة العملية السياسية مع إسرائيل، ومهما كان الثمن، وبالتستر تحـت قنـاع                 
 كعكة السلطة، حتى ليمكن القول إن قطاعا من هذه المجموعة أصبح يستطيب             الواقعية، من أجل نيل حصة من     

السلطة ومواقعها، وهو ال يتورع عن أي موقف يقود إلى ذلك، وأعضاء بارزون من هذا القطاع هـم الـذين                    
شنوا حملة ضارية ضد نجاح حركة حماس، وضد حكومة اسماعيل هنية، وال يزالون يعارضون حتى إنـشاء                 

  .ة وطنية، مطالبين بحكومة تكنوقراط تطرد حماس خارج السلطةحكومة وحد
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ثم هناك أقلية ثالثة من الكوادر الفاعلة، ال تخفي أن لديها اتصاالت خارجية، وتمويال خارجيا، وتعلن استعدادها                 
التحتية إلنجاز اتفاق مع إسرائيل، يوافق على كل ما تريده، بل ويبدي استعداده لضرب ما تسميه إسرائيل البنية                  

  .لإلرهاب
إن أزمة فتح الداخلية التي برزت من خالل هذه التجمعات، هي التي أبرزت صعوبة األزمة وتعقيدها، وهـي                  
التي بلورت أن األزمة أزمة سياسية، وليست أزمة فنية فقط، تتعلق مثال بشروط العضوية أو بسوى ذلك مـن                   

 المؤتمر العام للحركة، إنما تحل بالوقوف أمام الـسؤال          وهي أزمة ال تحل بانعقاد    . الشروط التنظيمية المعروفة  
  .األساسي المتعلق بالمشروع الوطني الفلسطيني، وكيفية إخراجه من أزمة الفشل التي يعيشها

وحين ال يتم بحث موضوع فشل المشروع الفلسطيني، ال داخل قيادة فتح، وال في أي محفل فلسطيني آخر، فإن                   
البعض سيركز على الصراع مع حمـاس،  . دد، وستتخذ أشكاال مختلفة من الصراعاألزمة ستبقى وتستمر وتتج 

والبعض سيركز على إقالة الحكومة، والبعض سيفكر بانتخابات فلـسطينية جديـدة، والـبعض سـيفكر فـي                  
ولكن كل ذلك   ). شرط أن تبقى على حالها    (االغتياالت، والبعض سيفكر في الهرب إلى أحضان منظمة التحرير          

  .ل حال ألزمة فتح أو ألزمة السلطة الفلسطينيةلن يشك
وحين ال يتم بحث موضوع فشل المشروع الوطني الفلسطيني، ال داخل قيادة فتح، وال في أي محفل فلـسطيني                   
آخر، فإن البحث عن حل األزمة سيتم خارج أطر السلطة، وخارج أطر فـتح، وخـارج األطـر الفلـسطينية                    

نظر حوله، ويرى إلى اإلرهاصات الشعبية المبشرة بذلك، سيفاجأ يومـا مـا             وكل من ال ي   . المعتمدة حتى اآلن  
  .بالنيران تحاصره

 27/4/2006الشرق االوسط 
  

  ترتيب البيت الفلسطيني .35
  جميل النمري

المناخ السياسي في المنطقة بعد الحرب على لبنان حفّز االهتمام باستعادة المبـادرة الـسياسية تجـاه القـضية            
ب مالقاة هذا المناخ بالتسريع في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، والخروج من حالة الـشلل               ويج. الفلسطينية

  .والفوضى الداخلية المستمرة واالنقسام بين الرئاسة والحكومة
. لقد حسمت فتح موقفها في اجتماعات عمان لصالح انشاء حكومة وحدة وطنية، وفوضت عباس بهذه المهمـة                

دخل المفاوضات حول هذه الحكومة في دهاليز المناورات الفصائلية والمقايضات التنظيمية،           وما نخشاه هو ان ت    
على حساب القضية السياسية والوطنية الملحة، وهي الخروج من حالة االنسداد السياسي واالستفادة من المناخ               

ما في ذلك العودة للمفاوضـات  العام الناشئ، ومن المأزق السياسي اإلسرائيلي الذي يبحث في كّل االتجاهات، ب           
  .مع سورية تفاديا لمواجهة االستحقاق على الجبهة الفلسطينية

ال يجوز في هذه الظروف بقـاء الوضـع         لذا  . هناك تحرك عربي نشط اآلن، وسوف يتعزز في األيام القادمة         
  . الفلسطيني اسيرا لحالة الشلل التي تبرر ادعاء عدم وجود شريك فلسطيني

 قيادة فتح اسباب وجيهة لتنحية اقتراح حكومة التكنوقراط، فهي لن تتمتـع بالـسلطة الـسياسية                 وقد كان لدى  
الضرورية، وستبقى ضحية التجاذب السياسي خارجها، وقد ال تقدر فوق ذلك على حّل المشاكل المعيشية ناهيك                

  .عن الفوضى األمنية
ية عادت، وقد اصبح المقترح موضع قبول من        حماس التي كررت دائما رغبتها واستعدادها لحكومة وحدة وطن        

وكـأن هـذه    ! األطراف األخرى، لوضع اشتراطات غريبة، مثل اإلفراج عن وزراء ونواب حماس المعتقلين           
ثم جرى تخفيف هـذا     ! القضية عند األطراف األخرى، وليست قضية مشتركة للجميع في مواجهة اإلسرائيليين          

 حماس، مثل رئاسة الحكومة، ووزراء بنسبة حصتها في المجلـس           الشرط، واالنتقال الى شروط تخص حصة     
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وهذه امور يجب ان تحّل بمرونة متبادلة، وال يجوز ابدا ان تشكل عقدة، لكن الـشيء األهـم هـو                    . التشريعي
  . برنامج الحكومة السياسي

 إلـى الـصدام     وهنا، فإن على حماس حسم امرها، والتوقف عن دفن الرأس في الرمال؛ فهي ال تريد العـودة                
فماذا . العسكري، لكنها تراوغ في قبول األسس السياسية التي تجعل الحكومة قادرة على قيادة التحرك السياسي              

تفعل حكومة وحدة وطنية دون القبول بقرارات الشرعية الدولية، وبمبادرة السالم العربية، وااللتزامات المترتبة              
 الشلل التام والعزلة وفقدان الدعم العربي والدولي الذي عرفـت  دوليا على السلطة؟ تعرف حماس أن البديل هو  

  .حماس استحالة حياة الفلسطينيين من دونه
  27/8/2006الغد االردنية 

  
  انسداد آفاق التسوية هو مصدر االضطراب الدائم في المنطقة .36

  خالد غزال
تي ما يـزال يولـدها الـصراع        أعادت الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان تسليط الضوء على المفاعيل ال           

مثلت هذه الحرب محطة من محطات الحروب التـي خاضـتها           .  االسرائيلي والمخاطر التي يفرزها    -العربي  
. سقطت على واقع عربي يتسم بالعجز وانعدام القدرة على التأثير فـي مجرياتهـا             . الدولة العبرية منذ تأسيسها   

 العربية  -لقول ان هذه الحرب هي آخر الحروب االسرائيلية         هل يمكن ا  : 1982طرحت سؤاالً تكرر منذ العام      
  أم هي إحدى جوالت هذه الحروب؟ وما الذي يوحي باستحالة الجزم بعدم تجدد القتال؟

 االسرائيلي ما يزال مفتوحاً بأشكال مختلفة، منها الساخنة في األراضـي            -مما ال شك فيه ان الصراع العربي        
 وصدور  1967منذ العام   . باردة في سائر األقطار العربية المحيطة بفلسطين المحتلة       الفلسطينية ولبنان، ومنها ال   

، مارست اسرائيل ومعها الواليات المتحدة سياسة اغفال كل أشكال التسوية الممكنة والعادلة ولـو               242القرار  
هداف المشروع  أصرت على سياسة قائمة على فرض السيطرة الكاملة وإخضاع شعوب المنطقة وفقاً أل            . نسبياً

لـم تـشذ    . وضعت اسرائيل تعريفاً للسالم يقوم على االستسالم لـشروطها ومطالبهـا          . الصهيوني في الهيمنة  
  .االتفاقات التي وقعتها مع مصر واألردن عن هذا السياق

 االسرائيلي الى تفاعالت داخل المجتمعات العربية، كان صـعود          -أدى انسداد شرايين تسوية الصراع العربي       
برزت تنظيمات مسلحة ذات أبعاد ايديولوجية دينيـة اتـصفت          . وان متعددة من المقاومة المسلحة أحد نتائجها      أل

تـشكل  . أعمالها أحياناً بالالعقالنية بمقياس حساب الكلفة التي يدفعها الشعب من حياته واقتـصاده ومجتمعـه              
قبول القيادة الفلسطينية منطق التسوية وتوقيـع       على رغم   . األراضي الفلسطينية اليوم ميداناً رئيسياً لهذه الوجهة      

 األميركية امعنت في منع قيام تسوية تضمن الحد         - وما تالها، إال أن الخطة االسرائيلية        1993اتفاقات اوسلو   
سلطت السياسة االسرائيلية حمـى القتـل       . األدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة        

 أحـد   2000شكلت االنتفاضة الفلسطينية عـام      . مير المنهجي لمقومات وارادة الشعب الفلسطيني     اليومي والتد 
  .األجوبة عن امتناع اسرائيل عن تحقيق هذه التسوية

أدت هذه السياسة االسرائيلية الى قيام التنظيمات االسالمية المقاومة في فلسطين ولبنان كما تغذى صعود هـذه                 
ج القومي اليساري ألنظمة االستقالل العربية منذ الخمسينات وعجزه عـن تحقيـق             التنظيمات من فشل البرنام   

مألت هـذه التنظيمـات الفـراغ       . مهمات التحرر القومي وعلى األخص استعادة األراضي الفلسطينية المحتلة        
ع الناشئ بأيديولوجيا ما فوق قومية، وقدمت برنامجاً أساسه تحرير كامل التراب الفلسطيني ورفـض مـشاري               

التسوية، مقترنة بتقديم أشكال من العنف المسلح المتضمن عمليات انتحارية بصفتها الوسيلة األنـسب لـضرب         
كما أفادت هذه التنظيمات من العجز العربي الرسمي الذي سعت ايران هذه المرة لملئه مقدمة نفـسها                 . اسرائيل

هورية االسالمية االيرانية وبين شعارات     كراعية ومحتضنة وداعمة لهذه التنظيمات، فربطت بين توجهات الجم        
  .وأهداف التنظيمات االسالمية المقاومة
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يبـدو  . ما تزال سجاالت تدور حول العقالنية العمل المسلح المقاوم في فلسطين ولبنان خالل السنوات األخيرة              
ل وجنديين في   التساؤل مشروعاً بمقياس حسابات المصالح وموازين القوى عندما يتسبب أسر جندي في اسرائي            

لبنان بهذا الحجم من الردود االسرائيلية التدميرية وتكليف الشعبين الفلسطيني واللبناني خسائر رهيبة في البشر               
لكن التساؤل عن العقالنية أشكال مقاومة هذه التنظيمات يجب أن يسلط الـضوء علـى العقالنيـة                 . والحجر

ان . فلسطيني في األساس وسائر الشعوب العربية على العمـوم        السياستين االسرائيلية واألميركية تجاه الشعب ال     
العقالنية المقاومة ضد اسرائيل هي االبنة الشرعية للسياسة الالعقالنية السـرائيل والواليـات المتحـدة فـي                 

اضافة الى ذلك، تسبب    . اصرارهما على إخضاع المنطقة والهيمنة على مقدراتها وسحق شعوبها وتأييد تخلفها          
ول الى تسوية ونمط الممارسات اإلسرائيلية واألميركية تجاه العالم العربي في نتائج سلبية تجلى في               عدم الوص 

حجز تطور المجتمعات العربية وانسداد أفق نمو وتطور القوى الديموقراطيـة والعقالنيـة، وانفـالت الفكـر                 
بدعوة المقاومة اللبنانيـة إلكمـال      أتت المطالبات الشعبية العربية     . االصولي بتطرفه والعقالنيته من كل قيود     

حربها، ولو وحيدة، نحو تحرير فلسطين نموذجاً لهذه الالعقالنية العربية ايضاً، عبر تقديمها لحلمها ورغباتهـا                
  .من دون األخذ في االعتبار ما يستطيع أن يتحمله لبنان وحده في حرب مفتوحة

 -األول يتصل بختام الحـروب اإلسـرائيلية        : سؤالينطرحت الحرب اإلسرائيلية األخيرة على لبنان والمنطقة        
العربية، وهو أمر يستحيل تصور تحققه بالنظر الستحالة التسوية والسالم حتى اآلن والنعدام وجود حلول سهلة                

  .في هذا المجال مما قد يرشح المنطقة لجوالت إسرائيلية أخرى من الحروب
ئيل على لبنان وما قدمته من معطيـات جديـدة فـي ميـدان              أما السؤال الثاني فيتصل بما أفرزته حرب إسرا       

تكبدت فـي   . خاضت إسرائيل في لبنان حرباً من نوع مختلف عن حروبها السابقة مع الدول العربية             . الصراع
ان . هذه الحرب خسائر بشرية ومادية ونفسية لم تألفها سابقاً، وهو أمر ستأخذه في االعتبار في حروبها المقبلة                

ومة في لبنان وتسجيلها مكاسب فعلية في مواجهة اسرائيل وإلحاقها هذا األذى بالكيان االسـرائيلي               صمود المقا 
  .سيلقي بثقله على وجهة الصراع المقبل ويحدد بعض مساراته

في المقابل، يحدو األمل أن يكون لصمود المقاومة في لبنان أثر على المجتمعات العربية وشعوبها، في إمكـان                  
رضة تسعى الى التأثير على أنظمة العالم العربي نحو تجاوز سياسة العجز واالستسالم الـسائدة               توليد قوى معا  

  .في مواجهة السياستين االسرائيلية واألميركية
ان األواصر الوثيقة التي تشد المشروعين الصهيوني واألميركي تجاه المنطقـة العربيـة وسـعيهما المـستمر      

 وحده االقتناع بالوصول الى تسوية عادلة تضمن الحد األدنـى مـن             .للهيمنة، ستظل تؤسس لحروب مستمرة    
  .الحقوق العربية يمكن أن يوقف نزيف الدم واآلالم في المنطقة

  27/8/2006الحياة 
  

  متى نخرج من ديبلوماسية المسايرة ؟ .37
  كلوفيس مقصود

السائدة مهما تكـن ضـروراتها   حري بنا ان نخرج تعاملنا مع التحدي االسرائيلي من دائرة االستسالم للواقعية         
واضرارها، وان نتجاوز المعالجات اآلنية دون اهمالها ونصمم علـى االمـساك بمفاصـل مـسيرة التـاريخ                  

نشير الى حاجتنا لتجاوز الواقعية السائدة لكون اسرائيل        . واستشراف منطقها ومستقبل االجيال اللبنانية والعربية     
  .ها على تفكيك االمة وبعثرة طاقاتها وتفتيت وحدة االوطان المكونة لهاتتصور ان بقاءها مرتبط باستمرار قدرت

 يوماً هي عينة مما تنويه وتخطط       33ألم يحن الوقت ليعي العرب ان شراسة العدوان االسرائيلي على لبنان في             
وان لم تكن   له القطار عربية اخرى، إما مباشرة وإما من خالل دفع لسياسات وامالءات تؤدي الى نتائج مماثلة                 

  متطابقة لما تقوم به في فلسطين وما حاولت القيام به في لبنان؟
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نشير الى هذا التساؤل في ضوء التقارير المتتالية لمؤسسات حقوق االنسان والمنظمات غير الحكوميـة وفـي                 
لها، على ان   طليعتها اللجنة الدولية للصليب االحمر ومنظمة العفو الدولية، والتي اجمعت معظمها، ان لم يكن ك              

كما ان تفاقم االزمة االنسانية، اضافة الى خـروق         . اسرائيل ارتكبت جرائم ضد االنسانية وخرقت كل القوانين       
الهدنة الحالية واستمرار حصارها، كل هذا دفع المجتمعات المدنية العالمية الى اتهام واضح وغير ملتبس عبر                

اما تقرير منظمة العفو الدولية فيجب درسه، ومن ثم         . سطينالقول ان اسرائيل قامت بجرائم حرب في لبنان وفل        
  .اخراج مضامينه الى مبادرة لبنانية وعربية لمالحقة اسرائيل في محكمة الجرائم الدولية

نشير الى هذه الحقائق التي توثّقت في شكل قاطع كي نسترجع قدرتنا على اختراق الواقعية السائدة التـي قـد                    
تصبح مصيدة تحول دون قدرتنا على استثمار صمود المقاومة واالحتضان الشعبي لها            تتحول وقيعة، بمعنى ان     

في سبيل ما هو اكثر نجاعة في خدمة المناعة الوطنية وتمكين االمة العربية من استرجاع مناعتها القومية حتى                  
  .ال يبقى لبنان وفلسطين يتحمالن مسؤوليات جبه المشروع الصهيوني

 ان يستحوذ الملل واليأس على شعوبنا واجيالنـا الطالعـة، ان نرفـع حيويـة شـعوبنا                  بمعنى آخر، علينا قبل   
والواقـع ان   . واستعدادها للصمود واستيعابها لثقافة المقاومة نحو صيرورة لطالما غيبها النظام العربي القـائم            

ارها في حالة مواجهـة     المفاهيم المزورة للواقعية، تعيد استحضار مرجعية موثوق بها تنظم طاقات االمة باعتب           
  .مع كيان عنصري مشابه، والى حد كبير متطابق مع نظام التمييز العنصري الذي كان قائما في جنوب افريقيا

ولقد مهد نشر قوات اليونيفيل في جنوب لبنان وارسال الجيش اللبناني والحرص على الوحدة الوطنيـة، الـى                  
ير من اجترار النقد المتربص، والبدء بالنقد الملتزم، وبالتالي رفـع           استقرار يمكّننا من اعادة البناء وتجاوز الكث      

مستوى االداء السياسي والتنموي مما يجعل لبنان من خالل تجربته الصعبة نموذجا لما يمكن ان يخرج الوطن                 
حيز الفعل  العربي الكبير من صغائر ارتهاناته للغير الى تجديد ثقته بنفسه، مما يخرجه من هامشيته الحالية الى                 

  .قومياً وعالمياً
ان ما قامت به اسرائيل في لبنان وما تقوم به في فلسطين ايقظ الضمير العالمي، الى درجة أنه تجـرأ علـى                      
النطق بما حرم قوله نتيجة االرهاب الفكري والسياسي الذي مارسته اسرائيل على الغرب خـصوصا والعـالم                 

ها يرد عليه بانه معاداة للسامية او مؤازرة لالرهـاب او تعـريض             عموماً، فكان كل انتقاد السرائيل وممارست     
ولقد رأينا اسرائيل تتصرف بحرية مطلقة غير عابئة بالقرارات والقوانين          . اسرائيل لخطر قد يصل الى ابادتها     

 بفعل ما   اال ان هذا االستثناء لم يعد وارداً مطلقاً       . الدولية، ومانحة نفسها حصانة تحول دون المساءلة والمعاقبة       
 من توعية للضمير العالمي من جهة، ومـا  – بشقيها العمالني واالحتقان الشعبي لها     –افرزته المقاومة اللبنانية    

كما ان تسرع البعض في المصالحة مـع اسـرائيل          . اظهرته من شروخ في الكيان الصهيوني من جهة اخرى        
 او هكذا تتصور    – ومكافأة لها من القطب االوحد       وانبهارهم بسطوتها اعتبرته ضمانا الستمرار تفردها بالحكم      

  . اي الواليات المتحدة-هي 
حتى الواليات المتحدة بدأت تدرك ان اسرائيل تتمادى في االستخفاف بالرأي العام الدولي وتعتبر نفسها فـوق                 

 سرائيلية لن يجدي،  إن أي تحقيق في الجرائم اال     . القانون، آخذة في خرق القوانين االميركية واالتفاقات المعقودة       
اذا لم ترافق حمالت المنظمات الدولية حملة ديبلوماسية واعالمية عربية جـادة وحاسـمة، وبالتـالي اتخـاذ                  
اجراءات عملية في حال توقف التحقيق العتبارات سياسية انتخابيـة وعنـاد كبـار المـسؤولين فـي االدارة                   

 حالة االنبهار بالسطوة االسرائيلية في المنطقة ودفعـت         وسط هذا المشهد، كسرت المقاومة اللبنانية     . االميركية
الواليات المتحدة نحو اخراج سياستها من االنحياز المطلق والتبني الشامل لعدوان اسرائيل، وقد اختبرنا تجلّيات               
هذا االنحياز في امعان االدارة االميركية في التسويف والمراوغة وتأجيل وقف النار لتمكـين اسـرائيل مـن                  

   . الى توجه نحو االخذ في االعتبار مصالح لبنان والعرب–ين وضعها االستراتيجي تحس
إن ما تتمناه الدول العربية، كما قال عمرو موسى، هو اال تكون دعوة مجلس االمن الى البحـث فـي ازمـة                      

 علـى مـا     وما عودتنا اياه اجتماعات مجلس االمن، هو ان اي اجماع         .  االسرائيلي اجتراراً  –الصراع العربي   
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يجب ان يكون عليه القرار المنبثق عنه سوف يصطدم اما باستعمال الواليات المتحدة حق النقص وإما بتمييـع                  
لبنوده االجرائية لضمان توافق هش او امتناع عن قرار ال يتضمن ادانة، ناهيك بعقوبات في حال عدم امتثـال                   

  .اسرائيل له
ى اساس ان اسرائيل هي موطن التمييز العنـصري فـي واقـع             من هذا المنظور، علينا ان نباشر التخطيط عل       

االمة، وان يكون خطابنا متطابقاً مع جدية التزامنا وان نبدأ باعتياد االنعتاق من ديبلوماسـية المـسايرة الـى                   
ديبلوماسية المواجهة المسؤولة قوميا والمنضبطة بما يمليه الوجدان االنساني، كما عبرت عنه يقظـة ضـمير                

ت االهلية االنسانية، ومنظمات العفو الدولية التي حسمت ان اسرائيل ترتكب جرائم حـرب، وعلـى                المجتمعا
 ان يأخذوا على محمل الجد ما تحمله ممارسات اسرائيل فـي لبنـان              – مرة اخرى اذا كانوا جادين       –العرب  

  .وفلسطين من اخطار حقيقية عليهم جميعا
يعنيه التمييز العنصري االسرائيلي لنا ولدائرة الوجدان عنـد يهـود           حان الوقت لنكون جميعا اكثر استيعابا لما        

  .العالم وداخل اسرائيل نفسها
  27/8/2006النهار 

  
  دعوا الصدمة تأخذ وقتها  .38

  مازن حماد 
لم يدرك االسرائيليون بعد ، ان اولمرت قد ترك لهم دولة ال يستطيع الليكود انقاذها، لكن صدمة الهزيمة على                   

انت اكبر من ان يتقبلها مجتمع لم يعرف اال االنتصارات على مدى ستين سنة من االحـتالل                 ارض الجنوب ك  
  .والحروب

هذه الصدمة ستأخذ وقتاً وستستهلك لجاناً وتقارير وتبادل اتهامات بين القيادات وتنصالت وتحميل مسؤوليات،              
 .دى وهزات ارتدادية ستطال العالم كلـه      لكن التاريخ الذي صنعته المقاومة اللبنانية ستكون له تبعات بعيدة الم          

  .واذا شئنا الدقة يمكننا ان نالحظ بعض تلك االرتدادات تحدث امامنا في هذه الحقبة االبتدائية
. فليس من المصادفة ان تعلن االكوادور نقل سفارتها من القدس الى تل ابيب ، وان تحذو الـسلفادور حـذوها                   

ير المنطقي ان نفصله عن وعاء الحرب السادسة التي فرضتها اسرائيل على            والن القرار يقيم بتوقيته ، فمن غ      
ثمة مقدار من الهيبة تآكل على وقع هذه الخطوة االميركية الالتينية،            .لبنان ، فارتدت وباالً على الدولة العبرية      

مغايرة لما كان   وثمة مقدار من ادراك اصحاب القرار بأن مرحلة ما بعد الحرب السادسة تحمل قراءة لالحداث                
متوقعاً قبلها ، ليس فقط الن منظمة العفو الدولية اتهمت اسرائيل بارتكاب جرائم حرب فـي لبنـان ، او الن                     
هوغو شافيز طالب بمحاكمة قادرة اسرائيل بتهمة االبادة الجماعية، ولكن الن مجمل القراءات تنسجم مع قراءة                

  .االكوادور والسلفادور
يليين على نتنياهو الى تغيير الصورة التي ارتسمت في سماء المنطقة، فأوراق نتنيـاهو        لن يؤدي تهافت االسرائ   

احترقت منذ زمن بعيد بعد ان عراه شارون امام الجمهور ورماه الى مزبلة التاريخ، اما استرجاعه من قلـب                   
له يتحرك فـي    النفايات مع أفول عهد بوش والسقوط التدريجي للمشروع االميركي في الشرق االوسط، فسيجع            

  .الوقت الضائع، هذا اذا أصر الجمهور على االستنجاد به رغم قناعة الغالبية بانتهازيته وانانيته وتلون مواقفه
واذا لم تكف خطوة االكوادور والسلفادور الستقراء االحداث المقبلة، فان الردود الغربية المفرطة في هـدوئها                

نيوم شكلت مفاجأة كبرى على الساحة الدولية، حتى خلنا جـون           ورقتها على رفض ايران تعليق تخصيب اليورا      
بولتون وهو ينتقد بأدب ولطف الجواب االيراني، حمامة مسالمة، فيما خلـت التعقيبـات االوروبيـة مـن اي                   

   .تهديدات او استفزازات
عد ان قوبلـت    وفيما خبت تصريحات وليد جنبالط وسعد الحريري النارية وانطفأت فقاعاتها فور االدالء بها ب             

بفتور مدهش حال دون تسببها في احداث فتنة داخلية راهن عليها الكثيرون، كذلك خفتت اصـوات متطرفـة                  
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تعودنا ان نراها تتفلسف امام عدسات التلفزة، مثل رامسفيلد الذي يقال انه اكتأب الخفاقه هو وتشيني في آخـر                   
ن، حيث لم يتمكنا من إطالـة أمـد الحـرب اكثـر،          حروبهما الخارجية، اال وهي الحرب االسرائيلية على لبنا       

  .فاضطرا الى قبول وقف اطالق النار، رغم ما يرمز اليه ذلك من خضوع القوي الرادة الضعيف
نظرية القوة التي يدافع عنها رامسفيلد، ودافع عنها شارون حتى آخر يوم من ايام حكمه، بدأت تندثر بعـد ان                    

ت العسكرية البرية والضغوط السياسية واالقتصادية في تحريـر جنـديين           فشلت آالف الغارات الجوية والهجما    
  .أسرهما حزب اهللا، وفي منع التهديد بقصف الشمال بصواريخ حزب اهللا

سيصاب الليكود باللعثمة السياسية اذا عاد الى السلطة على انقاض حكومة اولمرت، وستصبح اسـرائيل بعـد                 
رت، وهذا ما ستبرهن عليه االيام المقبلة، حتى لو شـنت اسـرائيل             نتنياهو اضعف مما ستكون عليه بعد اولم      

  . آب14الحرب السابعة، فالعد التنازلي للتغيير الكبير بدأ في 
  27/8/2006الدستور 

  
   عن السالم  الصهيونيالحديث  .39

  ناصر السهلي
صوصا أمام الحالـة    بعيدا عما إذا كانت قناعات أم تكتيكات متغيرة في طبيعة الخطاب والفعل الصهيوني، وخ             

السورية وتمثله إقليميا وخصوصا في مواجهة المشاريع التفتيتية التي تطال الحالة العربية أكـان عبـر دعـم                  
المقاومة والممانعة أم لجهة االصرار على المواقف الثابتة الرافضة للمطالب األمريكية مهما كثرت اإلغراءات،              

  .لغربية والصهيونيةفإن شيئا ما يعد في الكواليس األمريكية ا
لقد تهافت العرب إلى القاهرة ليكرروا ما قاله الموقف السوري من كل العملية السلمية والمقاومة، إننا سـنرى                  
تهافتا سريعا بفعل انتصارات وصمود المقاومة في كل من لبنان وفلسطين، فبتنا نرى حتـى مزايـدات علـى                   

ذي أثبت وبكل بساطة بأن موقفا عربيـا جماعيـا رافـضا            الموقف السوري من تلك المقاومة وهذا الصمود ال       
إلمالءات وقراءة أحادية لإلدارة األمريكية ال يمكن لها إال أن تصب في مصلحة العرب وفرملة هذا االنـدفاع                  

  .المستخف بقيمة وقدرات العرب جميعا واالستفراد بهم فرادى
 إطالق التصريحات المتتالية عن ضرورة فتح باب        أمام هذا الموقف ال بد أن يسأل اإلنسان ما هو المقصود من           

  المفاوضات مع سوريا بل ذهب البعض إلى حد المجاهرة بضرورة التخلي عن الجوالن المحتل؟
  هل هو تكتيك أمريكي معروف يسمى االحتواء؟

عن السالم  ال بد أن السوريين ليسوا بحاجة لمن يعرفهم بتلك السياسات األمريكية  الصهيونية، فمع كل الحديث                 
 تتواصل التصريحات المشترطة واألخرى التي تجاهر بالتحضير لجولة جديدة ضد المقاومة، وربما             ،مع سوريا 

وعزلها عن مواقفها من     ضد سوريا إذا لم تلتزم باالشتراطات األمريكية التي تسعى إلى تحييد السياسة السورية            
  .المقاومة وعالقتها االستراتيجية بإيران

ليس هناك حسن نوايا، وعليه فإن بوش الغارق في هزيمة في العراق تدفع به إلى ارتباك أكثر بعد                  في السياسة   
فقـد ترغـب ادارة     . تشرين الثاني المقبل  / فشل مخططه من البوابة اللبنانية قبل االنتخابات النصفية في نوفمبر         

ليبدو وكأن حراكـا مـا تـشهده        بوش في تحريك الجبهة السورية عبر عملية سلمية على الطريقة الفلسطينية            
  .المنطقة، والستفراد ال يحتاج الكثير من الذكاء الكتشافه بالجبهة الفلسطينية

وهـذا  . برأينا المتواضع هي محاولة إعادة تفكيك وتركيب المخططات في المنطقة وتقديم أولويات على أخرى             
ما تتضح بوصلة االدارة األمريكية، اللهم إال إذا        يعني أننا سنشهد في الفترة المقبلة المزيد من تمييع المواقف ريث          

 سنة من دون    15بعض إلى استيعاب العبر والدروس من الحملة التي قادتها أمريكا ألكثر من             الوصلت القناعة ب  
  .نتائج إال شق الصف العربي وخلق سياسة محاور غير مفيدة ألي نظام عربي
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ة األمريكية يمكن أن تسلم بأخطاء الـسنوات الماضـية فـي            بصراحة، نشك ومن التجربة التاريخية بأن االدار      
تعاطيها مع الحقوق العربية وتبني المواقف الصهيونية رغم االدعاء بـأن دوال عربيـة هـي مـن الحلفـاء                    

  .االستراتيجيين لها
 بـأن   ما يتبقى أمام السياسة العربية في ظل الحديث عن فتح نافذة عملية سلمية مع سوريا أن تعي تلك السياسة                  

الموقف الموحد والتضامن مع المقاومة واستمرارها وعدم ترك الفلسطينيين لمواجهة ما تريد االدارة المتصهينة              
في أمريكا فرضه عليهم واإلصرار على استثمار حالة الهزيمة التي ُأصيب بها المشروع األمريكي والصهيوني               

مكن أن يأتي ببعض الحقوق والمكانـة العربيـة         بعدم خفض سقف المطالب العربية، هو الموقف الوحيد الذي ي         
المهدورتين بفعل سياسات الثقة العمياء باإلدارة األمريكية التي تحارب بأسنانها لتحقيق أي نصر ينقـذها مـن                 

  .حالة الهزيمة واالنتكاسة التي ُأصيبت بها بفعل سياسة المقاومة والممانعة المعروفة العناوين في المنطقة 
  27/8/2006تية الخليج االمارا
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