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  باالكذوبةها وعبد ربه يصف... الوحدة رئيساً لحكومةبقاءههنية يؤكد  .1
 انه باٍق في منصبه رئيساً لحكومة       : رئيس الوزراء اسماعيل هنية    هكدما أ  ،غزةمن   28/8/2006الحياة  نشرت  

وقال هنية انه اتفـق مـع       . الوحدة الوطنية ما لم تر حركة حماس ترشيح قيادي آخر من الحركة لهذا المنصب             
افر في كل مرشح لعضوية حكومة الوحدة الوطنية شـرطان همـا الكفـاءة              الرئيس محمود عباس على ان يتو     

وتحدث هنية خالل لقاء مع عدد من ممثلي وسائل االعالم، في مكتبه في غزة في خمـسة عنـاوين                    .والنزاهة
حكومة الوحدة الوطنية، وقضية خطف الصحافيين وتنظيم القاعدة، وقضية الجندي شاليت، والشرق            : مهمة هي 
وفي شأن تشكيل حكومة الوحدة، لـم يحـدد هنيـة            .لجديد، وحقيقة الخالفات والتكتالت داخل حماس     االوسط ا 

موعداً لذلك، مشيرا الى ان اللجنة التي شكلتها حماس الجراء المشاورات تنتظر قدوم الرئيس عباس الى غـزة     
، قبل ان يستدرك بالقول ان      وأبدى تفاؤالً ازاء ذلك   . للتباحث معه قبل الشروع في البحث مع الفصائل االخرى        

هناك جهات فلسطينية تعمل في االتجاه المعاكس وتريد تدويل المنطقة وتوفير االمن لالحتالل واستبدال ثقافـة                
وكشف انـه سـيلقي      .وقال انه اتفق مع الرئيس عباس على ما وصفه بجملة من المحددات واالسس            . المقاومة

ورداً على سؤال للحياة، اكد هنيـة ان هـذا          . اً موجهاً للشعب الفلسطيني   خالل الفترة المقبلة خطاباً شامالً ومهم     
واشار الى انه اتفق مع الـرئيس عبـاس         . الخطاب لن يكون خطبة الوداع وانه باق في منصبه رئيسا للوزراء          

على تزامن المشاورات من اجل تشكيل حكومة الوحدة مع عقد اجتماعات وحوارات إلعـادة تفعيـل منظمـة                  
 مشيرا الى   ،ولفت الى ان عقد هذه االجتماعات التي كانت مقررة في دمشق، سيتم خالل الفترة المقبلة              . التحرير

ونفى ان يكون الرئيس عباس ابلغه ان االدارة االميركيـة          . ان عقدها في دمشق تأخر بسبب الحرب على لبنان        
مستندة في برنامجها الى وثيقـة      ترفض ان تكون الحكومة الجديدة حكومة وحدة وانها تفضل حكومة تكنوقراط            

نحن لسنا رهن أي مواقف خارجية، ولن نقبل ان يكون سقف برنامج الحكومة اقل من وثيقـة                 : االسرى، وقال 
  .االسرى

وكشف هنية ان والد الجندي االسير اجرى اتصاالت كثيرة مع الناطق باسم الحكومة غـازي حمـد، واصـفاً                   
كما كشف ان هناك اطرافا وشخصيات اسرائيلية اجرت اتـصاالت          . نسانيةاالستجابة للرد على اتصاالته بأنها ا     

وقال ان مصر هي الطرف الرئيس في المفاوضات، مشيرا الى اطراف اخـرى آسـيوية               . في هذا الشأن ايضا   
واشار الى الجهود التي تبذلها الحكومة من اجل ايجاد حـل سياسـي وانـساني               . واوروبية تتحرك في القضية   

نحن نثق بتحرك مصر وحرصها، واصفاً المرحلة الحاليـة         : وقال.  أالف اسير فلسطيني   10اناة  تراعى فيه مع  
ووصف هذا المخاض بأنه صعب وال استطيع ان اتوقع متى          . في قضية شاليت بأنها مرحلة مخاض يعقبه ميالد       

  .سيكون الميالد
قطاع غزة أسوة بما يحـدث فـي        اما في شأن الشرق االوسط الجديد، فأعلن هنية رفضه نشر قوات دولية في              

واعتبر ان لبنان ليس فلسطين وان موضوع التدويل ليس سهال في فلسطين، وما قيل عـن نـشر                  . لبنان حاليا 
ما نريده من المجتمع الدولي حماية شعبنا من العدوان االسـرائيلي           : وقال. قوات دولية في فلسطين ليس سهال     

يس مطلوبا قوة دولية تتحرك على االرض، بـل المطلـوب           ل: واضاف. وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها    
وأكد هنية عدم وجود تكتيالت او خالفات داخل حمـاس،           .ارادة دولية لوقف هذا السطو على االمن الفلسطيني       

الحركة ملتزمة دائما الشورى داخلها، وهناك وجهات نظر داخلها هذا صحيح، لكن في النهاية الجميـع                : وقال
  .مؤسسةمحكوم لقرارات ال

اسماعيل هنية وصف أمس العالقة      أن   حامد جاد نقالً عن مراسلها في غزة       28/8/2006الغد األردنية   وذكرت  
وقال هنية في رد على سؤال للغد أن ما تعرضت له العالقة بين              .الفلسطينية األردنية باإلستراتيجية والمصيرية   

عد أزمة قضية األسـلحة لـن تـؤثر علـى البعـد             الحكومة االردنية ونظيرتها الفلسطينية من أمور طارئة ب       
 نحن حريصون على توثيق العالقة بين الشعبين والدولتين فاألردن          :وقال .االستراتيجي والمصيري لهذه العالقة   

 ونحـن   ، أعتقد أن هناك سحابة صيف وزالـت       :وتابع .هي بوابتنا إلى العالم الخارجي كما هي مصر الشقيقة        
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وقال هنية أن األزمة التي يمر بها الوضـع الفلـسطيني غيـر              .زيارة إلى األردن  جاهزون ومستعدون للقيام ب   
مرتبطة بالحكومة الحالية ولكنها أزمة سبقت تشكيل هذه الحكومـة وارتبطـت جـذورها بطبيعـة العالقـات                  

ن مـا   واشار إلى التحسن الملحوظ في العالقة بين فتح وحماس الفتاً إلـى أ             .واالتفاقات مع الجانب اإلسرائيلي   
  .من التدهور السابق في العالقة تم تجاوزه% 90نسبته 

رفض اسماعيل هنية أية دعوات الستقالة حكومته، وأكد أن         : غزةمن   28/8/2006األيام الفلسطينية   وأضافت  
من يقول إن على الحكومة أن تغادر فهو مخطئ، فنحن جئنا فـي             : وقال هنية أمس   .هذا الموضوع غير وارد   

وطنية وتطور تاريخي وسياسي للمقاومة والعمل السياسي، كما أن موضـوع المغـادرة لـيس               سياق انتخابات   
واعتبر أن تغيير شكل الحكومة من حكومة ذات لـون    .وارداً لدينا فهذا نظام سياسي قائم على خيار ديمقراطي        

إن الحـصار   : ةوقال هني . واحد لحكومة وحدة وطنية لن يغير من موقعها بقدر ما سيعزز حكومة وحدة وطنية             
المفروض استهدف بالدرجة األولى الحكومة، وبدأ يتصاعد منذ وصولها الى سـدة الحكـم، مـستهدفاً أيـضاً                  

  .المشروع الفلسطيني برمته عبر سياسة الحصار والخنق والعزل العسكري
 رداً  قالهنية  اسماعيل    إلى أن  غزة صالح النعامي  نقالً عن مراسلها في      28/8/2006الشرق األوسط   وأشارت  

 تصريحات كوندليزا رايس، التي صرحت أن العالم لن يعترف بأي حكومة فلسطينية ال تعترف بقـرارات               على
  .  إن مواقف رايس ليس قدراً يتوجب التوافق معه والقبول به:الشرعية الدولية وتعترف بإسرائيل

قال ياسر عبد ربـه     : لوكاالتاوعن  غزة عبد القادر فارس     نقالً عن مراسلها في      28/8/2006عكاظ  وأوردت  
امس ان الحديث الذي يجري حاليا حول تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ليس سوى اكذوبة يجري التلهي                 

  . بها لكسب الوقت والهاء الرأي العام، مشيرا الى انه ال احد حقيقة يريد هذه الحكومة
 آفاق الوضع الفلسطيني    : ياسر عبد ربه   وصف):  د ب أ   (و) اف ب (نقالً عن    28/8/2006الدستور  وجاء في   

ال تنشغل سوى بتوظيـف مـوظفين جـدد مـن           : واتهم الحكومة الحالية، بانها   . الداخلي بانها مسدودة بالكامل   
واشار الى   . حماس تمارس ذات السياسة التي مارستها فتح في التوظيف         :وقال. انصارها في مؤسسات السلطة   

 هناك خالفات على كـل المـسائل وهنـاك          :تشكيل هذه الحكومة، وقال   وجود خالفات فلسطينية داخلية حول      
واضاف ان الخالف يتركز ايضا على االصالح الداخلي والبرنـامج االمنـي            . اختالفات على وظيفة الحكومة   
 ربما تفتح االفاق امام عقد مؤتمر دولي، لكننا اذا لم نكن مؤهلين             :وقال عبد ربه   .اضافة الى البرنامج السياسي   

واشار الى ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعكـف علـى صـياغة             . خليا فان هذه الفرصة ستضيع علينا     دا
برنامج سياسي يتناول الوضع الفلسطيني الداخلي والسياسي الدولي، الفتا الى ان اي حكومة قادمـة يجـب ان                  

ان علـى الـرئيس عبـاس ان        وشدد على انه في حال رفضت اي حكومة هذا البرنامج ف           .تتبنى هذا المشروع  
 المدخل الصحيح هو االعالن عن برنامج لالنقاذ الوطني على الصعيد الداخلي عنوانه             :وقال. يتحمل مسؤولياته 

 اذا لم يكن هناك اتفـاق       :واضاف .االمن الداخلي، والقبول بااللتزامات واالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير        
ي وانهاء الميليشيات المسلحة فان اي حكومة قادمة ستلحق بغيرها ولـن            على الشق السياسي وعلى الشق االمن     

  . تكون سوى مجرد خدعة جديدة
من جهته، أعلن صائب عريقات أن حكومة الوحدة الوطنية المقبلة ستعتمد على برنامج يستند إلـى قـرارات                  

 .الشرعية الدولية والتزامات السلطة
 
  لمقاومة حققت نصرا استراتيجياإسرائيل لم تحقق أهدافها وا: نصر اهللا  .2

 NTVاألمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا قال في مقابلة مع محطة  أن 27/8/2006 48 عربذكر موقع
وأوضح أنه لن تكون هناك جولة جديدة في المعارك في .  أن المقاومة حققت نصرا استراتيجيااللبنانية،

ر تصريحات الرسن حول جولة جديدة في المعارك هو محاولة واعتب. المستقبل القريب بين المقاومة وإسرائيل
وقال أن الوقائع في الميدان وانسحاب  .للتهويل وتخويف اللبنانيين من أجل فرض مزيد من الشروط اإلسرائيلية
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إسرائيل وتخفيف عدد جنودها في الجنوب وتركيزها على إعمار الشمال، والوضع السياسي اإلسرائيلي الداخلي 
وأكد على تمسك حزب اهللا بالمقاومة طالما بقي هناك  . أنه يوجد جولة جديدة في المنظور القريبال يوحي

  .احتالل إسرائيلي، وعلى احتفاظ المقاومة بحق الرد على الخروقات اإلسرائيلية في المكان والزمان المناسب
ب، ولكنه عبر عن احترامه الهتمـام       وانتقد السيد نصر اهللا اإلعالم اإلسرائيلي وقال أنه يمارس االدعاء والكذ          

وقال أن مهمة الجيش اللبناني في الجنوب هي حماية الوطن وأمن الناس وقد قـدمت              .إسرائيل بأسراها وقتالها  
وأوضح السيد نصر اهللا أن مهمة الجيش ليست نزع سالح حزب اهللا أو             . المقاومة له الدعم والمساندة والتسهيل    

وأن أحد أهـم أسـباب نجـاح    . وقال أن من قاتل في الجنوب هم أهل الجنوب        .مراقبته أو جمع معلومات عنه    
  .الحزب هو ابتعاده عن المظاهر المسلحة وأن سالحه غير موجه للداخل بل موجه نحو إسرائيل

وحول ملف األسرى قال السيد نصر اهللا أن هناك تسليم إسرائيلي بأن الطريقة الوحيـدة السـتعادة األسـيرين                   
 هو الجهة المخولة بمتابعة      نبيه بري،   هي التفاوض لتبادل األسرى، وأكد أن رئيس المجلس النيابي         اإلسرائيليين

وأوضح أن هناك اتصاالت قد بدأت وقال أن إيطاليا واألمم المتحدة لديهما رغبة في لعـب دور                 . ملف األسرى 
  .في هذا الملف

ى حرب بهذا الحجم ولم يكن لدينا احتمـال واحـد           وقال األمين العام لم نتوقع أن تؤدي عملية أسر الجنديين إل          
بالمائة أن يكون رد الفعل اإلسرائيلي بهذا الحجم، وقال نصر اهللا لو كنا نعرف أن حجم الـرد سـيكون بهـذا                      

ولكنه عاد وأكد أن قرار الحرب كان موجودا لدى إسرائيل بمباركـة أمريكيـة              . الحجم لما نفذنا عملية األسر    
ي أول شهر أيلول إال أن عملية األسر عجلت الحرب وأفقدتها عنها عنـصر المفاجـأة،                وكان تنفيذه مخططا ف   

وأوضح األمين العام أن االنقسام حول المقاومة في لبنان هو ليس            .األمر الذي كان من الممكن أن يكون خطيرا       
  .نية هو من خالل المصلحة الوط1701وقال أن تعامل حزب اهللا مع القرار . طائفيا بل هو سياسي

وأن دفع مبلغ مـالي     .  ألف مسكن بشكل جزئي    25 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، و      15وقال أن القصف دمر     
  .ألصحاب البيوت المدمرة كليا الستئجار بيت وشراء أثاث جديد ما زال مستمرا، باإلضافة إلى أعمال الترميم

 كوفي أنان وهناك بعض االتـصاالت       نصر اهللا قال ان ال مشكلة لديه بلقاء       أن   28/8/2006 السفير   وجاء في 
  . للتحضير للقاء بيننا لكن اإلشكال الوحيد هو أمني

القيادات المعروفة من الحـزب  :  نصراهللا عن الخسائر التي تكبدها الحزب   هقال ما 28/8/2006 الحيـاة    ونقلت
 المـستويين التنظيمـي     بألف خير كذلك الكادر السياسي التنفيذي التنظيمي واإلعالمي والقيادات األمنية، فعلى          

األول والثاني ال شهداء ومن المستوى الثالث عندنا ثالثة شهداء اضافة الى اربعة أو خمسة شهداء من مسؤولي                  
وعن القوة الصاروخية لحزب     .قرى ومناطق، مشيراً الى انه حتى اآلن لم يتم احصاء عدد الشهداء المجاهدين            

اريخ التي سقطت على اسرائيل أكثر من اربعة آالف صاروخ وهـذا            ان الحجم الحقيقي للصو   : اهللا قال نصراهللا  
   .أقل بكثير من خمسين في المئة من قدرتنا العسكرية

اعلن انه لن يشارك في جلسات الحوار بعد اليوم حفاظا على ارواح             أن نصراهللا  28/8/2006 النهار   وأوردت
  . المتحاورين ألن اسرائيل لن تتورع عن قتلنا جميعا

  
   نقاط أمام أنان  6يطرح لحود  .3

في الوقت الذي يزور فيه األمين العام لألمم المتحدة         : قال الرئيس اللبناني إميل لحود في تصريح أمس       : بيروت
 والتـزم   لبنان الذي أرسل جيشه الوطني إلى الجنـوب        : اآلتية األموركوفي أنان بيروت، فإنه يلفت نظره إلى        

ائيل لم تنفذ االلتزامات المطلوبة منها، وفي مقدمها رفع الحصار البـري            ، يعتبر أن إسر   وقف األعمال العدائية  
ويذكر لحود في تصريحه على أهميـة       . ، وأيضاً بالنسبة للخروقات اإلسرائيلية    والبحري والجوي عن أراضيه   

 البـت   ويعتبر أن عـدم   . تسليم إسرائيل األمم المتحدة خرائط باأللغام التي زرعتها في داخل األراضي اللبنانية           
وأشار لحود إلى تحفظ مجلـس الـوزراء        . بموضوع مزارع شبعا يؤثر سلباً في األمن واالستقرار في الجنوب         
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ويطالب لحود أنـان بإرسـال      . على تحميل المقاومة الوطنية مسؤولية التصعيد في األعمال الحربية في لبنان          
  .رة محرماً استعمالها دولياوذخي كد من أن إسرائيل استعملت في عدوانها قنابلفريق متخصص للتأ

  28/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  اإلجراءات اإلسرائيلية مغطاة أميركياً  : العريضي .4
نان ع لبنان سيطلب من     أن وأكد خطورة استمرار الحصار االسرائيلي،      إلى غازي العريضي    اإلعالمنبه وزير   

ن ما يجري مدعوم لألسف بالكامل ومغطـى        إوقال العريضي    .والواليات المتحدة العمل لرفع الحصار سريعا     
 االسرائيلي المفتوح والمفضوح في هذه المنطقة ومن ضمنه مسألة          اإلرهاب التي ترعى هذا     أميركابالكامل من   

ن موقف جنبالط في هذا الموضوع موقف نقدي بالكامـل          أأكد العريضي    و .الجويوالبري   و الحصار البحري 
ن الكثير من   أ في لبنان وفلسطين والعراق، واعتبر       األميركية للسياسة   هادكثر من مرة بانتق   أوهو عبر عن ذلك     

  . األميركية التي تجري هي نتيجة لفشل السياسة األمور
  28/8/2006السفير 

  
  إذا استعيدت المزارع وتحّرر األسرى سالح حزب اهللا غير ضروري: عون .5

 إذا سالح حـزب اهللا ال يعـود ضـروريا           أن النائب العماد ميشال عون       ما قاله  28/8/2006 النهار   جاء في 
: 3 – محطة فـرانس     إلىوقال عون في حديث      . اللبنانيون من اسرائيل   األسرى وأطلقاستعيدت مزارع شبعا    

 نحذر من   أن يستقبل الجيش الفرنسي جيدا وعلينا       أنيجب  و ،وجود الجيش الفرنسي يطمئن المنطقة ويهدئها     إن  
وسئل هل يحترم حزب اهللا قواعد اللعبـة؟         .لعبة وتقوم بتدخالت وتشن غارات    اسرائيل ألنها ال تحترم قواعد ال     

 حـوادث مـن     أيوفي الوقت نفسه ال نخشى      ) الجنوب(بالطبع، لن يكون هناك مسلحون في المنطقة         :فأجاب
   .حزب اهللا

مـات، ومـن     ال يؤيد نزع السالح الفلسطيني خارج المخي        ما أعلنه بأنه   28/8/2006الخليج اإلماراتية   ونقلت  
دون األخذ باالعتبار للظرف الذي يحكم هذه الخطوة، خوفاً من الوقوع في مشكلة، ورفض نشر قوات دوليـة                  

  .على الحدود مع سوريا
  
  ال أحد يستطيع نزع سالح حزب اهللا بال حوار: جنبالط .6

 لـم   إذاح حزب اهللا    أكد رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبالط أن ال أحد يستطيع أن ينزع سال             : بيروت
) اللبنانية( استعملت ارض المعركة     إيران إن: وقال في مقابلة مع تلفزيون وكالة فرانس برس       . يكن هناك حوار  

 مـن سـبعة آالف      أكثـر  األوروبيـين    إرسال إن : وأضاف . واألميركيين اإلسرائيليينكسالح وقائي في وجه     
 بسط سلطته، وكذلك السلطة اللبنانية، لكن فـي شـكل           يونيفيل سيساعد الجيش اللبناني على    العسكري لتعزيز   

 لديها جماعتها، حزب اهللا أعلن بوضوح       إذأن سورية لم تغادر لبنان       واعتبر .بطيء من دون مواجهات داخلية    
وطالـب جنـبالط برفـع الحـصار         .وهنا صلب خالفنا معـه    . أنه موال لسورية، وهو يدعم النظام السوري      

 السورية ال تضرب الوحـدة      – آلية لمراقبة الحدود اللبنانية      بإيجاد، وفي الوقت نفسه     االسرائيلي فوراً عن لبنان   
  .الوطنية

  27/8/2006الحياة 
  
  والمقاومة ضرورية   ..نرفض نزع سالح حزب اهللا: فيصل مولوي .7

الح  المطالبات بنزع سقال أمين عام الجماعة اإلسالمية في لبنان، فيصل مولوي، حول:  محمد النجار،بيروت
ال بد للمقاومة اللبنانية اإلسالمية أن تستمر مهما كانت الظروف طالما أن العدو الصهيوني على : حزب اهللا
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بطبيعة الحال قد ينزعج من المقاومة بعض اللبنانيين، لما قد تؤثره على الوضع اللبناني ووضع ، األبواب
 وحول انتشار الجيش في الجنوب .لحاليةاقتصاده لكن ال بد من حوار بين الجميع بعد أن تزول الظروف ا

ال نرى أن في انتشار الجيش مشكلة على اإلطالق، لكن اإلشكال أن الجيش ال يسمح له بقدر من :اللبناني قال
إلى أن يتمكن جيشنا اللبناني والسالح يتوازن فيه مع العدو اإلسرائيلي بحيث يستطيع صد أي اعتداء إسرائيلي، 

نحن نعتقد أن :  وحول سوريا قال. يقاوم فعند ذلك يمكن مناقشة نزع سالح المقاومةمن التسلح ويستطيع أن
لبنان وسوريا محكومان بجغرافيا وتاريخ ووحدة مصير وال يستطيعان أن يخرجا من هذا اإلطار، بطبيعة 

 السياسي الحال أن خطاب الرئيس بشار األسد األخير كان فيه إشارة غير موفقة يمكن أن تساعد في االحتقان
: ، وبالنسبة إليرانوأن تقسم اللبنانيين بين من هم مع إسرائيل وبين من هم ضد إسرائيل، وهذا نعتبره خطأ

 وهي ،نعتقد أن دور إيران في لبنان دور طبيعي جدا، وهو الدور الذي كان يجب أن تقوم به الدول العربية
  .التي قصرت في هذا الدور

  27/8/2006الجزيرة نت 
  
  اإلسالمية تتضامن مع سياسيين فلسطينيين معتقلين الجماعة .8

، لقاء تضامنياً مع الشعب الفلسطيني ورئيس مجلسه التشريعي الدكتور األول أمس اإلسالمية الجماعة أقامت
وألقى المسؤول السياسي للجماعة ، عبد العزيز الدويك ونائب رئيس الحكومة الدكتور ناصر الشاعر، في صيدا

 االنتصارات السابقة السريعة أن أثبتت ان المعركة في لبنان : فيهاأكدلجنوب بسام حمود كلمة  في ااإلسالمية
 اإلرادة عدم وجود إلى األساسللكيان الصهيوني لم تكن نتيجة قوة العدو وترسانته المتطورة، ولكنها تعود في 

 أحب، ومن وأميركارائيل  حلف يعلن العداء السأيننا مع إ :وأضاف. الحقيقية لدى اآلخرين لمواجهته
 . لى فلسطينإ العراق وإلى فلينظر األميركيالمشروع 

  28/8/2006البلد اللبنانية 
  
 في الجنوب اللبناني مواقع 9واصل احتالل إسرائيل ت: الجيش اللبناني .9
عة أعلن ناطق باسم الجيش اللبناني لوكالة فرانس برس، عن أن الجيش اإلسرائيلي ال يزال يحتل تس: ب.ف.أ

وأشار الناطق الذي طلب عدم الكشف . مواقع في جنوب لبنان بعد نحو أسبوعين على دخول الهدنة حيز التنفيذ
عن اسمه، الى ان وجود إسرائيل في هذه المواقع الذي ترافقه عمليات توغل محدودة النطاق ليال داخل 

ضاف أن االنسحاب اإلسرائيلي قد ينجز وأ. األراضي اللبنانية، يحول دون انتشار الجيش اللبناني على الحدود
 .  قوة األمم المتحدة المعززة في لبنانإطاربحلول أسبوع اثر انتشار القوات االيطالية والفرنسية في 

  28/8/2006البيان  
  

  الحصار واالنسحاب والمزارع  : نان اللبنانيةعبرنامج محادثات  .10
ن أ رسـمية    أوسـاط  تأكيـد : فادي الغوش وتاني  زياد عي  عن مراسليها في بيروت      28/8/2006عكاظ  نشرت  

 كوفي عنان سيتوج زيارته لبيـروت بـإعالن رفـع           أنمؤشرات مهمة تلقاها الوسط الحكومي في لبنان تفيد         
 إقناع إلى توصلت   األمريكية اإلدارة أنوقالت المصادر    .الحصار االسرائيلي المفروض على لبنان بحراً وجواً      

 فـؤاد   إلـى  كوندليزا رايس    أبلغته القليلة القادمة وهو ما      األيامر بيروت خالل    اسرائيل برفع الحصار عن مطا    
ن وزارتي الدفاع والداخلية في لبنان أعـدتا        أى  إلمصادر لبنانية   وأشارت   .ول السبت مس األ أ ،السنيورة هاتفياً 

لى مسألة ضـبط    تقريراً حول انتشار الجيش في الجنوب ومسألة السالح غير الشرعي جنوب الليطاني إضافة إ             
وختمت المـصادر أن لبنـان      . المعابر البرية والبحرية والجوية واإلجراءات التي اتخذت في هذا السياق لبنانياً          

  .سيؤكد في التقرير عدم حاجته لنشر قوات دولية على الحدود مع سوريا
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في موضوع رفع   نان معه شيئا محددا     عيحمل   نأل الرئيس بري إنه ينتظر      وق: 28/8/2006السفير  وأضافت  
 إلـزام   إلـى علن موقفا في مهرجان صور يوم الخميس، داعيا         يسوف  فالحصار عن لبنان وإذا لم يحصل ذلك        

اسرائيل بتطبيق القرارات الدولية، مشددا على استئناف الحوار عندما تـزول بعـض العوائـق فـي الـشكل                   
نان عن السنيورة سيثير مع     إلحكومة   رئيس ا  أوساطوقالت  . والمضمون وأبرزها مسألة مشاركة حسن نصر اهللا      

  .  ومسألة مزارع شبعا1701قضايا رفع الحصار وانسحاب اسرائيل وبدء تطبيق القرار 
  

  القنطار يدعو إلى صفقة تليق بالنصر   .11
زار أمس المحامي إلياس صباغ األسير اللبناني سمير القنطار، الطالعـه علـى              : آمال شحادة  -القدس المحتلة 

ووجه قنطار عبره رسالة إلى أصحاب حق المصادقة        . ول احتمال تنفيذ صفقة قريبة لألسرى     آخر التطورات ح  
على الصفقة من الطرف اللبناني، دعاهم فيها إلى ضمان صفقة شاملة لجميع األسرى اللبنانيين والعرب وأيضاً                

ار تكمله صفقة أسـرى     النصر الكبير الذي حققته المقاومة يجب أن يتوج بانتص         إن   األسرى الفلسطينيين، وقال  
  .مشرفة

  28/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

     2عباس يطرح على العرب مدريد ـ  .12
اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس األول على جسر اللنبـي بـين             :  تغريد سعادة والوكاالت   ،رام اهللا 

 وفقا لمـصادر    -جتماع   واشار عباس خالل اال    .الضفة الغربية واالردن، مع رئيس حزب ميرتس يوسي بيلين        
 بهدف دفع   2- مدريد   ، الى انه طرح على وزراء الخارجية العرب فكرة عقد مؤتمر جديد           -صحافية اسرائيلية 

وافادت مصادر اسرائيلية بأن عباس أعرب خالل االجتماع عن ارتياحـه مـن             . المسيرة السياسية في المنطقة   
رغبة الجمهور االسرائيلي في التوصـل الـى اتفـاق          والتي كشفت عن     نتائج استطالعات الرأي في اسرائيل،    

 واكد  .نهائي بعيدا عن الخطوات احادية الجانب، داعيا اسرائيل الى استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية             
  . عباس استمرار جهوده الطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير

  28/8/2006 االتحاد االماراتية
  

  موعة التي اختطفت الصحفيين بتنظيم القاعدة هنية ينفي أي عالقة للمج .13
 رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنيـة       ى نف :الفت حداد نقالً عن مراسلته     27/8/2006 48عربنشر موقع   

األحد أن تكون المجموعة التي خطفت الصحفيين األجنبيين في غزة لها أي عالقة بتنظيم القاعدة مـن قريـب                   
صحفي عقده عقب لقائه بالصحفيين المفرج عنهما أن المعاناة التي يعيشها الشعب            وبين هنية فى مؤتمر      .وبعيد

. الفلسطيني خلقت ردات فعل في الشارع الفلسطيني كانت نتائجها واضحة وهي اختطاف الصحفيين األجنبيـين              
ة الداخلية  وأكد هنية أن جهودا جبارة بذلت من اجل إطالق سراح الصحفيين مثمننا الجهود التي قامت بها وزار                

الفلسطينية وعلى رأسها وزير الداخلية سعيد صيام مع كافة األطراف المعنية وعلى مدار الساعة وقـد تمكـن                  
هنية عن أسفه للصحفيين لما     عبر  و. بحكم موقعه وعالقاته من الوصول إلى أطراف ذات عالقة بهذا الموضوع          

ومؤكدا أنهما سيبقيان ضيوفا لدى الشعب الفلسطيني       حصل لهما، متمنيا لهما العودة إلى ديارهما بخير وسالمة،          
  .في أي وقت يعودان فيه إلى األراضي الفلسطينية

أعرب الصحافيان عن األمل أال يثني ما حـصل         : وكاالتنقالً عن ال   28/8/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
 وويج أجبرا على اعتناق اإلسـالم       وقال سينتاني إنه  . لهما بقية الصحافيين عن القدوم إلى األراضي الفلسطينية       

 أكن لإلسالم كل االحترام، ولكنه كان شيئا شعرنا أن علينا القيـام بـه ألن                :ومضى يقول . تحت تهديد السالح  
  . األسلحة كانت بأيديهم ولم نعلم بالضبط ما الذي كان يحدث
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ومن جانبه أكد غـازي      .سطينيودان سعيد صيام عملية الخطف وقال إنها تتنافى مع عادات وتقاليد الشعب الفل            
وقال المتحدث باسـم لجـان      . حمد المتحدث باسم الحكومة أن الصحافيين لم يمسا بسوء طوال فترة اختطافهما           

  .المقاومة الشعبية إن اللجان لعبت دور الوساطة بين الخاطفين وبين الحكومة
الى القاعدة او حمـاس او أي مـن          أكد هنية ان الخاطفين ال ينتمون        :غزةمن   28/8/2006الحياة  وجاء في   

كما نفى ان يكون تنظيم القاعدة موجودا في قطاع غـزة، او ان يكـون هنـاك                 . الفصائل الفلسطينية المعروفة  
: واضـاف . معتقلون من التنظيم لدى االجهزة االمنية الفلسطينية، لكنه قال انه ربما يوجد في غزة فكر القاعدة               

 ان هناك عناصر للقاعدة في غزة العطـاء مبـرر السـتمرار العـدوان               اعرف ان هناك دوالً تريد ان تشيع      
ووصف الخاطفين بأنهم شباب قاموا بالعملية وفقاً الجتهاداتهم، معتبـرا ان           . االسرائيلي على الشعب الفلسطيني   

  .عملية الخطف جاءت رد فعل على المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني
 محمد دحالن قال في مؤتمر صحافي عقده عقب          أن وكاالتنقالً عن ال   28/8/2006األيام الفلسطينية   وذكرت  

 إن الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية ووزير الداخلية سعيد صـيام وقـادة              :لقائه الصحافيين المفرج عنهما   
وطالـب   .فصائل القوى الوطنية شاركوا بشكل كبير جدا من اجل تأمين اإلفراج عن الصحافيين المختطفـين              

 الحكومة بوضع خطة طارئة للحد من ممارسات اختطاف الصحافيين األجانب، كما طالب بمحاكمة من               دحالن
  . يقوم باختطافهم، السيما أنهم ضيوف على قطاع غزة

  
    الرمحيتمديد اعتقال  .14

أفادت رئيسة لجنة االسرى في المجلـس التـشريعي خالـدة           : ا ف ب  نقالً عن    28/8/2006المستقبل  نشرت  
  .لطات االحتالل تعد على ما يبدو الئحة اتهام بحق الرمحي، ولذلك تم تمديد اعتقاله ان س:جرار

 لن يتعاطى مع هذه     :قال الرمحي خالل المحاكمة إنه    : أ.ب.دنقالً عن    28/8/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
 ومن جانبه قال المحامي     .المحكمة وأنه ال يعترف بها وال بشرعيتها كونه نائبا منتخبا وممثال للشعب الفلسطيني            

 النيابة العسكرية االسـرائيلية     :سرائيل إن اجواد بولص رئيس هيئة الدفاع عن النواب والوزراء المعتقلين لدى           
  . وجهت الئحة اتهام ضد الرمحي مشابهة للوائح التي وجهت ضد باقي النواب المختطفين

  
  ل عضو المجلس التشريعي محمود مصلح ااعتق .15

سطينية األحد أن قوات االحتالل اعتقلت النائب في التشريعي الفلسطيني عن كتلـة التغييـر               أعلنت مصادر فل  
   .واإلصالح التابعة لحماس محمود مصلح وذلك عقب دخوله إلى منزله في رام اهللا

  27/8/2006 48عرب
  

  البدء بإجراءات صرف سلف جديدة للموظفين: مصادر حكومية مسؤولة  .16
كالة رامتان من مصادر حكومية مسؤولة أمس أن االتحاد األوروبـي بـدأ مـؤخرا               علمت و :  رامتان ،رام اهللا 

.  شـيكل  2000 ألف موظف ممن تقل رواتبهم األساسية عن         50 شيكل لحوالي    1500بإجراءات تحويل مبلغ    
وأكدت مصادر مطلعة أنه قد تم فعال البدء بصرف السلف ألول دفعة من الموظفين وذلك من خالل حـساباتهم                   

بنوك، وسيتم استكمال صرف السلف على دفعات، حيث من المتوقع أن تستكمل عملية الدفع خالل األيـام                 في ال 
 ألفا من المدرسـين والعـاملين،       30ووفق المصادر ستشمل هذه الدفعة حوالي        .األولى من شهر أيلول المقبل    

ي من شهر أيلول المقبل مع أو       وسيقوم االتحاد األوروبي بدفع سلفة أخرى لنفس المستفيدين خالل النصف الثان          
وعلمت رامتان من نفس المصدر أن وزارة المالية الفلسطينية ستعمل علـى   .قبيل مطلع شهر رمضان المبارك    

توفير مبالغ مساوية لما دفعه االتحاد األوروبي وذلك لباقي العاملين في قطاع التربية والتعلـيم خـالل الفتـرة                  
الن عنه، من اجل دعم مسيرة التعليم وحرصا على بدء العام الدراسـي فـي               القريبة المقبلة وفق ما سيتم اإلع     
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وعلمت رامتان أن االتحاد األوروبي سوف يستمر في دفع سلف لموظفي وزارة الصحة قريبا، وبنفس                .موعده
  .آلية الصرف السابقة لموظفي الصحة التي تمت قبل حوالي اسبوعين

 28/8/2006األيام الفلسطينية 
  

   فلسطينيين من عناصر القوة التنفيذية لوزارة الداخلية 4استشهاد  .17
 لقي أربعة من أفراد قوى األمن الفلسطيني مصرعهم بضربة جوية إسرائيلية في وسط غزة فجر االثنين                 :غزة

وذكرت مصادر، في وقت سابق، أن األربعة الذين أستهدفهم صـاروخ            .وفق ما نقلت مصادر طبية فلسطينية     
 . من أفراد القوة الخاصة التابعة لوزير الداخلية الفلـسطيني         هم الشجاعية شرق مدينة غزة      إسرائيلي في منطقة  

  .ونقلت األسوشيتد برس عن مصادر طبية أن الضحايا تشوهت جثثهم التي تعرضت لالحتراق الشديد
  28/8/2006سي ان ان 

  
  مجلة إسرائيلية تتطاول على العرب وتصفهم باألمة المنحطة :رزقة .18

 عـوالم هحـسيدوت   ح وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني باالنابة يوسف رزقة، بأن مجلة            صر: غزة
العرب أكثر الشعوب   : اإلسرائيلية، التي تعنى بشؤون اليهود المتشددين، نشرت في عددها االخير مقاال بعنوان           

 ووصـفتهم فـي اطـار       مجلة على العرب،  التطاولت   و .التي تعرف الكراهية والضغينة ووضعته على غالفها      
:  تحت عنـوان    أما العنوان الذي وضعته المجلة على التقرير الداخلي فكان          .التحريض العنصري بامة منحطة   

إن المقال وصف العرب    : وقال رزقة في بيان وزع على وسائل االعالم المحلية امس         . العرب كل نواياهم سيئة   
اة قال اهللا إن اسماعيل وحش واهللا ومنـذ بدايـة الخلـق     في التور:وجاء في المقال. بالوحوش واالمة المنحطة  

وأكد رزقة فـي البيـان      . اعتبر أبناء إسماعيل وحوشا واليوم نحن شاهدون على مصداقية تلك الكلمات ودقتها           
على أن هذا الهجوم يأتي ضمن سياسة المؤسسة الصهيونية التي تزرع الحقد والكراهية واالرهاب فـي كـل                  

 . ا العمل مخطط له ومبرمج لالستهزاء بمشاعر العرب في مشارق األرض ومغاربها ان هذ:واضاف. مكان
  28/8/2006البيان 

 
  استياء في أوساط فتح إزاء اجتماع المركزية  .19

كان يمكن بسهولة رصد مشاعر خيبة االمل واالستياء لدى أوساط حركـة فـتح إزاء نتـائج                  :حسام عزالدين 
 وعلم أن هناك توجها قويا في أوساط        .لتي اختتمت أول من أمس في عمان      اجتماعات اللجنة المركزية للحركة ا    

واعتبر قياديون فتحاويون ان اجتماع اللجنـة        .أعضاء المجلس الثوري للدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس        
المركزية لم يأت بجديد عن قرارات اتخذت سابقا، خاصة فيما يتعلق باعادة بنـاء الحركـة بعـد خـسارتها                    

واعتبر هؤالء القياديون، ان قرار اللجنة بتحديد شهر آذار المقبل موعدا مناسـبا         .تخابات التشريعية االخيرة  االن
وقال  .لعقد المؤتمر السادس للحركة انما يندرج في سياق المواعيد الكثيرة التي اعلن عنها سابقا ولم يتم تنفيذها                

للجنة المركزية ال جديد فيها على االطالق، وكلها قرارات         عزام االحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، ان قرارات ا        
من جهته، وصف عضو المجلس الثوري للحركة نبيل عمرو قرارات اللجنة المركزية بالهروب الـى                .مكررة
وقـال   . كافة القرارات كانت دون مستوى االزمة سواء التي تعيشها فتح او التي يعيشها الوطن              انوقال   العبث

ركية العليا لفتح محمد الحوراني ان كوادر الحركة كانت تنتظر قرارات مهمـة مـن اللجنـة                 عضو اللجنة الح  
ولكن لالسف، لم ينتج شيء جدي ولم تلتقط اللجنة المركزية هـذه          المركزية في اجتماعها الذي عقد في االردن      
  .اللحظة التاريخية واعتبروا ان المرحلة عادية

 28/8/2006األيام الفلسطينية 
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  حي الشجاعيةفي القسام والمقاومة تتصدى الجتياح اد مقاومين استشه .20
استشهد مقاومان من كتائب القسام وجرح ستة مدنيين، بينهم صحافيان في قـصف              : وكاالت ،رائد الفي ،  غزة

وقالت مصادر طبية فلـسطينية إن الـشهيدين همـا وليـد            . وتوغل إسرائيلي شرقي حي الشجاعية شرق غزة      
  . ، وقد استشهدا خالل تصديهما لقوات االحتالل) عاما21ً(وطارق أحمد حلس )  عاما24ً(الحرازين 
ضـد   RBGاستهدفت كتائب القسام تجمعاً آلليات االحتالل وأطلقت قذيفتين من نـوع ياسـين و             ،  في المقابل 

قلة كما أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى وكتائب األقصى مسؤوليتهما المشتركة عن استهداف نا             . دبابتين
وفي سياق متصل تبنت كتائب أبو علـي مـصطفى           .جند لالحتالل شرق شارع المنصورة في الحي المذكور       

بقذيفتي هاون واعترفت مصادر االحتالل بعنف المقاومـة التـي           قصف الموقع العسكري شرق مخيم المغازي     
 سـرايا القـدس عـن       وأعلنت .تعرضت لها أثناء توغلها في حي الشجاعية، لكنها لم تعترف بوقوع إصابات           

استهدافها لمجموعة من جنود االحتالل كانوا على ظهر دبابة في مطار غزة الدولي، مؤكـدة أن اثنـين مـن                    
   .الجنود شوهدا يسقطان على األرض بعد إطالق النار

 28/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

 كتائب األقصى تشكل مجموعة لمتابعة العمالء في طولكرم  .21
 في طولكرم عن تشكيل مجموعة جديدة من عناصرها مهمتها رصد ومتابعة ومالحقة أعلنت كتائب األقصى

ن هذه المجموعة تضم ما يقارب عشرة من عناصر الكتائب ا ،وقال قائد الكتائب، محمد شحاده. العمالء
على مهمتهم جمع المعلومات وتقديمها للمجموعة لمتابعتها والعمل ، باإلضافة إلى عناصر أخرى يعملون بالسر

 .كشف العمالء
  28/8/2006البيان 

 
 ابو مرزوق يبحث مع بلخادم الوضع في فلسطين ولبنان .22

التقى موسى ابومرزوق الجزائر رئيس الحكومة الجزائرية امين عام جبهة التحرير الوطني :  اف ب،الجزائر
ي فلسطين الذي تدهور  الوضع فاابو مرزوق وبلخادم ناقشان وقال بيان صادر عن الجبهة . عبد العزيز بلخادم

ودعا  .السيما في لبنان  ايضا الى تطورات االوضاع في الشرق االوسط،اتطرق ونتيجة االعتداءات االسرائيلية
 .بلخادم الى تعزيز التضامن العربي في مواجهة االعتداءات الوحشية التي تواجهها االمة العربية

 28/8/2006الدستور 
 

  رد في حماس ويطالبها بوقف ظاهرة الـمرافقينمجدالوي ينتقد بدايات سياسة تف .23
مجدالوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نقداً واضحاً          وجه النائب جميل ال    :حسن جبر 
ووجه خالل مهرجان خطابي في غزة عقـب مـسيرة           .ماس لسبب ما أسماه بدايات سياسة التفرد      لحوصريحاً  

 الذكرى الخامسة الستشهاد أمينها العام السابق أبو علي مصطفى، ما وصفه بالنقد             لجبهة لمناسبة احاشدة نظمتها   
كما انتقد   .األخوي الصريح ودون مجاملة أو تحامل لحماس، لما لمسه من بدايات سياسة تفرد وفوضى وفلتان              

ذهان مؤسـسة   ال نريد أن نعيد الى األ     : وزراء قائالً الظاهرة المرافقين الذين يحتشدون خلف مسؤولي حماس و       
مـن   .المرافقين وال نريد هذه المواكب التي باتت مزعجة، مؤكداً أن هذه المظاهر تنم عن عدم ثقة بالجماهير                

جهة أخرى، انتقد مجدالوي التلكؤ الذي يبديه الرئيس عباس واسماعيل هنية في تطوير وتفعيل منظمة التحرير                
ة والحكومة الى السير قدماً في بناء مؤسسات الوحـدة          ودعا مؤسستي الرئاس   .وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية   

   .الوطنية حتى تساعد الشعب الفلسطيني في تخفيف حدة الحصار والسير على طريق الحرية واالستقالل
 28/8/2006األيام الفلسطينية 
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 السنيورة طلب تسليم سالح المخيمات الموجودة ضمن الليطاني : منير المقدح .24

يش الشعبي الفلسطيني ومسؤول حركة فتح في لبنان العقيد منير المقدح ان أي قرار ال  أكد قائد الج:بيروت
وكشف . 1701يتضمن حق العودة للشعب الفلسطيني لن يتم االعتراف به، مشيرا الى عدم شرعية القرار 

 عباس زكي المقدح ان رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة كان قد طلب من ممثل منظمة التحرير في لبنان
 وهو االمر الذي لن 1701تسليم السالح الفلسطيني الموجود في منطقة نهر الليطاني الن ذلك له عالقة بالقرار 

كما اكد المقدح ان الفلسطينيين ال يثقون باألمم المتحدة وال بمجلس االمن، وتوقع في االشهر المقبلة ان . يتحقق
حكومة اللبنانية بتوطين الشعب الفلسطيني في لبنان مؤكدا ان هذا يصدر قرار جديد من االمم المتحدة يطالب ال

لكنه اعتبر ان . واعتبر ان هنالك شبها بين الحصار الذي يتعرض له لبنان وبين حصار غزة. لن يحصل أبدا
الوحدة الوطنية اللبنانية يمكن لها ان تنسف كل حصار مشيرا الى ان ما حققه حزب اهللا من انتصار يعد 

 .ا للشعب الفلسطيني وستستفيد منه األمة العربية في المستقبل وسيكون بمثابة درس للجميعانتصار
 28/8/2006الدستور 

 
  حزب اهللا  يلتقي وفداً من الجبهة الديموقراطية  .25

التقى وفد من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي علي فيصل بوفد من حزب                
  .و المكتب السياسي حسن حدرج، وبحثا في تداعيات العدوان االسرائيلي على لبناناهللا برئاسة عض

  28/8/2006السفير 
  

   أنان أكد أن نشر القوة الدولية في جنوب لبنان سيتم خالل أسبوع: أولمرت .26
 بنـشر القـوات      خالل اتصال هـاتفي،     اكد اولمرت انه تلقى تأكيدات من كوفي انان        :ا ب، ا ف ب، رويترز     

 اعاد تأكيد موقفه بان اولوية اسرائيل هي الحصول على          هوذكر ان  .لية في جنوب لبنان في غضون اسبوع      الدو
  . دعا القوة الدولية الى تأمين الحدود مع سوريا والبحر والمطاراتكما اطالق الجنديين االسيرين، 

  28/8/2006المستقبل 
  

   بنانضابط إسرائيلي يتهم قادته بتعريض جنود ألخطار في حرب ل .27
 قادة الجيش االسرائيلي بتعريض حياة الجنود       ، لعب دوراً رئيسياً في حرب لبنان      ، اتهم ضابط إسرائيلي   :ي ب ا  

وبزيرفر اللندنية إلى قائـد     الونسبت أ  .ألخطار غير ضرورية والتعامل بشكل سيء مع سير وقائع هذه الحرب          
واعتـرف   .ود اإلحتياط في الفرقة لتنفيذ المهمة     الحظ وجود مشكلة في جاهزية جن     أنه  الفرقة المدرعة السابعة    

  .أن أخطاء كثيرة ارتكبت في عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بطرق التعامل مع المهمة
  28/8/2006المستقبل 

  
 ستخدم في الحرب تحيتس لم صواريخ : يديعوت أحرونوت .28

أحرونوت، عن أن إسرائيل لم كشف خبير عسكري إسرائيلي، في مقال كتبه في يديعوت  :القدس المحتلة
تستخدم صواريخ حيتس المضادة للصواريخ طوال فترة الحرب رغم إنفاقها، مع الواليات المتحدة األميركية، 

 . المليارات على تصنيعها وتطويرها
  28/8/2006البيان  
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  االحتالل يرغم قواته في الجنوب على رفع العلم اإلسرائيلي   .29

 االحتالل اإلسرائيلي في جنوب لبنان أمرا من قيادتها برفع العلم اإلسرائيلي علـى               أثار تلقي قوات   :يو بي آي  
أعمدة في المواقع التي تحتلها، غضباً واسعاً في صفوف ضباط إسرائيليين في الجنوب حذروا مـن أن القيـام                   

  .بذلك سيشكل خطراً على حياة الجنود الذين سيصبحون مكشوفين
  28/8/2006السفير 

  
  في لبنان  خدمة عن كل يوم الجيش االسرائيليت الحتياطيي دوالرا10 .30

 قررت الحكومة اإلسرائيلية صرف مكافأة متواضعة لالحتياطيين الذين قاتلوا في لبنان قدرها عشرة :وكاالت
 . دوالرات عن كل يوم خدمة

 28/8/2006البيان  
  

  أولمرت أخطأ في تعيين بيرتس في منصبه الحالي  : بينيس .31
الذي يقود حملة إلقامة لجنة تحقيق رسمية لفحص إخفاقات الحـرب علـى             وحزب العمل   من   بينيس   قال أوفير 

من جهة أخرى،   وقال  .  وزيرا للمالية  هعينولم ي لبنان، أن أولمرت أخطأ حينما عين بيرتس في منصبه الحالي،           
 .ومة عـدم اتخـاذ قـرار       ال يمكن للدولة أن تتباطأ في مسألة لجنة التحقيق، وليس صحيحا من جانب الحك              أنه

 تعطي الصورة الحقيقية لشعور الجمهور المثبط من القيادة ومن األحزاب التي            الرأي استطالعاتوأشار إلى أن    
  .تقود الحكومة

  27/8/2006 48عرب
  

  بن العيزر يحمل حالوتس المسئولية عن نتائج الحرب في لبنان  .32
االتكال على سالح    ن نتائج الحرب في لبنان، مشيرا إلى أن       قال وزير البنى التحتية، إن دان حلوتس، مسئول ع        

. أن المستوى السياسي أخطأ أيضا عندما قبل توصيات المستوى العسكري         بوأضاف   .خطأكان  الطيران وحده   
 اتخذ قـراراً سـليما      ولمرتيعتقد ان ا  إال أنه   .  الذهاب الى حملة برية واسعة     من المفروض كان  ولفت إلى أنه    

  . إلى إنه ال يعارض اقامة لجنة تحقيق رسميةمشيرا. علن حربا واسعةعندما أ
  28/8/2006 48عرب

  
    االسرائيليينصراع بين سالحي البر والجو : تحقيق .33

أطلق وقف إطالق النار في لبنان معركة من طراز آخر داخل الجيش اإلسـرائيلي بـين                : فراس خطيب : كتب
لى حد المواجهات، بين قادتهما، إذ يسعى دان حالوتس إلى مـنح            عسكر البر وعسكر الجو، فبرزت خالفات، إ      

الجيش اإلسرائيلي صبغة الطيران عن طريق تعيين قادة سالح الطيران في مناصـب عليـا فـي المؤسـسة                   
وكانت آخر هذه التعيينات، تسمية عقيد في سالح الطيـران رئيـساً لقـسم التنظـيم فـي الجـيش            .العسكرية
 ما أثار غضب قادة سالح البر الذين انتقدوا توقيت التعيين اآلتي            . متعلقة بالقتال البري    وهي وظيفة  ،االسرائيلي

وصف ضابط   فيما   .بعد فشل رؤية الطيران في حسم المعركة اإلسرائيلية أمام حزب اهللا، كما قال أحد الضباط              
 .ال يفكر أصالً للمدى البعيد    ه  آخر حالوتس بأنه يعاني من مشكلة جدية في التخطيط للمدى البعيد، مشيراً إلى أن             
، التي توكـل لهـم المهـام        ويدعي مسؤولون رفيعو المستوى في سالح البر االسرائيلي أن مجموعة الطيارين          

ال تعرف حاجة سالح البر، ويشيرون إلى أنهم تنقصهم األدوات المهنية لخلق التغيير المطلوب بعـد                التنظيمية  
ى أن قسم التنظيم في الجيش من أهم الوظائف، وهناك أهمية قـصوى             أشار عوزي ديان، إل   من جهته   . الحرب
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ولـم   .ألن يكون قادته مندمجين في كل أقسام الجيش، وأن يكونوا جزءاً من تعاليم القتال، وليسوا مجرد سياح                
 فقط على قادة الجيش، بل امتدت إلى ميادين المعارك والجنود الـصغار مـن الوحـدات                  التذمر تقتصر قضية 

ر بأن حياة الطيـار الواحـد       وشعأن لديهم   ،  البرلمانيةابن رئيسة كتلة ميرتس     حيث أعتبر أحدهم وهو     . ليةالقتا
  . جندي جفّوا من العطش بعدما حاربوا بكل أمانة400 إلى 300أغلى وأثمن من حياة 

  28/8/2006 48عرب
  

  عشرات االسرائيليين يتظاهرون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية  .34
العشرات من حركة جودة الحكم االسرائيلية، وعدد من العائالت         أن  : 28/8/2006-27 48 عرب جاء في موقع  

، مطالبين اياه بإقامة لجنـة      اولمرت بالتظاهر قبالة مكتب     واالثكلى ممن قتل ابناؤهم في حرب لبنان األخيرة قام        
يتم ة تحقيق رسمية س   في حال عدم اقامة لجن    أنه  حركة  الوقال رئيس   . تحقيق رسمية في أحداث الحرب األخيرة     

 ،موضوع في جلـسة الحكومـة     ال رفض أولمرت بحث     يشار على هذا الصعيد، إلى أنه وبعد       .قلب هذه الدولة  
قالـت  ومن جهـة أخـرى،       .حركة عن البدء بإضراب عن الطعام حتى يتم االستجابة لمطلبهم         الأعلن نشطاء   

 .نة تحقيق حكومية هذا المـساء فـي حيفـا     مصادر مقربة من أولمرت، انه ينوي اإلعالن اليوم عن تشكيل لج          
لفحص والتحقيق فـي قـرارات المـستوى        ال، وسيمنحها امكانية    هانه سيعمل على توسيع صالحيات    وأضافت أ 

  .السياسي وليس المستوى العسكري فقط
ن هيئة تحريـر البـرامج اإلخباريـة        وا، أ قالأن صحافيين   :  نقال عن وكاالت   28/8/2006 المستقبل   وذكرت
يون اإلسرائيلي تلقت تعليمات بخفض مستوى التغطية للنشاطات االحتجاجية ضد الحكومة علـى خلفيـة               للتلفز

 .حرب لبنان
  

  الدمار في لبنان يذكّرني بتدمير غروزني: صحافي إسرائيلي زار بيروت .35
ن فوجئ قراء الصحف العبرية صباح امس حين مشاهدتهم المحلل العسكري اإلسرائيلي رون ب            : القدس المحتلة 

 .يشاي على صدر صورة كبيرة ملونة ليديعوت احرونوت وهو يقف في قلب المربـع األمنـي فـي بيـروت                   
 فقد دخل إلى الضاحية الجنوبية في بيروت وتجول فيها بموجب تأشيرة خاصة حصل عليها مـن                 أفاد ماوحسب

ائال في الـضاحية    وقال إن إسرائيل خلفت دمارا ه      .يهالكنه رفض اإلفصاح عن طريقة حصوله عل      . حزب اهللا 
الجنوبية لم يشاهد مثله إال في غروزني بعد التدمير الذي أحدثته روسيا في نهاية التسعينيات، وكذلك في تركيا                  

وأكد انفعاله الشديد من مستوى الجدية التـي يبـديها           . درجات على سلم ريختر    7بعد وقوع هزة أرضية بقوة      
 تضرروا بفعل جرائم الحرب اإلسرائيلية، متمنيا لو يحدث األمر          رجال حزب اهللا في تعاملهم مع المدنيين الذين       

  .ي تذمر من حزب اهللا وإنما من إسرائيل فقطأ انه لم يسمع من اللبنانيين اكدمؤ. نفسه في إسرائيل
  2006/ 28/8المستقبل 

  
  ليفني تغادر إلى المانيا لبحث مصير الجنديين االسيرين .36

 سيأتي بتغيير جوهري لمصلحة اسرائيل ولبنان       1701 ان تطبيق القرار     أعلنت ليفني :  اسعد تلحمي  -الناصرة  
غادرت امس متوجهة الى المانيـا للبحـث فـي مـصير الجنـديين              ومن جهة أخرى فإنها     . والمنطقة برمتها 

  .المخطوفين ثم الى الدنمارك لحضها على دعم الجهود لفرض عقوبات على ايران بسبب مشروعها النووي
  28/8/2006الحياة 

  
  لبنان إعمار بيرتس يناشد المجتمع الدولي لدعم  .37
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ناشد بيرتس، المجتمع الدولي تقديم الدعم للبنان، تخوفا مـن تفـرد حـزب اهللا                : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
التنسيق بـين القـوات الدوليـة والجـيش          وأضاف من جهة أخرى أن       عمار،البدعم إيراني بكل ما يتعلق بإ     و

 مشيرا الى أن االغالق البحري والجوي في لبنان ال زال مستمرا            ،سير بشكل جيد  يللبناني  االسرائيلي والجيش ا  
  . ستبقى في لبنان حتى وصول القوات الدوليةةقوات االسرائيليالوان 

  28/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  حالوتس يعلن وجود قائمة مرشحين فلسطينيين لإلغتيال .38
للواشنطن بوسـت،   دان حلوتس كشف النقاب      أن   : د ب أ   نقال عن  واشنطنمن   28/8/2006 الدستور   نشرت

 عمليـات القتـل     أشار إلى أن  و .عن قائمة مطلوبين فلسطينيين تسعى قوات االحتالل الغتيالهم في قطاع غزة          
  .المستهدف أهم وسيلة لمكافحة ما سماه اإلرهاب

قائمة االستهداف اإلسرائيلية فـي      أن  إلى :والوكاالت من غزة    28/8/2006البيان   مراسل   ماهر إبراهيم ولفت  
 إلى  300قائمة تضم مابين    وهي جزء من     اسما من قيادات المنظمات الفلسطينية المسلحة        15قطاع غزة تشمل    

  .ألف اسم
  

   بسبب انذارات أمنيةالشاباك يعلن االستنفار في تل أبيب .39
ضع كل أجهزته األمنية في حالة استنفار ذكرت مصادر إعالمية إسرائيلية الليلة قبل الماضية، أن الشاباك، و

وأن إنذارات . قصوى بعد ورود إنذارات أمنية ساخنة تتحدث عن وجود استشهادي فلسطيني في تل أبيب
  .أخرى تتحدث عن تجهيز مجموعات فلسطينية لعدد من االستشهاديين لتنفيذ عمليات ضخمة في عمق إسرائيل

  28/8/2006البيان 
  

   مناص من تغيير بيرتس ال: مسئولون في العمل .40
يديعوت أحرونوت   يتفاقم في هذه األيام حجم االنتقادات على بيرتس، في أعقاب استطالعات الرأي التي نشرتها             

ويرجح مسئولون إلى أن هـذا      . حزبالنهاية األسبوع المنصرم والتي أظهرت انخفاضا كبيرا وحادا في شعبية           
عضاء إلى تغيير موعد االنتخابات التمهيدية      بعض األ يسعى  و. ي بيرتس اإلنخفاض ناتج عن سوء إدارة متمثل ف      

إن موافقة بيرتس علـى     داخلية،  قالت أوساط   فيما  . ، إلى موعٍد قريب   2007ب المقرر عقدها في ايار      زفي الح 
لـة  ومن المتوقع أن ينـشط قبا     . ان يكون وزيرا لألمن كي يبني نفسه كقائد اسرائيلي، كانت بمثابة تدمير ذاتي            

ومن المتوقـع أن    . عامي ايالون وافيشاري بروفرمان   كبيرتس اعضاء كنيست مقبولون على الجمهور اكثر منه         
وزير المالية باألمس مع اعضاء لجنة المالية الثالثة        على صعيد آخر التقى     . حزباليرشح أحدهما نفسه لرئاسة     

جتمعون قرارا في أعقـاب معارضـة       وانتهت الجلسة من دون أن يتخذ الم      . من حزب العمل، بحضور بيرتس    
  . لتصويت على قرار التقليصات في ميزانية الدولةا

  28/8/2006 48عرب
  

    الغربية عدم إخالء المستوطنات النائية من الضفةترحوزارة القضاء ستق .41
طنات تسعى وزارة القضاء االسرائيلية الى بلورة اقتراح تقدمه للحكومة االسرائيلية يقضي بعدم اخالء المـستو              

ومن . اعادة الشرعية القانونية لتلك المستوطنات مع تحويل أموال الدولة لها          ما يعني    .النائية في الضفة الغربية   
  .مكن من خرق القانون بالتمتع من هذاُي، أنه عقّبت طاليا ساسون على مشروع االقتراح بقولهاجهتها 

  28/8/2006 48عرب
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  عيينات سياسيةأولمرت متورط بقضايا ت: مراقب الدولة .42
. أظهر تقرير مراقب الدولة في اسرائيل، أن اولمرت قام بتعيينات سياسية عندما كان وزيرا للصناعة التجـارة                

وكشف في  . التقرير في أعقاب التحقيق الذي أجراه برنامج التحقيقات االسرائيلي        هذا  بدأ العمل على    ويذكر أنه   
ولم يطلب مـنهم أي     . ف خاصة كمركزين لمشاريع السلطات    حينه عن أعضاء مركز ليكود حصلوا على وظائ       

  .شيء سوى تقديم فواتير في نهاية الشهر وصلت إلى مئات آالف الشواقل
  28/8/2006 48عرب

  
  يجب أن ال تحصل البلدات العربية على كل أموال خطة التعليم: غدعون عزرا  .43

طة وزارة التربية والتعلـيم إلعـادة إعمـار     التي تم فيها عرض خ     قال وزير جودة البيئة، في جلسة الحكومة،      
 في  ألنهم. يجب التمييز واالهتمام أن ال تحصل البلدات العربية على كل أموال خطة التعليم            ، أنه   منطقة الشمال 

وزيـرة  إال أن   .  لهذا ليس هناك سبب أن يحصلوا على مـساعدات         ،بشكل عادي أثناء الحرب   تصرفوا  الشمال  
  . أن يتفوه وزير في إسرائيل بتلك الكلماتم تصديقهاردت بعدالتربية والعليم، 

  28/8/2006 48عرب
  

  القدس خالية من أي سفارة أجنبية   .44
حيث جـاء إثـر قـرار      االسرائيلية،  خارجية  الان البيان السلفادوري لم يفاجئ       معاريف ذكرت   :القدس المحتلة 

ر التي تخضع لحملة ضغوط عربية منـذ        ن السلفادو أإنه كان واضحا    إلى   أشارتو. مماثل اتخذ في كوستاريكا   
تقتنع بالتعليل الرسـمي    لم   فتت إلى أن اسرائيل   ول .سنوات لن تسمح لنفسها بالبقاء وحدها مع سفارة في القدس         

لنقل السفارات كونه احتجاجا على الحرب ضد لبنان، وقالت الصحيفة إن مصادر سياسية تفيد بأن هذه خطـوة                  
 .مزمعة منذ أشهر طويلة قبل ذلك

  28/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

 األونروا تحذر من توقف خدماتها في غزة .45
حذرت وكالة األونروا أمس من أن عملياتها في غزة قد تتوقف نظرا لعدم إمكانية  : عبدالجبار أبو غربية،عمان

 الرئيس وجاء في بيان الوكالة أن معبر كارني .وصول كوادر الوكالة وامداداتها الى غزة او الخروج منها
مازال مغلقا لليوم السابع على التوالي ما ادى الى نقص المواد الغذائية والوقود ومواد البناء االمر الذي أثر 

وقال مدير عمليات الوكالة في غزة جون جينغ ان  .سلبا على كافة مجاالت عمل الوكالة في الوقت الحاضر
بوع الحالي كما كان مخططا له اال اذا تم فتح معبر  ألف شخص لن يتم االس830توزيع المواد الغذائية لنحو 

كارني وتم ايجاد حل الخراج الحاويات بسرعة من ميناء اشدود االسرائيلي الذي يشهد تكدسا كبيرا بسبب 
  .وبين أن الوقود الموجود حاليا في مستودعات الوكالة يكفي لمدة اسبوع واحد فقط .الحرب على لبنان

  28/8/2006عكاظ 
  

  معبر رفح ورفض ادخال مساعدات مصرية ويمنيةاغالق  .46
قال مسؤول مصري في معبر رفح الحدودي ان اسرائيل اعادت اغالق المعبر بعد يومين فقط من تشغيله في 

واضاف ان اسرائيل رفضت طلبا مصريا  .االتجاهين حيث تمكن قرابة عشرة االف فلسطيني من المرور
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ليمنية للشعب الفلسطيني تحتوي على مواد غذائية اساسية وادوية الدخال اطنان من المساعدات المصرية وا
 . واغطية وسيارات اسعاف

 28/8/2006الدستور 
  

  لجنة إلعادة إعمار بناية هدمها االحتالل في نابلس .47
أعلنت فعاليات فلسطينية في مدينة نابلس خالل اعتصام حاشد من المؤسسات الوطنيـة              :نابلس  أمين أبو وردة    

 ولجنة التنسيق الفصائلي وكبار مدينة نابلس ورموزها وشخصياتها،عن تشكيل لجنة إلعـادة بنـاء               واإلسالمية
  .بناية لبادة التي هدمتها قواتها االحتالل اإلسرائيلي أمس األول أثناء توغلها فيها

  28/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ةتزويد محافظة أريحا بالكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية األردني .48
للمرة األولى منذ احتالل إسرئيل للضفة الغربية، يتم اليوم، توقيع اتفاقيـة فـي              :  عبد الرؤوف أرناؤوط   ،القدس

عمان بين شركة كهرباء محافظة القدس وشركة الكهرباء الوطنية األردنية لربط محافظة أريحا بالكهرباء مـن                
ركة كهرباء القدس، ان االتفاقيـة ستـشمل   االردن كمرحلة اولى، وذكر يوسف الدجاني، رئيس مجلس ادارة ش   

 كيلومتراً بتكلفة تصل    22 ــ   20انشاء خط من محطة سويمة الى الحدود االردنية مع اريحا يصل طوله من              
 8 ماليين دوالر اميركي، في حين ان الخط من منطقة الجسر الى منطقة سطح البحر يصل طوله الـى                    5الى  

وبحسب الدجاني، فـان تنفيـذ    .صف المليون دوالر بتمويل من النرويجكيلومترات بتكلفة تصل الى مليون ون
المشروع يحتاج تقريباً الى نحو عام، اال ان كالً من شركة كهرباء محافظة القدس وشركة الكهربـاء الوطنيـة           

  . اشهر7 ــ 6االردنية تخططان التمام تنفيذ هذا المشروع خالل فترة ال تزيد على 
 28/8/2006األيام الفلسطينية 

  
  ن لتغذية شبكة الكهرباء الفلسطينية وإعادة تشغيل محطة غزةان مصريتاشركت .49

 وقعت شركتا القناة لتوزيع الكهرباء الحكوميـة وايجيمـاك لـصناعة المحـوالت              : عادل البهنساوي ،  القاهرة
مـة الفلـسطينية،    االستثمارية عقدين أمس مع عمر كتانا القائم بأعمال وزير الطاقة والموارد الطبيعية بالحكو            

وقال وزير الكهرباء المصري الدكتور حسن يونس خالل المـؤتمر         .وذلك لتغذية المناطق الفلسطينية بالكهرباء    
الصحافي الذي أعقب توقيع العقدين إن تمويل تنفيذ المشروعين ستقدمه الجهات المانحة الدولية بالتكلفة الفعلية               

مشيرا الى أن الربط بين الـشبكتين الكهربـائيتين المـصرية           للمهمات ومحطات المحوالت وخطوط التغذية،      
والفلسطينية سيأتي في مرحلة الحقة، بعد موافقة الدول األعضاء في مشروع الربط الكهربائي لدول المـشرق                

وأكد وزير الكهرباء المصري حسن يونس مجددا أن حدود الربط مع غزة سيتوقف عنـد االراضـي                  .العربي
 يتعدها الى مناطق أخرى، نافيا بذلك ما أعلن في بعض وسائل االعالم المصرية عن ربط                الفلسطينية فقط ولن  

الشبكة االسرائيلية بالمصرية عبر قطاع غزة، الفتا الى أن تغذية مصر لقطاع غزة تتم من منطقة منعزلة عن                  
  .الشبكة اإلسرائيلية

  28/8/2006الشرق األوسط 
  

  ستئناف المفاوضات دمشق ترحب بالقوات الدولية ومستعدة ال .50
 أمس، أن الرئيس السوري وعد ببذل جهـوده         ، كشف القس األميركي جيسي جاكسون     : ابراهيم حميدي  -دمشق

لى ذلك، أعلن نائـب وزيـر الخارجيـة          إ .اإلسرائيليينللمساهمة في عملية تبادل أسرى لبنانيين مع الجنديين         
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ضات مع إسرائيل في حال وافقت الدولية العبرية على          المفاو الستئنافالسوري فيصل المقداد أن بالده مستعدة       
سـد ووزيـر الخارجيـة      التقى األ قد  وكان جاكسون   . ذلك على أساس المبادرة العربية وقرارات مجلس األمن       

 وتثبيت وقف النـار بـين       1701 أيضاً موضوع تنفيذ القرار      ه وتناولت محادثات  ،فاروق الشرع ومفتى سورية   
 المتحدة،  لألمم الدور المهم    إلى وتنظر بكل ايجابية     ،يونيفيلال المقداد أن دمشق تدعم      وأكد .حزب اهللا واسرائيل  

 ونحن سعداء ألنه لن يكون هناك أي مهمة يمكـن أن            ، كان ضبابياً، وتم توضيحه    1701بعدما قال إن القرار     
سالح حـزب اهللا، وال     ن القرار الدولي ال ينص على تجريد        أنان  أ إعالن إلىوكان المقداد يشير    . تثير مشاكل 

لـى  إدعا الشرع خالل لقائه المبعوث الهندي        وفي هذا السياق،     .على نشر قوات دولية على الحدود مع سورية       
 بعيداً عن االنتقائية والتفسيرات المضللة التي تخدم أطماع اسرائيل وال تساهم في             األمنتطبيق قرارات مجلس    

   .األوسط واالستقرار في الشرق األمنتحقيق 
  28/8/2006الحياة 

  
   األسدإلىالتحقيق في اغتيال الحريري سيصل والحرب لم تنتِه : خدام .51

 الحـرب    أمـس، أن    المـستقبل  حديث إلى تلفزيون   في   ،الحليم خدام  رأى النائب السابق للرئيس السوري عبد     
 بوحـدتهم الوطنيـة     االسرائيلية على لبنان لم تنته بعد، وأنه يمكن للبنانيين تفادي جولة ثانية مـن المعـارك               

وأضـاف  . حد أهدافها الرئيسية، وهو تدمير لبنان     أسرائيل حققت   وأضاف خدام أن إ   . وبالتفافهم حول حكومتهم  
 وأعرب عن   . يفصل الصراع بين لبنان واسرائيل عن مجمل أزمة منطقة الشرق األوسط           أنن ال أحد يستطيع     أ

 أن  إلـى ولفـت   .  الرئيس بشار األسد   اتهام إلىصل   التحقيق في قضية اغتيال رفيق الحريري ستو       أناعتقاده  
 أنهكه سوريا، فضالً عن أن بلداً       إلى تتطور المعركة لتصل     أن لم يدخل الحرب ضد اسرائيل ألنه يخشى         األسد

أن حافظ األسد اتخذ قراراً منـذ االجتيـاح         خدام  وكشف   .االستبداد والفساد، ال يمكنه أن يتحمل عبء الحرب       
ستنزاف اسـرائيل فـي     ا بعدم تحريك جبهة مرتفعات الجوالن السورية، مفضالً         1982 عام   االسرائيلي للبنان 

 إنوقـال   .  تغيير النظام  إلى حل الدولة، بل     إلى المعارضة السورية ال تهدف      أنوأوضح   .لبنان عبر المقاومة  
قـضية اغتيـال   جل طمـس الحقيقـة فـي     أ فتنة داخلية من     إلىللنظام السوري هدفين حالياً، األول جر لبنان        

باتهام فريـق    تصريحات األسد    أنوأعرب عن اعتقاده     . الساحة اللبنانية  إلى، والثاني طموحه للعودة     يالحرير
 أشخاص ثالثة   أن  وأعلن .اهللا عن الوحدة بين اللبنانيين      بينما يتحدث نصر   أساسي في لبنان بأنه منتج اسرائيلي     

 أن النظام السوري    إلىنبيه بري ورفيق الحريري، مشيراً      وط   وليد جنبال  وهم،  أيار 17في لبنان اسقطوا اتفاق     
 السوريون يهددونه كما كانوا     المسئولونقتل الحريري ووضع جنبالط على الئحة القتل وهمش بري الذي كان            

  .يهددون الحريري
  28/8/2006النهار 

  
 توافق عربي على إعادة إحياء مبادرة قمة بيروت .52

 جهودا عربية بدأت بالفعل إلعادة طرح قضايا الصراع العربـي           أنلمت عكاظ   ع: الفتاح صالح عبد  -القاهرة
 ما أعلنه عمرو موسى من أن عملية السالم قد فـشلت            إلىاإلسرائيلي أمام األمم المتحدة في إطار جديد يستند         

 الـدول   من ثم البدء في إعادة طرح قضية الصراع العربي االسرائيلي مجددا أمام األمم المتحدة وأن منـدوبي                
 بالفعل في إجراء اتصاالت مكثفة مع نظرائهم الدوليين إلعادة النظر فـي قـضية               بدأواالعربية باألمم المتحدة    

 الموقف العربي يتبنى رؤية واحدة وهي نفس الرؤيـة          إنوقالت المصادر   . الصراع العربي االسرائيلي برمتها   
 . التي تبنتها مبادرة السالم العربية في بيروت

  28/8/2006عكاظ 
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  الفيصل ينتقد دوال عربية لتفضيلها صالت أجنبية: السعودية .53
انتقد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل دوال عربية لتفضيلها إقامة عالقات مع دول أجنبية على حـساب                 

فقدنا هويتنا، وأصبحت بعض الدول     أوصرح الفيصل للصحفيين بقوله إننا أمام تهديد         .العالقات العربية العربية  
وأضاف الفيصل   . بالجامعة العربية  األعضاءتنشئ عالقات مع أطراف أخرى على حساب العالقات بين الدول           

أنه في ضوء هذا الوضع سيتم إعداد دراسات لتغيير الوضع المأساوي الذي جعل شعوب المنطقة فـي حيـرة                   
 وأوضح أن نتـائج هـذه       ،في تعاطي حكوماتها مع التحديات    وارتباك حول مصالحها ونظرتها للعجز الظاهر       

نفى الفيصل معارضة السعودية لعقـد قمـة عربيـة          و. الدراسات ستعرض على قادة الدول العربية لمناقشتها      
عداد الجيد الذي يستجيب لطموحات القمة العربية في قرارات تعالج الوضع           استثنائية لكنه شدد على ضرورة اإل     

 . ريالعربي بشكل جوه
  28/8/2006بي بي سي 

 
  األمن المصرّي ُيحقّق مع عالم ديٍن أفتى بقتل اليهود المحاربين .54

للتحقيق معه فـي     أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر      ، أمس،   مثُل الداعية اإلسالمي صفوت حجازي    : القاهرة
قتـل اليهـودي الـصهيوني      مجموعٍة من االتهامات أبرزها ما نقلته عنه بعض الصحف والفضائيات بإباحـة             

    ب والمقاتل في الجيش الصهيونيلدينا مساحةً            :وقال حجازي  .المتعص قلت ما آمنت به، وأنا على يقيٍن من أن 
على أن فتواه جرى تحريف لها وقتلتها التعليقات، لكنّه كـان           حجازي  وشدد  . من الحرية تعطيني الحقّ في ذلك     

وأكّد أنّه وضع لفتواه ضـوابط تجعلهـا مـستحيلة          ،  اليهود في الشوارع  تل  بق يفتيلم  ، فهو   واضحاً في تفسيره  
  .التحقّق بحقّ آحاد الناس

 27/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ما حصل هزيمة كبرى لـإسرائيل: جالواي .55
 اعتبر رئيس حزب بريطاني نائب في مجلس العموم أن العدوان على لبنان يمثل هزيمة عسكرية كاملة               : بيروت

 جئت  :قال لصيدا   ه وخالل زيارت  . العالم كافة  أنحاءسرائيل في أرض المعركة، وهزيمة سياسية وإعالمية في         ال
عتذر من أهلها على الدور الذي قام به رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في تغطيـة العـدوان            لإل صيدا   إلى

لعمل من أجل وقف النار، لكنه تالعـب علـى           بلير كان بوسعه ا    أن إلىار  شوأ.  معاناة الشعب اللبناني   وإطالة
  . تحقق نصراًأنسرائيل من أجل ـإالوقت إلتاحة الفرصة ل

  28/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

 عضو في الكونغرس األمريكي يعارض تقديم المساعدة للبنان  .56
 معونة  انه سيعارض ارسالاألحدقال عضو بارز في الكونجرس خالل زيارته السرائيل :  رويترز،القدس

 جورج بوش بتقديمها للبنان وانه لن يوافق على رفع القيود على الدعم المالي قبل ان األمريكيتعهد الرئيس 
  .توافق بيروت على نشر قوات دولية على حدودها مع سوريا

 28/8/2006الدستور 
  

  حملة لمحاسبة أميركا وإسرائيل: وزير أمريكي سابق .57
رامسي كالرك، مؤسس مركز التحرك العالمي، في ساحة األمم المتحـدة           يطلق وزير العدل األميركي السابق      

 آب الجاري، حملة كبيرة لمحاسبة الواليات المتحدة واسرائيل على الحروب التي شـنتها              3بنيويورك األربعاء   
ووجه كالرك رسالة دعـا فيهـا        .والتي تشكل جرائم ضد السالم وعلى جرائم الحرب التي استهدفت المدنيين          
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وشدد على ضرورة محاسبة أفراد في الواليات المتحـدة         ،  ضمام إليه في حملة المحاسبة على جرائم الحرب       لالن
  وطالب بضمانات حاسمة من . واسرائيل على األعمال اإلجرامية، وإدانة الزعماء المتورطين فيها في البلدين

  
ن وتعترفان بسيادة دولة فلسطين، وهـذا       الواليات المتحدة واسرائيل أنهما ستحترمان سيادة لبنان وسوريا وإيرا        

  . سنة58أمر كان يجب ان يحصل قبل 
  28/8/2006النهار 

 
  حملة تبّرعاٍت إلنقاذ الكيان الصهيوني : شركات عالمية .58

 أعلنت شركات عالمية كبيرة في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية، عن إطالق حملة تبرعاٍت لدعم :سلفيت
وقامت شركة فيليب موريس المنتجة لسجائر  .هزيمته في حربه األخيرة على لبنانالكيان الصهيوني بعد 

من أرباحها للكيان % 12 تدفع الشركة ما مقداره حيثمالبورو، بإطالق حملة تبرعاٍت بصفٍة يومية 
ستار بوكس، ماكدونالدز، :هذه الشركة تقوم شركات أخرى بتقديم التبرعات، مثلوإلى جانب  .الصهيوني 

  .جر كينج، كنتاكي، بيتزا هوت، كوكا كوال، بيبسي، فردركرز وشيليزبر
 27/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 مخاوف من اعتقال مرشد االخوان : مصر .59

تسود اوساط جماعة االخوان المسلمين مخاوف شديدة من اعتقال محمد مهدي   : حسام ابو طالب،القاهرة
مني الالفت خالل االيام االخيرة والذي ادي العتقال ستة عشر شخصا عاكف مرشد الجماعة اثر التصعيد األ

وقد وصلت المخاوف لحد طلب مجموعة من اعضاء مكتب االرشاد باخفاء عاكف  .من كبار رموز االخوان
 اكد عاكف ،وفي تصريحات خاصة .بعيدا عن االنظار حتي تنتهي حالة االستنفار الموجهة ضد رموز الجماعة

أ اذا ما وجد امامه عددا من العناصر االمنية يقتادونه لمكان مجهول مشيرا الي ان ما تشهده انه لن يفاج
الجماعة من حمالت اعتقاالت بشكل منهجي ومستمر على مدار العامين االخيرين يكشف النقاب عن وجود 

يحاته االخيرة واعترف بانه ربما كانت تصر .خطة الهدف منها العمل على فناء الجماعة عن آخر شخص فيها
حول ضرورة نصرة حزب اهللا والتنديد بالموقف المتخاذل للزعماء العرب وراء استشراء االجهزة االمنية ضد 

نا ابواب جهنم ال لشيء اال الننا نادينا بنصرة اخواننا، ورفض عاكف النزول عند ي وقال فتحت عل،الجماعة
ر وقال بالطبع فان قيام السلطات باعتقال محمود رغبة بعض رموز مكتب االرشاد بشأن اختفائه عن االنظا

عزت االمين العام للجماعة مؤشر خطير للغاية ولكن بالرغم من ذلك فانه يشعر بان كل كادر يتم اعتقاله له 
اهمية قصوي سواء كان موقعه بارزا او غير بارز فهو في النهاية شخص لم يرتكب اثما كي تتم مالحقته بينما 

واكد عاكف على اصراره عما بدر منه من آراء بشأن  .وص الشعب كي يفعلوا ما يشاؤونيترك العنان للص
 .االنظمة العربية التي لم تقدم الدعم للمقاومة اللبنانية بل عمدت الي اثباط همم الشعوب كي ينفضوا من حولها

  28/8/2006القدس العربي 
  

  نرفض المشاركة في حكومة وحدة وطنيـة: خالد البطش .60
لد البطش عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد االسالمي الفلسطيني أن حركة الجهاد لن تـشارك فـي                 أكد خا 

حكومة الوحدة الوطنية التي يجري بحث تشكيلها بين حركتي فتح وحماس وأوضح البطش فـي حـديث لــ                   
توجهه ضمن وفد   األهرام خالل زيارته أمس للقاهرة إلجراء مباحثات مع عدد من المسئولين المصريين وقبل              

 إن حركة الجهـاد تعتبـر المرحلـة          : من حركة الجهاد في األراضي الفلسطينية إلي العاصمة السورية دمشق         
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الحالية مرحلة نضال وبالتالي فإن األولوية هي للبقاء في خندق المقاومة والدفاع عن حقوق الشعب الفلـسطيني                 
   . والتصدي لالعتداءات اإلسرائيلية

حكومة فلسطينية يتم تشكيلها في هذا الوقت ستكون فاقدة للسيادة الوطنية في ظل وجود االحتالل                إن أي     : وقال
اإلسرائيلي وأكد أن عدم مشاركة الجهاد ليس له عالقة بمن سيشكل الحكومة ولكن بـسبب وجـود االحـتالل                   

   . يليوأشار إلي أن الجهاد يؤجل مشاركته في الحكومة إلي ما بعد جالء االحتالل اإلسرائ
 إن   : وفي رده علي سؤال حول تقويم الجهاد لحكومة حماس برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية قال الـبطش                

حكومة حماس لم تحصل علي الفرصة الكافية ألداء مهامها ألنه منذ تشكيلها وهي تتعرض لحصار من جانـب                  
 إن الجهاد يتفهم الظروف الصعبة التـي         : لالواليات المتحدة والمجتمع الدولي حال دون ممارساتها لمهامها وقا        

   . تمر بها حكومة حماس ويلتمس لها العذر في بعض القضايا التي تتعلق باألمور الحياتية للمواطن الفلسطيني
 إن تفعيل منظمة التحرير مـن القـضايا          : وحول موقف الجهاد من منظمة التحرير الفلسطينية قال خالد البطش         

ي جدول أعمال الحوار الوطني بين الفصائل والقوي الفلسطينية وأحد البنود الرئيسية فـي              الرئيسية المدرجة عل  
وثيقة األسري إال أنه لم يتم حتي اتخاذ أي خطوات إلصالح المنظمة واعادة االعتبار لها لكي تـصبح ممثلـة                    

التحرير ولكن وفـق    لجميع القوي الفلسطينية وأضاف أن الجهاد من حيث المبدأ ال يعارض االنضمام لمنظمة              
   . أسس تتفق عليها القوي الفلسطينية

 إن الحوار مستمر علي الساحة الفلسطينية في اطار لجنـة المتابعـة العليـا للقـوي والفـصائل          : وقال البطش 
الفلسطينية ومن بين القضايا المطروحة عقد جلسات الحوار خارج األراضي الفلسطينية إال أنه لم يتم بعد تحديد                 

د لذلك والجهاد ال يعارض عقد جلسات الحوار في أي بلد شقيق لبحث كافة التفاصيل المتعلقة بالعمـل                  أي موع 
   . الوطني الفلسطيني

 إن   : وحول الدور المصري لدعم القضية الفلسطينية أشاد البطش بالجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد وقال               
ليهم عب ء كبير في مواصلة جهودهم لـدعم القـضية   الدور المصري مطلوب ومهم واألشقاء في مصر يقع ع        

   . الفلسطينية
 إن   : وفي رده علي سؤال حول موقف الجهاد من أسر الجندي اإلسرائيلي في غزة جلعاد شاليط قـال الـبطش                  

 آالف فلسطيني في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية وأن من حق أبناء الـشعب الفلـسطيني                10 هناك أكثر من  
   . سائل لتحرير األسري الفلسطينيين وأسر الجندي اإلسرائيلي يقع ضمن هذه الوسائلالبحث عن و

وحول ما إذا كانت هناك جهود تبذل لعودة قادة الجهاد اإلسالمي في الخارج إلي األراضي الفلـسطينية قـال                   
رائيلي جـائر    إننا نبحث في هذا الوقت عن تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحصار إس               : البطش

   . واغالق للمعابر
المراقبون األوروبيون في معبر رفح جنوب قطاع غزة أصبحوا رهائن في يد إسـرائيل وال يقومـون بـأداء                   
واجباتهم تجاه الشعب الفلسطيني بل ينصاعون ألوامر إسرائيل الغالق معبر رفح وأضاف أن األولويـة اآلن                

   . ليس ادخال قيادات سياسية في الخارج إلي فلسطينالخراج المرضي والجرحي للعالج في الخارج و
 إن الواليات المتحدة تمارس ضغوطا علي الدول العربية للتخلي عن القضية الفلسطينية ونحن في الجهاد                 : وقال

   . نثق في أن الدول العربية لن تنصاع لهذه الضغوط
 إن الجهاد تعتبر أن      : سرائيلية علي لبنان فقال   أخيرا سألت خالد البطش عن رؤية الجهاد للمقاومة بعد الحرب اال          

   . المقاومة انتصرت وأن المرحلة الحالية مرحلة صعود للمقاومة ورموزها بعد هزيمة اسرائيل في لبنان
    .  اليوم الشعوب العربية أدركت ضعف اسرائيل . هناك وضع ما قبل الحرب لي لبنان ومابعد الحرب

  28/8/2006األهرام المصرية 
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  !!رحموا غزة إ .61
  غازي حمد.د

ما بال غزة هكذا؟ حزينة بائسة مجروحة، دمها ال يتوقف عن النزف ودمعها ال يكف عن الهطول؟ مـا بـال                     
  متسخة تشع منها رائحة البؤس وتشتم منها أنفاس اإلحباط والقرف؟؟ الشوارع مكتئبة،

ميات الكثيرة الكاذبة؟ اذكر يوم انـسحبت       ما بال غزة تئن من سكين الفوضى وسيوف العربدة والزعرنة والمس          
قوات االحتالل من قطاع غزة وأوصدت األبواب وراءها خرجت جموع المحتفلين من كافة الفصائل، كل بلونه                

نقـول  : وعلمه الخاص، كي نصدح عن انسحاب العدو مقهورا، اختلفنا تارة على المـسميات والمـصطلحات              
لم تسعفنا اللغة كما لم تسعفنا لحظات الفرح في اإلجابة على سـؤال مـا               ،  اًاندحارا أم انسحابا أو خروجا قسري     

سمعنا كثيرا عن مستقبل زاهر والتنمية وتحويل غزة إلى منطقة صناعية            يومها يوم األفراح واالحتفاالت   . بعد
دمناه من  يومها استبشرنا خيرا بان دماء شهدائنا وجرحانا وأنات أسرانا لن تذهب هدرا، وأن كل ما ق               ،  وتجارية

تحت نوع من المراهقـة      لكن يبدو أن ثقافة الحياة  توارت بعيدا واستبدلت        !! تضحيات سنرى ثمرته عما قريب    
  .بمسميات مختلفة

لماذا عاد االحتالل من    : اليوم اسأل نفسي سؤاال جريئا ومرعبا     !!. أصبحت الحياة كابوسا وهما وعبئا ال يحتمل      
أنـا لـست هنـا      . االحتالل هو السبب؟ وستبرز تحليالت الزمان     : يعجديد إلى غزة؟ سيقفز جواب بديهي وسر      

بصدد المكاشفة عن االحتالل وبشاعته وجرائمه، فهذا أمر يعرفه الصغير والكبير، عبقرية في استخراج فقـه                
نحن نخشى دومـا أن نـتكلم عـن      . مع أخطائنا .. سياسي عجز عنه علماء ودهاقنة لكن أريد أن أقف مع ذاتنا          

الفوضى والفلتـان والقتـل العبثـي       . صراحة وتعودنا دوما أن نعلق كل شيء على شماعات جاهزة         أخطائنا ب 
وسرقة األراضي ونزاع العائالت والسلبطة على األرصفة والشوارع لصالح البسطات وفوضى المـرور، مـا               

فينا عقلية المؤامرة   عالقة ذلك كله باالحتالل؟؟ تعودنا دائما أن نعلق فشلنا على أعناق غيرنا وال زالت تتفشى                
كانت مشكلتنا دوما أننا ال نـصنع الحـدث، وإذا          !! التي جعلتنا عواجيز ال نفكر إال في دائرة ضيقة حول أنفنا          

  !!صنعناه ال نعرف كيف نستثمره
ال أجادل بان االحتالل راكم لدينا الكثير من األزمات والعقد في شتى مناحي الحياة، لكن الم نسأل أنفسنا أننـا                    

ا رهقا فوق رهق وأتعبناه واستنزفناه من خالل ممارسات خاطئة شارك فيها الجميع، بغـض النظـر          نا شعب زدن
  .عن نسبة كل طرف؟ 

لماذا لم نحافظ على حرية غزة؟ الم نكن نردد سابقا بأننا مع تحرير أي شبر من األرض؟                 : السؤال مرة أخرى  
ذلك لم نفلح في الحفاظ على هذه النعمة العظيمة، وبدأنا           ومع   ،2 كم 365 ها نحن اليوم بين أيدينا آالف األشبار      

  . في تضييعها تحت مسميات كثيرة ومتعددة
عدد الفلسطينيين الـذين    : حين عدت إلى عملية إحصاء بسيطة منذ االنسحاب اإلسرائيلي من غزة وجدت التالي            

 150مائتي معاق وأكثر مـن      استشهدوا منذ االنسحاب يزيد على خمسمائة وأكثر من ثالثة آالف جريح ونحو             
بيتا جرى تدميرها، فضال عن تدمير البنى التحتية والجسور ومحطات الكهرباء ووجدت أن عدد اإلسـرائيليين                

قد يقول قائل المشكلة ليـست فـي ربـح أو           !! الذين قتلوا جراء إطالق الصواريخ لم يزد على ثالثة أو أربعة          
 أليست هناك إمكانية متوفرة أن نقلل من خسائرنا ونكثـر مـن             خسارة وأنها عملية تراكمية، هذا صحيح، لكن      

  مرابحنا لو استخدمنا عقولنا وحساباتنا الدقيقة بعيدا عن الهيعات العنترية والصيحات الغوغائية؟
فوضى ال توصف، رجال شرطة غيـر عـابئين،         : حين تسير في غزة ال تملك إال أن تغمض عينيك مما ترى           

ظهورهم يتبخترون فيها، بيوت عزاء تقام في قلب الشوارع العامـة، تـسمع بـين               شبان يحملون السالح على     
الحين واآلخر عن قتل فالن في بهمة الليل وسرعان ما يكون الرد في صباح اليوم التالي، عائالت كبيرة تحمل                   
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ـ                  ول السالح في حرب بسوس على عائلة أخرى، غزة تحولت إلى مكب نفايات ورائحة نتنة ومياه المجاري تج
فيها، الحكومة غير قادرة على فعل شيء، المعارضة تتفرج وتتناطح فيما بينها، والرئاسة ال حول لها وال قوة،                  

  !!ودبت فينا جرثومة البالدة حتى صرنا نسير في الشوارع على غير هدى
ا لالنتخابات  صفقن. إن الواقع الذي نحياه في غزة ال يمكن وصفه إال بأنه بائس وحزين وفاشل بكل معنى الكلمة                

والتجربة الديمقراطية الفريدة لكن واقعنا شهد تراجعا كبيرا، وتكلمنا عن توافق وطني ظهر وكأنه ريـشة فـي                  
 مع شديد احترامي لها والنجازاتها البطوليـة        ،مهب الريح سرعان ما يغوص تحت صيحات فصائلية المقاومة        

ى في كثير من األخطاء، من بينها الشرذمة والتفـرق        العظيمة التي ننحني لها إجالال وتقديرا  وقعت هي األخر         
أصـبحت  . وكل يعمل على شاكلته  وبطريقته الخاصة، ومن خالل غياب الرؤية السياسية التي تتكامل معهـا               

المقاومة في بعض األحيان نوعا من المنافسة الفـصائلية وفـي إصـدار البيانـات والتبنـي والتـسابق فـي         
حتى األخطاء التي كانت ترتكب     . كن أبدا يوما يدا واحدة نعمل سويا ونفكر سويا        لم ن !! االستعراضات العسكرية 

كنا نخاف أن نتحدث عنها مخافة أن يقال فالن ضد المقاومة، ولذا فإن الجميع غطى على هذه األخطاء بطريقة                   
ـ                 ن يـذهب   متعمدة، تستغرب أنه حين يبذل مجهود كبير إلعادة فتح معبر رفح للتخفيف عن المواطنين تجد م

ليطلق صاروخا باتجاه المعبر، أو حين يتحدث البعض عن التهدئة وضرورتها تجد من يناكف، فيذهب ليطلـق                 
طبعا لست أنكر بان االحتالل قد ارتكب مجازر ومذابح وانه ال يحتاج إلى مبـررات لكننـي                 !! صاروخا آخر 

  ..أعود فأؤكد أنني بصد مناقشة ما يمكن إصالحه وترميمه
 جزء أصيل من أركان الصراع مع االحتالل ال يمكن إسقاطها، لكن أرجـوكم ال تـسقطوها، ال                  المقاومة هي 

  ..تسيئوا إليها، ال تجعلوها محط انتقاد، وحافظوا كما قلتم دوما على طهارتها وطهارة سالحها وطهارة أهدافها
 والفساد والزعرنـة والقتـل      أين هو مردود المقاومة إذا كانت البلد من داخلها تعج بالفوضى          : كنت اسأل نفسي  

العصبوي العبثي؟ أليس بناء الوطن جزء من المقاومة؟ أليست النظافة والنظام واحترام القـانون جـزء مـن                  
المقاومة؟ أليس تعزيز العالقات االجتماعية جزء من سياسة تقصير عمر االحتالل؟ لقد فقـدنا االتـصال بـين            

وهكـذا نجـد    ...مة في واد والسياسة في واد والشعب في واد آخر         المقاو: المقاومة وبين نواحي الحياة األخرى    
  !!آحادا متفرقة ال يجمعها جامع وال ينظمها ناظم

عمليات اختطاف الصحافيين األجانب أصبحت تجارة رائجة لتحقيق مكاسب صغيرة وتافهة، وال يهم إن كـان                
صيل الفالني السبق اإلعالمي وتركيـز      المهم أن يكسب الف   !! القضية ستخسر أو أن صورتنا ستتشوه في العالم       

  ..الكاميرات والنشرات اإلخبارية
المشكلة انـك   . مراهقة تائهة ضائعة ال تعرف هدفا وال مسارا       !! إن غزة تشهد اليوم حالة مراهقة غير مسبوقة       

؟ يبرز من خالل اإلعالم، لكن هل ذلك  كما يقولون  كأم العروس فاضية ومشغولة              ا  ترى في غزة حراكا شديد    
أو أننا كحاطب ليل ال يعرف ماذا يحطب وماذا يكسر، أحيانا نضحك على أنفسنا حين نرى كل هذه المؤتمرات                   

نحن نمضغ  الكالم ونطحن المـاء ونـسرق دم          !! واالجتماعات والبيانات ثم ال نجد لها أثرا على ارض الواقع         
م هم الذين ضاقت بهم السبل من بـؤس         كم هي العائالت المعذبة المذبوحة، وك     . شعبنا ونحرمه من لحظة راحة    

  ...الحياة وكم هم الذين يصرخون وال احد يسمع لهم
من فوضاكم، من سالحكم العبثي، من زعرانكم، ارحموها         ارحموها من غوغائيتكم،  !! أقول ارحموا غزة قليال   
برفـع  .. قبل قلوبكم ارحموا غزة بتحكيم عقولكم     .. دعوها تعيش قليال وتتنفس قليال     ..من تناحركم ومزاوداتكم  

باإلحـساس الجـدي     ..بالتضامن مع المقهـورين والمعـذبين     .. مستوى الوطن قبل مستوى الحزب والفصيل     
  !! باألخطاء التي نصنعها ونغطي عليها

سأجد الكثيرين ممن يقبلون كالمي ومن ال يقبلوه ومن ال يريدون أن يسمعوه، وسأجد من يبحث عن ثغـرات                    
لكن يشهد اهللا أنني ما كتبت ذلك إال من خوفي علـى غـزة               ما يرد الصاع صاعين،   وتفسيرات عله يجد فيها     

أن نمنحـه إحـساسا   .. وأهلها وخوفي كذلك على وطني ورغبتي الملحة في أن نصنع لشعبنا أمال في المستقبل     
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ـ             ىاكرر حتى ال يزاود عل    . قويا بأننا معه وبه سنكون     تالل  مزاود ال انفي من ذلك كله كل ما يقال عـن االح
وهمجيته وتخطيطه بما ال يسع القاموس لكن هذه المرة أرجو أن نحاكم أنفسنا محاكمة عادلـة ننـصب فيهـا                    

إن الهروب من محاسبة الذات أو ما يسميه البعض جلد الذات لن يزيـدنا إال               . ضميرنا ومصلحة شعبنا كقاض   
بصراحة هنا أصبنا وهنا أخطأنا، حين      ألما على ألمنا وجرحا على جرحنا، فنتمتع بقليل من الشجاعة كي نقول             

  .. سيتغير-بل وجه الوطن–ستجدون أن وجه غزة 
  27/8/2006 48عرب

  
   الذبح اليومي للفلسطينيين .62

   افتتاحية الخليج 
هذا الذبح اليومي المتواصل للفلسطينيين في أرضهم من قبل مجرمي الحرب في الكيان الـصهيوني، وعلـى                 

ر له، وهل من المعقول أال يحرك ساكن ال على المستوى العربـي وال علـى                مرأى من العالم كله، هل من آخ      
صعيد المجتمع الدولي، وال من قبل الشرعية الدولية التي تمنعها أمريكا من التحرك إال في ما يتعلق بالقرارات                  

  التي تستصدرها ضد من يستخدم حقه المشروع في الدفاع عن النفس ضد اإلرهاب الصهيوني؟
سطينيون جندياً إسرائيلياً جاء لقتلهم في ديارهم فتقوم قيامة العالم وال تقعد وتمارس الضغوط من كـل                 يأسر الفل 

حدب وصوب من أجل إطالقه، ويتفرج العالم نفسه على الطائرات والمدفعية ترمي صواريخها وقذائفها علـى                
 من يقف لقـول كلمـة حـق أو          الفلسطينيين في منازلهم فتقتل من تقتل وتدمر ما تدمر وتشرد من تشرد، وال            
حتى اإلدانة، كما يبدو، صـارت       .للمبادرة بفعل ضاغط أو لممارسة حق توفير الحماية التي تكفلها كل الشرائع           

ممنوعة على العرب وغير العرب، حتى ال تغضب أمريكا وإدارة محافظيها الجدد الذين يرمون كل من يقترب                 
ئمة اإلرهاب، والويل كل الويل لمن يرتكـب جريمـة التفـوه أو             من جرائم الحرب الصهيونية بإدراجه في قا      

  .التحرك في هذا الشأن، ألن العكس هو المطلوب
والمطلوب كان وما زال أن يستمر الضغط على الضحايا في موازاة التستر على القتلة، لكي يتأكـد الـرئيس                   

مون ومع التـسوية أيـاً كانـت        األمريكي جورج بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس من أن العرب مسال          
والمؤسف وسط هذا كله أن هناك في الـداخل          .متطلباتها، من دون السؤال طبعاً عن موعدها وشكلها وماهيتها        

الفلسطيني من ال يزال يفتش عن حصة سياسية أو كرسي أو منصب أو أي موقع في السلطة التـي يأسـرها                     
  .ا بالحديد والنار والضغوط والحصار من مقومات وجودهااالحتالل، ولم يبِق منها غير االسم بعدما أفرغه

  28/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

   متى تعود القضية الفلسطينية الى الواجهة؟ .63
   خيراهللا خيراهللا

صارت القضية الفلسطينية قضية منسية على الرغم من        . طغت األحداث اللبنانية على كّل ما عداها في المنطقة        
  ة األمفي الشرق األوسط وعلى الرغم أنّه من دون إيجاد تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين ال أمـل                 أنّها القضي 

طبعا ال بد أن يعود الجوالن الى سوريا شرط أن يكون النظام السوري             . في أي نوع من االستقرار في المنطقة      
  .حرب والالسلم مع إسرائيليعتبر أن لديه أرضاً محتلّة وأنّه يستطيع العيش في حال أخرى غير حال الال

ما يمكن استخالصه من الحرب التي شنّتها إسرائيل على لبنان أن أحد األهداف التـي سـعت إليهـا الدولـة                     
. اليهودية، إذا وضعنا جانباً الرغبة الواضحة في االنتقام من لبنان، يتمثّل فـي تهمـيش القـضية الفلـسطينية                  

تسعى إليه بتوفير المبررات لشن العدوان على لبنان في وقت كـان            الواضح أن ثمة من ساعد إسرائيل في ما         
  .مطلوباً أكثر من أي وقت توجيه األنظار الى المأساة التي يعانيها الشعب الفلسطيني
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المؤسف أن قوى عدة في المنطقة تبدو على استعداد لدعم التوجه اإلسرائيلي الرامي الـى تهمـيش القـضية                   
قضية شعب يسعى الى استعادة حقوقه وإزالة االحتالل عـن أرضـه الـى شـعب ال     الفلسطينية وتحويلها من   

لو لم يكن األمر كذلك، لما شهدت غزة في األسابيع األخيرة جملة أحداث مقلقـة التـي                 . يستأهل دولة مستقلة  
 هـذه   في أسـاس  . تصب كلّها في اتجاه واحد يتلخص بأن الفلسطينيين ليسوا قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم             

  . األحداث فوضى السالح التي تشجع عليها إسرائيل والتي في أساس التراجع المستمر للقضية الفلسطينية
يمكن تجاوز القضية علـى     . في اإلمكان تجاوز قضية خطف الجندي اإلسرائيلي في غزة مطلع الشهر الماضي           

وامر بتنفيذها جاءت من خارج ولم تأخذ في        الرغم من أنّها كلّفت الفلسطينيين الكثير حتى اآلن خصوصاً أن األ          
لقد بررت العملية خطف إسرائيل لعدد ال بأس بـه مـن            .الحسبان النتائج التي يمكن أن تترتب على عمل كهذا        

أعضاء الحكومة والمجلس التشريعي الفلسطيني، ومنهم رئيس المجلس الذي ما عاد في استطاعته الرد سـوى                
المفارقة أن ال أحد في العالم على استعداد لتصديق ذلك وتوجيه           .  أي إنّه شرعي   بالقول إنه بريء وإنه منتخب،    

ولو رسالة لوم الى سلطة االحتالل اإلسرائيلية التي ضربت ُعرض الحائط بكل المواثيـق والقـوانين الدوليـة               
  .وتابعت ممارسة إرهاب الدولة في كّل أنحاء غزة وحتى في الضفّة الغربية متى شاءت ذلك

كب إسرائيل كّل هذه األعمال اإلرهابية في األراضي الفلسطينية فيما أنظار العالم مركّزة على لبنان وفيمـا                 ترت
والواقع أن ما تشهده غزة هذه األيام مخيـف         . يفعل الفلسطينيون كّل ما يخدم االحتالل وينفر العالم من قضيتهم         

 ارتكاب كّل هذه األخطاء فـي مثـل هـذه الفتـرة             بحيث بات في األمكان التساؤل كيف يستطيع الفلسطينيون       
القصيرة من الزمن؟ خالل أيام، خُطف صحافيان أجنبيان في غزة وأعلنت جهة غير معروفة مسؤوليتها عـن                 

هل صارت غزة فجأة ساحة يسرح فيهـا        . العملية وطالبت بعد ذلك بإطالق سجناء عرب في الواليات المتحدة         
لية خطف الصحافيين العاملين في شركة فوكس األميركية، أحدهما نيوزلنـدي    تنظيم القاعدة؟ هل أفضل من عم     

واآلخر أميركي، لتنفيذ رغبة إسرائيل في الربط بين القضية الفلسطينية والحرب العالمية على اإلرهاب التـي                
  وكان بين ضحاياها ياسر عرفات الزعيم التـاريخي للـشعب   2001 سبتمبر/ بدأت في الحادي عشر من أيلول     

  الفلسطيني؟
في اليوم الذي أعلنت الجهة غير المعروفة مسؤوليتها عن خطف الجنديين مثبتة أن ال سلطة فلسطينية في غزة                  
بل فوضى السالح، كان آالف الفلسطينيين من أنصار حزب التحرير يتظاهرون في القطاع للمطالبة بالخالفـة                

هل ثمة دليل أكبر على مـدى       . نب الفلسطيني مع إسرائيل   اإلسالمية وألغاء كل االتفاقات التي توصل إليها الجا       
التدهور الذي تعرض له الوضع في غزة بعد سنة على االنسحاب اإلسرائيلي األحادي الجانب من القطاع؟ ربما               

أنّه العالقة السائدة بين    . كان هناك دليل أفضل على تدهور الوضع من ذلك الذي تقدمه تظاهرة حزب التحرير             
تتصرف حماس مع الرئاسة كما لو أنّها مسؤولة عـن          . لفلسطينية والحكومة التي تسيطر عليها حماس     الرئاسة ا 

الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني رافضة في الوقت ذاته االعتراف بمسؤوليتها أو مسؤولية حمـاس               
عد في العالم من يتحدث عن      بلغت العزلة حداً لم ي    . دمشق أو طهران عن العزلة التي يعانيها الجانب الفلسطيني        

لم تعد القضية، بفضل النجاحات التي حقّقتها حمـاس منـذ           ! قضية الشعب الفلسطيني إالّ من الزاوية اإلنسانية      
تأليف حكومتها سوى قضية جائعين بدل أن تكون القضية قضية شعب رازح تحت االحتالل يسعى الى تحقيـق      

مأساة بعدما تحول الشعب الفلسطيني وقوداً في لعبة التجاذبات األقليمية          يا لها من    . طموحاته الوطنية المشروعة  
هل في استطاعة وزير فلسطيني أو رئـيس الـوزراء الوقـوف            . التي ال مصلحة له فيها ال من قريب أو بعيد         

والقول أن كفى تعني كفى وأن الشعب الفلسطيني يرفض االستمرار في أن يكون ضحية لعبة المتاجرة به؟ لـن       
. كّل ما في األمر أن القضية الفلسطينية في تراجع مـستمر  . يتجرأ إسماعيل هنية أو غيره في حماس على ذلك        

متى . غداً يعود العراق الى الصفحات األولى إذا لم يسبقه إليها الملف النووي اإليراني            . اليوم لبنان في الواجهة   
االنتظار طويالً ما دامت حكومة حماس عاجزة حتى عـن          تعود فلسطين الى االهتمام العالمي؟ األكيد أن علينا         

  .العثور على صحافيين خِطفا في غزة
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  28/8/2006المستقبل 
 

  مخاطر صيغة جديدة لحرب أخرى .64
  محمود الريماوي  
يرسل زعماء صهاينة إشارات متعاقبة بأنهم يتأهبون لجولة ثانية من الحرب على لبنان، وهـذه هـي فحـوى                   

االعتراف .  اولمرت ووزير دفاعه المتدرب عمير بيريتس ورئيس أركانه دان حلوتس          مجمل تصريحات ايهود  
الفـضائح التـي    . باألخطاء والتقصير وتشكيل لجان تحقيق يدلالن على الشعور بالمهانة والسعي الى تجاوزها           

ن الهوة  أحاطت برئيس دولتهم موشي كتساف وقبله وزير العدل حاييم رامون، وكذلك رئيس األركان، تنبىء ع              
واألخطر من ذلك بالنـسبة  . التي سقط فيها نظامهم، كما تكشف عن طابع عصري تتم فيه مساءلة رجال الدولة          

لهم هو اهتزاز صورة المؤسسة العسكرية، علماً بأنه تم شن الحرب في األصل من أجل استرداد الهيبة التـي                   
   .ر اثنينجرى دوسها، عبر عملية نوعية حقاً تم فيها قتل خمسة جنود وأس

ولئن كان من الصحيح أن التصريحات التي تبشر بحرب جديدة تتجه أساساً لتهدئة جمهورهم الحانق والمحبط،                
ومحاولة إنقاذ حزب كاديما الذي يقود الحكومة، إال أن ذلك ال يقلل من مخاطر استهداف لبنان بعدوان جديد ال                   

لمرء لإلقرار هنا بأن التهديدات االسرائيلية غالبـاً مـا          ويضطر ا . يتمناه أحد، غير أنه من الخطأ تجاهل نُذره       
يجري تنفيذها بطريقة أو بأخرى، وهذه هي إحدى خبرات الصراع مع هؤالء، مما يفـرض علـى األجنـدة                   
اللبنانية التحوط أمام هذا االحتمال الجدي، ووضع سياسات تأخذ هذا األمر في االعتبار، رغم األعباء الجسيمة                

   . اللبنانيينالتي تثقل كاهل
وربما هناك من يرى أن تشديد االسرائيليين على نشر قوة دولية على الحدود يضعف هذا االحتمال، ويتعارض                 
مع مبدأ االستعداد لشن اعتداء جديد، وهي مالحظة في محلها، غير أنها ال تنفي هذا االحتمال، فلـدى هـؤالء                    

ن االنزال في بعلبك ال يتعارض مـع القـرار الـدولي، وال             ألم يعتبروا أ  : استعداد هائل للتدليس وقلب الحقائق    
يتعارض حتى مع وقف إطالق النار؟ وال يتوقف األمر عند ذلك، فهناك وضع تسعى تـل ابيـب السـتغالله                    
وتحويره لمصلحتها، ويتمثل في التوجه الدولي لمنع توريد أسلحة لحزب اهللا، وبصرف النظر عن الموقف من                

 بها من دعوات لمرابطة قوات دولية في األراضي اللبنانية على الحدود مـع سـوريا،                هذه المسألة، وما يتصل   
فلسوف تستغل تل ابيب الخالفات حول هذه المسألة للزعم بأن مخاطر تتهددها، من جراء اسـتمرار الوضـع                  

   .على ما هو عليه، وأنها ال تملك سوى الدفاع عن النفس
ن تجربة قطاع غزة بعد االنسحاب منه مرشحة للتكـرار فـي بعـض              وعليه، فإن المرء يميل إلى االعتقاد بأ      

جوانبها في التعامل مع لبنان، وذلك من حيث االعتداءات المتكررة وادعاء العمل لمنع نقل أسلحة، ومالحقـة                  
هذه الوقائع والممارسات يخشى أن ينتقل بعض       . رموز وناشطين، فضالً عن الحصار البحري والجوي للقطاع       

تعدي على لبنان، ودونما حاجة لالحتكاك بقوات دولية على الحدود، فتل ابيب تعتبر سالحها الجـوي  منها في ال  
ذخراً استراتيجياً لها، حيث يجري استخدامه لسبب او آلخر بمناسبة وبغير مناسبة، ما دام أن الهـدف الـدائم                   

 األول للنازيين الجدد، الـذين يـدركون        يتمثل في الترويع وإيذاء المدنيين، علماً بأن المدنيين هم العدو والهدف          
  .جيداً أن صراعهم هو مع الشعوب قبل أي طرف آخر

ال يخفي قادة العدو أنهم سوف يستهدفون قادة في حزب اهللا، كما فعلوا ويفعلون في ذلك مع رمـوز لحمـاس                     
الحرب الشاملة كما   وعليه، فإن جولة أخرى قد ال تتخذ صيغة         . والجهاد االسالمي والجبهة الشعبية وحركة فتح     

تموز، بل اعتداءات موضعية هنا وهناك إلرباك حـزب اهللا والجبهـة الداخليـة               / يوليو 12جرى في عدوان    
اللبنانية وإعاقة عملية إعادة البناء، وحروب بالتقسيط مترافقة مع طرح شروط متعاقبة، بحيث يتم االنتقال مـن                 

  .عتداءات وتوسيع نطاقهااشتراط الى آخر، تحت طائلة التهديد بمواصلة اال
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هذه المخاطر جدية، وخاصة في ضوء ضعف اإلدانة، التي تلقتها تـل أبيـب جـراء ارتكـاب مجازرهـا،                    
واستخدامها أسلحة محرمة واستهدافها المنهجي والمتعمد للمدنيين، مما قد يشجعها على استئناف تعدياتها بصيغ              

 تشن هجوماً بل تالحق فقط حزب اهللا، كما يفعل األتراك           جديدة  واالدعاء خالل ذلك أنها ال تخوض حرباً وال         
مع حزب العمال الكردي، وكما يفعل الروس مع منظمات شيشانية، وكما تفعل دول عديدة ضد منظمة القاعدة                 
وجماعاتها، وهو ما يستدعي حذراً لبنانياً شديداً، مقروناً بتحرك سياسي نشط  واستباقي، فالعدو ال يكتم نياتـه                  

نية، وهو يبحث عن وسيلة إلبراء جرحه المعنوي بعد خيبته المريرة في مواجهـة عـدد محـدود مـن                    العدوا
المقاتلين، وهو الذي بنى أسطورته على ادعائه القدرة على إنزال هزيمة بالجيوش العربية مجتمعة في بحر أيام                 

  .معدودات
لتغول االسرائيلي، وقطع الطريـق امـام       من حق لبنان على العرب وعلى أصدقائه في العالم إسناده أمام هذا ا            

فمن الواضح أن العدوان األخير لم يكـن متوقعـاً          . تعديات جديدة ال انتظار التفاجؤ بها إذا وقعت ال سمح اهللا          
  .بشموليته ووحشيته اللتين تبدى بهما، وهو ما يستحق استخالص دروس صائبة منه

ر من األهمية، وهي أنه أياً كانـت التطـورات المرشـحة            تبقى اإلشارة أخيراً الى مسألة لعلها على جانب كبي        
للوقوع في األمد المنظور، فالثابت أن العدو يجاهر بإرادته على مواصلة الصراع، مع التمسك التـام بالخيـار                  

وهو ما يستحق   . العسكري واعتباره الخيار األول، غير القابل للنقاش، بل القابل دائماً لالستثمار الى أقصى حد             
تمام ليس في لبنان فحسب، البلد العربي الصغير في مساحته وموارده، بل لدى بقية العرب الذين يبـدون                  كل اه 

  .كأن خيارهم الوحيد هو االعتصام بالصبر، والجلوس على قارعة االنتظار
  28/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
   إنهاء الحرب برفع الحصار  :كوفي أنان كشاهد عدل  .65

    طالل سلمان
لبنان، اليوم، األمين العام لألمم المتحدة، السيد كوفي أنان، بترحيب يليق بموقفه من الحرب اإلسرائيلية               يستقبل  

والذي تميز بقدر من الشجاعة األدبية في مواجهة الضغوط األميركية الثقيلة، والغربية عموماً، إلدامـة هـذه                 
  .  العسكرية المطلقة فبالقرار األممي المتعسفالحرب حتى تحقيق النصر الكامل على اإلرهاب إن لم يكن بالقوة

لقد سعى أنان، قدر جهده وطاقته، ومن موقعه المعنوي المحدود تأثيره على القرار، خصوصاً أنه علـى بـاب                   
الخروج من منصبه تطارده الضغوط واالتهامات والتلويح بمحاسبته على سوء إدارته شؤون موقعه السامي أو               

  . نجله في موضوع األموال العراقية لبرنامج النفط مقابل الغذاء) فيهأو ورط (على ما تورط 
نعرف أنه ال يستطيع أن يتخطى نطاق التوازن المكسور في مجلس األمن الدولي لـصالح النفـوذ األميركـي                   

  . الطاغي والحامي للحرب التي كان يراها العالم أميركية بجيش إسرائيلي
ولوال صمود لبنان، بشعبه ودولته ومقاومته الباسلة، وهو        ...  فما كتب قد كتب    لذا فلن نطالبه بما ال يقدر عليه،      

الصمود الذي أحرج المتواطئين من العرب، وأربك حسابات الدول الكبرى، لما أمكن إدخال التعـديالت التـي                 
ي المقدمـة أو    خففت من ظلم القرار الدولي، بما جعله مقبوالً باالضطرار، بعد تضمينه المطالب اللبنانية ولو ف              

  . بصياغات غير ملزمة
 ولكنه يستطيع ويجب أن يكون الشاهد العـدل         1701ونعرف أنه آت لإلشراف على المباشرة في تنفيذ القرار          

على الظلم الذي تضمنه النص غير المتوازن، ثم على استمرار إسرائيل في حربها التي كادت تجهز على دولة                  
ها ومرافقها ومصادر اإلنتاج فيها بذريعة متهالكة ال يمكنهـا أن تبـرر             نامية ذات نظام ديموقراطي، بمؤسسات    

أسر جنديين إسرائيليين لمبادلتهما بأسرى لبنانيين منـذ سـنوات طويلـة فـي الـسجون                : جريمة بهذا الهول  
  ! اإلسرائيلية
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متها وشـردت   إنه لن يستطيع المساعدة في إعادة إعمار مئات البلدات والقرى وبعض الضواحي المدن التي هد              
غارات سالح الجو اإلسرائيلي المفتوحة له الفضاءات جميعاً، ببيوت الفقـراء           ) وهم قرابة مليون مواطن   (أهلها  

ومتوسطي الحال أو من اغتنوا بكدح العمر في المهاجر، والمدارس والمعاهد والمراكز الصحية ودور العبـادة                
  .. اكين إلخومؤسسات الرعاية االجتماعية والورش البسيطة والدك

ولكنه يستطيع قطعاً أن يساعد في الضغط لرفع الحصار الذي يتبدى للبنانيين استمراراً للحـرب اإلسـرائيلية                 
  . تكمل تدميره اقتصادياً واجتماعياً بال تكاليف تتحملها خزينة الدولة العبرية
ضعاً بكثير مـن أن يفكّـر بـاقتالع         ثم إنه يساعد في الشهادة بأن لبنان األقوى من أن تدمره إسرائيل أكثر توا             

الكيان الصهيوني، ولكن من حقه أن يقاوم احتاللها ولو لشبر من أرضه، خصوصاً أن القرارات الدولية بهـذا                  
  . مقاومته وصمود شعبه ودولته من خلفها وما تحقق منها فعالً كان بفضل... الشأن لم تحقق له هذا المطلب

ل جولته التي نتمنى أن تبدأ من ضواحي بيروت الجنوبيـة وتـشمل قانـا أم      كذلك فيمكنه أن يتأكد بنفسه وخال     
المجزرتين وبنت جبيل والخيام إضافة إلى مرجعيون وصور قبل أن يصل إلى مركز قيـادة اليونيفيـل فـي                   
الناقورة، أن حزب اهللا ليس جيشاً وليس جيشاً أجنبياً على وجه الخصوص، وأنه بعض الشعب اللبنـاني، وأن                  

ه أبناء األرض التي أحرقتها إسرائيل مرات ومرات آخرها في حرب تموز األخيرة، وأنهم كانوا يعيـدون            رجال
بناءها كل مرة ويبقون فيها ألنهم أهلها وألنها شرفهم ومصدر عزتهم وسر حياتهم، ولـن يتركوهـا وال هـي            

  . ستغادرهم مهما تعددت الحروب الظالمة ومهما كلفهم صد خطر االحتالل عنها
لسوف يتأكد بنفسه أن المقاومة هي بعض السلطة، ألن تمثيلها الشعبي أوسع من تمثيـل أي حـزب سياسـي                    

  . منفرداً
ولسوف يتأكد أن المقاومة مع الجيش يجمعهما االنتماء الوطني الواحد وواجب تحرير األرض، ليست منافساً له                

ويحمالن الوالء الوطني ذاته ويتطلعـان كمـا        وال خصماً بطبيعة الحال، بل هما من النسيج االجتماعي ذاته،           
  . الشعب كله، بحكومته ومؤسساته كافة، إلى السيادة والحرية واالستقالل

أخيراً سوف يتأكد أن المقاومة ال تخرج عن اإلجماع الوطني في الترحيب بالزيادة في قوات اليونيفيـل التـي                   
ية وطنهم من االجتياحات اإلسـرائيلية واالنتهاكـات        طالما اعتبرها اللبنانيون قوات صديقة تساعدهم على حما       

  . اليومية في البر والبحر والجو
إن اللبنانيين لن يحاسبوا اليونيفيل على الظلم الذي تضمنه القرار الدولي، ولن يروا في وجودها بين ظهرانيهم                 

سـرائيلي، بـل للحيـاة فـي        توكيداً متأخراً لالتهام الفاحش الضمني والذي يظهرهم كأنهم قوة تهديد لألمن اإل           
  .. إسرائيل، بينما إسرائيل تحرمهم هناءة العيش منذ عشرات السنين ولن تتبدل طبيعتها

وعلى هذا فإن اللبنانيين يأملون أن تنجح زيارة كوفي أنان، والتي قد تكون آخر مهمـة خارجيـة لـه، فـي                      
أبرز ما يتوقعونه أن يستخدم شهادته ونفـوذه  مساعدتهم على التخفيف من النتائج المدمرة للحرب اإلسرائيلية، و    

المعنوي إلنهاء الحصار الوحشي المفروض على وطنهم والذي يؤكد اسـتمراره أن الحـرب لمـا تنتـه وأن                   
  . إسرائيل لما ترتِو من دمائهم بعد

صدر من  مرة أخرى، أهالً بالسيد األمين العام في لبنان الذي كأكثرية دول األرض يفترض أن األمم المتحدة م                
  . مصادر حماية استقاللها وحقها في الحياة
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لعل ما ورد في البيان الختامي للجنة المركزية لفتح بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، من شأنه حسم                  
كيل حكومة تكنوقراط أو خبراء أو غيـر        الجدل حول طبيعة الحكومة المقبلة؛ ما وضع حداً حاسماً للتفكير بتش          

  .ذلك
كما كان من شأن ما ورد اإلفساح في المجال لجولة مقبلة جادة مع حماس بشأن تشكيل تلك الحكومة، فالبيان لم                    

  !.يضع شروطاً مسبقة، ال سياسية أو تنظيمية؛ األمر الذي قابلته حماس بسحب اشتراطات سابقة
هالً لحوار من نوع جديد، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية دون اشـتراطات    بات المسرح السياسي الفلسطيني مؤ    

مسبقة، ما سيفسح المجال لنقاش جديد، يستند إلى تجربة الحكومة الحالية، ليس من حيـث بنائهـا التنظيمـي                   
  .ومهامها فحسب، بل في مضمون برنامجها السياسي

 مختلفة، وهنالك اشتراطات الرباعية، ولعله من       صحيح أنه ال توجد اشتراطات مسبقة، لكن هناك رؤى وبرامج         
نافلة القول ان برنامجاً حكومياً قادماً ال يلبي تلك االشتراطات، سيبقي الحال على حاله إن لم يزده سوءاً علـى                    

  .سوء
ما سيجري خالل األيام المقبلة، بشأن تشكيل الحكومة من جدل ونقاش، سـيطال المبنـى الـسياسي لبرنـامج                   

شكل أساسي، في وقت لن يستغرق فيه الجدل طويالً حول عدد وأسماء وانتماءات المشاركين فـي                الحكومة، ب 
  . الوزارة

هنالك أوالً ملفات الجدل الطويـل      . ما تجدر اإلشارة إليه في هذا السياق، هو التحديد الزمني لهذا الجدل وبنوده            
 الصياغة طالت الجوهر لنتوصل في نهاية       حول وثيقة األسرى، وما آلت إليه حركة الجدل تلك إلى تسويات في           

األمر الى وثيقة الوفاق الوطني، وهي وثيقة تستند الى وثيقة األسرى، لكن الكثير من بنودهـا حمالـة أوجـه،      
  . وهنا تكمن الخطورة... ويمكن تفسيرها وتأويلها في هذا االتجاه أو ذاك

 التحديد السياسي والزمني، وبالتالي الوصـول الـى         هل سينطلق الجدل الجديد، من وثيقة الوفاق الوطني، بغية        
برنامج سياسي حكومي واضح، ُيقر بمقررات الشرعية الدولية، واالتفاقات الموقعة من السلطة مع األطـراف               

ف، . ت. وهل سيستند البرنامج الحكومي الى التراث الـسياسي لــ م          . األخرى بما فيها الطرف اإلسرائيلي    
م أن األمور ستصل في نهاية األمر الى صيغة برنامج سياسي حكـومي عـائم وضـبابي                 ووثائقها وأدبياتها، أ  

وبالتالي سيكون مرفوضاً من الجميع اقليمياً ودولياً على حد سواء، ما سيبقي حالة الحصار على حالها، وسيزيد                 
 قائمـة، وأبرزهـا     هنالك استحقاقات جدية باتت   . ذلك من حالة التهميش السياسي إن لم نقل االستثناء السياسي         

  .االستحقاقان السياسي واالقتصادي
على الصعيد السياسي، هناك انعقاد للجمعية العمومية في الشهر المقبل، وخالل هذا االنعقاد سيتم تناول قـضايا            
الشرق األوسط، وبالطبع فإنه ال بد من رؤية فلسطينية سياسية، ولعله من البديهي القول إن هذه الوثيقة تحتـاج                   

في هذا السياق، علينا التأكيد علـى ان ال          .توافقات بين الرئاسة والحكومة، وهذا ال يزال مفتقداً حتى اآلن         الى  
  .وقت لدينا كي نضيعه من جدل قد يطول، وفي نهاية األمر قد ال يصل الى حالة التوافق المرجوة

برمته، مصرفياً أوالً، بـات مهـدداً       أما على الصعيد االقتصادي، فلعله من نافلة القول، إن المجتمع الفلسطيني            
مع بداية الشهر المقبل، وهو موعد افتتاح العام الدراسي الجديد، ستشهد الوزارات واإلدارات اضراباً              . باالنهيار

وبالتالي فإن حالة الخروج مما نحن فيـه،        ... شامالً، نتيجة انقطاع الرواتب لمدة زادت على ستة أشهر متصلة         
والتمسك بصيغة الحكومة القائمة    ...  الطراز األول، كما باتت الدعوة لتواصل الصمود       باتت ضرورة وطنية من   

مهما حصل، وهو مؤامرة في نظر تلك الحكومة، باتت تلك الدعوة، تعني التعامي عما نعايشه، وما ينتظرنا من                  
  .استحقاقات خطرة

 وقت لنا نضيعه، في وقت باتت فيه        لعل أبرز وأخطر ما سنعاني منه في القريب العاجل، هو ضآلة الوقت، فال            
هل ستدرك األطراف المعنية     .األحداث ساخنة ومتسارعة، ولم يعد أحد بحاجة ماسة النتظار قراراتنا التاريخية          

  !.وفي مقدمتها حماس، أهمية الزمن ومحدوديته وخطورة اضاعته؟
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  التعديالنضال الديمقراطي كبديل لالنهيار و .67
  علي جرادات

صـحيح أن  . يعيش الشعب الفلسطيني حالة يكتنفها العديد من المخاطر، وتنذر بغير المحمـود مـن العواقـب           
الحصار اإلسرائيلي المضروب اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً هو السبب األساس خلف هذه الحالة؛ غير أن مـن                

غفال هذه األسباب أو التقليل من أهميتها ينطوي علـى          التبسيط عدم رؤية ما خلفها من أسباب داخلية؛ بل إن إ          
                  نزوع للتهرب من المسؤولية، ويفضي إلى موقف انتظاري يرى وكأن ليس باإلمكان أفضل مما كان، وال يعـد
النفس لمواجهة العديد من األسئلة الحارقة، واستخالص اإلجابات والحلول المنطقية لها، وكل هذا يقود ال محالة                

 نزعات الرد باإلقصاء واالتهام على كل نقد، وذلك حتى لو جاء بصيغة االحتجـاج الـديمقراطي،                 إلى تكريس 
وهذا ما اتسمت به روحية رد السلطة التنفيذية على اإلضرابات الجزئية لموظفي القطاع العام المتوقع تطورها                

  .في الثاني من الشهر القادمفي حال إقدام المعلمين على تنفيذ تهديدهم باإلضراب مع بدء العام الدراسي 
في هذا السياق، وبالنظر للردود األولية المتشنجة التي أبداها الناطقون باسم الحكومة على هذه التطورات، فإن                

  :جملة من المالحظات تطرح نفسها، وتشير إلى ما ُيضمره الواقع من أسئلة حارقة
راطي السلـمي عن الـرأي محظـور، وال يجـوز          إذا كان اإلضراب كشكل من أشكال التعبير الديمق       : أوالً -

اللجوء إليه بحجة أن على الجميع تحمل مسؤولياته الوطنية تجاه ما يفرضه االحتالل من حصار ظالم، فما هو                  
وهـل  !! الشكل البديل الذي تطرحه السلطة التنفيذية لحل أزمة هؤالء الموظفين وحقهم في التعبير عن رأيهم؟              

   لهذه المعضلة التي تتفاقم يوما بعد آخر؟يكفي القول بالصبر حالً
أال يقود ترك هذه المعضلة تتفاعل دون معالجة مسؤولة من قبل السلطة التنفيذية إلى تفـاقم مخـاطر                  : ثانياً -

الجوع لمئات اآلالف من البشر؟ وهذا الحال أال ينطوي على ممكنات المزيد من الهجرة واألزمات االجتماعية،                
السقوط في براثن النصب واالحتيال والسرقة وغيرها من اآلفات االجتماعية التي راحـت             وذلك حتى ال نقول     

تتفشى في أوساط شعبنا؟ وعليه، أليس من األفضل واألسلم وطنياً والحالة هذه جلوس الـسلطة التنفيذيـة مـع                   
سد األذن واالتهام؟ ولماذا    الجسم النقابي الممثل لهذا القطاع الواسع من أبناء شعبنا بديالً لسياسة إدارة الظهر و             

                     ال يتم اإلنصات أكثر لهموم هذا القطاع الموجوع في لقمة عيشه، والتفاعل معه في سبل معالجـة هـذا الهـم
  الوطني الكبير أو التخفيف منه على األقل؟

من قال إن حق اإلضراب هو ليس حقا ديمقراطيا قانونيا مكفوال؟ ومن قال إن الوقـوف فـي وجـه                    : ثالثاً -
مارسته، لن يقود إلى تفجير أشكال غير قانونية من االحتجاج؟ ألم تشهد ساحتنا الفلسطينية أشكاالً وأشكاالً من                 م

االعتداء والتعدي على الممتلكات العامة والمساس بالرموز السيادية لشعبنا؟ إن الحجر على حـق اإلضـراب،                
و فضالً عن كونه سلوكا إقـصائيا غيـر         والحظر على أصحابه من ممارسته، وبصرف النظر عن الذريعة، ه         

ديمقراطي، فإنه يقود بوعي أو من دونه إلى تشجيع وتغذية األشكال غير الديمقراطية والضارة من االحتجـاج                 
  .ما دامت األزمة قائمة

أال يمثل الوقوف ضد ممارسة القطاعات والفئات االجتماعية التي تشعر بالغبن لحقها في اإلضـراب               : رابعاً -
 من أشكال تكريس بدعة أن النضال الوطني ضد االحتالل كحلقة مركزيـة يلغـي ضـرورة النـضال                   شكالً

الديمقراطي االجتماعي؟ ثم أال يعني ذلك تكريس خطيئة التعامل مع ما نقيمه من أجـسام نقابيـة واتحـادات                   
نـضال الـديمقراطي    قطاعية على أنها مجرد أبواق للتنظيم السياسي الفصائلي والوطني العام، وليس أدوات لل            
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االجتماعي االقتصادي؟ وإلى متى يجب أن نستمر في ممارسة هذه الخطيئة التي ال يعي أصـحابها حقيقـة أن                   
النضال الديمقراطي الداخلي ال يكون على حساب النضال الوطني ضد االحتالل، بل يعززه ويقويـه، ويـشكل                 

  ية التي ال يمكن اختزالها في العملية االنتخابية؟الوجه اآلخر له، ويكرس شكالً آخر من الممارسة الديمقراط
لنفترض أن قوى سياسية تقف خلف االضرابات أو تدعمها بقناعة، وهـذا لـيس مـستبعدا، فـأين                  : خامساً -

الـمشكلة في ذلك؟ أليس من حق هذه القوى السياسية ممارسة هذا الدور كجزء من اللعبة الديمقراطية؟ وإال ما                  
 والمعارضة في الحياة السياسية الفلسطينية؟ أليس هذا ما تم التوافق عليه كلعبٍة منذ انخرط               معنى مقولة السلطة  

  الكل ما عدا اإلخوة في الجهاد في مؤسسات السلطة الوطنية؟
على فرض وجود قوى سياسية تدعم هذه الحركة االضرابية، هل يعقـل أن يكـون كـل جمهـور                   : سادساً -

 هم أناس منتمون تنظيميا لفصائل سياسية؟ أال يوجد بين هؤالء المـضربين             المضربين، وهم بعشرات اآلالف،   
أناس من خارج معادلة االنتساب لهذا الفصيل السياسي أو ذاك؟ وحتى أولئك المنتمين منهم بالمعنى التنظيمي،                

ن أال يمكن أن يكون عوزهم للقمة العيش بعد ستة أشهر من انقطاع رواتبهم هـو محـركهم لإلضـراب؟ أم أ                    
المنتمي تنظيمياً ال يحتاج كغيره من البشر إلى لقمة العيش، وماذا عن أفراد عائلته وأطفاله، أليسوا بحاجة للقمة                  

  العيش ولو في حدها األدنى؟
لماذا ال يتم النظر إلى ما تم حتى اآلن من إضرابات، وما يمكن أن يتم مستقبالً، كتعبير عن المستوى                   : سابعاً -

 الداخلية، ومؤشر على مدى ما تنطوي عليه هذه األزمة من مخاطر؟ ولماذا ال تـدفع هـذه                  الذي بلغته األزمة  
الحركة االحتجاجية الجميع إلى الخروج من حالة المراوحة، والتعامل بفئوية مع حالة االنقـسام واالسـتقطاب                

لنتائج التي تمخضت عنهـا؟     السياسي الذي تعانيه الساحة الفلسطينية منذ إجراء االنتخابات التشريعية األخيرة وا          
وحتى نكون أكثر صراحة، لماذا هذا التماهل والتسويف في تحويل وثيقة الوفاق الوطني إلـى آليـات عمليـة                   
لتوحيد المؤسسات الوطنية والتمثيلية لشعبنا؟ أم أن التعارض السياسي الذي ُيفترض أن تكون الوثيقة قد جسرت                

ا بين القطبين السياسيين الكبيرين من خالفات؟ إذا كان الحال كذلك،           ولو حده األدنى هو ليس بيت القصيد في م        
فما ذنب عشرات اآلالف من موظفي القطاع العام يدنون وأطفالهم من حافة الجوع؟ ولــماذا ال يحـق لهـم                    
ممارسة حقهم في اإلضراب واالحتجاج؟ بل وما الـضير فـي أن تـشكل حـركتهم االحتجاجيـة القانونيـة                    

 ضغط شعبياً ضد حالة المراوحة في الحوارات السياسية الوطنية؟ أم أن هذا القطاع الواسع               الـمشروعة عامل 
هو ليس جزءاً من أبناء شعبنا الذي يحق له التساؤل واإلدالء بالرأي حول أسباب استمرار الـشرخ الـسياسي                   

  الداخلي وعدم التقدم خطوات جدية على طريق جسره؟
 القطاع الواسع لحقه في اإلضراب والتعبير عن الـرأي، يجـب أن يكـون               في كل األحوال، فإن ممارسة هذا     

مكفوالً ومصاناً، ومن غير الالئق على اإلطالق أن تتم مواجهته بلغة االتهام وسياسة إدارة الظهر، بل إن مـن                   
ي، واجب الفصائل السياسية أن تقف إلى جانب هؤالء الموظفين، وذلك باعتبار هذه الفصائل أدوات نضال شعب               

وشيئاً آخر غير السلطة التنفيذية للسلطة الوطنية، وهذا ما يجب أن تراه كافة الفصائل كدور ومهمات لها، أمـا                   
غير ذلك، فال يعدو كونه فهماً مغلوطاً، وينطوي على عدم التفريق بين السلطة والفصائل مـن حيـث الـدور                    

 ما هو الفرق بين أدوات الحكم وأدوات النضال         والمهمة، وذلك حتى لو كان الحديث متعلقاً بحزب السلطة، وإال         
الذي ال يمكن اختزاله حسبما نعتقد على النضال الوطني ضد االحتالل، وإن كان هو طابعه الغالب في مرحلـة     
التحرر الوطني التي يعيشها شعبنا، بل إن له شقه الديمقراطي االجتماعي الذي يشتمل فيما يشتمل علـى حـق                   

شرائح االجتماعية المغبونة والمتضررة في االضراب والتعبير عن الرأي، وعليه فإن ما            القطاعات والفئات وال  
يقوم به موظفو القطاع العام من اضرابات ليس بدعة تستوجب المحاربة، بل هو ممارسـة لحـق تـستوجب                   

ـ                  ج بهـا   إنصات السلطة التنفيذية التي يقع على عاتقها، وفي صلب واجباتها إيجاد الحلول للمـشاكل التـي يع
  .المجتمع

 28/8/2006األيام الفلسطينية 
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  هل تريد حماس فعال حكومة وحدة وطنية؟ .68

  هاني المصري      
رغم التراجع الشكلي الذي ابدته حركة حماس ورئيس الحكومة اسماهيل هنية عن الشروط التي وضعها االخير                

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

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

سراح الوزراء والنواب، وان يكون رئيس الحكومة المقبلة من حماس وان يتم تشكيل هذه الحكومة حسب حجم                 
الكتل المشاركة في المجلس التشريعي، وان ترافق المشاورات لتشكيلها مشاورات لتفعيـل واصـالح منظمـة                

تعلق في جوهرها باعتبار مـا تـضمنته        التحرير وضم الفصائل التي ال تزال خارجها، نعرف ان المشكلة ال ت           
شروطاً او متطلبات، بل ما تدل عليه من عدم وجود نية جدية لتشكيل حكومة وحدة وطنيـة تجـسد مـشاركة              
حقيقية، وتكون قادرة على تقديم الخدمات واالحتياجات للمواطنين وفك الحـصار المـالي والعزلـة الدوليـة،                 

  .ف االرض والبشر والحجر وتصفية القضية الفلسطينيةوالتصدي للعدوان االسرائيلي الذي يستهد
ما سبق ال ينفي ان يكون رئيس الحكومة المقبلة من حماس، وال رفض ان تحصل حماس على عـدد مقاعـد                     

وال رفض تفعيل المنظمة، ولكن قبل الحديث عن المقاعد الوزارية وحصص الفصائل ال بـد               . اكبر من غيرها  
فهذه الوثيقة  . وال تكفي هنا االشارة الى وثيقة االسرى      . ي ستعتمده الحكومة المقبلة   من التوقف امام البرنامج الذ    

  .نفسها تتضمن ضرورة بلورة خطة سياسية قادرة على الفعل
وبصراحة ومن دون برنامج سياسي تعتمده حكومة الوحدة الفلسطينية ويكون قادراً على االقالع وفك الحصار               

 الفعلية ومحاربة الفوضى والفلتان األمني وتوحيد وتنظيم مرجعيـة المقاومـة            والعزلة الدولية وتحقيق الوحدة   
واذا كانـت حمـاس   . وتحقيق الخدمات واالحتياجات للمواطنين فال معنى للحديث عن حكومة وحـدة وطنيـة          

وغيرها من الفصائل غير قادرة على تمرير برنامج واقعي يحفظ الحقوق وغير قادرة على الحركـة وتجـاوز                  
ط الدولية عبر الموافقة عليها بصيغة فلسطينية مقبولة، فاالولى البحث في تشكيل حكومـة خبـراء مـن                  الشرو

المستقلين او حكومة يترأسها الرئيس الفلسطيني او حكومة مختلطة سياسية تضم خبراء يـشارك بهـا ممثلـو                  
 -لمـسألة فلـسطينية     الفصائل من الصف الثاني، فالمسألة اذاً اعقد من شروط تضعها فتح وحمـاس وكـأن ا               

  .فلسطينية فقط
واذا عدنا الى تراجع حماس عن شروط هنية، فهو ظهر من خالل موافقتها على الشروع مع بقية الفصائل في                   

ومـن الطبيعـي ان     . حوار يستهدف التوصل الى وثيقة تحدد أسس ومتطلبات تشكيل حكومة الوحدة الوطنيـة            
يد على الاخالقية والوطنية البحث في تشكيل حكومـة وحـدة           تطرح حماس المطالب المذكورة من خالل التأك      

وطنية بينما الحكومة الحالية موزعة ما بين معتقل او مطارد، وبينما حوالي ثلث اعضاء المجلـس التـشريعي                  
بعضهم حوكم والبعض اآلخر معرض للمحاكمة ومن تبقى        . وعلى رأسهم رئيس المجلس يقبعون وراء القضبان      

  .يل كورقة ابتزاز تستهدف االسراع باالفراج عن الجندي االسرائيلي االسيرتتعامل معهم اسرائ
قبل بدء المشاورات لتشكيل حكومة جديدة، خصوصاً اذا كان المقصود حكومة وحدة وطنية، ال بد مـن حـسم                   

هـا  فتعامل الحكومة الحالية مع االمور على أن      . مصير السلطة الوطنية، واشدد على السلطة وليس الحكومة فقط        
على خير ما يرام وأنها قادرة على القيام بعملها واالستمرار رغم الحصار المالي والعدوان العسكري واعتقـال                 
النواب والوزراء، ما هو اال فئوية ونوع من التضليل للنفس ولآلخرين، فالحكومة في حالة شلل، واالوضـاع                 

ور، وذلك رغم المسؤولية الكبرى لالحتالل عما       االقتصادية واالمنية في ترد مستمر ينذر بالشرور وعظائم االم        
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ولكن هذا ال يعفي الجميع وخصوصاً الحكومة من مسؤولياتهم لمواجهة هذا التردي ووقفـه        . آلت اليه االوضاع  
  .قبل ان تصل االمور الى نقطة الالعودة

نـواب لتـشكيل   في هذا السياق ال معنى لوضع شروط تتعلق بفك الحصار المالي واطالق سراح الـوزراء وال   
ان تـشكيل   . بل يجب وضع هذه الشروط وغيرها الستمرار وجود السلطة بكل مكوناتها          . حكومة وحدة وطنية  

السلطة يمثل انجازاً وطنياً، رغم القيود المجحفة التي كبلتها منذ البداية، ورغم السعي االسرائيلي لتحويلها الـى               
ئيل فشلت في تحقيق هذا الهدف اال ان الضرورة الوطنيـة           ومع أن اسرا  . اداة طيعة لحراسة األمن االسرائيلي    

فاالستمرار في محـاوالت احيـاء      . تفرض البحث الجدي في كل الخيارات والبدائل بما فيها خيار حل السلطة           
سلطة مشلولة ومحاصرة، معرضة لعدوان دائم، وتعفي االحتالل من مسؤوليته عن االراضي التـي يحتلهـا،                

السلطة بمهماتها ولو بالحد االدنى من دون القبول بالشروط االسرائيلية المعروفـة، لـن              وتجاهل استحالة قيام    
يؤدي على االرجح الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وال الى استمرار الحكومة الحاليـة، وال الـى انتخابـات                   

بات، وانما يقـود    مبكرة، وال الى حكومة طوارئ، وال الى عودة فتح الى الحكومة بانتخابات او من دون انتخا               
اما الى انهيار السلطة وما سيعنيه ذلك من فوضى ودمار وانقسام واقتتال او الى قيام سلطة عميلة تتسلم الحكم                   
على ظهر الدبابات االسرائيلية، وانطالقاً من االستفادة من اعتقال النواب والوزراء الذي يجعل من الضروري               

  .ملء الفراغ الذي نشأ عنه
سبق، فان حل السلطة ال يجب أن يكون الخيار الوحيد، بل ال بد من دراسة هذا الخيـار بكـل                    ولكن ورغم ما    
كما أن ردة الفعل على سياسة واجراءات االحتالل ليست ترفا اكاديميا، بل ان دراسـة هـذا                 . مسؤولية وجدية 

المـرجح، رداً علـى     الخيار تتطلب دراسة النتائج التي ستنجم عن حل السلطة، وما اذا كان من المضمون او                
التهديد بحل السلطة، ان تسارع اسرائيل الى تحقيق الشروط الكفيلة بقيام السلطة بعملها، مثل االنـسحاب مـن                  
المناطق أ و ب، وفك الحصار خصوصاً المالي، واالفراج عن المعتقلين خصوصاً الوزراء والنواب، والشروع               

 اقدام الفلسطينيين على حل السلطة واجبار اسرائيل علـى          في مفاوضات جدية قادرة على انهاء االحتالل خشية       
، 2002تحمل المسؤولية عن احتاللها، ام ان اسرائيل لن تخشى من حل السلطة النها تقوم بتقويضها منذ العام                  

ودفعتها للوقوف على حافة االنهيار، على أمل اعادة صوغها وفقاً للشروط االسرائيلية، وما دامت السلطة لـم                 
وهذا قـد   . كما تريد اسرائيل، او اصبحت عصية اكثر بعد فوز حماس باغلبية مقاعد المجلس التشريعي             تتحول  

يجعل اسرائيل غير ملتزمة كثيراً بحل السلطة، فمثل هذا االحتمال يفتح الطريق امام اسرائيل لتجـرب حظهـا             
على الفلسطينيين عبر التقاسـم     باقامة سلطة او سلطات جديدة عميلة لها، او ادخال االردن ومصر في الوصاية              

الوظيفي، وبما ال يضر باهداف واطماع اسرائيل بضم اكبر ما يمكن من االراضي، والتخلي عـن المنـاطق                  
  .المأهولة بالسكان، من دون تمكينهم من التحول الى دولة او كيان فاعل قادرعلى التأثير على اسرائيل

ي واميركي مع شروط استمرار السلطة السالفة الذكر، على         اذا لم تتجاوب اسرائيل طواعية او تحت ضغط دول        
حل السلطة او تغيير وظائفها ووضعها في سياق اسـتراتيجية جديـدة            : الفلسطينيين التفكير جلياً باحد خيارين    

مختلفة، تقوم على ان عملية السالم ماتت، وانها غير مرشحة للعودة الى الحياة بسرعة، اي الكف عن رؤيـة                   
د افرازات اتفاق اوسلو، فهذا االتفاق تجاوزته اسرائيل، وليس هناك ما يشير الى انهـا فـي وارد                  السلطة كاح 

  .احيائه
اذا كان القرار الفلسطيني، كما يبدو عليه االمر حتى اآلن، هو االستمرار في الحفاظ على السلطة، ال بـد        : ثانياً

ة، عندنا وفي اي بلد في العـالم، ال بـد علـى             من التوضيح انه حتى تبدأ المشاورات لتشكيل اية حكومة جديد         
الحكومة القائمة ان تستقيل او تقال، او تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس، تماماً مثلما فعل وزير االتصاالت                 
جمال الخضري الذي سارع بوضع استقالته تحت تصرف رئيس الحكومة تسهيالً لنجاح المـشاورات لتـشكيل            

  .حكومة وحدة وطنية
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 المشاورات مع بقاء الحكومة على حالها، وفي ظل المراهنات على سقوطها تحت الضغوط واالعتقاالت               اما بدء 
االسرائيلية، او الرهان على التطورات االقليمية المقبلة بعد الحرب االسرائيلية على لبنـان، او بالتعامـل مـع                 

والتعامل معه، فما هي اال مناورات      الحكومة او السلطة كورقة مساومة من هذا الفصيل او ذاك، لالعتراف به             
  .من مختلف االطراف، يحاول فيها كل طرف ان يظهر امام الرأي العام بوصفه الطرف الحريص على الوحدة

سبب تراجع حماس الشكلي عن شروطها بتحويلها من شروط الى محددات، ان هـذه الـشروط اظهـرت ان                   
جديدة يمكن تفسيره بوصفه اعترافـاً بفـشل حكومـة          حماس ال تريد حكومة وحدة وطنية، الن تشكيل حكومة          

حماس وهي لم يمض على وجودها في الحكم سوى اشهر قليلة، كما يعني بالنسبة الى حماس اعطاء طوق نجاة                   
لحركة فتح التي تغرق في ازمتها بحيث ال تخشى حماس من منافسة فتح لها حتى لو تم اللجوء الى انتخابـات                     

  .مبكرة
وهـذا هـو    . تريد حماس توسيع الحكومة وتسميتها حكومة ائتالفية او حكومة وحدة وطنيـة           تأسيساً على ذلك    

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

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

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

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

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

 وعلى حماس ان تدرك ان نجاحها باالنتخابات باغلبية ليس نهاية التـاريخ الفلـسطيني، وال بدايـة النـضال                  
الفلسطيني، وان موقعها الجديد يفرض عليها مسؤولية كبيـرة اذ عليهـا أن تعتبـر ان التعدديـة والمـشاركة       
والديموقراطية هي نقاط القوة والمناعة الفلسطينية التي ستمكن الفلسطينيين من الصمود وستجعلهم قادرين على              

  .شعار آخرحماس وحدها لن تستطيع تحقيق ذلك، على االقل حتى ا. تحقيق النصر
واذا كان حزب اهللا استطاع ان يجلس في حكومة واحدة مع حزب الكتائب، فان حماس تستطيع المشاركة مـع                   

  .فتح في حكومة وحدة وطنية
  28/8/2006الحياة 
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  جمال المجايدة  .د
صبح المعبر مميتاً للشعب الفلسطيني بدالً      فقد أ . ما يجرى في معبر رفح مهزلة أوروبية بإخراج إسرائيلي بشع         

من أن يكون طريقا للتنقل والسفر الحر، تارة نسمع عن فتح المعبر وأخرى نسمع عن إغالقه بعـد سـاعة او                     
ساعتين في حين ينتظر اآلالف في الداخل والخارج الفرج لكي يتحركوا كل  في طريقه إلى فلسطين أو العـالم             

   .الخارجي
أتي من الجانبين األوروبي واإلسرائيلي ان هناك تهديدات أمنية محيطة بالمعبر، هـذا هـراء               والذريعة التي ت  

وعبث قاتل هدفه إذالل الشعب الفلسطيني،  واذا لم يعمل مراقبو دول االتحاد األوروبي على رفـع العقوبـات                   
إنهم يصبحون شركاء فـي  الجماعية التي تفرضها سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي على السكان المدنيين، ف         

   .الحصار البربري الوحشي على شعب فلسطين
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واضح أن دور مراقبي االتحاد األوروبي في معبر رفح يسهم في إجراءات الخنق والتضييق على سكان قطاع                 
غزة المدنيين كما أنه يسهم في فرض عقوبات جماعية على السكان المدنيين، فبدال من ان يلعب األوروبيـون                  

قيب تحولوا إلى دور الجالد المكمل لسطوة االحتالل اإلجرامي من خالل التالعب بحياة الناس وعـدم                دور الر 
احترام حقوق سكان قطاع غزة في حرية التنقل والحركة عبر معبر رفح البري، رئة القطاع الوحيدة مع العالم                  

   . الخارجي
حقوق المدنيين الفلسطينيين في قطـاع غـزة،        إننا نخشى أن يؤدي هذا الدور المريب إلى تصاعد االنتهاكات ل          

  .وخاصة حقهم في حرية التنقل والحركة، بما في ذلك مغادرة القطاع والعودة إليه
آب، خلـف    / اغـسطس  25 وحتى يوم    2006حزيران ، /  يونيو 25إغالق معبر رفح الحدودي منذ يوم األحد        

األراضي المصرية، وفي الجانب المصري من المعبر،       وضعاً إنسانياً كارثياً آلالف الفلسطينيين الذين علقوا في         
وقد توفي خمسة من هؤالء المرضى، وألحـق        . خاصة لمئات المرضى الذين أنهوا رحالت عالجهم في مصر        

الضرر البالغ بآالف الفلسطينيين من بينهم مئات العائالت الفلسطينية المقيمة في الخارج، والذين قدموا لزيـارة                
 إغالق المعبر، وباتوا مهددين بفقدان إقامتهم في البلدان التي يعملون فيها فضالً عن المئات               ذويهم وأقاربهم قبل  

من طلبة القطاع الدارسين في الخارج، والذين قدموا إلى القطاع لقضاء إجازاتهم بين ذويهم، والعودة لاللتحاق                
  .  بجامعاتهم في الخارج

نسحاب من معبر رفح، لضمان استمرارية تشغيله أمـام حركـة           لذلك فإننا ندعو هؤالء المراقبين إلى عدم اال       
القادمين والمغادرين من أبناء القطاع الذي تحول إلى سجن كبير لنحو مليون ونصف المليون فلـسطيني، مـن                  

  . دون توقف حفاظا على كرامة الناس وحقهم في التنقل
 المساهمة في أية أعمال ، قد تـشكل عقوبـات           لقد كان حرياً باالتحاد األوروبي منذ بداية األزمة االمتناع عن         

جماعية ضد السكان المدنيين، باعتبارها مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني، وخاصة اتفاقية جنيف              
ـ ساأ والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، كون دول االتحاد األوروبي أطرافاً             1949الرابعة لعام    ية س

حياز األوروبي بدا واضحا إلى جانب االرهاب االسرائيلي في قضية معاقبة الشعب الفلسطيني             فيها، غير أن االن   
  .جماعيا طيلة األشهر الثالث الماضية

  28/8/2006الخليج اإلماراتية 
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