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  حزب اهللا يعلن عن تدمير بارجة حربية واسرائيل تنفي واستمرار االشتباكات الحدودية  .1
 المقاومة االسالمية انها قصفت بصواريخ بارجة اسرائيلية قبالة ساحل هلنتأع ما 1/8/2006 النهار نشرت

كذلك اعلنت و. صور واصابتها، وذكرت مصادر امنية لبنانية لـالنهار ان النيران شوهدت تندلع في البارجة
ان اي وفي المقابل نقلت رويترز عن مصدر امني اسرائيلي  .المقاومة تدمير خمس آليات وايقاع اصابات فيها

  .سفينة اسرائيلية لم تصب بصواريخ قبالة ساحل لبنان
اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات النخبة في الجيش اإلسرائيلي ومقاتلي حزب أن  1/8/2006 البيان وذكرت

وتمكنت المقاومة من تدمير خمس , وأحبطت محاوالت توغل بالدبابات والمدرعات, اهللا في الجنوب اللبناني
فيما تواصل الطائرات اإلسرائيلية شن ,  جندياً إسرائيلياً بين قتيل وجريح11و وجرافة واسقطتدبابات للعد

فيما استشهد مدني في الناقورة، , شمال صور ,استشهد جندي لبناني وجرح ثالثة آخرونو. غارات مكثفة
المصنع وركاب سيارة قصفت على طريق بنت جبيل، وتعرض مركز , وطفلة وعجوز سبعيني في النبطية
وشنت الطائرات الحربية االسرائيلية غارة على شرق لبنان و قالت . الحدودي مع سوريا للقصف مجددا

 48مصادر امنية لبنانية انها حدثت بعد ساعات من تعليق آلة الحرب اإلسرائيلية قصف جنوب البالد لمدة 
ويين على االقل في الساعات وقالت المصادر ان الطرق قرب الحدود مع سوريا تعرضت لهجومين ج. ساعة

  .االولى من صباح االثنين
ان عدوانه متواصل باعتبار ما يجري فرصة ال  علناايهود أولمرت أن  1/8/2006 الخليج اإلماراتية ونقلت

تتكرر لتغيير قواعد اللعبة في لبنان، وإلى أن تنتشر قوات متعددة الجنسية في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية  
وادعى أن حزب اهللا مني بضربة كبيرة لن يتعافى منها إال بعد وقت طويل، غير أن مزيدا من  .السورية

صواريخه ستسقط على إسرائيل التي ستستمر في مطاردته في كل مكان وزمان، وشدد على أنه لن يكون هناك 
ي بلير أمس أنه سيصبح وأبلغ أولمرت رئيس الوزراء البريطاني تون. أي وقف إلطالق النار في األيام المقبلة

من الممكن تنفيذ وقف إلطالق النار عقب انتشار قوة دولية إلحالل االستقرار وتنتشر على الحدود الجنوبية في 
  . لبنان وعلى حدود هذا البلد مع سوريا

قال ن انفجارا استهدف دورية عسكرية إسرائيلية في  التلفزيون اإلسرائيلي إ أن 1/8/2006 الدستور واضافت
وقال التلفزيون إن التفجير ربما يأتي تضامنا من بعض . الجوالن مساء امس ، دون إشارة إلى أي خسائر

وأصيب خمسة مدنيين لبنانيين بجروح بينهم أربعة من موظفي الجمارك  .أهالي الجوالن مع مقاتلي حزب اهللا
قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا اللبنانية في غارتين شنهما الطيران اإلسرائيلي على األراضي اللبنانية 

كما قصف سالح البحرية  .، وذلك ضمن سلسلة غارات تستهدف نفس المكان لليوم الثالث على التوالي
اإلسرائيلي موقعا للجيش اللبناني عند جسر القاسمية شمال مدينة صور، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة 

أمس عدة بلدات بالقطاع الشرقي لجنوب لبنان بينها كفر شوبا وطالت الغارات االسرائيلية  .ثالثة آخرين
 شهيدا في بلدة 50من جهته يحاول فريق من الصليب األحمر انتشال جثث نحو  و.وأطراف كفر حمام وصريفا
وقال ناطق باسم الجيش االسرائيلي ان  . جثة26وقد تمكنوا بالفعل من انتشال . صريفا شرقي مدينة صور

ط اطلقتا باتجاه مستعمرة كريات شمونة دون ان توقعا اصابات مضيفا بيد انه لم يتم اطالق قذيفتي هاون فق
  .قذائف كاتويشا امس باتجاه اسرائيل

 في تبادل إطالق نار واشتباكات وصفتها  قتلوا جنود إسرائيليين3أن  1/8/2006 48عرب وجاء في موقع 
باح في القطاع الشرقي، في أطراف قرية عيتا الشعب في عنيفة تدور منذ ساعات الصالالمصادر اإلسرائيلية ب

وأعلن حزب اهللا عن تدمير دبابة كما . الجنوب اللبناني بين مقاتلي حزب اهللا ووحدات من الجيش اإلسرائيلي
  .وجرافة ظهر اليوم وإصابة من فيهما
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  أمريكا وراء ما يحصل والفرنسيون يريدون إعادة نفوذهم  : لحود .2
أعلن الرئيس اللبناني اميل لحود رفضه فكرة نشر قوات دولية متعددة الجنسيات فـي لبنـان                 :الخليج،  بيروت

، مشككا بأهداف هذه القوة، ودعا في المقابل إلى تعزيز قوات الطوارئ الدولية العاملـة فـي جنـوب لبنـان                   
المتحدة بأنها وراء ما يحـصل      واتهم الرئيس اللبناني، في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية، الواليات           . اليونيفيل

   .في لبنان اآلن، كما اتهم فرنسا بالرغبة في اعادة نفوذها في لبنان كما كان في عهد االنتداب
  1/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  بعث برسالة الى أنان بري .3

ان مـا اعلنتـه     رئيس نبيه بري برقية الى االمين العام لالمم المتحدة ، لفت فيها االسرة الدولية الـى                 الأرسل  
االمراالول، دفع جميـع الجنـوبيين،      :  ساعة انما يهدف الى امرين معا      48اسرائيل من وقف للغارات الجوية      

خصوصا ابناء القرى االمامية منهم، الى ترك منازلهم وترك الجنوب لتتمكن اسرائيل من تحويله الـى ارض                 
  . وبالتالي امتصاص مطلب وقف اطالق النارمر الثاني، امتصاص النقمة الدولية العارمة، ، واالمحروقة

  1/8/2006البلد 
  
   تحت القصف والمجازر  تفاوضال : عون .4

ستغرب ان يعلن مجلس االمن اسفه لمقتل هذه المجموعة مـن المـدنيين واالطفـال               ن: قال النائب ميشال عون   
يجة فعالة هو وقف فوري للنار ثم       واعتبر ان ما يؤدي اليوم الى نت       ضحايا قانا، فيما كان عليه ان يستنكر قتلهم،       

ولفت الى ان الموقف العربي كان اليوم افضل، وعادت مصر الى موقفها الـسليم، ونتمنـى                ،  الحديث السياسي 
على الدول العربية، وان لمصلحتها التاريخية ان تجتمع الجامعة العربية على االقل وتتخذ موقفًا محددا، واشار                

وتوجه الى االدارة االميركية قائال انها ال        ذت موقفًا سليما جدا بالنسبة الى االزمة،      الى ان الحكومة الفرنسية اتخ    
جوية، وفي الهدنة   قالوا هناك هدنة    : وأضاف. تستطيع ان تتحمل هذه الجريمة امام شعبها الطيب ولكن المضلل         

  .م المنطقةنجد صعوبة كبيرة في تموين الناس، لكننا نلحظ تسهيالً لهرب الناس ليكملوا تهدي
  1/8/2006النهار 

 
  اإلنجاز الوحيد في هذه الحرب هو للمقاومة  : بهية الحريري .5

  وسـيتم   أكدت النائبة بهية الحريري ان اإلنجاز الوحيد في هذه المعركة هـو للمقاومـة،             : صيدا،  محمد صالح 
إسرائيل لم تحقـق أي     واعتبرت الحريري أن    . تحرير كامل التراب الوطني، بما فيه المزارع وتحرير األسرى        

وقالت إن حزب اهللا حـزب      . ر المزيد من المجازر والتدمي     ارتكاب إنجاز من عدوانها المستمر على لبنان سوى      
 بتضامن كـل    2000لعب دوراً كبيراً في المقاومة والصمود واستطاع أن يحرر األرض في العام             ولقد   ،لبناني

  . اللبنانيين
  1/8/2006السفير 

 
   المقاومة لدخلت اسرائيل لبنان خالل ساعاتلوال: حزب اهللا .6

ن اسرائيل عاجزة عن اثبات اي حق اقال نائب االمين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسم :  يو بي آي،بيروت
 لتفرض وجودها بالقوة، وتتحمل 1948لها في احتاللها ومشروعها التوسعي، لذا تلجأ للغة المجازر منذ العام 

ثبت اليوم انه لوال أضاف أنه و .أسها امريكا كامل المسؤولية في بشاعة جرائم اسرائيل وعلي رىالدول الكبر
المقاومة لدخلت اسرائيل لبنان ببضع ساعات لتقتل اكثر وتتحكم بالميدان بما عجزت عنه من السماء، ولتفرض 
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ته بالكامل عن اي ممانعة الحلول السياسية التي تريدها، ولتبقي لبنان تحت النار قبل اي حل وبعده، ولتشل قدر
  .واي تثبيت لسيادته واستقالله

  1/8/2006القدس العربي  
 

  المجلس الشرعي ينتقد عرقلة قرار لوقف النار  .7
 المجازر التي ترتكبها قوات االحتالل االسرائيلي        في جلسة عقدها أمس    أدان المجلس الشرعي االسالمي االعلى    
ولي واالمم المتحدة العمل على استصدار قرار لوقف إطـالق النـار،            وآخرها مجزرة قانا، وناشد المجتمع الد     

ودعا الى محاكمة اسرائيل أمام المراجع الدوليـة        . منتقدا محاوالت بعض الدول عرقلة إصدار مثل هذه القرار        
قات استنفار كل الجهود والطا   ودعا إلى   . على ارتكابها جرائم حرب ضد االنسانية وإدانتها بصفتها دولة إرهابية         

االلتفـاف حـول    كما وأكد علـى     . واإلمكانات الوطنية لدعم صمود أهلنا الصامدين في وجه العدو اإلسرائيلي         
الدولة اللبنانية واالعتصام بشرعيتها واإلعراب عن التأييد الكامل للحكومة اللبنانية ولرئيسها في كل ما اتخـذه                

 دور الجيش اللبناني وقوى األمن الـداخلي        على راًوأكد أخي . ويتخذه من مواقف لوضع حد للعدوان اإلسرائيلي      
  .في حفظ أمن وسالمة البالد

  1/8/2006السفير 
  
  الشيعي األعلى يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بالمجازر  .8

عقد المجلس االسالمي الشيعي االعلى جلسة استثنائية بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد               
االسرائيلية في لبنان، ووقف اطـالق النـار فـورا           وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بالمجازر     ،  الناالمير قب 

  .  ورشة عمل العادة اعمار ما هدمته آلة الحرب االسرائيليةوإقامةوعودة النازحين الى بيوتهم ومدنهم وقراهم، 
  1/8/2006البلد 

  
  حر   مليون دوالر كلفة معالجة التلّوث الحالي في الب250 .9

 المدير العام لوزارة البيئة كلفة معالجة البقع النفطية على طول الشاطئ اللبناني، والتي وصلت الى الشاطئ                 قدر
وكانت المساعدة التقنية من دولة الكويت قد الى لبنـان،          .  مليون دوالر  250السوري في طرطوس، بما يقارب      

وتلقت وزارة البيئة رسـالة     . ت اسفنجية خاصة لشفطها   وهي كناية عن مواد كيميائية لتفتيت بقع النفط ووسادا        
من االتحاد االوروبي تعرب عن استعداد الجهات األوروبية المعنية للمساعدة في إرسال صور مـن األقمـار                 
الصناعية عن الشاطئ اللبناني قبل حصول الكارثة وبعدها، كنوع من المسح الجوي الذي يساعد على تحديـد                 

كما أبدت دولتا االمارات العربيـة المتحـدة والنـروج اهتمامهمـا            . نتشارها ومعالجتها حجم المشكلة وكيفية ا   
بالمساعدة، في انتظار ان تحدد وزارة البيئة في لبنان عن حاجاتها الحقيقية بعد االنتهاء مـن عمليـة المـسح                    

  . وتقدير نوع وكلفة المعالجة
  1/8/2006السفير 

  
  حتالل بالضرب بيد من حديدالمخابرات الفلسطينية تتوعد عمالء اال .10

أهاب جهاز المخابرات الفلسطيني بكافة المواطنين اتخاذ أعلى درجات الحيطة :  كامل ابراهيم-القدس المحتلة
وتوعد الجهاز كافة  .والحذر في ظل الظروف الحالية واإلبالغ عن أي مظاهر أو تحركات ألشخاص مشبوهين

على رؤوسهم بيد من حديد، معتبرا أنهم يعملون ضد مصلحة وطنهم المتعاونين العمالء مع االحتالل بالضرب 
ودعا المكتب اإلعالمي للمخابرات . وشعبهم، داعيا إياهم للعودة عن طريقهم وااللتفاف حول مصلحة قضيتهم

 إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ونبذ كافة الخالفات والكف عن سياسة أمسالعامة الفلسطينية في بيان 
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لتخوين والتكفير والتحريض من أي جهة كانت والحفاظ على وحدة الدم الفلسطيني في ظل الهجمة العدوانية ا
 الفلسطيني أن قتل األمنيواعتبر الجهاز  .اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني وازدياد ضراوتها يوما بعد يوم

بة تعبير عن حالة ال أخالق وصل لها األطفال واألبرياء والمدنيين وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها بمثا
  .االحتالل وجنراالته

1/8/2006الرأي األردنية   
 

   تحذر من نية اسرائيل القيام بعملية واسعة في غزةوأوروبيةتلقينا رسائل اقليمة : هنية .11
 ما جري ويجري في لبنان وفلسطين ناجم عن أنادعاءات اسرائيل  رئيس الوزراء الفلسطيني  نفى:معا -غزة
تلقينا : واضاف قائال  .ملية خطف الجنود االسرائيليين الثالثة سواء هنا في غزة او هناك في جنوب لبنانع

 وفلسطينية كلها تحذر من نية اسرائيل القيام بعملية واسعة في قطاع غزة وأوروبية اقليمة أطرافرسائل من 
 ذلك أنواعتبر  .الجندي االسرائيلي واستهداف قيادات ورموز وتدمير بني تحتية وكل ذلك قبل عملية خطف 

يدل على وجود خطة مبيته ومقرة مسبقا بهدف المس بمعنويات الشعب الفلسطيني ومن ثم اللبناني بهدف كسر 
 المشاريع االسرائيلية أمام التي تقف سدا منيعا األمة مواقع الممانعة في هذه وإسقاط الصمود والمقاومة إرادة

عادة رسم معالم إلى محاولة إسرى  قضية الجنود األى او فلسطين تخطلبنانري في  ما يجأن ورأى .األمريكية
  .وسط الجديدالشرق األ

1/8/2006القدس الفلسطينية   
  

   على جبين المجتمع الدوليوصمةمجزرة قانا : عباس زكي .12
وقال  .ليوصف ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت مجزرة قانا بوصمة عار على جبين المجتمع الدو

 إلى، الذي وصل اإلرهابين المجتمع الدولي بصمته القاتل ساهم في تمادي العدوان االسرائيلي  إفي بيان له
 واالستقرار فعليه األمن وتحقيق اإلرهابأن من أراد محاربة  وأضاف .درجة االنحطاط الهمجي العنصري

الذي يشكل عنصر الكراهية وعدم االستقرار في  واإلرهاب االحتالل االسرائيلي، الذي يمثل أعلى أشكال إنهاء
  .، مطالبا القادة العرب بعقد قمة عربية طارئةاألوسطمنطقة الشرق 

  1/8/2006النهار 
  

  شعث يكشف تفاصيل صفقة مرتقبة لتبادل االسرى .13
 سراح إلطالق مرحلة متقدمة إلىن هناك مفاوضات وصلت أنبيل شعث . كد دأ:  مراسل القدس الخاص-غزة 

 أسير مع 700 إلى الفلسطينية قد يصل عددهم األسرى مجموعة من إطالق مقابل األسيرلجندي االسرائيلي ا
سر أ العدوان االسرائيلي على شعبنا سيترك آثارا تدميرية إثر قضية أن إلى النار مشيرا إلطالقوقف متبادل 

وأضاف خالل  .ر والبنى التحتية من مائة شهيد وتدمير عدد كبير من المنازل والجسوأكثرالجندي فهناك 
 النار حتى إطالق وتثبيت وقف األسير ننتظر االنتهاء من قضية الجندي إننا: زيارته لموقع الحرس الرئاسي

نتمكن من إعادة بناء ما دمره االحتالل واستئناف المفاوضات لتحقيق االنسحاب من الضفة الغربية وحل قضية 
ن حكومة وحدة وطنية يعترف بها المجتمع الدولي ستنهي موضوع أكد أو. القدس والالجئين وفتح المعابر

 عن عائدات باإلفراجطالب الجانب االسرائيلي والعزلة وسترفع الحصار عن شعبنا وستفيد الدعم المالي لشعبنا 
  معركتنا مع االسرائيليينأنضاف أو . الرواتب للموظفينأزمةالضرائب والجمارك الفلسطينية لتساهم في حل 

ن أ إلىشار شعث أو . مازن متواصلة أبولم تنته بعد فمعركة التفاوض التي بدأها ياسر عرفات وأكملها
وعلى صعيد آخر أدان شعث مذبحة قانا الثانية . االسرائيليين ال زالوا يرفعون شعار ال يوجد شريك فلسطيني

يي واللبناني اللذين تربطهما قواسم  ليست المذبحة االولى التي ترتكب بحق الشعبين الفلسطنأنها إلىمشيرا 
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ن أ الفلسطينية حيث األزمة اللبنانية بعد اسر الجنديين وما تبعها تختلف عن األزمة أن إلىوأشار  .مشتركة
  .الفلسطينيين مرتبطون مع االسرائيليين باتفاقيات يماطل الجانب االسرائيلي في تنفيذها

1/8/2006القدس الفلسطينية   
  

   ال حديث عن حكومة جديدة قبل االفراج عن الوزراء والنواب المعتقلين :رئيس الوزراء .14
 حديث عن تشكيل الحكومة الجديدة أي أن أكدلكنه  . ترحيبه بتشكيل حكومة وحدة وطنية اسماعيل هنيةاعرب

كيل  نقوم بتشأن ال يمكن وأضاف وبعد خروج الوزراء والنواب من السجون األزمة بعد انتهاء هذه إالال يكون 
ن تكون مبنية على نتائج االنتخابات أي تشكيلة حكومية يجب أن أكد أو. حكومة في ظل وجودهم هناك

ن تشكل الحكومة وتفتح الباب أ برلمانية لحركة حماس وبالتالي هي التي يجب أغلبية من أفرزتهالتشريعية وما 
 طرحت مبادرة تضمنت نقاطا ست  الحكومةأنوكشف  .على مساحة مشاركة لكافة القوى والكتل البرلمانية

ورفض تحديد .  حال سياسيا ودبلوماسيااألسير حل لقضية الجندي إليجادواحدة منها استئناف المفاوضات 
 االسرائيلي لدى المقاومة واألسير االسرائيليين لدى حزب اهللا األسيرين مسالة الربط بين إزاءموقف حكومي 

 الجند والتي لها رؤيتها لهذا تأسر المسالة هي لفصائل المقاومة التي ههذ مهمة الربط بأن إلىالفلسطينية مشيرا 
  .الموضوع

1/8/2006القدس الفلسطينية   
  

  إسرائيل تفرج عن النائب الثاني لرئيس البرلمان الفلسطيني  .15
 عن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أفرج الجيش االسرائيلي:  أ ف ب، د ب أ-رام اهللا

 يوما التهامه باالنتماء 26 دوالر بعد اعتقال دام 2400حسن خريشة بكفالة مالية مقدارها عشرة آالف شيكل 
 عنه اعتقاله مع النواب والوزراء بأنه شكل اإلفراجووصف خريشة في تصريحات صحفية عقب .  حماسإلى

سطيني الذي توجه لصناديق االقتراع من أشكال االبتزاز السياسي والقرصنة االسرائيلية بحق إرادة الشعب الفل
وفي سياق متصل، أفاد المحامي مصطفى .  كانون الثاني الماضيأواخرفي انتخابات حرة ونزيهة في 

 والمعتقلين في جنين أن المحكمة العسكرية االسرائيلية األسرىالعزموطي من جمعية أنصار السجين لرعاية 
 آب من 29 عمر عبد الرازق بناء على طلب من هيئة الدفاع إلى في سالم أجلت محاكمة النواب ووزير المالية

 األسبابوأشار إلى أن ذات المحكمة أجلت محكمة رئيس بلدية جنين ورئيس بلدية قلقيلية ونائبه لنفس . الحالي
  .ونفس التاريخ

1/8/2006الدستور   
  

  خريشة يدعو الى دراسة امكانية حل السلطة .16
عادة تقييم وجود السلطة الوطنية إالدكتور حسن خريشة امس الفلسطينيين الي دعا  :رام اهللا ـ من وليد عوض

 طبيعتها المتمثلة بين ى العالقة الفلسطينية االسرائيلية الوإعادة حلها بشكل جدي، إمكانيةالفلسطينية ودراسة 
طة وبقائها  ضرورة بحث وجود السلىوشدد خريشة في حديث مع القدس العربي عل .االحتالل والشعب المحتل

ن نبحث في ضرورة وجود السلطة هل يخدم الشعب الفلسطيني ام ال؟ واشار خريشة الي اهمية أقائال علينا 
اعادت العالقة ما بين االحتالل االسرائيلي والفلسطينيين الي وضعها الطبيعي وهو بان هناك احتالال وهناك 

ها الي ان وجود السلطة واالشتراطات المترتبة شعب محتل مسموح له مقاومة االحتالل بشتي الوسائل، ومنو
 .علي وجودها يؤثر علي المقاومة

1/8/2006القدس العربي   
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  المقاومة الفلسطينية تطلق الصواريخ على المستعمرات االسرائيلية .17
اعلنت سرايا القدس ـ الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي عن نجاة قائدها في طوباس صالح صوافطة 

وقالت السرايا في بيان بثه موقع الجهاد على . حمد نزال من قادة السرايا من محاولة اغتيال اسرائيليةومعه ا
االنترنت، ان قوات االحتالل نصبت مساء اول من امس كمينا لصوافطة ونزال في محيط منزل االول في 

ا وحصرها وتمشيطها طوباس واطلقت النار وفشلت في تصفيتهما كما فشلت في اعتقالهما رغم مطاردتهم
في المقابل واصلت المقاومة الفلسطينية قصف البلدات االسرائيلية القريبة من غزة بصواريخ محلية  .للمنطقة
فاعلنت سرايا القدس في بيان لها ان مقاتليها قصفوا صباح امس بلدة سيديروت بصاروخين من طراز . الصنع
لدين القسام مسؤوليتها عن قصف عدة أهداف ومدن وأعلنت كتائب عز ا .، أحدثا أضرارا مادية3قدس 

وقالت كتائب القسام إن القصف استهدف كيبوتس ياد مردخاي شمال غزة ومستوطنة . إسرائيلية بالصواريخ
كما أعلنت كل من كتائب شهداء االقصى  .ناحال عوز وقرية زراعية إسرائيلية شرق قرية عبسان جنوب غزة

سؤوليتهما المشتركة عن إطالق ثالثة صواريخ نحو موقع كرم أبو سالم العسكري وكتائب المقاومة الوطنية ، م
  .شرق رفح

  1/8/2006الشرق األوسط 
  

   العامة حول مصادرة الجيش اللبناني منصة صوارخ لهللقيادةبيان  .18
  :أصدرت القيادة العامة امس بياناً جاء فيه
ملياً امام خطورة ما اقدم عليه الجيش اللبناني اول من  القيادة العامة –توقفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

. امس حيث قام بضبط منصة الطالق الصواريخ تابعة للجبهة في حوش القنعبة واعتقل احد االخوة المناضلين
يهم الجبهة وهي تتابع بقلق عميق هذه االجراءات غير المفهومة وغير المبررة من جانب الجيش اللبناني، 

ع الحرب الوحشية الشرسة والمجازر الدامية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد المقاومة وضد والتي تتزامن م
  :شعب لبنان، ان تعرب عن ادانتها واستنكارها الشديدين لهذا التصرف غير المسؤول، وتؤكد ما يأتي

ض فيه المقاومة  ان ما اقدم عليه الجيش اللبناني في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان وتتعر– 1
للتصفية والقتل، يأتي استجابة المالءات قوى خارجية معروفة هدفها االول واالخير ضرب سالح المقاومة 

  .والسالح الفلسطيني المقاوم في لبنان
 اننا نؤكد ان هذا الحادث لم ولن يفت في عضدنا او يحرف بوصلتنا قيد انملة عن مواصلة دعـم وتأييـد                      – 2

  .نملك من ناس وعتاد واموال وقواعد واسلحة في مواجهة االعتداء الصهيوني اآلثمالمقاومة بكل ما 
 نؤكد اننا من اآلن فصاعداً لن نجلس مكتوفي االيدي حيال مثل هذه االستفزازات، وان ما من جهة في – 3

  .االعداءلبنان وفي العالم، كائنة من تكن، يمكنها منع السالح المقاوم من صب نيرانه جحيماً فوق رؤوس 
1/8/2006النهار   

 
   تجسيد لفشل إسرائيل في لبنان  قانامجزرة : فتح .19

أكد أحمد عبد الرحمن الناطق أمس أن المجزرة اإلسرائيلية في قانا تمثل تعبيرا صارخا عن فشل اآللة 
دولة زال الوهم وظهرت إسرائيل على حقيقتها ك: وأضاف .العسكرية اإلسرائيلية في تحقيق أي حسم في لبنان

ليس لديها ما يحميها من صواريخ المقاومة اللبنانية فأرادت ضرب األبرياء ليرتد الوضع الوطني الصامد 
وأدان عبد الرحمن الموقف الدولي الذي تسيطر عليه أمريكا، مشيرا إلى رفض . وتنقسم الجبهة الداخلية اللبنانية

دى تأييد حركة فتح للشعب اللبناني حكومة ومقاومة وأب. مجلس األمن الدولي وقف إطالق النار وإدانة إسرائيل
  )أ.ب.د( .واصفا ما يقوم به حزب اهللا بالحق المشروع ضد إسرائيل العدو األول للبشرية

1/8/2006الخليج اإلماراتية   
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  جمع الوزاراتومقصف منازل ناشطين في غزة  .20
 اللجان في بيت حانون مسؤولمنزل قالت لجان المقاومة الشعبية إن صاروخا أصاب :  عالء المشهراوي-غزة

 كما دمر صاروخ .شمال غزة، وأصاب الحطام والزجاج المتطاير شقيق الناشط وشقيقة زوجته بمنزل مجاور
 وقال جيش االحتالل إن .بمدينة غزة، إال أنه لم يصب أحد في الهجوم إسرائيلي منزل عضو بحركة حماس

وأفاد شهود عيان أن الطائرات المروحية الحربية اإلسرائيلية . الهجوم الجوي استهدف بناية تستخدمها الحركة
أرض على األقل على مبنى -التي حلقت فوق مدينة غزة بشكل مكثف أطلقت عند منتصف الليل صاروخين جو

مجمع أبوخضرة والذي يحوى عددا من الوزارات الحكومية وسط مدينة غزة حيث سمع دوي انفجارات قوية 
  .في المكان

1/8/2006د اإلماراتية االتحا  
 

  المجلس الوزاري المصغر يصادق على توسيع الحملة البرية  .21
المصغر انعقد وأجمع على توسيع العـدوان       االسرائيلي  المجلس الوزاري    أن   1/8/2006 48 عرب   نشر موقع 

لطـاقم  فقد صـادق ا   . على لبنان، وتكثيف الحملة البرية والهدف هو تدمير مواقع حزب اهللا على طول الحدود             
لم يعترض أحد من الـوزراء، فقـط امتنـع عـن            و توسيع عمليات الجيش في لبنان،        على سياسيال -األمني

  .التصويت الوزير إيلي يشاي
 ثالثة ألوية هي غوالني والناحل الى لـواء مـشاة،            عملية التوغل  ستشارك في انه   1/8/2006النهار  وذكرت  

وسبق  .مناطق جديدة لم تكن مسرحاً لعمليات الجيش حتى اآلن        وستتقدم على ثالثة محاور مختلفة للوصول الى        
 تموز، غداة أسر حزب اهللا للجنديين االسرائيليين ان اشارت الى           13لمعلومات استخبارية اسرائيلية سربت في      

ان الهجوم البري ستقوم به ثالثة ألوية هي غوالني وباراك واللواء السابع المـدرع، وان وجهتهـا األساسـية                   
  . صيدا وصور والليطانيستكون

  
  سننهي الحرب عندما ينتهي التهديد الجاثم فوق رؤوسنا: أولمرت .22

قال ايهود اولمرت في خطاب امام رؤساء بلديات المدن الشمالية عقد في تل ابيب مساء امـس، ان اسـرائيل                    
ين ودفع االرهـابيين  ستواصل القتال وان الهجوم سيتوقف فقط عندما نحقق اهدافنا ومنها عودة الجنديين االسير    

عنـدما  ) الحـرب (واستطرد قائال سننهيها    . وتابع القول انها فرصة لتغيير قواعد اللعبة في لبنان        . الى الوراء 
ودعـا  .ينتهي التهديد الجاثم فوق رؤوسنا، عندما يعود جنودنا المخطوفون ونتمكن من العيش بأمان في منازلنا              

 فقال يجب ان نكون مستعدين لتحمل االلـم وذرف الـدموع وتقـديم              اولمرت االسرائيليين الى تحمل المعاناة،    
ووعد بتعويض العاملين ورجال االعمال المتضررين في شمال اسـرائيل جـراء الحـرب والقـصف       .الدماء

وعبر اولمرت عن اسفه للبنانيين على المعاناة التي لحقت بهم وكان اخرها مقتل اكثـر          .الصاروخي لحزب اهللا  
وقال ان اسرائيل تأسف لاللم الذي سببته لكم لكنـه          . ظمهم من االطفال في مجزرة قانا الثانية       مدنيا مع  60من  

  . اضاف انه لن يعتذر عن هجومه على جماعة حزب اهللا
1/8/2006الشرق األوسط   

  
   على تعويض المزارعين وقطاع السياحة اتفاق .23

ق لتعويض المزارعين وقطـاع الـسياحة عـن         توصلت وزارة السياحة والزراعة والمالية اإلسرائيلية إلى اتفا       
وقد صادقت وزارة المالية والحكومة على االتفـاق وسـيقدم          . األضرار الغير مباشرة التي تسببت بها الحرب      

مزارعو خط المواجهـة سيحـصلون علـى        .  اجتماعي ومن ثم إلى لجنة المالية      -لمصادقة الطاقم االقتصادي  
والمناطق التي أعلن عنها وضع خاص سيحصل المزارعـون         . من مصروفات اإلنتاج  % 100تعويض بنسبة   
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 سيحصل على تعويض على أضرار غير مباشرة بتـأثير          -قطاع السياحة    .من مصروفات اإلنتاج  % 60على  
الحرب، وسيتم دفع التعويض عن طريق مؤسسة ضريبة األمالك، ويأخـذ بعـين االعتبـار الخـسارة فـي                   

  فاق على ان يتم دفع التعويض بعد أن تعلن الحكومة نهاية الحربوينص االت .المدخوالت في فترة الحرب
31/7/2006 48عرب   

 
   محاولة تنفيذ عمليات  في حيفا بعد معلومات عنطوارئحالة  .24

اعلنت حالة طوارئ شاملة في مدينة حيفا لعدة ساعات، أمس، بدعوى وصـول معلومـات الـى المخـابرات                   
 صوب المدينة الساحلية التي تتعرض لقصف يومي بصواريخ حـزب اهللا            االسرائيلية تفيد بأن فلسطينيين انطلقا    

وقد ألغيت حالة الطوارئ بعد أن زعمت الـشرطة أنهـا اعتقلـت              .اللبناني لتنفيذ عملية تفجير كبرى بداخلها     
وقال الناطق  . الفلسطينيين وهما على مشارف المدينة وبحوزتيهما عبوتين ناسفتين خططا لتفجيرهما في المدينة           

 انذارا تجمعت لدى المخابرات حول خاليا مسلحة فلسطينية انطلقت من عدة مواقع             16العسكري االسرائيلي ان    
ودعت المواطنين الى الحذر الشديد واإلبالغ عن أية        . في الضفة الغربية باتجاه اسرائيل من أجل تنفيذ العمليات        

  .حركة أو أشخاص مشبوهين
1/8/2006الشرق األوسط   

  
  حزب اهللا سيخرج من الحرب منتصراً  : ليةصحف إسرائي .25

تحت عنوان العودة إلى ارض الواقع شبه رافي مان المواجهة مع حزب اهللا كحرب مع الجن الذي يخرج مـن                    
الظالم مشيرا الى كمائن حزب اهللا والعبوات الناسفة والمروحيات المتصادمة مع بعضها بعضاً والمصابين من               

الكاتب بما تقوله القيادة اإلسرائيلية إذ يقول إذا لم يحدث تغير درامـاتيكي فـي               وشكك   .جنودنا بنيران رفاقهم  
بإمكان المـسؤولين عـن     .. الوضع فستخرج إسرائيل من هذه الحرب مع إنجازات شحيحة في أحسن األحوال           

المخازن في حزب اهللا أن يسجلوا انخفاض مخزونهم بثالثة آالف صاروخ، ولكن ما زالت لديهم فـي بـاطن                   
وال يخفي الكاتب حقيقة القيادة المتماسكة والواثقة التي يمثلها أمين عام حزب            . ألرض عشرة آالف قطعة فتاكة    ا

. حسن نصر اهللا، القائد والرمز، العباءة واالبتسامة، سيبقى أمام شاشات التلفاز          : يقول الكاتب . اهللا لهذه المواجهة  
  . األحوال ما زالت دقيقةرسائله تبقى حادة وواضحة مثل الصاروخ، وفي أغلبية

 ودبابات  وبين تنظيم عصابات،      15كم مرة يتوجب أن نُذكر أن الصدام بين جيش مسلح بطائرات اف           : وتساءل
ولماذا يدخل الجيش اإلسرائيلي إلى معركة لم يستعد لها ولم يجهز نفسه            . لن ينتهي بانتصار ذلك الجيش الضخم     

تس عكيفا الدار من تصريحات قادة إسرائيل وحديثهم المتكرر عن          وسخر المراسل السياسي لصحيفة هآر    . لها؟
ألول مرة منذ حـرب االسـتقالل       : يقول الكاتب . النصر، معتبرا بالمقابل أن حزب اهللا هو الذي يعلن انتصاره         

. يضطر اإلسرائيليون إلى االختباء في المالجئ أليام طويلة، بينما تسنى لبعضهم أن يذوق طعم اللجوء المرير               
حتى يخضع جيوش مصر وسـوريا واألردن،       ) 1967(احتاج لستة أيام فقط في حزيران       ) اإلسرائيلي(لجيش  ا

. بينما ال ينجح اآلن مع قدراته المتطورة جدا في إخضاع الميليشيات اللبنانية على مدار ثالثة أسابيع متواصـلة                 
ومهمـا كـان    . سم مرفوعة الرأس  حزب اهللا يطلق اآلن على قرية مارون الراس التي شهدت معارك عديدة ا            

. مكانة محترمة ومشرفة في ألبومات االنتصار العربيـة       ) حزب اهللا (موعد انتهاء الحرب في الشمال، فقد تبوأ        
 - حتى بناء على الخطة التي تحملها كوندوليزا رايـس         -أضف الى ذلك أن حزب اهللا سيخرج من هذه الحرب         

من أيدي اسرائيل والبقاء في نفس الوقت مع جزء ملمـوس مـن             مع تحرير األسرى اللبنانيين ومزارع شبعا       
ويسخر ناحوم برنياع في مقالة بصحيفة يديعوت من وزير الحـرب اإلسـرائيلي              .ترسانة السالح التي يمتلكها   

ويذكر الكاتب بأن بيرتس    . الذي كان يصنف بأنه من الحمائم وكذا األمر بالنسبة لإلخفاقات التي يمنى بها جيشه             
الوزراء اولمرت ليست لديه الخبرة الكافية نصراهللا ذكر ذلك في مؤتمره الصحافي بعيد عمليـة أسـر                 كرئيس  
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لألسف الـشديد، تُـسمع   . ليكف عن تهديد نصر اهللا .. ليهدأ.. ليشرب الماء : يقول برنياع عن بيرتس   . الجنديين
  . هذه التهديدات الصادرة عنه جوفاء

1/8/2006الخليج اإلماراتية   
  

       الثانية من فجر األربعاءينتهيلغارات تعليق ا .26
قالت متحدثة باسم الجيش االسرائيلي ان تعليق هجمات سالح الجو في لبنان بدأ عند الساعة الثانية مـن فجـر                    

واعربت المتحدثة عـن اسـفها      . االثنين بالتوقيت المحلي وينتهي بالتالي عند الساعة الثانية من فجر االربعاء          
  وكاالت. اني في القصف االسرائيلي على صور امسالستشهاد جندي لبن

1/8/2006السفير   
 

   أيام 4 أو 3 الحرب بعد بتوقفتوقعات إسرائيلية  .27
 في مقابل التصريحات الرسمية ألركان الدولة العبرية بأن وزيرة الخارجية األميركية : أسعد تلحمي-الناصرة 

هاء حربها على لبنان، يسود اعتقاد في أوساط سياسية كوندوليزا رايس لم تُحدد السرائيل سقفاً زمنياً إلن
وإعالمية بأن هذه الحرب قد تتوقف مع إتخاذ مجلس األمن قراراً بذلك األربعاء أو الخميس المقبل، متوقعة أن 

وتشير تعليقات كبار الصحافيين إلى أن اسرائيل تجاوزت مرحلة ادراك  .تعجل المجزرة الثانية في قانا إتخاذه
انتصار عسكري، وباتت تبحث عن مخرج سياسي يحفظ ماء الوجه لمن أصدر القرار « في تحقيق فشلها

بالحرب، كاعتبار نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية مكسباً سياسياً بمقدور رئيس الوزراء ايهود اولمرت 
باتا مهمة غير واقعية، دحر حزب اهللا ونزع سالحه «تسويقه للرأي العام الذي أدرك هو اآلخر منذ أيام أن 

وقال وزير السياحة الناطق باسم الحكومة  .على رغم أنه ما زال يأمل بقيام الجيش بعمل ما يعيد له اعتباره
األمين العام لحزب اهللا السيد (اسرائيل اآلن في وضع استراتيجي أفضل مما يعتقدون و«اسحق هرتسوغ إن 

وأرى احتمال التوصل « الدولي يريد وقفاً سريعاً للنار وأضاف ان المجتمع. نصراهللا في وضع صعب) حسن
الى ذلك، نفت اسرائيل ان  .ثمة وقت متاح أمام اسرائيل لكنه محدد. الى تسوية سياسية في األيام القريبة معقوالً

وأكد مكتب رئيس الوزراء ان هذه . تكون وافقت على االنسحاب من مزارع شبعا، كما أفادت الصحف العبرية
  . لة ليست جزءاً من أي اتفاق محتمل لوقف النارالمسأ

1/8/2006الحياة   
 

  يضربون عن الطعام تضامنا مع ضحايا لبنانأسرى فلسطين  .28
 إضرابا عن الطعـام،  أمس أسيرا فلسطينيا في سجن النقب الصحراوي،      2320 نفذ أكثر من     : سمر خالد ،  غزة

 واحتجاجا على تـصعيد إدارة الـسجن لممارسـاتها          تضامنا مع ضحايا العدوان اإلسرائيلي على لبنان وغزة،       
وحذر األسرى من سخط وغليان تسود أوساطهم مما ينذر بانفجار الوضع االعتقالي بسبب عدم               .القاسية ضدهم 

تلبية اإلدارة ألي من مطالبهم واستمرار حجب البث التلفزيوني الفضائي عنهم لمنعهم من متابعة األحداث فـي                 
   .الخارج

  1/8/2006دنية الرأي األر
  

  ق الشامل على الضفة الغربية وقطاع غزة ال تفرض اإلغاالحتاللقوات  .29
 اإلسرائيلية فرض اإلغالق الشامل على الضفة الغربية وقطاع غزة بدءاً من مساء اليوم،              االحتاللقررت قوات   

 .يـات داخـل إسـرائيل     اإلثنين، وذلك بذريعة ارتفاع عدد اإلنذارات حول نية المنظمات الفلسطينية تنفيذ عمل           
 تمكنت من إحباط عملية انتحارية، يـوم أمـس، األحـد،            االحتاللوأشارت المصادر ذاتها إلى أن أجهزة أمن        
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وبحسب المصادر اإلسـرائيلية     .عندما قامت باعتقال فلسطيني على مفرق دير شرف القريب من مدنية نابلس           
  .ألخيرةفقد تم إحباط خمس عمليات انتحارية في األيام العشرة ا

  31/7/2006 48عرب 
 

  المراقبون األوروبيون ينفون إعادة فتح معبر رفح اليوم .30
 انه سيعاد فتح معبر رفح الحـدودي  امس مصادر أمنية فلسطينية   هأعلنت ما: 31/7/2006 48عرب   اورد موقع 

 فتح المعبر   وأوضحت المصادر انه سيتم   ،  جنوب قطاع غزة غدا الثالثاء للمغادرين من قطاع غزة إلى الخارج          
 فلسطيني عـالقين فـي      3500لمدة يومين فقط من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء لمغادرة حوالي             

وبينت المصادر أن األولوية فـي مغـادرة         .قطاع غزة منذ إغالقه في الخامس والعشرين من الشهر الماضي         
 يدرسون في الخـارج والحـاالت المرضـية         القطاع لهؤالء الذين لديهم إقامات في دول أخرى والطلبة الذين         

  .واإلنسانية
أكد متحدث بإسم المراقبين األوروبيين     أن   : من رفح  رامتان عن  نقًال 1/8/2006القدس الفلسطينية   فيما نشرت   

وقال المتحدث باسم المراقبين فى إتصال       .مساء أمس أنه تقرر عدم إعادة فتح معبر رفح  كما كان مقررا اليوم             
بهدف إعادة فتح المعبر إال أن اإلسرائيليين لم        % 90كالة انباء رامتان أنه بذلت جهود وصلت الى         هاتفى مع و  

  . اللحظة األخيرةفييستجيبوا لهذه الجهود 
  

   تدعو لقطع العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل فلسطينرابطة علماء  .31
ى التحرك          دعت رابطة علماء فلسطين الدول العربية التي تقيم         :  وائل بنات  ،غزة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل إل

ه ال                      ى أن شيرة إل ادة، م السريع والجاد من أجل لجم العدوان اإلسرائيلي وعدم االآتفاء ببيانات الشجب واإلدانة المعت
 .أقل من طرد سفراء االحتالل اإلسرائيلي من البالد العربية وآذلك سحب السفراء العرب الموجودين في إسرائيل                 

ادة                     وقالت ال  افزًا لق ا، يجب أن تكون ح شعة في قان ة للمجزرة اإلسرائيلية الب شاهد المؤلم ا إن الم رابطة في بيان له
رائيلي  دوان اإلس م الع ن أجل لج اد م سريع والج ى التحرك ال ة واإلسالمية عل ة العربي شعوب  .األم ان ال ا البي ودع

دوا    ال الع شديد حي ضبها ال ن غ ر ع ى التعبي المية إل ة واإلس اني  العربي شعب اللبن ق ال رائيلي المتواصل بح ن اإلس
   .الشعب الفلسطيني، مطالبة الجميع بـالعمل من أجل مقاطعة البضائع األمريكيةو

  1/8/2006الوطن السعودية 
  

  مناشدة فلسطينية لحزب اهللا بإدراج األبناء المعتقلين في صفقة التبادل  .32
 السيد حسن نصر اهللا     ،نية التي تقطن جنوبي الضفة الغربية     طالبت عائلة جعارة الفلسطي    :جهاد القواسمي ،  الخليل

بمساعدتها السترجاع جثمان ابنها الشهيد علي المحتجز لدى إسرائيل وإطالق سراح ابنتهم فريال المعتقلة فـي                
 عاما وكذلك ابـنهم جهـاد       25سجن تلموند اضافة إلى إطالق سراح ابنهم الثالث فراس الذي يقضي حكما بـ              

، جاء ذلك في رسالة خطتها العائلة كمناشدة للسيد نـصر اهللا الدراج ملـف               2002ايرلندا منذ عام    المبعد في   
  . المعاناة الفلسطينية ضمن شروط اي صفقة تبادل قد يبرمها الحزب للتبادل مع الجنديين االسرائيليين
  1/8/2006الشرق القطرية 

  
  ئيلية  فلسطينيا في السجون اإلسراأسيرا 10073: وزارة األسرى .33

أكدت وزارة األسرى والمحررين أن عدد األسرى الفلسطينيين في الـسجون اإلسـرائيلية بلـغ               : أحمد بيكاوي 
 معتقل منهم تم اعتقالهم في أعقاب اسر الجندي اإلسرائيلي علـى أيـدي              600 أسيرا، مشيرة إلى أن      10073
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 السجون اإلسرائيلية ومراكز التوقيـف      وقالت وزارة األسرى، أن أعداد المعتقلين في       .المقاومة في قطاع غزة   
 معتقل،  2400 سجناً ومعتقالً ومركز توقيف وتحقيق، أكبرها سجن النقب الذي يضم لوحده نحو            30تتوزع على   

  أسير يخضعون لالعتقال اإلداري بدون تهمة أو محاكمة، يليه سـجن مجـدو الـذي يـضم                   1000من بينهم   
  . ة من النواب المختطفينأسيرا، بينهم ستة من الوزراء وثماني1370

  31/7/2006 48عرب 
  

   بيوت في النقب خمسةوزارة الداخلية تهدم  .34
قامت الوحدة القطرية للتفتيش على البناء في لواء الجنوب، معززة بقوات كبيرة مـن الـشرطة،                : ياسر العقبي 

 25شمال شارع رقـم  صباح االثنين، بهدم خمسة بيوت بجانب مفرق عتير القريب إلى بلدة حورة في النقب، و           
 .المجاور لموشاف نفاطيم وبالقرب من جدار الصناعات العسكرية رمات بيكاع على شارع بئر السبع ديمونـا               

عمليات الهدم جاءت في إطار خطة غيورا ايالند والتـي          : وقال عطية األعسم، مدير لجنة األربعين في النقب       
وتهم وقراهم جبرا، وتركيزهم في مجمعات التركيز التي        تنوي الدولة بموجبها ترحيل آالف السكان البدو من بي        

  . بنوها للبدو
  31/7/2006 48عرب 

  
  تواصل ردود الفعل الغاضبة في العالم العربي على العدوان على لبنان .35

 ردود الفعل العربية الغاضـبة      أمس، ،تواصلت:  رزوق الغاوي  ، محمد الدعمه  -، دمشق، الكويت، بغداد   عمان
 ،في الكويت، وجه عدد من النواب في جلسة مجلس األمة الكـويتي            ف .ن االسرائيلي على لبنان    للعدوا واإلدانات

ووصف نواب من التيارات اإلسـالمية الـسلفية ومـن          . أمس، انتقادات الذعة غير مسبوقة للواليات المتحدة      
يل، معتبرين أن ما    سرائ بأنه مخز ويرقى إلى جرائم الحرب بدعمها ال        أميركااإلخوان المسلمين والشيعة موقف     

وفي بغداد، ناشد الرئيس العراقي جالل طالباني، الرئيس األميركـي  . يحدث حربا مفتوحة ضد العالم اإلسالمي    
 وزيـر   أدانوبدمـشق،   . جل وقف إطالق النار وإنهاء المأساة اللبنانية      أالتدخل من    ورئيس الوزراء البريطاني  

 خالل اتصال هاتفي مع فوزي صلوخ ضرورة حشد الجهود          أكدوالخارجية السوري وليد المعلم بشدة المجزرة       
واعتصمت مئات من النساء من سورية ولبنان ومن تنظيمات          . النار إلطالقلتحقيق وقف فوري غير مشروط      

 لوقـف   األوروبـي نسائية عربية في دمشق تضامنا مع الشعب اللبناني وناشدن الضمير العالمي ودول االتحاد              
 المتحدة ثـم    لألمم اإلنمائيوبالقاهرة، نظم الفنانون وقفة احتجاجية أمام مكتب البرنامج         . ظمالعدوان والقتل المن  

 الـضمير   إيقاظ أنان بالعمل على     وا فيها طالباألدنى   المتحدة في الشرق     لألمم اإلقليمي الممثل   إلىسلموا رسالة   
ة العامة لرابطة العالم اإلسالمي في      وبجدة، استنكرت األمان   . تلك الحرب  بإيقافالعالمي ليصدر قراره الفوري     

سرائيلية الممارسة في حربها على لبنان، معتبرة قصف بلدة قانـا مجـزرة دمويـة               مكة المكرمة األساليب اال   
  . مروعة

 1/8/2006الشرق األوسط 
  

  متطوعين لمقاتلة الجيش االسرائيلي في لبنانإيرانيينتركيا تمنع عبور  .36
 لبنان لمقاتلة الجيش االسرائيلي،     إلى كانوا يريدون التوجه     إسالميان طالبا   منعت تركيا خمسي  :  اف ب  -طهران

 السفارة  أمامحد الطالب الذين تظاهروا     أوقال  . س االثنين ، أم  فارس أنباءمن عبور حدودها، كما ذكرت وكالة       
ور، لكـن رجـال      بالعب أخيرا اإليرانيون الحدود، سمح لنا الشرطيون      ى من االنتظار عل   أيامالتركية بعد خمسة    

 السفارة بنفوذ الصهيونية في تركيا والحلف       أماموندد الطالب الذين احتجوا      . منعونا من العبور   األتراكالشرطة  
 .  واسرائيلاألخيرةالقائم بين هذه 
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 1/8/2006القدس العربي 
  اتفاق مصر وسوريايؤكد وأبو الغيط ..  مبارك يطالب بتحقيق دولي عاجل .37

دعا الرئيس المصري حسني مبارك إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في مذبحة قانا التي              :  صالح متولي  -القاهرة
سرائيل باالنتهاك الصارخ للقانون الدولي وانزالق عـدوانها علـى          اسرائيل أول من أمس، بينما اتهم       اارتكبتها  

ـ      إلطالقوكرر مبارك المطالبة بوقف فوري غير مشروط        . لبنان لمنزلقات خطرة   مؤكـدا  ان،   النـار فـي لبن
 وقال إنه أصدر تعليماته لوزير خارجيته لتكثيف التحرك فـي اإلطـارين             ،استمرار جهود بالده الداعمة للبنان    

 الغـيط   أبوحمد  ة أ خارجيال وزير   أكد من جهة أخرى  . اإلقليمي والدولي ومتابعة التحرك الراهن بمجلس األمن      
وأشار إلى أن سورية تؤيد فكـرة تبـادل         . نانعدم معارضة دمشق نشر عناصر الجيش اللبناني في جنوب لب         

 إلـى وتوقع أبو الغيط التوصـل      . األسرى وتؤمن بفكرة الحوار الوطني اللبناني وتؤيد مقترحات فؤاد السنيورة         
سرائيلية لـن تحقـق األهـداف التـي         وقف إطالق نار قريباً بسبب ثالثة عناصر هي أن العملية العسكرية اال           

اهللا، والوضع الدولي القوي ضد أقلية ترفض وقف إطالق النار وهذا مـا شـهده               سرائيل تجاه حزب    اوضعتها  
  . مؤتمر روما، والمذبحة التي شهدتها قانا

  1/8/2006الشرق األوسط 
  

   تجاوزت صفة اإلرهابي سرائيلا: لجنة أزهرية .38
سرائيل في قانا   اها  وصفت لجنة األزهر للحوار بين األديان الجريمة البشعة التي ارتكبت         :  جمال جوهر  -القاهرة

بأنها ال يمكن أن تصدر عن إنسان له صفة إنسانية، مؤكدة أن الذين قاموا بالمجزرة تجاوزوا صفة اإلرهـابي                   
 أن جميع تعاليم األديان الـسماوية       ، في بيان صدر أمس    ،وأضافت اللجنة  .إلى ما هو أشد وأنكى من اإلرهاب      

 .ة طفل أو شيخ أو امرأة واستباحت الدماء بال رحمة أو شـفقة            تستنكر هذه األفعال الوحشية التي لم تراع حرم       
وناشدت اللجنة في بيانها ما أسمته بالعالم المتحضر والمنظمات الدولية باسم األديان السماوية أن تفرض علـى                 

  .هؤالء الباغين الوقف الفوري إلطالق النار، الفتة إلى أن التاريخ لن يرحم أحدا يقصر في واجبه
  1/8/2006عودية الوطن الس

  
  سرائيل ااعتصام ومسيرة جماهيرية يطالبان بقطع العالقات مع : األردن .39

 ، أمـس ،طالبت النقابات المهنية وأحزاب المعارضـة وآالف المتظـاهرين  : محمد سويدان،  ماجد توبة  -عمان
لى مجـزرة قانـا     سرائيل، وإغالق سفارتها في عمان ردا ع      ابقطع العالقات الدبلوماسية مع     األردنية  الحكومة  
المشاركون في المسيرة، التي لم تتمكن من الوصـول          .سرائيلي على لبنان وغزة    واستمرار العدوان اال   ،الثانية

 طلبت الشرطة ذلك، هتفوا للمقاومـة فـي لبنـان وفلـسطين             أنكما كان مقررا إلى مكاتب األمم المتحدة بعد         
سرائيلية يتناسب مـع    رد مناسب على المجازر اال     وصدحت أصوات المشاركين بدعوة حزب اهللا إلى      . والعراق

ونددت الهتافات واليافطات المرفوعة بالصمت العربي واإلسـالمي تجـاه          . ما ارتكب من جرائم بحق المدنيين     
وتصدر قادة األحزاب األردنية والفعاليات النسائية والسياسية والنقباء        . العدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين    

 ، وشددت أحزاب المعارضة في مذكرة، تقرر تسليمها اليوم الثالثاء إلى ممثل األمم المتحـدة    .رةالمهنيون المسي 
   .سرائيلي على لبنانعلى ضرورة العمل على وقف العدوان اال

  1/8/2006الغد األردنية 
 

  سرائيلي السفير االبطرد نائباً أردنياً يطالبون 14 .40
 في مذكرة نيابيـة رفعـت إلـى رئـيس           ، أمس ،حكومة بالدهم  نائبا أردنيا    14طالب  :  خليل الشوبكي  -عمان

سرائيلي من عمان انسجاما مع مواقف الـشعب        البرلمان بسحب السفير األردني من تل أبيب وطرد السفير اال         
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وعلى صعيد متصل، أصدر رئيس لجنة الـشؤون العربيـة           .األردني الرافضة للعدوان الصهيوني على لبنان     
ودان رئيس اللجنـة الـصمت       .بيانا طالب فيه باستدعاء السفير األردني في تل أبيب        الدولية في مجلس النواب     

الدولي وضعف تحركه وعدم قدرة الهيئات الدولية بما فيها مجلس األمن على اتخاذ اإلجراءات الرادعة بحـق                 
في مـؤتمر   غير أن ناصر جودة قال       .سرائيلي وعدم قدرة المجتمع الدولي فرض وقف إطالق النار        اإلجرام اال 
سرائيلي في عمان وأكد على أن حكومة بالده منسجمة مع المواقـف الـشعبية              اال يوجد لدينا سفير      صحفي إنه 

  .والعربية في إدانتها للعدوان ودعمها للحكومة اللبنانية
  1/8/2006الوطن السعودية 

 
  سوريون يطالبون بفتح جبهة الجوالن .41

فـي  أن   صـالح    أبـو  الهيئة الشعبية لتحرير الجوالن مجيد       صرح الناطق الرسمي باسم   : شعبان عبود  –دمشق
علـى تحريـر الجـوالن بكـل         وسيعملون    نازح جوالني، هؤالء سيحملون قضيتهم بأيديهم      ألف 450سوريا  
وبالتزامن مع ما يجري في لبنان ومن أجل تحرير كامل التراب السوري             . بما فيها المقاومة المسلحة    األساليب

 الماضي، وفي حضور بضع مئـات مـن   األحد ،، انعقد في دمشق   1967ع من حزيران    المحتل حتى خط الراب   
 مـن   الـسوري طالبوا الرئيس    حيث    هضبة الجوالن، المؤتمر التأسيسي للهيئة الشعبية لتحرير الجوالن        أهالي

  .طريق المساجد بفتح جبهة الجوالن
   1/8/2006النهار 

  
  ني ولبناني  العائالت الجزائرية تتكفل بخمسمائة طفل فلسطي .42

أعلن وزير التضامن الجزائري جمال ولد عباس، أمس، وجود خمسمائة طفل لبناني            :  رابح هوادف  -الجزائر  
 أن العملية   عباسوفلسطيني تقوم عوائل جزائرية بالتكفل بهم منذ بدء العدوان االسرائيلي على لبنان، وأوضح              

من جهته  .  حين زوال النكبة عن البلدين الجريحين      لىإستستمر الستيعاب عدد آخر من براعم لبنان وفلسطين،         
أكد الزعيم األسبق لجبهة التحرير الجزائرية عبد الحميد مهري، أن المقاومة في لبنان وفلسطين دشّنت شـوطا                 
جديدا في مواجهة اسرائيل، واعتبر مهري أن هذه المقاومة انتصرت إلرادة الجماهير العربية والمسلمة، بعدما               

طي األنظمة قاصرا على حد تعبيره، كما أكد أن مصير المنطقة سيصير رهينة وكالة االسـتخبارات                صار تعا 
 مهري أن مستقبل الجامعة العربيـة يظـّل         وأضاف. األمريكية في حال تمرير مشروع الشرق األوسط الجديد       

لحقيقي يبقى بعيد المنال، مع     مرهونا بالتغيير الديمقراطي،  الذي نرجو أن يشمل المنطقة العربية، لكن السالم ا            
  . مدروسةإستراتيجية إلى العربية المشتركة التي تستند اإلرادةانعدام 

  1/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  علماء الدين في السعودية يدعون إلى دعم المقاومة اللبنانية   .43
في كل من لبنان وفلسطين      دعم المقاومة    إلىدعا عدد من علماء الدين السعوديين        : عبد النبي شاهين   -الرياض

 الخالفات المذهبية أو الطائفية، وأعربوا عن رفضهم إلثارة الخالفات المذهبية بـين المـسلمين               إلىدون النظر   
وطالب العلماء   .والتي من شأنها أن تضعف صمود المجاهدين في فلسطين ولبنان ضد العدو الصهيوني الغاشم             

 قطع هذه العالقـات فـوراً       إلىقات دبلوماسية أو تجارية مع اسرائيل       السعوديون الدول العربية التي لديها عال     
 والعربيـة   اإلسالميةوطرد سفراء الكيان الصهيوني من بالدهم، فيما دعا بعض هؤالء العلماء حكومات الدول              

يـود   مكبلة بق  اإلسالمية فتح الحدود والسماح للشباب من المجاهدين بالقتال ضد الصهاينة طالما أن الجيوش              إلى
  .تلك الحكومات

  1/8/2006الخليج اإلماراتية 
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  تواصل تدفق المعونات العربية إلى لبنان  .44

حسين هاشم نائب رئـيس      قول   :الشارقة نضال القاضي   عن مراسلها في     1/8/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
 شهدته في مختلـف     ارامكس أن حملة أغيثوا لبنان معنا حققت نجاحا كبيرا من خالل اإلقبال الجماهيري الذي             

 ألف طن مـن المـواد الغذائيـة         240وقال إن الشركة شحنت حتى اآلن        .المراكز ومحطات الوقود في الدولة    
والتموينية واألغطية والمواد الطبية إلى لبنان وتم تسليمها للجهات المختصة هناك لتوزيعها على المحتـاجين،               

ل بعد النجاح الذي حققته خـالل األيـام الماضـية مـن             مشيرا إلى أن الحملة ستتواصل حتى يوم السبت المقب        
  .انطالقها

 جمعية الهالل األحمـر     إدارة رئيس مجلس     إعالن :فهاد الفحيمان عن   1/8/2006السياسة الكويتية   وأضافت  
 أنوقـال    . دوالر ألـف  660الكويتي أن الجمعية استقبلت الباحث الفلكي صالح العجيري الذي تبرع بمبلـغ             

 وعرضها في مزاد علني حتى يكـون ريعهـا          1937قيبة أثرية لديه كان قد اشتراها منذ عام          ح قدمالعجيري  
  .لصالح الشعب اللبناني

طائرتان تابعتـان لـسالح الجـو       أن  :  موفق كمال  عن مراسلها في بيروت    1/8/2006الغد األردنية   وذكرت  
مرسلة من جامعة الدول العربية والثانية       األولى الشعب اللبناني،    إلى معونات طبية وغذائية     ،مسأ  نقلت، الملكي

 فـي   األردنـي واستمرت الخدمات التي يقدمها المستشفى الميداني        . المتحدة للطفولة اليونسيف   األمممن منظمة   
  . استمر توافد المراجعين ومعظمهم من النازحين القادمين من مناطق الضاحية الجنوبيةإذبيروت، 

  
  إلطالق النار في لبنان وفلسطين قف فوري يدعو إلى وئيس البرلمان العربير .45

 بالعمل  واإلنسانية البرلمانية منها    واإلقليميةطالب رئيس البرلمان العربي االنتقالي محمد الصقر الهيئات الدولية          
جـاءت   . اسرائيل على الرضوخ للشرعية الدولية     وإجبار النار في لبنان وفلسطين      إلطالقعلى الوقف الفوري    

 المتحدة ورؤساء البرلمانات الدوليـة      األمم كل من سكرتير عام      إلى رسائل عاجلة بعث بها      مطالبة الصقر في  
  .واإلقليمية

  1/8/2006السياسة الكويتية 
  

  أراضيه وتدعم سيطرة لبنان على كامل االسرائيليةالرياض تدين جرائم الحرب  .46
الـوزراء   مجلس   أناألنباء السعودية   أوضح وزير الثقافة واإلعالم في بيان نقلته وكالة         :  بـدر المطوع  -جدة

أكد موقف المملكة تجاه األحداث الحالية في المنطقة والذي يعمل على دعم وحدة القرار الوطني فـي                 السعودي  
. لبنان، والحرص على شرعية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في اتفاق الطائف وجلسات الحوار الوطني اللبنـاني                

 المسؤولية األخالقية والسياسية والمادية الكاملة على ما ترتكبـه مـن مجـازر              سرائيلاتحميل  كما يعمل على    
سرائيلي والجهات  توحيد المواقف العربية واإلسالمية تجاه العدوان اال       و .وجرائم حرب في حق الشعب اللبناني     

ان وتعمل جادة على    سرائيلية في لبن  التواصل المستمر مع الدول الصديقة التي أدانت االنتهاكات اال         و .الداعمة له 
التصدي للتوجه األيديولوجي الذي يسعى إلى تفجير المنطقة وإذكـاء          و. إقرار وقف فوري للعمليات العسكرية    

 .الوقوف بكل إمكانات المملكة السياسية واالقتصادية مع الشعب اللبنـاني    و .أسباب الفرقة واالنقسام داخل دولها    
 وفك الحصار المالي واالقتـصادي والـسياسي المفـروض علـى            دعم وحدة القرار الفلسطيني واستقالليته،    و

مؤسساته الشرعية والوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل دولته المـستقلة وعاصـمتها                
  .القدس

  1/8/2006الحياة 
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  مصر تطالب اليونسكو بالتدخل لحماية اآلثار اللبنانية   .47
ظمة اليونسكو بالتدخل بسرعة لحماية اآلثار اللبنانية من مخـاطر          طالبت مصر من   :الرحمن  طه عبد  -القاهرة

 يوما، وشدد رئيس اإلدارة المركزية لآلثار المصرية علـى          20العدوان االسرائيلي الذي يتعرض له لبنان منذ        
أهمية تدخل المنظمة الدولية لحماية هذه اآلثار، والتي تندرج تحت قائمة التراث العالمي خـصوصا الموجـود                 

 أثريـة نها في بعلبك وصور، فضال عن ضرورة حماية متحف بيروت الوطني لآلثار، والذي يضم مقتنيات                م
  . لبنانية من عصور تاريخية متفاوتة

  1/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

    عن حل شامل ودائم ولن نشارك في القوة الدوليةنبحث: بوش .48
امس إنه يعمل على خطة  س األميركي جورج بوشلرئياقال : وكاالت االنباء عن 1/8/2006الدستور نشرت 

، وامتنع مجدداً عن في مجلس األمن لمعالجة المشكلة من جذورها ، مضيفا أنه يريد سالما دائما وقابال للحياة
اعتبر في كلمة ألقاها الحقا في فلوريدا أن و .المطالبة بوقف فوري إلطالق النار بين حزب اهللا وإسرائيل

وتجنب بوش انتقاد اسرائيل وقال .  لبنان جزء من الحرب بين قوى الحرية وقوى اإلرهاباألزمة الحالية في
 زاعما ان االزمة بدأت من جانب حزب اهللا ضد اسرائيل من دون ان يسبقها ،ان من حقها الدفاع عن نفسها

ية مثل حزب ايران ال بد ان تضع حدا لدعمها المالي لما وصفه بالجماعات االرهاب:  وأضاف بوشاستفزاز،
  .والبد لسوريا ان تضع حدا لدعمها لالرهاب وان تحترم سيادة لبنان، اهللا وتزويدها لتلك الجماعات بالسالح

 أوضح ليلة أمس في لقاء مع شبكة فوكس نيوز أن الواليات  أن الرئيس بوش 1/8/2006 48 عرب وجاء في
لن يتواجد جنود أمريكيين على : يث عنها قائالالمتحدة لن تشارك بجنود في القوات الدولية، التي يتم الحد

 إذا :وأضاف. األرض في لبنان ولكن يسرنا أن نقدم مساعدات لوجستية ومساعدات في المراقبة والسيطرة
نجحنا في نشر قوات لبنانية في الجنوب اللبناني بمساعدة قوات من دول أخرى، من الممكن القول أننا نبدأ في 

  .1559مسيرة تطبيق قرار 
 

  رايس ترى إمكان التوصل إلى وقف إطالق النار في المنطقة األسبوع الحالي .49
قالت رايس بعد انتهاء زيارتها الى اسرائيل امس انها تعتقد بامكانية : ، نيويورك تايمز ايلين كوبر،القدس

االميركية ان وقال مسؤول بوزارة الخارجية . التوصل لهدنة ووقف اطالق النار فى المنطقة خالل هذا االسبوع
كوندوليزا رايس ستتوجه الى نيويورك االربعاء او الخميس للدفع باتجاه استصدار قرار من مجلس األمن 

قال مسؤولون اميركيون واسرائيليون انه بموجب القرار المقترح توافق اسرائيل و .يتضمن وقفا إلطالق النار
 الفا 20 الفا و15 دولية مؤلفة من عدد يتراوح بين إرسال قوة حفظ سالم، ويتم ولبنان على وقف إلطالق النار

ويتضمن المقترح ايضا عمل الحكومة اللبنانية على نزع سالح حزب . لنشرها في مختلف مناطق جنوب لبنان
اهللا على ان توفر الواليات المتحدة ودول اخرى مساعدات مالية وترسل مسؤولين عسكريين للمساعدة في 

 توافق اسرائيل أنى يصبح قادرا على منع أي هجمات مستقبال على اسرائيل، على تدريب الجيش اللبناني حت
وأعرب المسؤول، الذي طلب . من جانبها على إجراء محادثات حول ما اذا ستنسحب من منطقة مزارع شبعا

ة المزيد من عدم ذكر اسمه عن اعتقاده في ان ممثلي الدبلوماسية االميركية قبلوا فكرة احتياج القوات االسرائيلي
  . الوقت لتجهيز منطقة في جنوب لبنان كي تصبح حزاما امنيا قبل دخول قوات دولية لحفظ السالم

  1/8/2006الشرق األوسط 
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 الواليات المتحدة وإسرائيل ال تستطيعان أن تقفا ضد العالم: سناتور جمهوري .50
شاك هيغل الرئيس االميركي الى العمل دعا السناتور الجمهوري ت : هشام ملحم والوكاالت،واشنطن، نيويورك
. وقال أن الواليات المتحدة واسرائيل ال تستطيعان أن تقفا ضد العالم. وقف نار فوري على التوصل الى

وحذر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس . يجب وقف المذابح اآلن، يجب وقف هذا الجنون: وأضاف
جوم االسرائيلي على مكانة الواليات المتحدة وقواتها في الشيوخ الجمهوري جون وارنر من مضاعفات اله

  .العراق، وحض على وقف النار
  1/8/2006النهار 

  
   اإلسرائيلي اإلرهابكير يطالب بإنهاء :  على مذبحة قانارداً .51
ب مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية كير اإلدارة األمريكية في الثالثين من يوليو الحالي بالتحرك طال
بعد أن أسفرت ، ذلك عاون مع المجتمع الدولي إلنهاء حملة اإلرهاب التي تشنها إسرائيل في جنوب لبنانبالت

 مدنيا على األقل في بلدة قانا، وذكر كير في بيان له أن تهمة إرهاب 60غارة جوية إسرائيلية عن مصرع 
يجعلوا الشعب اللبناني يعاني حتى الدولة مبنية على تصريحات مسئولين إسرائيليين عبروا فيها عن نيتهم أن 

يضغط على حزب اهللا، كما هدد مسئول إسرائيلي بأن يعيد لبنان عشرين عاما إلى الوراء، كما صرح وزير 
العدل اإلسرائيلي حائيم رامون األسبوع الماضي بأن أي شخص في جنوب لبنان هو إرهابي وله صلة بحزب 

ائيلية المنظم للبنية التحتية المدنية بلبنان، وإلى إجبار مئات اآلالف ذا إضافة إلى تدمير الهجمات اإلسره. اهللا
وتعليقا على المذبحة التي ارتكبتها الغارة اإلسرائيلية على . من اللبنانيين على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان
يها مهاجمة يجب تطبيق تهمة اإلرهاب في كل مرة يتم ف: قانا، ذكر إبراهيم هوبر المدير اإلعالمي لكير

يجب على حكومتنا إنهاء دعمها لحملة اإلرهاب : المدنيين لتحقيق أهداف سياسية، وأضاف هوبر قائال
اإلسرائيلية على لبنان، وطالب هوبر الرئيس األمريكي بالمطالبة بوقف فوري وغير مشروط إلطالق النار 

ساعي الوصول إلى حل عادل وشامل وبوقف شحن األسلحة األمريكية إلى إسرائيل، وبأن يدعم بشكل نشط م
  .للصراع في الشرق األوسط

  31/7/2006كير 
  

   كنا نفضل لو أن قرار مجلس األمن كان أقوى :دوست بالزي .52
  بنظيره اللبناني فوزي صلوخ في  بيروت شدد بالزي–وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بعد اللقاء بين 

ع الحصار وعودة المهجرين الى قراهم امر طارئ وملح النهاء على ان وقفا للنار فورا ورفدوست بالزي  
. جميع االفرقاء الحترام نداء مجلس االمن لوقف العنف فورا: ووجه نداء الى. الحرب االسرائيلية على لبنان

مجلس االمن نادى مساء امس، وللمرة االولى، بوقف العنف، وشدد على الطابع الطارئ والملح إن  : وأضاف
وكنا نفضل لو ان النص كان اقوى . وبذلك، بين مجلس االمن حزمه وتصميمه. الى وقف نار دائمللتوصل 

 لكنني مقتنع بان النص المعتمد يسمح  .ونادى بوقف نار فوري، وتضمن ادانة حازمة لما حصل في قانا
 على الخطة  وقال عن اعتراض أمريكا.وعرض الخطة الفرنسية لحل متوازن ودائم لالزمة. بتحقيق تقدم

ان مواقف شركائنا تتطور في غالبية االحيان نحو مواقفنا، وأرى بسرور انه جرى امس في : الفرنسية
 ان االتفاق السياسي السابق على قوة متعددة الجنسية فكرة بدأت تشق ورأى. نيويورك الحديث عن وقف العنف

اً أن الرئيس شيراك قد أرسل مساعدة بقيمة موضحوتحدث عن المساعدات االنسانية الفرنسية للبنان، . طريقها
من الملح والضروري أن نستمر في الطلب إلى السلطات اإلسرائيلية كي توفر :  انهواعتبر.  مليون دوالر25
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واعلن ان فرنسا ستستأجر قريبا  . ممرات إنسانية آمنة، وتسمح للمنظمات غير الحكومية بنقل هذه المساعدات
وستكون محملة بمنح من الشركات . ي حاملة حاويات ستنطلق من مرسيليا إلى لبنانوه .سفينة من أجل لبنان

  .الخاصة والمواطنين الفرنسيين
  1/8/2006النهار 

  
   عن موقف بلير  راضينمن البريطانيين غير % 67 .53
جرته هبطت شعبية رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، بعد أزمة لبنان، وأظهر استطالع جديد للرأي أ: لندن

أن بلير الذي يواجه تمردا داخل حكومته إزاء ارتباطه الوثيق :مؤسسة موري، وكتبت صحيفة فاينانشيال تايمز
بواشنطن، فقد المزيد من الدعم الشعبي، بسبب تأييده الستراتيجية الرئيس األمريكي جورج بوش في لبنان، 

ممن شاركوا في % 67وأعلن . ثة أعواموعلى نحو أكبر من فقدانه لشعبيته حتى بعد غزو العراق قبل ثال
وفي المقابل ارتفعت شعبية زعيم  االستطالع عدم رضاهم عن الطريقة التي يؤدي بها بلير وظيفته الحساسة،

بعد مطالبته بوقف فوري الطالق النار في % 24حزب األحرار الديمقراطيين منزيس كامبيل ليحقق نسبة 
  .لبنان

  1/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

   في بلجيكا اإلسرائيليةرسالة تهديد لشركة الطيران  .54
أعلنت الشرطة الفدرالية البلجيكية عن العثور على رسالة تهديد بتفجير شركة العال :  فكرية أحمد،بروكسل

الشرطة تأخذ أي تهديد من هذه النوعية على محمل الجد و ،مطار سفينتم في للطيران اإلسرائيلي في بلجيكا
وأوضح المتحدث أن تحريات وأبحاث تجري للتوصل . وضاع الراهنة في الشرق األوسطخاصة في ظل األ

إلى صاحب الرسالة، مؤكدا أنه تم تشديد الحراسات على شركة العال وعلى طائراتها وكذلك على العديد من 
  .المصالح والمؤسسات اإلسرائيلية أو ذات الصلة بها

  1/8/2006الوطن السعودية 
   

  السبتتظاهرة ىدن يدعو الرئيس بلدية لن .55
 مشاركة جماعية في تظاهرة وطنية إلىدعا رئيس بلدية لندن العمالي كين ليفنغستون االثنين : اف ب،لندن

وقال ليفنغستون في بيان ان هول . السبت في العاصمة البريطانية للمطالبة بوقف اطالق النار في لبنان
 .  نار تام وفوري وبال شروط في لبنان وغزة طالقإ التي وقعت في قانا يؤكد ضرورة وقف األحداث

  1/8/2006القدس العربي 
  

  ألمانيا تطالب بإشراك سوريا في مسار السالم في المنطقة  .56
قال وزير الخارجية االلماني فرانك فالتر شتاينماير، ينبغي ان يكون الهدف إشراك دمشق بشكل بناء : ا ف ب

 بالنسبة الى كل الجهود المبذولة في سبيل تحقيق االستقرار في الشرق في هذا المسار، ما يشكل أمرا ايجابيا
 . تحدثت مؤخرا مع سوريا بعد اندالع االزمة اللبنانية، وسأواصل ذلك:اضاف، االوسط

  1/8/2006السفير 
  

   اإلدانة منمجلس األمن يحمي إسرائيل قرار  .57
مصدوم وقلق جدا : الماضية، إن المجلسقال إعالن مجلس األمن الدولي الذي صدر الليلة قبل : كاالتو

لقصف قوات الدفاع اإلسرائيلية مبنى سكنيا في قانا، ما تسبب في مقتل عشرات المدنيين، وخصوصا من 
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سفه الشديد لمقتل هؤالء أ: وعبر المجلس في إعالنه عن . األطفال، وأدى إلى جرح كثيرين آخرين
م له تقريرا خالل أسبوع حول ظروف هذا الحادث المأساوي، وكلف األمين العام كوفي أنان أن يقد،األبرياء

وأعرب عن قلقه حيال التهديد بتصاعد العنف الذي قد تنجم عنه عواقب جديدة خطيرة على الوضع اإلنساني، 
 . إنه يدعو إلى وقف العنف ويؤكد الضرورة الملحة لتأمين وقف دائم، ويمكنه أن يصمد، إلطالق النار:وقال

 األمريكي في األمم المتحدة جون بولتون أن الواليات المتحدة تعترض على كل صيغة تستخلص وصرح السفير
نتائج مبكرة حول ما حصل، وحملت واشنطن التي تريد منح إسرائيل مزيدا من الوقت لضرب حزب اهللا بقوة 

 الخارجية وقال مبعوث وزارة .المجلس على شطب فقرة من اإلعالن تطلب وقفا فوريا لألعمال الحربية
اللبنانية إلى اجتماع مجلس األمن نهاد حمود إنه كان يتطلع إلى تحرك أقوى وصيغة أشد، وقال المندوب 
الروسي فيتالي شوركين إنه على الرغم من أن نص البيان كان يمكن أن يكون أقوى فإن النتيجة النهائية 

حزما، لكنهم بدوا واقعيين، وقال السفير وأعرب دبلوماسيون عن أسفهم لخلو اإلعالن من صيغة أشد  .مرضية
 إن أعضاء كانوا يرغبون في إعالن أشد حزما وآخرين رفضوا، لكن هذا النص :الروسي فيتالي تشوركين

انتقد األمين العام لجامعة  و.كنا نفضل عبارات أقوى، لكن النص جاء نتيجة تسوية ومقبول:مرض، وأضاف
سى أمس موقف مجلس األمن الدولي، وصرح أن بيانه غير كاف، وكان يجب على الدول العربية عمرو مو

المجلس أن يقوم بمسؤولياته، بصرف النظر عن مواقف الدول األعضاء، ولو كانت دول دائمة العضوية، ألن 
المجلس يعاني اآلن من أزمة ثقة في دوره، وهذا موضوع خطير، ألن مجلس األمن هو الفرع الرئيسي للنظام 

  ورأى موسى أن مجلس األمن سقط في هذا االختبار بدرجة مذهلة     .الدولي الخاص بحفظ األمن والسلم الدوليين
  1/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
   حول القوة الدولية في لبنان اجتماعااألمم المتحدة ترجئ  .58

جل غير مسمى اجتماعا دعا أرجأت االمم المتحدة أمس الى أ: الشرق األوسط،  ميشال أبونجم،نيويورك،باريس
ويأتي ذلك فيما حذر . اليه كوفي انان االمين العام بشأن البدء في تشكيل قوة دولية جديدة لحفظ السالم في لبنان

وقال متحدث باسم االمم المتحدة طلب عدم نشر . مبعوث دولي من ان الخطط لنشر قوة دولية في لبنان لن تفلح
   . حتى يتوفر قدر اكبر من الوضوح السياسي:را ان يعقد ظهر امس قد ارجئاسمه ان االجتماع الذي كان مقر

  1/8/2006الشرق األوسط 
  

 تمديد شهر واحد لليونيفيل  .59
 شهرا واحدا) اليونيفيل(مدد مجلس االمن امس مهمة قوات االمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان : أ ف ب

 . لية اكثر فعالية التاحة المجال لبحث تشكيل قوة دو)2006/آب (
 1/8/2006البيان  

  
  قرار مجلس األمن سيمنع أية دولة من تسليح حزب اهللا: مصدر بريطاني .60
 شرح مسؤول بريطاني رفيع المستوى أمس، ان القرار الدولي الذي ستقدمه واشنطن الى : مينا العريبي،لندن

 األمم في األعضاء جميع الدول أن يعني مجلس االمن، يكون تحت البند السابع من ميثاق االمم المتحدة، مما
استخدام  المتحدة ملزمة بتطبيقه، وإال من المتاح لألمم المتحدة فرض تطبيقه من خالل فرض العقوبات أو

قال ، و حزب اهللا مستقبالَإلى من تقديم أي دعم إيران المساعي الدولية لمنع إلىولفت المسؤول مباشرة . القوة
علينا التأكد من ان حزب اهللا لن :  لقائه مع مجموعة من الصحافيين العرب أمسالمسؤول البريطاني خالل

  .يتسلم المزيد من االسلحة مستقبالً
  1/8/2006الشرق األوسط 
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  روسيا وفرنسا ودول آسيا تدعو لوقف فوري غير مشروط إلطالق النار .61
لى قصف بدة قانا في جنوب قال كامينين في اول رد فعل روسي رسمي ع: الشرق االوسط، عواصم، موسكو
مأساة قانا تؤكد مجددا بوضوح ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية واراقة الدماء واعمال : لبنان ان

ال يمكننا : وتابع.  ان هذا ما تحاول روسيا التوصل اليه اسوة بغالبية المجتمع الدولي:واضاف. العنف في لبنان
 بذرائع مختلفة لتأخير التوصل الى وقف إلطالق النار خصوصا ان نقبل بمنطق اولئك الذين يتحججون

وفي  .واالسرة الدولية توصلت الى توافق يتعلق بالمعايير الرئيسية إليجاد حل للنزاع اللبناني ـ االسرائيلي
 ساعة 48فرنسا رحب دومينيك دو فيلبان رئيس وزراء فرنسا بتعهد اسرائيل بوقف القصف الجوي للبنان لمدة 

ان تعليق العمليات الجوية يعني ان : بلير الرئيس البريطاني طونيومن ناحيته، قال. ه قال ان هذا ليس كافيالكن
وفي  .هناك حاليا فرصة حقيقية لضمان الحصول على قرار دولي حول النزاع يقود الى سالم طويل االمد

ا الحادث مؤسف للغاية ووقع وسط ان هذ:  حول المجزرةاليابان قال كبير المتحدثين الحكوميين شينزو ابي
 نحن ندعم دعوات االمم :اما سنغافورة قالت في بيان لها. الدعوات الدولية السرائيل بممارسة ضبط النفس

وهذه خطوة اولى مهمة لتمهيد الطريق لحل يضمن األمن لكافة االطراف والسالم . المتحدة لوقف القتال
  واالستقرار في المنطقة

  1/8/2006الشرق األوسط 
  

   يطالب بتحقيق دولي في قانالبنان :  في االمم المتحدةمتري .62
في كلمته أمام مجلس  قال رئيس البعثة اللبنانية إلى األمم المتحدة طارق متري :والوكاالت النهار،نيويورك
وأضاف .  ال يمكن تبرير اي عقاب جماعي:أنا هنا ألطلب تحقيقاً دولياً في مجزرة قانا، مشدداً على انه: األمن
 تماماً، 425ذكر بأن على اسرائيل تنفيذ القرار  .مجزرة قانا هي جريمة ضد المدنيين أياً كانت ذرائعها: أن

 انسحاب ، واطالق األسرى اللبنانيين واإلسرائيليين :مشيراً الى ضرورة التوصل الى اتفاق على نقاط عدة، هي
 تعهد مجلس األمن وضع مزارع ، و النازحين الى قراهمالقوات اإلسرائيلية الى ما وراء الخط األزرق وعودة

 تقديم اسرائيل الى األمم ، وشبعا تحت رعاية دولية الى حين توقيع اتفاق على ترسيم الحدود والسيادة اللبنانية
تعزيز قوة ، وممارسة السلطة اللبنانية سيادتها على جميع أراضيها، و المتحدة خرائط األلغام في جنوب لبنان

  .ضمان االستقرار والسالم والقيام بمهمات انسانيةلمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان األ
  1/8/2006النهار 

  
  نقص الوقود سيعّرض لبنان للكارثة: المتحدةلمنظمات التابعة لألمم ا .63

وضع  قلقها امس حيال تفاقم ال في مؤتمر صحفيأبدت منظمات انسانية تابعة لالمم المتحدة :ماري كلير فغالي
االنساني في لبنان مع استمرار تضاؤل مخزون الوقود، مما قد يؤثر في قدرتها على ايصال المساعدات الى 

واذ لفتت الى انها تلقت تطمينات الى تأمين حاجتها من النفط في االيام المقبلة، جددت دعوة . المناطق المنكوبة
  .حييد المنشآت المدنية عن النزاعاالمين العام لالمم المتحدة كوفي أنان الى وقف النار وت

  1/8/2006النهار 
  

  الخطة األمريكية لنشر قوة في لبنان ستفشل  : جوكسل .64
إن الخطط : قال تيمور جوكسل الخبير في شؤون المنطقة والمستشار السابق لألمم المتحدة في لبنان: ب.ف.أ

ن ليست سوى ضمادة لمعالجة النزاع بين التي تدعمها الواليات المتحدة لنشر قوة إرساء سالم في جنوب لبنا
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إن دبلوماسية خالقة هي وحدها الكفيلة بإنهاء : وأضاف في حديث مع وكالة فرانس برس .حزب اهللا وإسرائيل
ورأى جوكسل أنه يمكن تعزيز قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان لتصبح قوة حفظ سالم مقبولة من ، النزاع

ورأى  . إسرائيل تريد قوة قتاليةنلك. ، مضيفاً ان حزب اهللا يمكن أن يقبل ذلكِقبل كافة األطراف اللبنانية
  . جوكسل أن طريق السالم يمر من دمشق

  1/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

   وقف الحربإلىاللوبي اللبناني في الواليات المتحدة يدعو مسودة من  .65
المتحدة أمس االثنين إلى مجلس األمن الدولي رفع كبار اللوبي اللبناني في الواليات  : حميد غريافي،لندن

مسودة قرار حول الوضع المأساوي في لبنان تطالبه بإصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم 
-  تجريد وحل الميليشيات في لبنان واألمن على الخط األزرق مع إسرائيل والحدود اللبنانية:المتحدة يفرض

تحل محل اليونيفيل الحالية وتأخذ مكانها ومناطق عملها على الحدود مع إسرائيل ، السورية على يد قوة دولية
-وتشكيل قوة مراقبة دولية من األمم المتحدة تنتشر بالتنسيق مع الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية

 المسلحة وإنهاء هذه  واستخدام القوات الدولية لتنفيذ جدولة زمنية لنزع سالح الميليشيات والمجموعات،السورية
وتطالب مسودة القرار مجلس األمن بتشكيل لجنة للتحقيق مع قيادات وعناصر  .المهمة قبل نهاية هذا العام

سورية وإيران في مسؤولية إشعال هذه الحرب منذ الثاني عشر من  الميليشيات حزب اهللا والحكومات األجنبية
قانون الدولي وتغريمهم بما لحق من أضرار بسبب هذا  ومعاقبة المسؤولين بحسب ال2006يوليو الفائت 

  .الصراع وما يلزم تصليحه
  1/8/2006السياسة الكويتية 

  
  امنيستي تنتقد سجل أمريكا لحقوق اإلنسان   .66

قالت منظمة العفو الدولية أمس االثنين إنه يتعين على حكومة الواليات المتحدة أن تعترف بأنها دأبت على عدم                  
وأشارت المنظمـة إلـى أن      . ها حيال طيف من حقوق اإلنسان األساسية داخل حدودها وخارجها         الوفاء بواجبات 

الواليات المتحدة تواصل ترويج نفسها على أنها زعيمة حقوق اإلنسان في العالم، بيد أن النقائص التي حـددتها      
 مصداقية لمثـل هـذا      لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة تظهر مدى بعد سلوك واشنطن عن أن يعطي             

ودعت الواليات المتحدة إلى تنفيذ توصيات اللجنة بشكل تام ونية حسنة كـي ترقـى إلـى مـستوى                   . االدعاء
  )آي.بي.يو. (ادعاءاتها

1/8/2006الخليج اإلماراتية   
 

    المسلميننفطسرائيلي ضد اتحالف أمريكي  .67
ا يرمي إلى دعم التعاون العلمي المشترك بين        مرر مجلس النواب األمريكي قانونًا جديد     :  عماد مكي  -واشنطن

سرائيل للتوصل إلى بدائل جديدة للنفط العربي واإلسالمي باعتبـاره يـسهم فـي تمويـل                االواليات المتحدة و  
سـرائيلي  وأفاد مراسل إسالم أون الين أن القانون الجديد المعروف باسم قانون التعاون األمريكي اال              .اإلرهاب

 مليون دوالر لتمويل المشروعات المـشتركة بـين         140يس صندوق مالي بقيمة مبدئية      للطاقة ينص على تأس   
كما يلزم القانون وزارة الطاقة األمريكية بتقديم منح وإعانات مادية بقيمة            .الجانبين خالل السنوات السبع القادمة    

لمنظمـات األهليـة     مليون دوالر بحد أدنى للمشروعات المشتركة، إلى جانب المؤسـسات األكاديميـة وا             20
ومؤسسات األعمال في إسرائيل من أجل تطوير مشاريع، خاصة بتكنولوجيا الطاقة والطاقة البديلـة تـستهدف                

ويحظى القانون بدعم كبير من الجماعات الصهيونية فـي          .تقليل االعتماد على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط      
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 اليهودي التي قادت جهود التعبئة السياسية والـشعبية       واشنطن في مقدمتها جماعة الضغط الكونجرس األمريكي      
  .سرائيليةمن أجل إقرار القانون، وذلك في أعقاب لقاءات مع ممثلين للحكومة اال

  1/8/2006إسالم أون الين 
  حماس في مواجهة حرب الفتنة والتفتيت .68

 ياسر الزعاترة
لم يعد سرا أن حرب فتنة وتفتيت واستدراج تشن بال هوادة على حركة المقاومة اإلسالمية حماس بهدف 

  .ضرب حصونها من الداخل بعد فشل ضربات الخارج اإلسرائيلي في إنهاء قدرتها على الصمود والعطاء
ي لبنان بعد عملية الوعد الصادق قد خفف الضغط على الحركة، فإن ذلك لم يغير وفي حين بدا أن ما جرى ف

  .في حقيقة المعركة واستمرارها على أمل النجاح في تحقيق أهدافها المعلنة
ما يبعث على القهر واألسف في آن هو أننا إزاء حرب تشارك فيها أطراف فلسطينية وعربية ودولية تحت 

 اإلسرائيلي الذي يمسك بالكثير من الخيوط في الساحة الفلسطينية، والذي طالما رعاية وتوجيه ودعم الطرف
تمكن عبر لعبة االغتيال واالعتقال من تحديد شكل الحراك السياسي في الفصائل الفلسطينية، كما تؤكد ذلك 

  .تجربة حركة فتح والفصائل األخرى طوال عقود
فنحن نتحدث في واقع الحال عن لعبة واحدة هدفها إخراج عندما نتحدث عن الفتنة والتفتيت واالستدراج، 

حماس من دائرة الفعل والتأثير إلى دائرة التهميش، وبالطبع في سياق استعادة حركة فتح لنفوذها بعدما تمكن 
اإلسرائيليون من ترسيم حراكها الداخلي في اتجاه برنامج جديد عنوانه حزب سلطة يبدي استعدادا للتعامل 

مع أي معطيات على األرض مهما بلغ هزالها، والنتيجة هي نزاع يطول لكن المحتل مرتاح ) فقطالسياسي (
  .البال ال يدفع ثمنا الحتالله

على الحركة ومقدراتها، وهو تيار يبدو في طريقه إلى ) المقاومة(يحدث ذلك تبعا لهيمنة تيار رفض العسكرة 
القدومي في / صفقة عباس(لصفقات التي تعقد هنا وهناك السيطرة على منظمة التحرير كما تبشر بذلك بعض ا

تونس إلعادة تشكيل اللجنة المركزية للحركة على أساس من إدخال محمد دحالن ومجموعته أو مجموعة 
  ).الرئيس مقابل منح القدومي ملف السياسة الخارجية كامال

لذي يبشر به أولمرت غير ضرب حركة وال يتبقى كي تطبع الساحة الفلسطينية على قبول واقع فك االرتباط ا
  .حماس، ومعها الجهاد، أي ضرب تيار المقاومة والرفض في الشارع الفلسطيني

في هذه المعركة ضد حماس ليس ثمة خطوط حمر على اإلطالق، فكل األدوات ستستخدم، من القتل إلى 
هيالت واالستدراج وبث الفتنة بمختلف االعتقال إلى الكذب والحمالت اإلعالمية إلى منح االمتيازات وتقديم التس

  .الطرق، إلى لعبة العالقات العامة التي تقرب هذا وتقصي ذاك
وبالمناسبة فهي لعبة يجيدها تماما قادة فتح، وقد تمرسوا عليها من أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات، مع العلم 

 من الطرف اإلسرائيلي، ومن األميركان بأن األدوات الرئيسة إلنجاح مهمات من هذا النوع، غالبا ما تتوفر
  .وبعض األوروبيين

من أوضح فصول المعركة التي انطلقت منذ شهور، مع أنها قائمة منذ قرار اغتيال الشيخ أحمد ياسين 
والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، ذلك المتعلق باللعب على وتر الداخل والخارج، واستهداف الخارج في الحركة 

  .بمختلف الوسائل
وقد كان الرئيس الفلسطيني واضحا عندما تحدث كفتحاوي متعصب قبل شهور في أحد اللقاءات في األردن 
معتبرا أن تماسك الحركة يكمن في الخارج، مطالبا مستمعيه بأن يكفوه الخارج وأنه كفيل بعد ذلك بجعل 

  .حماس الداخل عشر حماسات
  .ض حضوره لم يدفع مكتب الرئيس إلى التعليق أو النفيمع العلم بأن تسرب أخبار اللقاء المذكور عبر بع
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طوال الشهور األخيرة عزف الجانب الفتحاوي على وتر الداخل والخارج، حيث جرى التركيز على رموز 
الداخل بتحريضهم على إخوانهم في الخارج بدعوى عدم التفاتهم إلى هموم الداخل والمطالبة بسقف أكبر من 

  .حساب أجندة إيرانية سوريةالقدرة على االحتمال ل
وهذه النقطة األخيرة كانت وال تزال معزوفة يرددونها منذ سنوات، مع العلم أن حماس الخارج لم تكن يوما 

  .خاضعة ألجندة أحد، وبالذات لألجندة اإليرانية
تركزت لعبة التحريض في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع أن بعض فصولها قد وصلت حد التعاطي مع 

وضع في الخارج بشكل من األشكال، عبر التفريق بين فريق متشدد في الخارج مقابل آخرين أكثر ليونة ال
  .وقابلية للحوار

وقد تخصص بعض قادة فتح في استقطاب بعض رموز حماس هنا وهناك عبر التغزل باعتدالهم وقدرتهم على 
مرونة بوصفها الوحيدة القادرة على فك التقاط هموم الشعب الفلسطيني، إلى جانب إقناعهم بالمزيد من ال

  .الحصار من حول الحكومة
وما من شك في أن مسألة الحصار المضروب حول الحكومة قد أخذت حيزا كبيرا من لعبة االستدراج، ال سيما 
أن أكثرية قادة حماس في الضفة الغربية قد تحولوا إلى نواب ووزراء يبدون اهتماما كبيرا بمصير الحكومة 

  . التجربة الجديدة برمتهاومصير
كانت وثيقة األسرى هي اللعبة التي ألقى فيها قادة فتح بثقلهم مستخدمين رصيدهم الكبير من التجربة والذكاء 
في استدراج حماس إلى التوقيع عليها بعد تعديالت بدت عاجزة عن التأثير في نص فتحاوي ال يمت بصلة إلى 

ديث الوثيقة عن الشرعية العربية التي ال تعني فقط قرارات قمة بيروت حماس وال لغتها وال خطابها، بدليل ح
  .الشهيرة، بل تعني أي تراجع عربي جديد يمرر تحت العنوان المذكور

صحيح أن الفقرة التي أضيفت إلى مقدمة الوثيقة الحقوق ال تسقط بالتقادم وعلى قاعدة عدم االعتراف بشرعية 
س فرصة القول إنها لم تتخل عن ثوابتها، السيما في ظل إضافة أخرى تؤكد االحتالل، هذه الفقرة ستمنح حما

  .أن بنود الوثيقة تشمل المقدمة
لكن ذلك لن يغير في حقيقة أن الحركة قد تراجعت أمام سطوة االبتزاز واالستدراج، وهو أمر لم يكن خافيا 

  .على حماس وقادتها، سواء كانوا في الداخل أو في الخارج
الواقع، واألهم، مخاوف االقتتال الداخلي التي كان قادة فتح وبعض المتحمسين للوثيقة في حماس لكن ضغوط 

يحذرون منها هي التي فرضت عليهم التراجع، ما يشير إلى معادلة بالغة البؤس تقول إنه منذ خسرت فتح 
  !!االنتخابات وهي تمارس دور المنتصر الذي يملي شروطه

قة لعب قادة فتح لعبة الداخل والخارج أيضا، األمر الذي اضطر قادة المكتب في سياق الحوار حول الوثي
السياسي في الخارج إلى قبول الصفقة على مضض من دون قناعة بها، إذ كيف يقتنع قادة متمرسون في العمل 

  !السياسي بالتوقيع على نص فتحاوي بوصفه وثيقة إجماع وطني؟
سؤولية التوقيع على الوثيقة، بل حتى اعتبارها محور الحديث ال توجها بدهي أن ذلك ال يعفي هذا الفريق من م

يؤخذ في االعتبار في سياق إقرار أو كتابة وثيقة جديدة تنسجم مع روح الموقف الجماعي الفلسطيني الحقيق، 
  . وليس ذلك الذي يدعي اإلجماع زورا

لمطاردة والفتنة واالستدراج قد ذهبت إلى أبعد بعد عملية الوهم المتبدد البطولية وقضية األسير بدا أن لعبة ا
مدى ممكن، خالفا لظاهر الموقف، وها هي التصريحات اإلسرائيلية واألميركية تمنح الغطاء لعملية اغتيال 
خالد مشعل الذي ينظر إليه بوصفه عنصر القوة والتماسك في الحركة، فيما يبدو أن غطاء عربيا قد توفر أيضا 

  .لية االغتيالمن بعض الجهات لعم
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وقد تم ذلك تحت الفتة مسؤوليته عن العملية وعن مفاوضات اإلفراج عن األسير، مع أن اإلسرائيليين هم أكثر 
من يعرفون أن العملية لم تكن خارج سياق التوافق بين محاور الحركة جميعها، بدليل استقبالها بفرح وتأييد من 

  .ذلك فيما يتصل بالتعامل مع قضية الجنديقبل الجميع، وإن تباينت المواقف قليال بعد 
اآلن تقف الحركة عند منعطف بالغ الخطورة، ليس فقط لجهة منح الغطاء الغتيال خالد مشعل، وما يترتب 
على النجاح في ذلك من ضربة قاسية للحركة، بل أيضا لجهة المضي في لعبة استدراجها سياسيا وصوال إلى 

  .تسهيل عملية إقصائها
شباط / ستنادا إلى الخط الذي تبلور في حركة فتح منذ األيام األولى لظهور نتائج انتخابات فبرايروبالطبع ا

  .الماضي القائم على التشويه قبل اإلقصاء
صحيح أن عملية الوعد الصادق وتداعياتها اللبنانية واإلقليمية قد خففت الضغط عن حماس، لكن ذلك لن يغير 

  .اصل بكل األشكالفي حقيقة االستهداف الذي سيتو
ال يستبعد بالطبع أن يصار إلى اغتيال أو اعتقال قادة آخرين من الداخل والخارج تحس القيادة الصهيونية، ربما 
بنصائح فلسطينية وعربية، بثقلهم في الحركة وقدرتهم على ضبط بوصلتها، ما يفرض عليها مزيدا من التراجع 

 لفتح وهيمنة لخطاب المجموعة المتنفذة فيها على الساحة وصوال إلى تهيئة األجواء أمام عودة مظفرة
الفلسطينية، وهذه المرة في ظل تراجع مفترض للمنافس الرئيس، ليس شعبيا بسبب التنازالت السياسية، بل 

  .أيضا من حيث القدرة والتنظيم بعد غياب القادرين على ضبط المسار وتوجيهه الوجهة السليمة
بة ليس أمام قادة حماس في الداخل والخارج غير التفاهم على آليات فاعلة لمواجهة في ظل هذه المعادلة الصع

  .الموقف تستند إلى رؤية واضحة للوضع القائم ومآله القادم
وهذا األمر لن يتم إال بكثير من التجرد في المواقف بعيدا عن النوازع الشخصية لقلة ممن أخذتهم حكاية 

 األجندة وال في الحسبان، وتجاهلوا تبعا لذلك مشهد القضية بشموليته بعيدا عن الحكومة ونسوا أنها لم تكن على
، أو أوهام التقدم صوب تحرير )غزة(حشره في واحد ونصف في المائة من فلسطين يتوهمون أنها تحررت 

  .فلسطين والفلسطينيين من خالل حكومة وبرلمان يستطيع االحتالل أن يشطبهما في غضون ساعات
اإلصرار على الحكومة أو حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية فإن على حماس أن تحيل إلى الرئيس وفي حال 

مهمة تدبير الرواتب بعد أن استولى على األمن والمعابر والسياسة الخارجية واإلعالم، مع العلم أن حكومة 
ال على الملفات المشار الوحدة ستعني عمليا عودة فتح إلى الهيمنة على السلطة والحكومة في ظل هيمنتها أص

  .إليها آنفا
 ال تصلح لمواجهة 1996األكيد أن أفكار وبرامج حزب الخالص الذي أسسه بعض رموز حماس عام 

الموقف، وإذا سارت قيادة حماس في الداخل والخارج على إيقاعها، وهي التي خاضت االنتخابات بشعار 
 ومصداقيتها وتسهيل عملية إقصائها من قبل فتح التي حماية برنامج المقاومة، فإن النتيجة هي ضرب الحركة

  .لن تتوقف عن العمل على استعادة وضعها القديم مدعومة من قبل الجميع
وإذا اعتقد البعض إمكان تبني برنامج لقطاع غزة يختلف عن الضفة الغربية خالل المرحلة المقبلة، فهو إنما 

لن ينفعه، ومحمد دحالن لن يتركهم، وبالطبع مدعوما من يغامر بوحدة الحركة ووحدة القضية، مع أن ذلك 
  .مصر، اللهم إال إذا وافقوا على أن يكونوا مجرد مطايا للجهات المتنفذة في القاهرة

ليس أمام حكومة حماس إذا أرادت الخروج مؤقتاً من الحصار غير تقديم تنازالت تفوق ما يمكن أن تقدمه 
من فلسطين مجزأة إلى كانتونات، وتنسى، بل % 10بدولة الجدار على المجموعة المتنفذة في فتح، فتقبل 

  .تتجاهل عمقها العربي واإلسالمي، وعندها لن يكون أمام جيل انتفاضة األقصى غير برنامج القاعدة
على من يجدون في أنفسهم قابلية التضحية بجبال من التضحيات يتقدمها الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز 

بل وهم الحكومة البائسة، أو من أجل وهم غزة المحررة، على هؤالء أن يتمعنوا جيدا في تجربة الرنتيسي مقا
  .فتح ونهاية ياسر عرفات، ومن يجرب المجرب عقله مخرب، كما يقول المثل



 

 27

أمام حماس فرصة حقيقية لتجاوز المأزق، لكن ذلك لن يتم بالمرونة والليونة وبيع الثوابت واالستماع إلى دعاة 
فتنة، بل باستعادة أسس الخطاب الذي سارت عليه الحركة منذ نشأتها، وهو خطاب يتحدث عن صراع وجود ال

  .ال صراع حدود، كما يتحدث عن أن حماس هي رأس حربة األمة في مواجهة المشروع الصهيوني
 مع حشره في أما الهدنة التي طرحها الشيخ ياسين فكانت بالغة الذكاء، ألن جوهرها هو االعتراف بالعدو،

  .زاوية لو قبل بها، والشيخ يعلم أنه لن يقبل، فإنه يوقع على نهاية مشروعه
حماس أمام منعطف خطير، ال يستدعي وحدتها وتماسكها فقط، بل يستدعي دعمها بكل قوة من قبل الحركات 

فعة للمشروع اإلسالمية األخرى، ألن فشلها سيشكل ضربة للجميع، تماما كما كانت مقاومتها الرائعة را
  .اإلسالمي في كل مكان

  31/7/2006الجزيرة نت 
  

   المعركةالالعب المهم في .. اإلعالم .69
فريد أبوضهير. د  

. اإلعالم في المعركة، اللهم إال من باب الناقل والمحاورربما ال ينتبه كثير من الناس إلى الدور الذي يقوم به 
ولكن ال بد من االنتباه إلى أن دور اإلعالم له أثر كبير على مسار األحداث، سواء بشكل مباشر أو غير 

فالمعلومات المتدفقة على مدار الساعة من شأنها أن توجه الرأي العام، والذي يؤثر بشكل أو بآخر على . مباشر
  .القرار السياسيصناعة 

الدور الذي يلعبه اإلعالم حاليا في المعركة، سواء على الجبهة اللبنانية، أو على الجبهة الفلسطينية قد ال يظهر 
ولكن بالتأكيد فإن المعلومات والصورة التي تنسكب في عيون ومسامع الناس سيكون . تأثيره في الوقت الراهن

  . في المستقبللها تأثير قد يظهر في الوقت الحالي أو
األول هو استخدام كافة األطراف لإلعالم كوسيلة لنشر المعلومات وتنوير : يتمحور هذا الدور في عدة اتجاهات
ولكن األمر الثاني هو أن هذا الدور محفوف بالعديد من المخاطر، كون هذه . الرأي العام بما يدور من أحداث

دخل وسائل اإلعالم في الحرب الدعائية التي تمارسها كافة المعلومات تسري إلى الجمهور بشكل موجه، مما ي
أما األمر الثالث، فهو الدور الذي يقوم به الصحفيون في توجيه دفة المعركة اإلعالمية والتركيز . األطراف

ما يدور اليوم من أحداث على األرض، وعلى صفحات . على جوانب معينة على حساب جوانب أخرى
فاإلعالم الذي . لفضائيات، هو تجسيد لحركة معقدة لعناصر عديدة في معادلة الصراعالجرائد، وعلى شاشات ا

يؤثر ويتأثر بما يجري على األرض، يقع في بعض األحيان رهينة لمصادر المعلومات، ويقوم في أحيان أخرى 
  . بدور خطير في توجيه الرأي العام الذي يفترض أن يحدد مسار هذه األحداث

ائيل قيودا على وسائل اإلعالم، وبخاصة العربية منها، داللة واضحة على أن هناك أمورا فقد كان لفرض إسر
فقد مارسته . وهذا السلوك معروف في األزمات والحروب. ال تريد الحكومة اإلسرائيلية للناس أن يروها

التفريق بين ولكن يجب هنا . بريطانيا والواليات المتحدة في الحرب على العراق، وفي غيرها من الحروب
األول المعلومات األمنية الحساسة، وهذه قد يكون من المقبول فرض التعتيم اإلعالمي عليها، والثاني : أمرين

المعلومات حول األحداث التي تجري، مثل القصف والتقدم البري للقوات، والخسائر، وهذه معلومات يجب أن 
 قدرة اإلعالم على تقديم صورة حقيقية وواضحة ولكن المشكلة هي. يعرفها اإلنسان العادي في أي مكان

ولكن هناك قدرة لدى وسائل . بالطبع ال يمكن ألي وسيلة إعالم القيام بذلك مائة بالمائة. وكافية عن األحداث
ولكن أيضا هنا تبقى حتمية عدم القدرة على . اإلعالم الفاعلة والقوية على تقديم أبرز األحداث في مواقع معينة

ولذلك، تدخل في هذا اإلطار مسألة رأي الصحفي، والمؤثرات . ورة الموضوعية التي تجسد الحقيقةتقديم الص
  .وهنا تصبح وسائل اإلعالم أدوات دعائية إلى حد كبير لصالح هذه الجهة أو تلك. التي تدخل في تكوين رؤيته
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هل تلعب هذه . صة العربيةالمشكلة التي أحاول أن أبرزها هنا هي الدور الحقيقي لوسائل اإلعالم، وبخا
الوسائل دورا إيجابيا في الحرب الدائرة؟ وهل تساعد بالفعل على تحقيق مصالح األمة؟ وهل يمكن اعتبارها 
جزءا من البناء العربي الذي يسعى إلى مواجهة أعدائه، واالحتفاظ بهويته، والتصدي لمحاوالت سلب 

  شخصيته؟
عالم العربي على األقل، مصنفة حسب طريقة معالجتها للحرب على  يمكن القول أن هناك ثالثة أنواع من اإل

وهذا النوع ال يخرج عن سياسة . النوع األول هو اإلعالم التابع للحكومات. لبنان، وكذلك لألوضاع الفلسطينية
. األحداثويقوم اإلعالم في هذه الحالة بمحاولة التملص من اإللتزامات العربية تجاه . الحكومة ومواقفها المعلنة

وال يحرك مثل هذا اإلعالم ساكنا تجاه المآسي اإلنسانية . وينظر إلى األوضاع وكأنها تحدث في كوكب آخر
  .على أقل تقدير، فضال عن اتخاذ مواقف تجاري موقف الشارع العربي

ن الحدث فهو يعطي اهتماما كبيرا لألحداث، على اعتبار أ. النوع الثاني هو إعالم موضوعي إلى أبعد الحدود
وهذا اإلعالم مدفوع بشكل أساس من منطلقات مهنية بحتة، باإلضافة إلى مشاعر الوطنية التي . يفرض نفسه

هذا اإلعالم يشعر بشعور المواطن العربي إلى حد كبير، ويرى . تعتمل في نفوس العاملين في هذا اإلعالم
ولكن مع ذلك، يبقى هذا اإلعالم عاجزا عن . يابعمق أهمية الحدث واألبعاد المترتبة عليه محليا وعربيا وعالم

اتخاذ مواقف وطنية، مثل التوقف عن استضافة المسؤولين اإلسرائيليين على الفضائيات العربية، أو الترويج 
  .لبعض المواقف العربية والدولية غير المتساوقة مع المواقف الشعبية

دث من منطلق اإلحساس بهول األحداث، ويدرك أن فهو يتعامل مع الح. أما النوع الثالث فهو إعالم مقاوم
هذا اإلعالم ينظر إلى األحداث على أساس أنه ال يوجد مساحة للحياد، وال بد . اإلعالم هو جزء من المعركة
وفي هذا اإلطار يعمل على بث كل ما من شأنه رفع الظلم عن الناس، وكشف . من الوقوف إلى جانب الضحية

وفضح المواقف الداعمة للعدوان، والعمل على رفع معنويات المواطن، وتحطيم الجرائم بحق األبرياء، 
  .معنويات األعداء

أعتقد أن اإلعالم بشكل عام يقوم بدور متكامل في تقديم الصورة، مع تقصير واضح من قبل وسائل تبدو 
ذا يتطلب وعي أكبر وه. وكأنها ال تعلم بأن هناك حربا على لبنان، وأن هناك حصارا على الشعب الفلسطيني

من قبل القائمين على وسائل اإلتصال بما يدور من أحداث، وبما يترتب عليها من أوضاع مستقبلية على 
  .المنطقة برمتها

فما يحجب من معلومات وصور في وسائل . وال بد هنا من اإلشارة إلى إعالم اإلنترنيت ودوره في األحداث
من الواضح أنه ال يمكن إبعاد المواطن .  الوقت عبر اإلنترنيتاإلعالم، يعرض بشكل كثيف ومثير في نفس

وأستطيع . عن الحقيقة، ومن الواضح كذلك أن ثورة المعلومات يمكن، بل من المؤكد أنها ستتفاعل مع األحداث
 أن أتنبأ بأن ما يدور من أحداث، وما يضخ عبر اإلنترنيت، يؤدي إلى تعبئة الناس في اتجاه معين، قد يكون له

  .ما بعده على مستوى المنطقة
. لقد شاهدت صورا مريعة، وشاهدت فيلما إسرائيليا يبث عبر االنترنيت إلى المجتمع الغربي، حول األحداث

وكلها مواد من شأنها أن تؤجج األوضاع أكثر فأكثر، وخاصة إذا أخذنا في االعتبار الفجوة بين الخطاب 
 إلى المجتمع الغربي، وعجز العرب عن تقديم خطاب كاف الموجه للعرب والمسلمين، والخطاب الموجه

  .ومعقول، ومدعم بالمواقف السياسية، إلى المجتمعات الغربية
فمشاهد مجزرة . نقول هذا لكي نؤكد لصناع القرار أنه ال يمكن إخفاء الجرائم عن الناس في ظل ثورة االتصال

بول باستمرار االنفصام الحاصل بين خطاب الساسة وال يمكن الق. قانا األخيرة لهي خير شاهد على ما نقول
  .وبين مشاهد الواقع المؤلمة

ومن . من الضروري أن يكون اإلعالم العربي مخططا، منطقيا، واضحا، يستند إلى أسس فكرية وثقافية
ولذلك، . الصعب أن يحقق اإلعالم أي نجاح إذا كان منفصال عن جمهوره، وعن اإلحساس بهموم المواطن
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ويمكن أن .  أنه ال بد من أرضية مشتركة يقف عليها اإلعالميين العرب، والمؤسسات اإلعالمية العربيةأعتقد
نوجد هذه األرضية، وبعد ذلك يمكن أن نضع الخطط والسياسات، من خالل الحوار اإلعالمي البناء بين جميع 

  .العاملين في هذا الحقل
ألحداث، وأنهم بالفعل يشاركون في رسم معالم المرحلة من المهم أن يدرك اإلعالميون خطورة دورهم في ا

  .القادمة في المنطقة
1/8/2006القدس الفلسطينية   

  
  المواجهة في فصلها األخير .70

جمال سلطان   
االعتداء الهمجي الذي قامت به قوات العدو في قانا أمس مؤشر واضح على نهاية الحرب، كونـداليزا رايـس                   

 من مغادرة المنطقة بعد إدراك األمريكيين أن إسرائيل غير قادرة على أن تربح              عادت مرة أخرى بعد أيام قليلة     
الحرب، بل إن المعركة الوحيدة التي خاضها جيش العدو مع قوات المقاومة في محيط بنت جبيل والتـي قتـل            

يعد لديها  فيها العشرات من خالصة قوات لواء جوالني التي تمثل درة الجيش الصهيوني، أثبتت أن إسرائيل لم                 
إسرائيل لم يعد لديها جيش مقاتل، ولـم يعـد بوسـعها        . جيش حقيقي، وهو المعنى الذي سبق وذكرته قبل أيام        

خوض أي معركة حقيقية سواء مع جيش أو مع منظمة أو حزب صغير أو كبير، المـسألة أصـبحت شـديدة                     
رغم ترسانة السالح الذي تمدها بـه       الوضوح، لم يعد لدى جيش العدو أي عقيدة قتالية أو قدرة على التضحية،              

أمريكا بسخاء، وإن كان من إيجابية أعلى تذكر في األحداث األخيرة، فإنها بدون شك تتمثل في كـشف هـذه                    
الحقيقة، ولذلك عادت كونداليزا من أجل البحث عن مخرج، ألن إجماعا دوليـا يتبلـور اآلن ضـد العـدوان                    

والشوارع والمستشفيات فقط، وهناك أصوات دوليـة تقتـرب مـن           اإلسرائيلي الذي يحارب األطفال والنساء      
وهذا تحول خطير وتاريخي في الموقف الدولي تجاه إسرائيل،         . وصف العمليات الوحشية بأنها عمليات إرهابية     

خاصة وأن عشوائية الحرب والعدوان وضعت الواليات المتحدة وبريطانيـا فـي زاويـة المنبـوذين دوليـا،                  
تل النساء واألطفال، إسرائيل بقصفها لقانا ومن قبل ذلك ارتكابها العديد من المجازر األقـل               والمتآمرين على ق  

ضخامة في األيام األخيرة تريد أن تترك رسالة للبنان والمجتمع الدولي، أن أي مغامرة من هذا القبيل سـوف                   
عني أنهـا تختطـف شـعبا       تكلف لبنان دمارا وخرابا ودماء على كل األصعدة، وهذه رسالة إرهابية صريحة ت            

وفي اعتقادي أن الحرب سوف تتوقف خالل       . بكامله كرهينة، على كل حال هذه هي الرسالة األخيرة إلسرائيل         
أيام قليلة لن تصل إلى أسبوع، وبدون شك فإن الفصل األخير فيها سيكشف إلى حد كبير معالم الفـصل األول،                  

قب وقف القتال سوف توضح حسابات كل طرف فـي بـدء            بمعنى أن اتفاقات التسوية والمفاوضات التي ستع      
وأتمنى أن يبرهن حزب اهللا في مفاوضاته وفي الفصل األخير من المواجهة على أن عمليته التي قام                 . العمليات

بها في خطف الجنديين، كانت لصالح لبنان وشعبه وقضية فلسطين، ولم تكن لحسابات إقليمية أخـرى، ألنـه                  
ت لبنان الكثير، وفاتورتها لم يدفعها الحزب ولم يشارك في تحمل أي جزء فيها ال إيران                بدون شك، العملية كلف   

وال سوريا، بل حصدتا ـ وحدهما ـ كل مكاسبها السياسية واألمنية واالستراتيجية، وإنما دفع كامـل فـاتورة     
سنوات طويلـة، بعـد أن      فقد أعاد حصاد العدوان لبنان إلى الوراء        . العدوان لبنان الشعب والدولة والمقدرات    

أوشك على التعافي من آثار خراب الحرب األهلية وتوابعها، بطبيعة الحال ليس هذا وقت جردة الحساب، وإنما                 
فضح العدوان والتضامن مع لبنان في التصدي له، ولكن اإلشارات التي صدرت عن من فوضـوا مـن قبـل                    

نبيه بري كأنها كانت تعزز فصل مسارات ما حدث         الحزب إلنهاء المواجهة أثارت قلق الكثيرين، فتصريحات        
في لبنان عن قضية فلسطين وهو ما دعا بعض قادة حماس إلى الحديث عالنية عن خطر هذه الفرضية، كمـا                    
أنه من غير المتصور أن تكون عملية محدودة تفضي إلى كارثة بهذا الحجم تنتهي بالمطالبـة بـاإلفراج عـن                    
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يمة العدو تأكدت، وفضيحة األمريكان جلجلت، وتبقى جولة الفصل األخيـر           أربعة مواطنين، عل كل حال، هز     
  . كاشفة للكثير من أسرار ما حدث

30/7/2006موقع المصريون   
 

   !والجديدالشرق األوسط بين الكبير  .71
رضوان السيد. د  
قصد، أنها تأمـل    ذكرتْ كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية األميركية عندما جاءت إلى لبنان، وبالمصادفة أو بال            

ولستُ أدري ما الذي عنتْه بذلك، إذ المعروف أن إدارة جورج بوش األولـى عملـتْ                ! بقيام شرق أوسط جديد   
وعلى أي حال، فإن زلّة لسان رايس لم تبق بدون عواقـب، إذ تلقّفهـا               ! طويالً من أجل الشرق األوسط الكبير     

والواقع . ات المتحدة تريد تغيير المنطقة لصالح أميركا وإسرائيل     السيد حسن نصر اهللا ليستدلَّ بها على أن الوالي        
أن هذا التعبير نَحتَه شيمون بيريز رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، ونائب رئيس الحكومة الحاليـة إيهـود                 

 عالَمـاً   أولمرت؛ حين ألّف مطلع التسعينيات من القرن الماضي كتاباً بهذا االسم، ذا طابع يوتوبي، تصور فيه               
للسالم في المنطقة، يضم باإلضافة إلى دول المشرق العربي وإسرائيل، تركيا فقط؛ حارماً إيران من عـضوية                 

 ! ناديه المزدهر، إلى أن يتغير نظام الماللي السائد في تلك البالد
ركيين والفرنسيين فـي    أما نحن العرب، فقد قضيناعقوداً في مجادلة الباحثين االستراتيجيين البريطانيين واألمي          

 - شأن الـسيد حـسن نـصر اهللا        -وسالمته، مشتمين من ورائه   ) دون الجديد (صحة مصطلح الشرق األوسط     
وقد ناقَشَني باحثان أحـدهما ألمـاني واآلخـر         . للمنطقة) العربي(مؤامرةً على العرب إللغاء الطابع التاريخي       

إذ اعتبره الرجالن مصطلحاً جغرافيـاً بحتـاً        . جية الكبيرة هولندي في تحميل المصطَلَح هذه الحمولة األيديولو      
لكننـي  . إلى األقـصى  ... وقد تراوح ذلك بين األدنى واألوسط     . يعبر عن درجة التجاور بين منطقتنا وأوروبا      

كنتُ مصراً على الطابع األيديولوجي والجيوسياسي للتعبير، واستشهدتُ على ذلـك بكـالٍم ألرنولـد تـوينبي                 
لويس، يفيد بأن المقصود من الشرق األوسط أنه ليس هناك طابع غالب أو سائد لهذه المنطقة، التـي                  ولبرنارد  

تتكاثر فيها اإلثنياتُ والديانات، والتي تتصارع وتتنافس في ما بينها، وال تنضبطُ من داخلها؛ بل تحتـاج إلـى                   
م، وحتى اليـوم، إذ     . ق 2000 حصل منذ حوالي     دولٍة كبرى مجاورة أو بعيدة للضبط وتثبيت االستقرار؛ مثلما        

توالت على المنطقة اإلمبراطوريات والدول الكبرى الضابطة؛ إلى أن تحدث األميركيـون فـي الخمـسينيات                
               هوالستينيات عن الفراغ في الشرق األوسط بعد ذهاب المستعمرين البريطانيين والفرنـسيين، وأرادوا احتـواء

جمال عبدالناصر صارع طويالً من أجـل إثبـات أن          . فييت خالل الحرب الباردة   خشية أن يستولي عليه السو    
ولـو  .  والمتمثل بإسـرائيل 1948المنطقة ال تُعاني من أي فراغ، وإنما تُعاني من اللغم المزروع فيها منذ عام       

 كان ليبقـى    العراقية؛ فالراجح أن المصطلح الشرق أوسطي ما      / المصرية أو السورية  / نجحت الوحدة السورية  
 . في الجيوسياسي أو األيديولوجي، وإن استمر في الخطاب الغربي

والواقع أن القوميين العرب آثروا منذ ستينيات القرن العشرين إطالق اسم الوطن العربي على المشرق والخليج                
سياسي، فقـد اختلفـت     أما األميركيون، ورغم اللغة السائدة في الخطاب ال       . ودول شمال إفريقيا الناطقة بالعربية    

فقد آثروا خـالل الحـرب    . المساحة التي حددوها للشرق األوسط، باختالف مصالحهم أو الموقف االستراتيجي         
الباردة أن يفصلوا المشرق العربي عن الخليج الذي أدخلوا فيه إيران؛ الختالف المشكالت األمنية، والعالقـات                

يون ومن ورائهم األوروبيون إلى نشر ُأطروحة المتوسـطية؛ تحـدث           وعندما بادر الفرنس  . باالتحاد السوفييتي 
األميركيون عن شرق أوسط يضم إلى الدول العربية وإسرائيل إيران وتركيا، ويستثني الشماَل اإلفريقي من هذا          

إيران ثم ساد لديهم بعد انتهاء الحرب الباردة، مصطلح الشرق األوسط الذي يصُل إلى              . المدى الجيواستراتيجي 
. وتركيا وباكستان ودول آسيا الوسطى، باعتبارها منطقةً استراتيجيةً واحدةً، في االعتبارات األمنية والعسكرية            
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وخبراؤهم االستراتيجيون مختلفون اآلن بين التوسيع والتضييق؛ وإن يكن القائلون بالشرق األوسط يماهون بينه              
 .  منه وعنه– كبرى الدول اإلسالمية في العالم -سياوبين مصطلح العالم اإلسالمي، رغم غياب إندوني

لماذا هذا الشرح الطويُل لمفاهيم الشرق األوسط المطّاطة؟ ألن الدخوَل اإليراني الحالي إلى المنطقة من خـالل                 
ن األوضاع في العراق وسوريا ولبنان؛ يجعل اإليرانيين إلى جانب األميركيين صنّاعاً جدداً لهذا المدى المتكـو               

فالطريفُ أن األميركيين واإليرانيين على حٍد سواء يعتبرون أن المنطقة          . والمتغير والمعروف بالشرق األوسط   
الممتدة ما بين الهند وطنجة هي منطقةٌ واحدةٌ على اختالٍف في إدخال هذا الطرف التفـصيلي أو ذاك أوعـدم                    

لَم اإلسالمي الذي يعاني من وجود إسرائيل، ويعـاني         اإليرانيون يعتبرون أن المنطقة المذكورة هي العا      . إدخاله
واألميركيون يعتبـرون المنطقـة   . من الهيمنة األميركية؛ وال بد من تحريره باسم اإلسالم والمصالح اإلسالمية      

إذ يشترك سكان تلك المنطقـة الـشاسعة فـي أن           . ثقافي وسياسي : واحدةً أيضاً؛ لكن وحدتَها آتيةٌ من عاملين      
 ويتسبب ذلك في وجود مشكالٍت خاصة       ،ألكثرية تدين باإلسالم، وأنها تُعاني من االفتقار للديمقراطية والتنمية        ا

بها، تريد الواليات المتحدة إخراجها منها بالديمقراطية والتنمية، اللتين هما حقُّ شـعوب المنطقـة، ومـصلحة                 
 . الواليات المتحدة

.  مفاهيم المصطلح الشرق أوسـطي بـين الطـرفين األميركـي واإليرانـي             عند هذا الحد ينتهي التوافُقُ على     
بينمـا يـرى اإليرانيـون      . فاألميركيون يعتبرون النزاع على فلسطين نزاعاً بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين         

أن فلسطين مشكلةٌ إسالميةٌ؛ وكيف ال تكون كذلك وفيها القـدس التـي اسـتولت عليهـا                 ) واإلسالميون السنّة (
 اإلسرائيلي، إلى أن تـصالحت مـصر        -سرائيل؟ وقد ظلَّ العالَم كلُّه وطواَل عقود يتحدثُ عن النزاع العربي          إ

ومن وجهـة النظـر     . وتصالح األردن مع إسرائيل؛ فاقتصر النزاع على الفلسطينيين في مواجهة اإلسرائيليين          
لكـن فـي    . ي ذلك الحرب الدائرةُ اليوم في لبنـان        إسرائيلياً؛ بما ف   -القومية العربية فإن النزاع ما يزال عربياً      

السياسة اإليرانية، وفي الوعي الشعبي العربي فإن النزاع كان وما يزاُل إسالمياً، وال حلَّ لـه إالّ فـي هـذا                     
فالذين هم رأس الحربة في فلسطين وفي لبنان حزبيون إسالميون، وهم ال يقيمـون اعتبـاراً للحـدود                  . السياق

فبالنسبة لها هناك مشكلةً في الـوعي       . وتحتار الواليات المتحدة في تكييف طبيعة الصراع      .  المحلية القومية أو 
ولـو حـدث التغييـران الثقـافي        .  عن الجمود الثقافي، والجمود السياسي     – كما سبق القول   -اإلسالمي ناجمة 

لى األرض يحلُّ بالتفاوض بـين      والسياسي لما كانت هناك مشكلةٌ عربيةٌ وال إسالميةٌ في فلسطين؛ بل نزاع ع            
 ! الطرفين، شأن مشكالت الحدود بين كثير من الدول

.  صهيونياً، بين قوميتين   -رأت دول الجامعة العربية الصراع على فلسطين على الدوام؛ باعتباره صراعاً عربياً           
 فـحماس تنظر إلى الـصراع      .بيد أن األمر أخذ يتغير منذ سنين؛ استناداً إلى الوقائع والوعي، كما سبق القول             

وكذلك اَألمر مع   . مع إسرائيل نظرةً دينيةً، وهي لذلك تنتظر من العرب ومن المسلمين الدعم لتحرير المقدسات             
 . حزب اهللا الذي يعتبر نفسه اآلن خائضاً حرب األمة في لبنان وفلسطين

وبهذا المنطـق   . حدودها وموقعها في النظام الدولي    الدولة القومية و  : الوجه األولُ . وهكذا فهناك وجهان للمسألة   
 -كما يمكن للصراع في فلـسطين، أن يكـون إسـرائيلياً          . يمكن للصراع على فلسطين أن يكون قومياً عربياً       

والوجه اآلخَر للمسألة صعود اإلحيائيات اإلسالمية، وهو صعود غير من الوعي بـسائر المـسائل،               . فلسطينياً
ولذلك يستطيع اإليرانيون، ويستطيع اإلسالميون األندونيسيون مـثالً أن يعتبـروا          . ية فلسطين ومن ضمنها قض  

وتترتب على ذلك مسائل متعددة، من بينها خراب سيادة الدول عنـدما            . الصراع على فلسطين صراعاً إسالمياً    
الت الـصراع، لكـن كـلَّ       وال ندري مآ  . يتقابُل في ساحة المعركة األيديولوجيون، وأصحاب الرؤى الشمولية       

المؤشّرات تفيد أنه طويٌل ودموي، والغالب أنه ال ينحلُّ إسالمياً أو محلياً؛ فال بد من الحلقة العربية الوسـطى،                   
 . كما كان عليه األمر من قبل، وإالّ فال نهاية لهذه الحرب

لك فرصةً من أجل الـسالم      وتعتبر وشنطن ذ  . تُصر كلٌّ من وشنطن وطهران على توسيع آفاق الشرق األوسط         
وتعمل طهران على اعتبار الصراع في فلسطين إسالمياً، لكي تـتمكن مـن           . والتعاون والخروج من األصولية   
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والغياب أو الضعف العربي يجعل الصراع طويالً، أما الشرق األوسط فقد ظهر وثبت، وبمـساٍع               . التدخل فيه 
  . التوقعات واألهدافمن طهران وواشنطن وتركيا وإسرائيل، وإن اختلفت

  31/07/2006 المصدر 
 

               
  الدم العربي الرخيص .72

محمد االشهب   
عقدة االحسان التي تحكمت في إقامة دولة اسرائيل تحولت الى ما يشبه أمومة الطفل المشاغب الذي يقبل منـه                   

ألولى التي يصبح فيها وقـف      ذلك انها المرة ا   . أي شيء، بما في ذلك إحراق الزرع والنسل من دون أي رادع           
أما المجازر البشعة التي يدينها العالم برمتـه،        . النار مستعصياً حتى على الدولة العظمى أميركا التي ال تريده         

ما يعني اسقاط كـل الـذرائع   . فإنها ال تعدو من وجهة نظر اسرائيلية واميركية كونها ترتيبات سياسية للمنطقة      
 كون الخطة التي تنفذها اآللة العسكرية االسـرائيلية كانـت جـاهزة تتـصيد               .التي كانت وراء إشعال الحرب    

وال يهم ان تكون على حساب المدنيين األبرياء، فحطب النار، إذ يكون أجساداً عربية الطفال وشيوخ                . الفرصة
 إلفناء شـعب    تماما كما يصبح رقم اثنين من األسرى االسرائيليين معادالً        . ونساء من غير المقاتلين، ال قيمة له      

ومرمى لضحايا مجزرة قانا وجميع القتلى األبرياء بأسى وأسف مجلس األمن الدولي العاجز عن تسمية               . كامل
  .األشياء بأسمائها بعد أن انضم الى قافلة المتفرجين على هول المأساة

ل الجنـسية االسـرائيلية أو      لغة األرقام لم تعد تشمل التمييز بين االنسان لذاته، إذ تكون قيمته عالية عندما يحم              
ولكنها تطاول األيام كـذلك اذ يـسمح        . األميركية وتنحدر الى الدونية عندما يكون لبنانياً أو فلسطينياً أو عراقياً          

ففي الزمن االسرائيلي ال مكان لالستعجال طالما ان من يـدفع           . السرائيل بإضافة اسبوع آخر في حرب االبادة      
ففي األزمة مع ايران تقاس األيام بمنطق تسريع الرد علـى        . ادالت القيم الكونية  الثمن انسان آخر من خارج مع     

االقتراحات المطروحة وإال ينقل ملفها الى مجلس األمن، أما في لبنان فإن المجلس ذاته يمنح اسرائيل المهلـة                  
رتبـاط مـع    ونفوذ الزمن يصبح أقوى أو أضعف با      . التي تريدها ما دامت تخوض حرب الوكالة عن اآلخرين        

نفوذ األوطان، فاألميركيون قبل اإلسرائيليين، صاغوا حقائق تحظر متابعة جنودهم جراء الجرائم ضد اإلنسانية              
وأنتهجوا أساليب انتهاك القوانين لتبجيل المحارب األميركي خارج أرضه، لذلك كان في استطاعة اسرائيل أن               

  .تستنسخ الصورة األكثر قبحاً من دون أي عناء
رق بين غوانتانامو وسجون اسرائيل وال فرق بين مالجئ العامرية أو قانا، ألن الدم العربي واحد ورخيص                 ال ف 

 اإلسرائيلي كان نبذ القرارات الدولية عندما يتعلق األمر         -وعلى مدى عقود في الصراع العربي       . الى هذا الحد  
 العربية بقرارات مماثلة يسري مفعولهـا       بإسرائيل في مقابل قدر أكبر من الحسم والحماس في إلزام األطراف          

ال يوازي االحساس باإلحباط ازاء هذه الفوارق اإلنـسانية          .بمثل معايير تدبير الفوارق بين األزمان واألوطان      
والسياسية سوى االحساس بالتعويل على الذات في تحديد المصالح وتطوير القدرات، فما سقط ليس االنحيـاز                

سرائيلية، ولكنه األوهام حول لبنان الرخاء والديموقراطية في غياب امتالك مقومـات            الكامل لدولة االحسان اإل   
المواجهة، كي ال تظل أرضه مستباحة أمام حروب اآلخرين، ودلت وقائع الصمود الالفت للشعب اللبناني أنـه                 

اماً كثيرة في   وكما أنهت غضبته بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري أوه          . مستعص على االذالل  
استباحة رموز وجوده، فإن وقفته الصامدة كياناً سياسياً واجتماعياً موحداً في مواجهة ترتيبات المرحلـة التـي                 
سوقت ألوهام حرب الوكالة انما تعني انه لم ينخدع ببالغات النزعات االنقسامية، كون أعداء لبنان موجـودين                 

 في قراءة مواطن القوة الكامنة في الوطن الموحد، والمحنـة           فالزمن ايضاً يسعف  . خارج حدوده وليس داخلها   
 .الراهنة اختبار إلرادة الحياة على انقاض الموت

  1/8/2006الحياة 
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  إسرائيل تتوافق مع واشنطن على الحسم قبل قرار مجلس األمن .73

 حلمي موسى  
ت وزيـرة الخارجيـة     بعد ساعات معدودة على خضوع رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمـرت إلمـالءا            

األميركية كوندليسا رايس بإعالن هدنة جوية جزئية ومؤقتة، عادت إسرائيل إلى دق طبول الحـرب بـصوت                 
فاالنتقادات الداخلية الشديدة التي تلقاها أولمرت ووزير دفاعه عمير بيرتس وقيادة الجيش، دفعتهم إلـى               . أعلى

وتلقى الجيش اإلسرائيلي، بعد منتـصف      .  توسيعها كذلك  المسارعة لتأكيد ليس استمرار المعركة فحسب وإنما      
وطلب قادة  . ليل امس، الضوء االخضر من المجلس الوزاري المصغر بتوسيع عملياته البرية في جنوب لبنان             

الجيش من المستوى السياسي تمكينهم من اظهار قدرات الجيش بالوصول الى نهر الليطاني بقوات كبيرة مـن                 
  . تحتية لحزب اهللا في المنطقةاجل تدمير البنية ال

وبحسب قيادة الجيش، فان عملية برية واسعة حتى الليطاني سوف تلحق ضررا بالغا بهيبة حزب اهللا كمـدافع                  
وقالوا ان هذه الخطوة ستحطم الخلفية اللوجستية لحـزب اهللا وراجماتـه ومراكـز              . عن لبنان وبقدراته العملية   

ورأت المـصادر العـسكرية ان      . صول القوات الدولية الى المنطقـة     السيطرة لديه وستشكل ارضية ممهدة لو     
الدخول البري الواسع سيعزز قدرة الردع االسرائيلية وسيؤثر حتى على معنويات الفـصائل الفلـسطينية فـي                 

  . االراضي المحتلة
ق ما ال يقل    وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية إن جيش االحتالل سيستدعي ثالث فرق إضافية، وهو ما قد يعني التحا              

  .  ألف جندي آخرين15عن 
ويرى مراسلون إسرائيليون أن الهدف األساسي الجتماع المجلس الوزاري المصغر هـو تحقيـق المـصلحة                

وأبلغت اإلدارة األميركيةإسرائيل أنهـا تريـد تقـدما         . األميركية في خلق واقع جديد قبل اجتماع مجلس األمن        
وبحسب بعض المراسلين، فـإن     . انية يمكن االستناد إليها في المداوالت     عسكريا إسرائيليا واسعا وإنجازات ميد    

وهذا ما جعل اجتماع المجلس     . أميركا تطلب من إسرائيل التقدم في بعض النقاط إلى مقربة من مجرى الليطاني            
 على  يرمي أساسا إلى الزج اآلن بكل القوات الجاهزة للقتال في المعركة البرية من أجل تدمير مواقع حزب اهللا                 

  . طول الحدود من ناحية ومن أجل االقتراب من الليطاني على األقل في القاطع الشمالي الشرقي
وبدت حكومة أولمرت أمس كما لو أنها حكومة احدى جمهوريات الموز، بالطريقة التي تعاطـت فيهـا مـع                   

 األميركية هـي التـي سـربت        وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن اإلدارة      . إمالءات اإلدارة األميركية  
لشبكة سي ان ان قرار إسرائيل إعالن هدنة جوية مؤقتة، وأن رايس سارعت إلى مباركة القرار اإلسـرائيلي                  

  . قبل أن يسمع به أغلب وزراء حكومة أولمرت
اء وأشار التلفزيون اإلسرائيلي إلى أن لقاء حاسما بهذا الصدد جرى بين رايس وأولمرت في القدس المحتلة مس                

وقالـت  . األحد، وانه برغم االبتسامات التي رافقت ابتداء االجتماع إال أن رايس كانت بالغة الحزم والغـضب               
ألولمرت أن أميركا بذلت أقصى جهدها لتوفير الوقت للجيش اإلسرائيلي إال أنه لم يفعل شيئا يمكـن االسـتناد                   

ألميركي في لبنـان وبـصورتها وصـورة        وشددت على أن مجزرة قانا ألحقت أشد الضرر بالمشروع ا         . إليه
وقالت أن هذه المجزرة أفقدت أميركا قاعدة االستناد التي حاولت االرتكـاز عليهـا وهـي                . إسرائيل في العالم  

  . موقف األغلبية في الحكومة اللبنانية الذي بات يميل إلى حزب اهللا
ا وقعت مجزرة أخرى كمجزرة قانا فإنـه        وقالت رايس ألولمرت أيضا، وفق وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أنه إذ         

وحاول أولمرت في هذا االجتماع تبرير مـا جـرى          . ليس بوسع اإلدارة األميركية صد اإلرادة الدولية المنددة       
. باإلشارة إلى أن إسرائيل حذرت اللبنانيين من البقاء في تلك المنطقة وأنها ألقت عليهم مناشير تطالبهم بالرحيل                

.  هذا اإلدعاء قائلة أن جيشه لم يترك للناس فرصة الفرار وقام بقصفهم على الطرقات              وردت رايس بشدة على   
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وأشارت له الى أن الجيش األميركي عندما يقع في خطأ كهذا في العراق يقوم بإيقاف غاراته الجوية للتحقيـق                   
  . في ما جرى

ية من أجل إيصال المساعدات     وطلبت رايس بوضوح وقف نار مؤقت لتمكين األمم المتحدة والمنظمات اإلنسان          
وقالت أن مثل هـذا الموقـف يـساعد اإلدارة          .  ساعة 24وإخالء الجرحى والسماح للمدنيين بممر آمن ولو ل       

وفي الساعة العاشرة والنـصف لـيال كانـت صـيغة القـرار             . األميركية في محاولتها تهدئة خواطر حلفائها     
وقبل أن تقرر إسرائيل كيفية اإلعـالن عـن   . باإليجاباإلسرائيلي قد وصلت إلى رايس بالفاكس وردت عليها        
  . القرار، كانت محطات التلفزة األميركية تذيعه على العالم

وبحسب معلقين إسرائيليين، فإن رايس حولت الضوء األخضر المعطى إلسرائيل إلى ضوء أصفر وأن الجميع               
 على شكل قرار وقف إطالق النار في        في إسرائيل يعلمون أن الضوء األحمر سوف يضيء يوم الجمعة المقبل          

  . مجلس األمن
وأشارت المصادر اإلسرائيلية إلى أن صيغة رايس التي تشكل أساس القرار الـدولي الجـاري العمـل علـى                   

  : إصداره، تتمثل في النقاط التالية
 على االنتـشار    إرسال قوة تدخل فورية لمساعدة الجيش اللبناني      . نشر الجيش اللبناني في كل المنطقة الجنوبية      

حظر دخول أي جيش    . فرض حظر دولي على كل دولة تقوم بتزويد حزب اهللا بالسالح والذخائر           . في الجنوب 
  . يقوم لبنان بتجريد حزب اهللا من سالحه بمساعدة القوات الدولية. أجنبي إلى األراضي اللبنانية

تجدر اإلشـارة إلـى أن      . دائم في المنطقة  وتعتبر الواليات المتحدة أن قرار مجلس األمن سيشكل أساسا لسالم           
وتـشير  . صيغة رايس لم تتطرق لقضية األسرى ولكن الحكومة اإلسرائيلية تعتبر ذلك جزءا مـن أي اتفـاق                

المصادر اإلسرائيلية إلى أن صيغة رايس مقبولة من إسرائيل، ولكن ليس من المعلوم إن كان بالوسع تحقيقهـا                  
 ال زال قائما بين إسرائيل والواليات المتحدة حول ما يجـب فعلـه بعـد                غير أن السجال  . داخل مجلس األمن  

هل سيتم تجميد الوضع العسكري بانتظار وصول القـوات الدوليـة أم ستـستمر              : صدور قرار مجلس األمن   
  االشتباكات حتى حدوث ذلك؟ 

  : العملية البرية الواسعة
ي تل أبيب بهدف حسم مصير العملية العسكرية        اجتمع المجلس الوزاري المصغر أمس في مقر وزارة الدفاع ف         

وبحسب جميع االشارات، فإن أعضاء الحكومة يعلمون أن مصير الحرب قد حسم لجهـة              . اإلسرائيلية وآفاقها 
ولهذا الـسبب  . نفاد الوقت وأن قرارا سيصدر عن مجلس األمن وربما برعاية أميركية حتى نهاية هذا األسبوع     

.  الجلسة حاسمة خصوصا لجهة الطريق الذي تنهي عبره إسرائيل هـذه الحـرب             يعتبر المعلقون قرارات هذه   
ويشدد كثيرون على أن استعدادات الجيش عالية جدا لتنفيذ عملية برية واسعة وأنه فقط ينتظر مصادقة الحكومة              

  . عليها
ي هـو اجتمـاع     وفي ديوان رئيس الحكومة اٍإلسرائيلية، يؤمنون أن مفترق الطرق الحاسم على الصعيد الدول            

وزراء خارجية الدول األعضاء في مجلس األمن يوم الجمعة، والذي من شبه المؤكد أنه سيصدر قرارا بإعالن                 
  . ويرى المقربون من أولمرت أنه بعد ذلك يكون وقف النار عمليا مسألة أيام معدودة. وقف النار

اآلن فـصاعدا مكانـا أكبـر فـي         واعتبر أحد أعضاء المجلس المصغر أن الخطوات السياسية ستحتل مـن            
وقال أن الوزراء سيعيدون تفويض طاقم السباعية التخاذ القرارات العملياتية المرتبطة           . االعتبارات اإلسرائيلية 

وأشار إلى أن العمليات البرية الجارية سوف تتعاظم وأن الخط العام هو اسـتمرار العمليـة                . باستمرار العملية 
التخاذ القرار حـول    ) أمس(وقال نحن سنضطر الليلة     . ن األيام إلكمال مهمته   ومنح الجيش أكبر عدد ممكن م     

وبتقديري أنه إذا كانت هناك حاجة فيمكن إطالـة العمليـة        . عدد األيام التي تستغرقها العملية وبأي شدة ستسير       
  . لتأخذ تقريبا حوالي أسبوع
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لتي جرت مع رايس وفي الظروف التي       كما أن من المفترض أن يبحث المجلس المصغر أيضا في المداوالت ا           
وأوضح وزير في المجلس الوزاري المصغر أن الهدنة الجوية         . قادت إلى إعالن الهدنة الجوية من طرف واحد       

التي أعلنتها إسرائيل جاءت من أجل منح الواليات المتحدة فرصة اإلدعاء أمام العـالم بـأن إسـرائيل تقـوم                    
  . ن ومن أجل تقليص حجم اإلدانة لمجزرة قانابخطوات من أجل منع المساس بالمدنيي

وأجرى أولمرت مساء أمس وقبيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر، مشاورات مكثفة مع وزير الدفاع ومـع                
ومن المعروف أن هذا االجتماع تقرر من أجل تحديد وجهة إسرائيل فـي             . قادة الجيش واألجهزة االستخباراتية   

وأشار عدد من المعلقين الى أن الهـدف الفعلـي مـن هـذا              . ية بعد مجزرة قانا   ظل الظروف الميدانية والدول   
االجتماع هو توسيع العملية العسكرية البرية بهدف تحقيق إنجازات مادية قبيل اإلعالن عن وقف إطالق النـار                 

  . قبل نهاية هذا األسبوع
االرجح قرارا بوقف إطالق النـار      وبحسب التقديرات اإلسرائيلية، فإن مجلس األمن سيصدر يوم الجمعة على           

ولذلك فإن غاية العملية العسكرية هو إتمام تدمير مواقع حزب اهللا الحدوديـة حتـى      . يسري مفعوله يوم السبت   
يوم الخميس، إذ أن إسرائيل ال تريد نشوء وضع يعلن فيه وقف النار فيما أعالم حزب اهللا ترفرف على مواقع                    

  .  الدوليةمحاذية للحدود، وقبل وصول القوة
. أعلن اولمرت بشكل قاطع أن إسرائيل لن توقف القتال في لبنان حتى تحقيق أهداف العمليـة               : خطاب أولمرت 

وأشار إلى أننا كنا نعلم أن المعركة ستكون قاسية ومؤلمة، ولكن لم يكن أمامنا مفر آخر سوى الـرد الحاسـم                     
 هناك أي وقف إلطالق النار ولن يكون وقف كهذا          وقال والتصفيق الحاد من جانب مستمعيه أنه ليس       . والشديد

وأضاف أن الجيش اإلسرائيلي ال يزال يحارب في الجو وفي البحر وفي البر، وفعال في هذه                . في األيام القريبة  
  . اللحظات تتقدم ألوية من الجيش اإلسرائيلي في جنوب لبنان من أجل تصفية البنى التحتية لإلرهاب

ليين قائال أنه قبل عشرين يوما بدأت المعركة حينما هاجمت منظمة إرهابية جنـودا              وخاطب أولمرت اإلسرائي  
. وعندما بدأت المعركة قلت أنها لن تكون سهلة       . إسرائيليين داخل أراضي الدولة، فقتلت ثمانية واختطفت اثنين       

إلظهـار الكثيـر مـن      وقلنا أننا سنضطر    . لقد كنا نعرف حينها أنها ستكون قاسية ومؤلمة، وأحيانا مؤلمة جدا          
وقلنا أننا سوف ندفع الـثمن البـاهظ،        . الدراية والصبر من أجل الوصول لكل المخربين وكشف كل راجماتهم         

  . سوف ندفع كل ثمن باألمالك وبخسارة روتين حياتنا. باألرواح
ه ال سبيل   وشدد، في معرض تبرير ما تكبدته إسرائيل حتى اآلن من خسائر، على أننا كنا نعرف وقد قررنا أن                 

آخر سوى الرد الحاد الشامل ومن دون هوادة، إذ كان محظورا أن نسمح لدولة اإلرهاب التي بناها حـزب اهللا                    
ولو أننا صككنا على أسناننا وضبطنا أنفسنا، لوصلنا إلى وقت تحدث فيه صـلية              . بمواصلة التمدد واالستقواء  

عواء وسوف ننهيها بعد إزالة الخطر عن الشمال،        فقررنا الرد بحرب ش   . الصواريخ أضرارا ال يمكن إصالحها    
بعد عودة الجنود المخطوفين إلى بيوتهم بسالم وبعد أن يتمكن سكان الشمال من العودة إلى بيـوتهم وأمـاكن                   

واتسم خطاب أولمرت بالنبرة العاطفية حيث خاطب الجنود في خطوط القتال واألهالي فـي المالجـئ                . عملهم
وتطرق لالنتقادات الموجهة إلسرائيل في العالم وقـال أن أحـدا           . ن الدفاع المدني  وتحدث عن المستشفيات وع   

ولم ينس التذكير بأخالقيـات الجـيش       . غير إسرائيل ما كان ليحتمل كل ما احتملته من اعتداءات دموية عليها           
وقال إن . ي قانااإلسرائيلي الذي ال يمكن أن يستهدف المدنيين الذين أسف من أعماق القلب على من قتل منهم ف              

وركز أولمرت على أن حزب اهللا يخدم مصالح دول أخـرى           . هؤالء ليسوا أعداء لنا ولم يكونوا هدفا لطائراتنا       
وتوجه إلى سكان لبنان، بمن فيهم الغاضبون علينا        . وخصوصا سوريا وإيران، الدولتان اللتان ترعيان الكراهية      

م، فإنكم تعرفون جيدا أن عدوكم ليس دولة إسرائيل وإنمـا           وعلى جيشنا، بسبب الضرر الهائل الذي وقع عليك       
  . نصر اهللا وعصابته المستعدون للتضحية بأرواحكم من أجل مصلحة دولة أجنبية
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وختم نداءه إلى اللبنانيين باألسف على األلم الذي أصابكم وألنكم اضطررتم للفرار من بيوتكم ولكننا ال نعتـذر                  
انبكم بهدوء وأمان ولكننا لن نتنازل عن حقنا في بقاء دولة إسـرائيل وحمايـة   إننا نريد العيش إلى ج    . عن ذلك 

  . أرواحنا ولن نعتذر أمام من يتجرأ على وضع عالمة استفهام على وجود دولة إسرائيل
فقد أثار إعالنـه أن القتـال سـوف    . وأثار خطاب أولمرت أمام رؤساء البلديات موجة واسعة من ردود الفعل       

وأعلنت رئيـسة كتلـة     .  اليسار فيما دفع هذا القول اليمين إلى المسارعة للوقوف إلى جانبه           يستمر بعض قوى  
ميرتس في الكنيست زهافا غالئون أن قرار رئيس الحكومة مواصلة الحرب حتى إزالة الخطر، بدال من السعي                 

 إسرائيل في النهايـة     وأشارت إلى أن  . لتحقيق وقف إلطالق النار، يعرض مرة أخرى أهدافا غير قابلة للتحقيق          
  . سوف تجد نفسها مرة أخرى تقدم االعتذار، تتورط وتخضع لوقف إطالق نار مفروض

ووجه زميلها في الكتلة ران كوهين انتقادات شديدة إلى أولمرت وقال ان األمر بدأ يغدو خطيرا عليه غيـر أن                    
هو أن الغطرسة لديه قادته إلى عـدم        وأضاف غير أن ما يبدو      . الواقع في هذا اليوم خطير أيضا على إسرائيل       

  .االكتفاء بتحطيم حزب اهللا في المنطقة حتى الليطاني، فواصل الحرب حتى بيروت
 وإذا رفض وقف النار فإن بانتظارنا الكثير من الضحايا في صفوفنا، والعديد من أمثال قانا عندهم، مما سيزيد                  

  .من تأييد سكان لبنان لحزب اهللا بدال من عزله
  1/8/2006ير السف

 
   القادمةالفصائلحرب  .74

 بيسان عدوان
تجربة يوم في السلطة أغنى من سنين في المعارضة، هكذا يمكن وصـف العالقـات الجدليـة والـصراعات                   
المتشابكة التي دخلت فيها حركة حماس منذ تشكيلها للحكومة الفلسطينية، فهناك أشياء ال يمكن رؤيتها إال مـن                  

  . موقع كرسي السلطة
 الساحة الفلسطينية منذ فوز حماس باالنتخابات ثم تشكيل حكومتها األولى توترات عنيفة، السـيما بـين                 تشهد

سلطة الرئاسة وسلطة الحكومة، رغم أن رئيس السلطة محمود عباس قد وافق على تـشكيل الحكومـة رغـم                   
بعض التعديالت التي   ، وإشارته ب  2006اعتراضه على بعض بنود برنامج الحكومة الذي قدم له في أول مارس             

وعدت حماس بتنفيذها ولم يحدث حتى اآلن، إال أن التوتر بدأ تدريجيا بين السلطتين بشأن الصالحيات لكل من                  
كان الصراع وال يزال بين حركتي فتح وحمـاس،          .الطرفين المستندة على القانون األساسي للسلطة الفلسطينية      

انتقل الصراع بين السلطتين، سلطة الرئاسة، أبو مازن باعتبارها         خاصة بعد تولي األخيرة الحكومة، وبالتوازي       
آخر المعاقل التابعة لفتح، وسلطة الحكومة برئاسة حماس باعتبارها أولى الصالحيات التابعة لحماس، والتـي               
 كانت أولى المصاعب التي واجهتها أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة، وتلتها المرحلة التي رافقت الحكومة لنيل              

الثقة في المجلس التشريعي، ثم الجدل الذي رافق شرعية القرارات التي اتخذها المجلس السابق المؤقت بقيـادة                 
  .فتح، وأخيرا الصراع الذي نشأ على إدارة أجهزة األمن الفلسطينية وصالحيات الحكومة في السيطرة عليها

في حالة مد وجزر بين برنامجين مختلفين       دخلت الساحة الفلسطينية بعد فوز حماس وعلى إثر تشكيل الحكومة           
بل ومتعارضين، حيث قام برنامج الرئاسة على االعتراف بدولة إسرائيل، وحـل القـضية الفلـسطينية عبـر                  
المفاوضات، ووقف عسكرة االنتفاضة، ونزع سالح الفصائل، فيما جاء برنامج حماس االنتخابي علىتحريـر              

العتراف بالدولة العبرية، أو إجراء أي مفاوضـات معهـا قبـل            كامل األرض عبر الكفاح المسلح، ورفض ا      
االنسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ونظرا لتعارض البرنامجين فقد رأى المحللـون أن ذلـك                 
التعارض الكلي ينبئ باتجاهات الصراع بين الرئاسة والحكومة، خاصة بوجـود دالالت علـى ذلـك منهـا؛                  

ي حكومة ائتالف ومقاطعة تشكيل الحكومة تحت ذريعة  أن الشراكة تتطلب التوافـق              معارضة فتح للمشاركة ف   
قيام العديد من الوزارات بإجراء سلسلة من التعيينات والترقيات كخطة          : على برنامج ذي قواسم مشتركة ، ثانيا      
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 الـسلطة   استباقية قبل مباشرة حكومة حماس ألعمالها، وشملت تلك التعيينات داخـل الـوزارات ومؤسـسات              
والمجلس التشريعي لكوادر حركة فتح دون غيرهم، كما حاول المجلس التشريعي السابق والمنتهية واليته سـن      
بعض القوانين والتشريعات االستباقية التي تكرس واقعا وظيفيا معينا بغض النظر عن الكفـاءات والمـصلحة                

وسحب صالحيات من مجلـس الـوزراء، وتـم         العامة، ومحاولة تقسيم البلد بين مؤسستي الرئاسة والحكومة،         
تمرير قانون يعطي لسلطة الرئاسة صالحية إنشاء المحاكم الدستورية برئيسها وقضاتها بعد التشاور مع مجلس               
القضاء األعلى ووزير العدل، أي اعتبار سلطة الرئاسة المرجعية الدستورية األولى، بأن تعيين رئيس ديـوان                

ة، وهو ما يمنح الرئاسة السيطرة على قطاع الموظفين، كما جاء مرسوم رئاسـي              الموظفين تابع لرئاسة السلط   
ثان يقضي بتعيين أمين عام المجلس التشريعي ليحل محله أمين سر المجلس الذي يـشغله نـواب منتخبـون،                   
وبموجب هذا المرسوم يكون األمين العام للتشريعي مسؤوال عن جميع موظفي المجلس، وقضى مرسوم آخـر                

  .ن مدير جديد لديوان الرقابة اإلدارية والماليةبتعيي
بتشكيل حكومة جديدة بقيادة حماس أي من خارج البيت الفتحاوي برزت أزمات متعلقة بوجود رأسين للسلطة،                
خاصة وأن رئيس السلطة ال يزال يتمتع بصالحيات غير محددة إذ يجمع بين رئاسـة الـسلطة الفلـسطينية،                   

لسطينية األمر الذي يعني سيطرته على كافة الملفات الـسياسية والخارجيـة بكـل              ورئاسة منظمة التحرير الف   
تفاصيلها، كما يمنح بموجب القانون األساسي صالحيات واسعة في مجال األمن والتشريع، فيما يقتصر نظريـا          

ضفة الغربيـة   بموجب القانون األساسي أيضا وعمليا دور الحكومة في إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين داخل ال             
  . وقطاع غزة

يتحدد شكل العالقة بين فتح وحماس، وبين سلطتي الرئاسة والحكومة على شكل النظام الـسياسي الفلـسطيني                 
، فرغم أن النظام السياسي المعتمد فـي        2003نفسه، والذي حدد القانون األساسي، والمعدل الصادر في مارس          

جمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، مما يعني عـدم تفـرد أي            السلطة الفلسطينية هو النظام المختلط الذي ي      
منهما بمؤسسات السلطة والقرارات السياسية متخذا من القانون األساسي المحدد الرئيسي للعالقة بينهما وتحديد              
صالحيات كليهما، إن القانون األساسي هو نفسه منح رئيس السلطة صـالحيات واسـعة تقابلهـا صـالحيات                  

لحكومة، مما أدى إلى تضارب وتداخل بين المؤسستين منذ إقراره وقد برز جليا ذلك األمـر أثنـاء                  غامضة ل 
، إال أن الخالف الذي نتج عن ذلك التضارب لم يتطـور إلـى              2004، وحكومة قريع    2003حكومة أبو مازن    

 وذلك مرده إلـى     صدام قوي كما هو موجود حاليا في األراضي الفلسطينية بعد بدء تنفيذ عمل حكومة حماس،              
أن المؤسستين كانتا تحت قيادة فتح ومع وجود الرئيس الراحل ياسر عرفات لم يظهر الخالف على السطح ألنه                  
كان الضامن لعمل كلتا المؤسستين، لكن ما إن توفي حتى بدأت الخالفات تظهر على الساحة الفلسطينية إنمـا                  

  .محصورة في األجهزة األمنية وقياداتها
 من القانون األساسي رئيس السلطة العديد من الصالحيات في األجهزة األمنية بحكم أنه  القائد                39ة  منحت الماد 

األعلى للقوات الفلسطينية  وكونه  رئيس مجلس األمن القومي، وحسب قانون  خدمة قوى األمـن الفلـسطيني                   
 قرار بقـاء    45ا طبقا للمادة    يستطيع بشكل مباشر أن يعين قائد األمن الوطني ويستطيع عزله، كما منحه أيض            

الحكومة أو عزلها، وإقالة رئيس الوزراء من غير ربطها بأسباب موجبة، كما أن القانون األساسي منح رئيس                 
  .السلطة تشكيل الحكومة في حالة فشل رئيس الوزراء في تشكيل حكومته بعد انتهاء المهلة الدستورية

ي المواضيع األمنية، فهو القائد األعلى لألمن الوطني، باإلضافة         كما أن رئيس السلطة يتمتع بصالحيات عالية ف       
يتبعان له بشكل مباشر وليس من خـالل وزارة         ) األمن الوطني والمخابرات  ( إلى جهازين أمنيين آخرين هما      

الداخلية، كما أنه المسؤول المخول له إعالن حالة الطوارئ والتي يستطيع في إطارها شل عمل الحكومـة أو                  
طها وحل المجلس التشريعي وإعالن انتخابات جديدة، وحسب القانون األساسي المعدل أيضا، فإن الـرئيس   إسقا

يستطيع التدخل في األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية، إذا اصطدمت مع سياسة األمن الوطني التي يحددها                
لتي واجهت حكومة حماس هـي الـسيطرة        كانت المشكلة الرئيسة ا    .هو ومستشاروه األمنيون وأجهزته األمنية    
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على األجهزة األمنية، لكون بعض منها يخضع لسلطة الرئاسة من جهة، ولكون األجهزة األمنية كاملة مـشكلة                 
من لون سياسي واحد أال وهو حركة فتح من جهة أخرى، كما أن قوة ونفـوذ قـادة األجهـزة وارتباطـاتهم                      

اد، األمر الذي شكل عراقيل جمة في مواجهـة الحكومـة الجديـدة،             المباشرة متشابكة مع نفوذ المال واالقتص     
وأفضى لمزيد من الفلتان األمني والفوضى في قطاع غزة بسبب تمردات حركة فتح وعناصرها على قرارات                
الحكومة، خاصة وزير الداخلية سعيد صيام، ورغم أنه اتبع نهجا وأسلوبا هادئا ومتدرجا في محاولة الحد مـن                  

تان األمني متجنبا المواجهة مع سلطة الرئاسة وميليشيات حركة فتح في بادئ األمر، إال أن األمر قد                 ظاهرة الفل 
  .تفاقم إلى حد نشوب حرب أهلية

استهل وزير الداخلية الحمساوي مهامه باإلعالن عن خطة لضمان استتباب األمن في الضفة والقطـاع تـشمل                 
م المحلي في تخفيف حدة التوتر الناتج عن أحداث العنف التـي            مساهمة رجال العشائر وأئمة المساجد واإلعال     

اندلعت في القطاع بعد أيام من تولي الحكومة ألعمالها، كما قام بتشكيل لجنة تحقيق في حوادث العنـف، كمـا                    
استصدر أمراً من رئيس الوزراء إسماعيل هنية بحظر تواجد الجماعات المسلحة في شوارع القطاع، كما قـام                 

 خالد هالل، وتعيـين     -داخلية بتعيين الناطق باسم وزارة الداخلية من كتائب األقصى التابعة لحركة فتح           وزير ال 
قوة جديدة من المليشيات المسلحة لجان المقاومة الشعبية كقوة موازية لألجهزة األمنية، وتعيين قائـد اللجـان                 

ساسي بأنه يحق للرئيس االعتـراض علـى        يقضي القانون األ   .جمال أبو سمهدانة مراقبا عاما لوزارة الداخلية      
تعيين مسؤولين بارزين في الحكومة، لذا جاء رد رئيس السلطة بإلغاء قرار تعيين أبو سمهدانة فـي منـصبه،                   

كانت تلك اإلجراءات كفيلة لبـروز الـصراع بـين          . وحل تلك القوى بمثابة أحد مظاهر تأجج الصراع بينهما        
الهدف كما ذكر بعض قادة حكومة حماس هي احتواء للفلتان األمني، إنما            سلطتي الرئاسة والحكومة، ولم يكن      

تعزيز لقبضة الحكومة على األجهزة األمنية، خاصة بعد أن عين الرئيس أبو مازن رشيد أبو شباك في منصب                  
جاءت تصريحات خالد مشعل في ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين إعالنا صريحا             .مدير عام وزارة الداخلية   

ل الصراع على األجهزة األمنية، فعلى خلفية إلغاء عباس للقرارات األمنية التي أعلنها وزير الداخلية سعيد                حو
صيام، فقد اتهم جهات خارجية وداخلية بمحاولة إفشال الحكومة الفلسطينية  مازال بعض أبناء جلدتنا يتآمرون                

ة بالمنافقين والعمـالء والطـابور الخـامس فـي          علينا، ولم يئن األوان لنكشفهم، علينا كشف الحقائق المرتبط        
المنطقة، كما ذكر أن إلغاء قرار وزير الداخلية الفلسطيني تشكيل قوة أمنية من الفصائل يتعارض مع القـانون                  
الدولي ولن تقبله الحركة، ونتيجة الحتدام األزمة بين فتح وحماس على إثر الخطـاب الـسالف، فقـد آثـرت                    

  .جوء للتهدئة واحتواء الموقفالحكومة الفلسطينية الل
بات تعيين أبو سمهدانة الذي تم اغتياله منذ أيام في وزارة الداخلية، وتشكيل قوة أمنية موازية لألجهزة األمنية                  
وخطاب خالد مشعل، وإلغاء قرارات وزير الداخلية من قبل الرئاسة مع عدم االستجابة مـن قبـل الحكومـة                   

بسوء أداء األجهزة األمنية، مؤشرا النفجار الصراع على الـسلطة، ورغـم            واستمرار عمل تلك القوة مبررا      
محاولة نزع فتيل الحرب الفصائلية على السلطة من خالل االستفتاء الذي سيقر في أراضي السلطة على وثيقة                 

  .األسرى، إال أنه يدق على إثره طبول الحرب الفصائلية، ويضيع فيها ما تبقى من فلسطين
  1/8/2006ة الوطن السعودي
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