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  تصريحات األحمد سابقة خطيرة وتساوقٌ مع األهداف الصهيونية : حماس .1
 أكّد النائب مشير المصري، أمين سر كتلة حماس :غزة من 23/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم نشر 

ام األحمد، على أن وثيقة الوفاق الوطني في تعقيٍب على تصريحاٍت لرئيس كتلة فتح البرلمانية؛ عز البرلمانية،
نحن نأسف لمحاولة تهرب البعض من االلتزام باإلجماع الوطني، ولم يرقْ لهم : هي محّل إجماٍع وطني، وقال

أن تصل الساحة الفلسطينية إلى هذه اللحظة التاريخية من الوفاق والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية على 
أعتقد أن وصول األمر باألخ عزام األحمد إلى أن يدعو الحكومة والشعب  :وقال .ىقاعدة وثيقة األسر



 

 4

الفلسطيني لالعتراف بالكيان الصهيوني سابقة خطيرة وتساوق مع األهداف الصهيونية التي تريد ديمقراطية 
ي التاريخية مفصلة بالمقاس الصهيوني، واصفاً ذلك بأنّه طعنة في ظهر المقاومة وتضحيات الشعب الفلسطين

وأوضح أن الهدف من ذلك هو تعكير األجواء  .ومحاولة لكسر إرادته التي عبر عنها عبر صناديق االقتراع
ودعا  .ومحاولة فرملة أي أجواء باتجاه الوحدة الوطنية وتسميم األجواء األخوية التي تسود الساحة الفلسطينية

األسرى وعدم التنصل من استحقاقاتها التي وقّعت عليه كّل إلى االلتزام باإلجماع الوطني وبوثيقة المصري 
الفصائل ومضت مدة طويلة حتى وصلت إلى هذا اإلنجاز التاريخي باإلضافة إلى العمل على الدفع بوحدة 

الشعب الفلسطيني.  
ة نفى محمد دحالن، وجود أية مباحثات بين حركة فتح وحركة حماس فيما يتعلّق بتشكيل حكوممن جانبه، 

وحدة وطنية، مؤكّداً أن المباحثات تتم فقط بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية وال يوجد اجتماع 
ال نريد أن نُضيع الوقت ونضيع في مباحثات البحث عن كرسي هنا أو هناك، مشيراً إلى : وقال دحالن .لوفود

يخفّف عنه معاناته ويقد نالشعب الفلسطيني يبحث عم م له حلوالً وليس خطاباٍت؛ ألنّه مّل االستماع إلى أن
وزعم دحالن أن فتح على استعداد لحكومة وحدة وطنية ولكن على أساس  .الخطابات على مدار خمسين عاماً

برنامٍج سياسي يكون مقبوالً لدى العالم العربي والمجتمع الدولي لكي نستطيع من خالله التوجه لهم ليقدموا لنا 
وأكّد أن الحكومة الحالية برئاسة هنية ال زالت قائمة والرئيس لم يغير موقفه  !.ياجاتنا المالية والسياسيةاحت

منها، وإنما ينتظر أن تقدم حماس موقفاً واضحاً غير قابٍل للعودة إلى دوامة اللّف والدوران وأن نضيع على 
على حكومة حماس أن تقلع عن لغة التهديد : وقال .يةشعبنا أشهراً جديدة من الضياع والهالك وعدم المسؤول

 .واالتهامات وتترك من يريد أن يتظاهر ويحتج وينتخب فليفعل وما المانع في ذلك ومن يريد أن ينتقد فلينتقد
أنّه لم يكن هدفنا يوماً الحكومة أو من أجل مقعٍد أو كرسي، وما كنّا نحذّر منه في السابق : وأضاف دحالن

ني منه اآلن من خالل بطالة متفشية ومرضى في الشوارع ال يجدون من يحولهم للعالج إلى الخارج وال نعا
يجدون أيضاً من يخفف عنهم معاناتهم، موضحاً أن واجب الحكومة أن تقوم بمعالجة هذه القضايا وال تلتفتَ 

تب للموظفين والمواطنين، ولن تحسن إلى مهام بتوجيه االتهامات هنا وهناك؛ ألن االتهامات لن تقدم روا
  .مستوى التعليم، وإنما فقط ينتج عنها اتهامات متبادلة

 عبد الرازق أبو جزر وعن الوكاالت إلى أن         غزةنقالً عن مراسلها في      24/8/2006 يةيام البحرين األوأشارت  
كومة وحدة وطنية ما لم تقبل      يشكل ح    تصريحات نسبت إليه أمس تفيد بأن الرئيس عباس لن         نفى   عزام االحمد   

تصريح له أمس ردا على ما نقل على           وأضاف االحمد في   .  إسرائيليتضمن االعتراف ب     حماس برنامجا سياسيا  
أن مـسألة      مشيرا إلى  ،   ما نشر حول شروط فتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية ال أساس له من الصحة                لسانه أن 

   .  تمثل شعوبها وليس من اختصاص منظمات أو أحزاب   الحكومات التيمن اختصاص    االعتراف بالدول هي
 عصام أبو بكر أمين سـر        أن نابلس بشار دراغمة  نقالً عن مراسلها في      24/8/2006الحياة الجديدة   وذكرت  

فتح في محافظة نابلس قال إن حماس وضعت شروطا من اجل عدم االتفاق وكأنها تفاوض الطرف اإلسرائيلي                 
 بكر ال يعقل أن تطالب حماس باإلفراج عن الوزراء والنواب من اجل االندماج في حكومـة وحـدة                   وقال أبو 

وطنية وقال أبو بكر ان الوزراء والنواب معتقلون لدى الجانب اإلسرائيلي ولـيس لـدى فـتح أو الفـصائل                    
ر ان إسرائيل اعتقلت فـي      الفلسطينية األخرى وبالتالي اإلجراءات اإلسرائيلية لسنا مسؤولين عنها وتابع أبو بك          

الماضي العديد من نواب وقيادات فتح وكنا نفتح أيدينا لحماس وفي نفس الوقت طالبنا مرارا وتكرارا أن تدخل                  
ف وقال أبو بكر نحن مع حكومة وحدة وطنية توفر متطلبات الشعب الفلسطيني الذي بـدأت                . ت. الحكومة وم 

ومة اكبر من هذه الحكومة بحيث توفر المستلزمات وان تكون قادرة           المعاناة تتعمق أكثر وأكثر وشعبنا يريد حك      
  .على التحاور

إن : قال القيادي في حركة الجهاد االسالمي، خالد البطش        :24/8/2006األيام الفلسطينية    في   كتب حسن جبر  و
فـي حـديث   وأكد الـبطش   .الحركة لن تشارك في أية حكومة وحدة وطنية قد يتم تشكيلها في المرحلة القادمة  
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لأليام أن هناك قراراً داخلياً لدى حركة الجهاد بعدم المشاركة في حكومة الوحـدة الوطنيـة بـسبب وجـود                    
لكننا لن نعارض ولن نعيق ونؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكننا لن نكـون شـركاء                : واستدرك .االحتالل

لقادمة من أجل تشكيل حكومـة الوحـدة        وعن مشاركة الحركة في المشاورات التي قد تجرى في الفترة ا           .فيها
الوطنية، قال انه لم يتم حتى اآلن اجراء أية مشاورات، واذا طرحت المشاورات فاننا نعتقـد أن المـشاورات                   

وأكد البطش انه ال توجد أية محاوالت في الساحة الفلـسطينية للتوصـل              .عمل ايجابي لتقديم النصح والمواقف    
  .الى هدنة

  
   التفاف اللبنانيين حول المقاومة  استطالع للرأي يؤكد .2

 الشهر الحالي وشمل    20 و 18 بين    للرأي أجرى مركز بيروت لألبحاث والمعلومات استطالع      :الخليج،  بيروت
 أيام علـى انتهـاء الحـرب        10 أجري في لبنان بعد       الذي ستطالعاالوكشف  ،  كل الطوائف والمناطق اللبنانية   

نيين يرون أن المقاومة انتصرت، وأن الحرب ضد لبنان انتهت لمصلحة           من اللبنا % 72الهمجية والتدميرية أن    
على أنه يجب على المقاومة مساندة الجيش اللبناني في حال حدوث عـدوان             % 77،3وشدد أكثر من    . المقاومة
من اللبنانيين أن تكون حرب إسرائيل على بلدهم بسبب أسر حـزب اهللا جنـديين               % 84،6 واستبعد   ،إسرائيلي
منهم عن عدم ثقتهم بقدرة قوات الطوارئ الدولية        % 64،9وأعرب  . يين، وإنما كانت نتيجة خطة مسبقة     إسرائيل

مـن  % 70،8وفي التوزيع الطائفي للعينة المستطلع رأيها، اعتبـر         . على ردع أي عدوان إسرائيلي على لبنان      
ـ % 62،8، لـدى الـشيعة، و     %96،3السنة أن المقاومة انتصرت في الحـرب، مقابـل           % 59،7دروز، و لل

من السنة وجوب مساندة المقاومة للجيش اللبناني في حال حصول عدوان إسرائيلي،            % 75،4وأكد   .للمسيحيين
من السنة عن عدم ثقتهم     % 65،3وعبر   .للمسيحيين% 66،2للدروز، و % 67،4لدى الشيعة و  % 98،1مقابل  

ـ           للـدروز  % 65للـشيعة، و  % 88،9ان، مقابـل    بأن القوات الدولية يمكن أن تردع عدواناً إسرائيلياً على لبن
وعما إذا كانت حرب إسرائيل على لبنان نتيجة أسر الجنديين اإلسرائيليين أم نتيجة خطة               .للمسيحيين% 48،7و

للـدروز  % 76،7للـشيعة و  % 97،2من السنة أنها خطة مسبقة للعـدوان، مقابـل          % 81مسبقة، فقد اعتبر    
  .للمسيحيين% 79،7و

  24/8/2006ة الخليج اإلماراتي
  

  المماطلة بتشكيل اليونيفيل مقصودة لمواصلة العدوان  : لحود .3
كد رئيس الجمهورية العماد إميل لحود أنه يجب اإلسراع في وصول القوات الدولية إلـى لبنـان وانـسحاب                   أ
ه القـوات   راضي اللبنانية، كي ال تبقى تختلق األعذار لالعتداء على لبنان، مرحباً بأن تكون هذ             سرائيل من األ  إ

. الدولية بقيادة إيطاليا، وأن تضم أكبر عدد من البلدان حتى يتمثل، بقدر اإلمكان، كل المجتمـع الـدولي فيهـا                   
مله من الطريقة التي تتم فيها المحادثـات حـول          أخيبة   يطالية عن الريببليكا اإل  وأعرب في حديث إلى صحيفة    
 مقصودة على هذا النحو كي تستمر إسرائيل في عـدوانها           مور ربما تكون  ن األ أتشكيل القوات الدولية، معتبراً     

ن إسرائيل خرقـت القـرار      نحن لسنا متفائلين جداً بالنسبة إلى وقف إطالق النار، أل         : وقال .وحصارها للبنان 
نه ال يمكنها   أدركت  أسرائيل قد   إن تكون   أوتمنى   .حد المسؤولية الناجمة عما اقترفته    أ ولم يحملها    1701الدولي  
  . لمشكالت بالقوة، خصوصاً بعدما انهزمت في حربها االخيرةحل ا

  24/8/2006السفير 
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  ال سالح جنوب الليطاني إال للجيش وال قواعد ألي كان: السنيورة .4
سـرائيلي،  رئيس السنيورة آلية لترميم المنازل والوحدات التجارية التي تضررت من جراء العدوان اإل            الأعلن  

ن حجم الكارثة كبير جداً وأصـبحنا       أ دفع المساعدات في المستقبل القريب، مؤكداً        لحفظ حقوق المواطنين عند   
وسننتصر  ننا سننجح في التحدي   لكرغم فداحة الخسارة،    : وقال. في أمس الحاجة الى الحصول على مساعدات      

مليـارات  ما كلفة الخـسائر فتقـدر حتمـاً ب         أ لى أن التعويضات ستدفع بكل شفافية،     إوسينتصر لبنان، مشيراً    
ي قاعدة ألي كان في     أنه لن يكون هناك     أوشدد على   . ميركيةالدوالرات، والحكومة اللبنانية لن ترفض الهبة األ      

ي سـالح يجـده     أو بالثياب العـسكرية، و    أسلحة  ي ظهور مسلح سواء باأل    أجنوب الليطاني، ولن يكون هناك      
   .و غير مباشر سيصادرهأالجيش في شكل مباشر 

  24/8/2006النهار 
  

  حمل على نظرة بعضهم إلى سالح المقاومةفضل اهللا  .5
نفـسهم،  أسـرائيليين   سرائيل باعتراف اإل  إعلى  انتصرت   المقاومة    قوله أن  لسيد محمد فضل اهللا   ل جاء في بيان  

مر لم تتحـرك فيـه      وهذا األ . عمارية واجتماعية وديبلوماسية مواكبة   إولكن االنتصار يستدعي حركة سياسية و     
سرائيل عندما يشارك في    إفي الساحة العربية من يعمل لحساب       : ضاف، وأ انية على النحو المطلوب   الدولة اللبن 

ردنية فـي هـذا المجـال،       متسائالً عن حقيقة الدور الذي تقوم به السلطات األ         الحصار المفروض على لبنان،   
لى إ واقعهم، ربما دفعه     ن خوف بعضهم في الساحة العربية من انعكاس صورة االنتصار اللبناني في           أومعتبراً  

ثارتهـا  إواستغرب في الوقت عينه سكوت الدولة اللبنانية، وعـدم          . سرائيلإمني لحساب   داء دور الشرطي األ   أ
لى سالح المقاومة   إكيف ينظر بعضهم في لبنان      : وسأل .لهذه القضية من باب الحرص على سيادتها واستقاللها       

لى خطورة الحصار المفروض على لبنان بما يمثـل مـن           إ ينظر   كمشكلة تحول بين الدولة وبين سيادتها، وال      
ي يوم بأن تكون بديالً من      أن المقاومة لم تفكر في      إوقال   .ساءة كبرى الى البلد واعتداء على سيادته واستقالله       إ

ن يقدروا عالياً مـستوى     أن تكون دولة في داخل الدولة، وهذا يفرض على الجميع           أو  أن تعارضه   أو  أالجيش  
  .ن يتحركوا مجدداً نحو استكمال الحوار الداخليأمسؤولية الوطنية الذي تتحرك فيه المقاومة وال

  24/8/2006النهار 
  

  واجباتاللبنانية على الحكومة : الوفاء للمقاومة .6
سـرائيلي  مس إلى التصرف بمسؤولية وطنية سيادية حيـال الحـصار اإل          أالوفاء للمقاومة الحكومة     دعت كتلة 

هانة اللبنانيين من خالل تفتيش المسافرين اللبنانيين في مطار عمان          إ السماح بانتقاص السيادة و    المفروض وعدم 
 . وبـراً   وجـواً  لى لبنان بحـراً   إعمارية  مام وصول المساعدات الصحية والغذائية واإل     أوفرض قيود ومعوقات    

ئيلي لتغييـر هويـة لبنـان       سقاط المشروع االميركي االسـرا    إترأس النائب رعد اجتماع الكتلة التي نوهت ب       و
نظمة العربية  واالنقالب على كل مسلماته وثوابته، وهو مشروع تضافرت له تغطية دولية وتواطأ فيه بعض األ              

وأكدت الكتلة أن الحكومة اللبنانية معنية مع المجتمـع الـدولي بوضـع حـد                .ووحشية آلة التدمير الصهيونية   
لى ابتـزاز الـدول     إلمجحف والظالم في حق لبنان، والتي ترمي         ا 1701للخروق الصهيونية المتمادية للقرار     

الراغبة في المشاركة في اليونيفيل، وترسيم مهمات جديدة لها خارج ما نص عليه القرار المذكور، في سـياق                  
ميركية دارة األ عالن اإل إظهرها  أونددت بالوقاحة التي     .خفاقه العسكري إمحاولة يائسة لتعويض هزيمة العدو و     

   . ضد الشعب اللبنانيتر مساعدة مالية شكلية للبنان بغية التغطية على الجرائم التي ارتكبقراٌ
  24/8/2006النهار 
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     وسالح حزب اهللا لم ولن يتوجه للداخلالمسيحيون شركاء في النصر: عون .7
لى لبنـان، بـرغم     سرائيلي ع النائب العماد عون المسيحيين على الدور البناء الذي لعبوه خالل العدوان اإل           هنأ  

أدينا دورنا وحررنا الشعب اللبنـاني مـن        : وجود بعض الهامشيين الذين أرادوا إعطاء صورة معاكسة، وقال        
وكـان هنـاك خلفيـة    . غاثةمشكلة كبيرة، في وقت كانت الحكومة عاجزة ولم تكن ترغب بلعب دورها في اإل        

ار ورفع عبء إنساني عـن المقاومـة اللبنانيـة           امتدت على كل األراضي اللبنانية لتأمين االستقر       عميقة جداً 
إن المسيحيين شـركاء فـي      : وعن الحرب األخيرة، قال عون     .والعربية، وإن كانت تسمى المقاومة اإلسالمية     

وعما يشاع بين المسيحيين لتخويفهم مـن حـزب اهللا، قـال             . أفضل من اليوم   النصر، ومستقبلهم سيكون حتماً   
 وطـوال   1982.مؤسسة حزب اهللا تأسست في العـام        . عه على أساس تاريخه   كل إنسان تبني عالقتك م    : عون

وسالحهم لم ولن يتوجه    . سنوات كانت مؤسسة مقاومة، لم تدخل في الحرب األهلية، وليس لديها مقابر جماعية            
  . إلى الداخل

  24/8/2006السفير 
  

 على حزب اهللا حسم موقفهو غامض 1701القرار  :جنبالط .8
 يبقـى   أنوأن يكون تحت لواء الدولة اللبنانيـة  أما إلى حسم موقفه إنبالط دعوته حزب اهللا   جدد النائب وليد ج   
 بأنه غامض في شـكل      1701بيض المتوسط، ووصف القرار     يراني على ساحل البحر األ    إجزءاً من مشروع    

رض ألمن في الجنـوب بالتراضـي فـالجيش فـوق ا          ن يكون األ  ألى  إدى  أيفتح مجاالً لكل االحتماالت، مما      
هرام المصرية عن تخوفه من التهديدات الـسورية        لى صحيفة األ  إعرب في حديث    أو .رضوالمقاومة تحت األ  

ك مسار التفاوض وفق مبدأ االرض مقابل السالم ومبادرة         ي لتحري بتحويل لبنان عراقاً آخر، مطالباً بتحرك عرب      
   .بيروت العربية

  24/8/2006النهار 
  

   عسكريين لبنانيين 3ل انفجار قذيفة إسرائيلية يقت .9
أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن ثالثة عسكريين بينهم ضابط برتبـة             الوكاالت ، القدس ، الشرق األوسط  ،بيروت

   .نقيب، قتلوا أمس جراء انفجار قذيفة من مخلفات العدوان اإلسرائيلي على لبنان
  24/8/2006الشرق األوسط 

  
  مة الجديدة باالفراج عن الدويك والنوابلجنة االسرى توصي بعدم ربط تشكيل الحكو .10

 اوصت لجنة االسرى في التشريعي بضرورة عدم الربط بين تشكيل حكومة وحدة وطنيـة فلـسطينية                 :رام اهللا 
 ان  ،واكدت اللجنة في بيان لها امس      .ومسألة االفراج عن رئيس المجلس التشريعي والنواب والوزراء المعتقلين        

الدويك والنواب والوزراء، واضافت ان تشكيل حكومـة        .ة من اجل االفراج عن د     الجهد الوطني سيستمر بفاعلي   
كما اوصت اللجنة امام وزير االسرى بأن يأخذ بعين االعتبار           .وحدة وطنية يجب اال تكون رهينة بيد اسرائيل       

  .اطالق سراح االسرى القدامى كأولوية في اية عملية تبادل لالسرى وكذلك االسيرات واالطفال
  24/8/2006ياة الجديدة الح

  
 الشاعر يهدد باإلضراب عن الطعام ما لم تتحسن ظروف اعتقاله  .11

 الشاعر في ناصر الدين.دالفلسطيني قام المحاميان أسامة السعدي واحمد صفية بزيارة نائب رئيس الوزراء 
ي زنزانه معتقل كفار يونا أمس وأوضح صفية والسعدي في تصريحات خاصة بالدستور ان الشاعر يقبع ف
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ورفض  .الدويك ال يوجد فيها تهوية وتفتقر الى جميع الحقوق التي يتمتع بها باقي المعتقلين.صغيرة جداً مع د
الشاعر احتجاجاً على هذه الظروف السيئة تناول وجبة الغداء وهدد باإلضراب عن الطعام ما لم يتم تحسين 

واكد الشاعر انه منذ يوم اعتقاله حتى . لتعامل معهظروف اعتقاله وتوفير الظروف األساسية كأسير وتحسين ا
 .هذه اللحظة لم يتوجه إليه احد ولم يحقق معه البتة

 24/8/2006الدستور 
  

  مسلمين المعتقلين ال ساعة إلطالق 72سرائيل  واكتائب الجهاد تمهل أميركا .12
د عشرة أيام من الصمت     بع :واشنطن ومن   غزة فتحي صباح   نقالً عن مراسلها في      24/8/2006الحياة  نشرت  

المطبق، أعلنت منظمة جديدة غير معروفة مسؤوليتها عن خطـف الـصحافيين االميركـي سـتيف سـنتاني                  
: وقالت كتائب الجهاد المقدس في بيان امـس        .والنيوزيلندي اوالف ويغ العاملين لشبكة فوكس نيوز االميركية       
 من أسرى، في اشارة الى الصحافيين، وسـنمن         سنفدي أسرى وأسيرات المسلمين في سجون اميركا بمن عندنا        

ـ  تجمعون فيها أمركم وتنظرون فيها رأيكم، فـإن نفـذتم          ) أمس( ساعة تبدأ من منتصف هذا اليوم        72عليكم ب
وقالت وكالة انباء   . شرطنا نفذنا وعدنا، وإال فانتظروا إنا معكم منتظرون، واصفاً الواليات المتحدة بأهل الكفر            

 . المستقلة لالنباء انها حصلت على شريط فيديو يظهر فيه سنتاني وويغ وزعتـه المنظمـة               رامتان الفلسطينية 
ويرى مراقبون ان كتائب الجهاد المقدس قد يكون        . ويعتقد بأن كتائب الجهاد المقدس منظمة وهمية ال وجود لها         

 العـائالت الفلـسطينية     اسماً ابتدعته مجموعة من المسلحين الفلسطينيين المنتمين الى احد الفصائل، او حتـى            
للتمويه، نظراً إلى أن مثل هذه الفصائل او العائالت او المجموعات ال تستطيع في مثل هذه الظروف ان تعلـن    

ولم يسبق ألي تنظيم فلسطيني ان طالب واشـنطن بـاطالق      . عن نفسها صراحة فتلجأ الى استخدام اسم وهمي       
  .سجناء او هدد بقتل مخطوفين اميركيين

ليست لدينا معلومات : وقال للحياة. اطق باسم حماس سامي أبو زهري أي عالقة للحركة بالمجموعةونفى الن
وأكد رفض حماس أسلوب خطف األجانب والصحافيين مهما كانت األسباب، معتبراً ذلك . عن هذه المجموعة

الفراج فوراً عن  با:وطالب أبو زهري. أمراً يتعارض مع المعايير الشرعية وأخالق شعبنا ولغير مصلحته
الصحافيين مع تشديدنا على ضرورة االفراج عن االسرى الفلسطينيين من سجون االحتالل وكل األسرى 

كما نفى القيادي في حركة الجهاد . السياسيين، سواء في سجن غوانتانامو أو أبو غريب أو غيرهما من األماكن
. لحركة ما اسماه بخطف ضيوف فلسطينوشدد على رفض ا. خالد البطش أي عالقة للحركة بالمجموعة

وتزامن صدور البيان  .وطالب باطالق الصحافيين المخطوفين والعرب والمسلمين المعتقلين في أميركا
والشريط المصور مع اجتماع عقده وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام مع ممثل نيوزيلندا لدى السلطة في 

ب اللقاء، ان وزارة الداخلية تتابع قضية اعتقال مجموعة من وقال صيام في بيان اصدره، في اعقا. غزة
واضاف ان الحكومة معنية بالحفاظ على حياة المخطوفين وسالمتهم، مشدداً على . المشبوهين في هذه القضية

ان الحكومة تستهجن ظاهرة خطف األجانب في كل االحوال وانها خارجة عن عادات واخالق الشعب 
  .الفلسطيني

 أنها على اتصال مع السلطة الفلسطينية للعمل على االفراج :ن، أكدت الخارجية األميركية للحياةوفي واشنط
. ووصفت الخارجية العمل باالرهابي ألنه يستهدف مدنيين أبرياء وال يخدم مصلحة الفلسطينيين. عن الرهينتين

يات المتحدة، معتبرة أنها ال ورفضت الخارجية التعليق على مطالب المجموعة باالفراج عن سجينات في الوال
  .تفاوض االرهابيين ولن تنصاع لمطالبهم

 جماعـة الجهـاد المقـدس أمهلـت       إلى أن   ألفت حداد   نقالً عن مراسلته     23/8/2006 48عرب  وأشار موقع   
 فـي الـسجون     ىسرائيل مدة اثنتين وسبعين ساعة لتنفيذ شروط الجماعة المتمثلة في إطالق سـراح األسـر              ا

  . مقابل إطالق سراح الصحفيين األجنبييناإلسرائيلية
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 كشف أن الجهـات      الغربية الناطق بلسان حركة فتح بالضفة     أن   24/8/2006مركز اإلعالم والمعلومات    وذكر  
التي تحتجز الصحافيين األجانب في غزة تهدف إلى جني األموال من الـسلطة الفلـسطينية والحكومـة ودول                  

واسـتنكر النـاطق    . جر بالشأن الفلسطيني العتبارات مصلحية رخيصة     المخطوفين على السواء وهي بذلك تتا     
باسم الحركة قيام الخاطفين بربط مصير الصحفيين المختطفين بإطالق سراح معتقلين مـن كـشمير وقنـدهار         
ومسلمين من جنوب الصين وشرق تنزانيا معتبرا أن قضية فلسطين هي قـضية تحريـر األرض الفلـسطينية                  

  . ليها وليس استعداء العالم كله إلرضاء جهات خارجية خذلت فلسطين في كل معترك ذي شأنوإعادة الالجئين إ
  

  قطاع لوقف إطالق الصواريخ التخلى عن مبادرة نشر قوات األمن في شمال ي عباس .13
ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن رئيس السلطة الفلسطينية تخلى عن مبادرة أشار :  البيان، والوكاالت،غزة
مسؤولون فلسطينيون األحد الماضي، بشأن اتفاق مع قادة فصائل مسلحة على نشر قوات األمن الفلسطيني إليها 

وأوضحت الصحيفة أن تراجع أبو مازن جاء . في شمال قطاع غزة لوقف إطالق الصواريخ باتجاه إسرائيل
ونقلت عن مصدر . تبعد أن هددت عدة فصائل مسلحة من بينها فصائل تنتمي إلى فتح بمهاجمة هذه القوا

ن أبو مازن كانت لديه خطة جادة تستهدف وقف الهجمات الصاروخية لكن الفصائل المسلحة رفضت أمطلع 
وقال مصدر آخر في السلطة الفلسطينية، إن أبو مازن وباقي قادة فتح ال يتمتعون بأي سيطرة تقريباً  . التعاون

 ان هناك ما ال يقل عن سبعة أو ثمانية :وأضاف.  القطاععلى الفصائل المسلحة التابعة للحركة التي تعمل في
 . فصائل مسلحة تابعة لفتح تعمل في القطاع

  24/8/2006البيان  
  

   مليون دوالر من رواتب الموظفين32وزير الثقافة ينتقد اقتطاع عباس  .14
يث اكدت الحكومة   وصل الجدل الدائر بين مؤسسة الرئاسة الفلسطينية والحكومة إلى رواتب الموظفين، ح            :غزة

 مليـون دوالر  32انها قررت صرف رواتب كاملة للموظفين، واتهمت مؤسسة الرئاسة بأنها اقتطعت اكثر من      
عطـا اهللا أبـو الـسبح إن    .وقال وزير الثقافة الفلـسطيني د  .لمكاتب واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

ين، مشيرا إلى اقتطاع الرئاسة الفلسطينية أكثر من        الحكومة قررت الشهر الماضي صرف رواتب كاملة للموظف       
وتـساءل  .  مليون دوالر لمكاتب وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتليفزيون الفلسطيني   32

هذه األموال تقتطع من    : مليون شيكل لتليفزيون فلسطين قائال    119عن جدوى اقتطاع مؤسسة الرئاسة أكثر من        
تي يجمعها وزراء الحكومة الفلسطينية من شرق األرض ومغاربها، والفساد ما زال يحاول أن ينصب               األموال ال 

وانتقد االتهامات الموجهة للحكومة بالفئوية والحزبية وأنها ال توظف إال من هـم مـن               . شراعه لهذه الحكومة  
اءة وإعطاء المجال لخريجـي     طيفها السياسي، مشددا على أن الباب مفتوح أمام الجميع للعمل على أساس الكف            

وأشار إلى أن الحكومة تضع أيديها على ملفات كبيرة من الفساد التـي             . الجامعات الذين تعلموا من عرق آبائهم     
تضم قضايا اختالسات وتزوير وأموال مهدرة وأن لديها عشرات دفاتر سندات القبض وفواتير ال يعرف مـن                 

 .المسلم أو المستلم فيها
  24/8/2006الشرق القطرية 

  
  حماس تفاوض على الوحدة الوطنية بشعار نحن وشروطنا وإما الطوفان: الخليلي .15

 أثارت تصريحات مسؤولي الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس، حول أفاق تـشكيل حكومـة               : خاص ،غزة
ـ                 رت وحدة وطنية واإلعالن عن فرض شروط ومحددات قبل بدء أي مشاورات داخلية، انتقادات واسـعة اعتب

وأعتبـر محللـون    . هكذا تصريحات عراقيل تتعمد حماس وضعها انطالقاً من رغبتها في التفـرد والهيمنـة             
وقياديون في الساحة الفلسطينية، وضع حماس الشروط المسبقة عرقلة لجهود الرئيس عباس والقـوى لتـشكيل              
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شعبنا وقضيته الوطنيـة منـذ      حكومة الوحدة الوطنية والخروج من المأزق السياسي واالقتصادي الذي يعانيه           
وأكد هؤالء أن تشكيل وتكليف الحكومة هو من اختصاصات         . شكلت حماس الحكومة منفردة ببرنامجها الخاص     

وصالحيات الرئاسة فقط، حيث تعتبر هذه الشروط التي تحاول حماس وحكومتها تمريرهـا انتهاكـاً للقـانون                 
 المتمثل بالرئيس عباس، كما أنها محاولة لكسب مزيـد          األساسي الفلسطيني وصالحيات رأس الهرم الفلسطيني     

وهنا تساءل الكاتب الصحفي علي الخليلي حـول متـى تتهيـأ             .من الوقت على حساب معاناة شعبنا المتفاقمة      
 ربما بعد أن تجتاحنا إسرائيل عشرين مرة        :وقال رداً على هذا السؤال     .الظروف لدينا، لتشكيل حكومة جديدة؟    

لقتل والتدمير والفلتان األمني األشد تدميراً لسنتين مقبلتين، أو حتى آخر الـسنوات األربـع               أخرى، ويتواصل ا  
المقرة للحكومة الحالية، دون أن ننسى استمرار انقطاع الرواتب خالل كل هذه السنوات، مع االنهيـار التـام                  

ليلي تلميح رئيس وزراء الحكومة     وأستهجن الخ  .للفُتات الباقي من اقتصادنا، ومن كرامتنا، ومن مجتمعنا المدني        
 رئيس الوزراء ال يمانع من جانبه،       :لحل السلطة بدالً من التصريح بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال          

للبحث في أمر هذا التشكيل، من مناقشة وضع السلطة أوالً، هل تُحل هذه السلطة؟ هل تبقى؟ هل يعاد تشكيلها؟                   
اضطربت الحكومة، اضطربت السلطة، وإذا فشلت الحكومة، فشلت الـسلطة،          وكأن الحكومة هي السلطة، إذا      

 الخلـط العجيـب والغريـب       :وأنتقد الخليلي هذا   .وإذا سقطت الحكومة أو ُأسقطت، سقطت السلطة أو ُأسقطت        
واعتبر الخليلي أن لسان حال حمـاس فـي هـذا الخلـط              .والرهيب أيضا، بين معنى الحكومة ومعنى السلطة      

فقد اضطربت حكومة حماس، وفشلت، وهي عملياً، وموضوعياً، على         ! إما أنا، وإما الطوفان   : قولالمقصود، ي 
وشدد على أن حماس بدالً من أن تُقر بهذا االضطراب، وهذا الفشل، وتعالج الـسقوط المـدوي                  .حافة السقوط 

تماسك والنجاح، فإنها تندفع    باإلقرار الشجاع من جانبها، مفسحة المجال أمام إنشاء حكومة جديدة قادرة على ال            
باالضطراب والفشل والخراب إلى األمام، ملقية بمسؤولية هذا كله، على السلطة، ثم مطالبة بحّل هذه الـسلطة،      

 هـل   :ودعا الخليلي إلى اتخاذ إجراءات عملية تحذر من حل السلطة، وأضـاف            .أو بمناقشة حلها، على األقل    
 ضمن المتغيرات المتتابعة، عن موقفها المتشبث بحكومتها المتهالكـة،          تنتظر السلطة حماس، كي تتراجع مثالً،     

 .وعن وجهة نظرها بهالك السلطة كلها معها، سيطول االنتظار كثيراً، عبثاً وبال فائدة، فحماس لـن تتراجـع                 
 أزمـة    حماس أصالً ال تعترف بوجود أزمة حكم لديها، وإذا كان ثمة أزمة في السياق، فإنها بالنسبة لها                 :وتابع

الطرف اآلخر وإذا كان ال بد لها من التعامل مع أزمة الطرف اآلخر هذه، فإنها على استعداد لحل السلطة دفعة                    
الخليلي عـاد    .واحدة، لتعميق ضغوط وإشكاالت هذه األزمة نفسها، على ذلك الطرف اآلخر الذي هو إسرائيل             

ئع الحكم الديمقراطي، فلماذا ال تنطبـق هـذه          ماذا جرى لنا؟ حكومة تأتي، وحكومة تذهب، هذه طبا         :وتساءل
الطبائع على حماس، وهي التي وصلت إلى الحكم أصالً على أساسها، مثلهـا مثـل غيرهـا مـن الحركـات         
والفصائل واألحزاب؟ أم أن مجرد تغيير حكومة بحكومة أخرى، يعني وبالضرورة، في حالنا الراهن، خـراب                

  !.البلد كله؟
  22/8/2006ت مركز اإلعالم والمعلوما

  
   بحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية  ياجتماع اللجنة المركزية لفتح .16

رئيس عبـاس وبمـشاركة فـاروق       الاجتماعاتها في عمان برئاسة      بدأت اللجنة المركزية لحركة فتح    : ا ف ب  
وقال عضو اللجنـة     .القدومي لبحث االوضاع في االراضي الفلسطينية وخصوصا تشكيل حكومة وحدة وطنية          

لمركزية سليم الزعنون للصحافيين ان هذا االجتماع مهم لعموم حركة فتح والشعب الفلسطيني خاصة بعـد ان                 ا
وتابع انه سيتم بحث موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنيـة فلـسطينية،             .خسرت الحركة االنتخابات التشريعية   

 س للوصول الى صـيغة    موضحا ان عباس سيقدم شرحا عن الجهد الذي بذله مع الفصائل وخاصة حركة حما             
 سنبحث كيف نجدد حركـة فـتح   :وقال احمد قريع .مل ان يشارك بها الجميع    أمشتركة للحكومة المقبلة والتي ن    

وقياداتها وضخ دماء جديدة الى الهيئات القيادية للحركة وعلى ضوء ما تم من استعدادات سيتم ربمـا تحديـد                   
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زكي ان تكون حركة فتح طلبت من حمـاس االعتـراف           ونفى عباس    .الموعد النعقاد مؤتمر الحركة السادس    
 ان تقلد حزب اهللا اللبناني الذي انتـصر         هاطلب من و. لم نطلب ولن نطلب ذلك من حماس      اننا  وقال  . باسرائيل

واعرب عزام االحمد عن امله في ان يـشكل هـذا االجتمـاع     .واعطى كل انتصاراته للجهد اللبناني المشترك    
اخلية بما يجعلها قادرة على استعادة دورها الوطني وان تتم انتخابـات داخليـة لكـل                تعزيزا لوحدة الحركة الد   

  .مواقع الحركة
  24/8/2006المستقبل 

  
  إصابة قائد سرايا القدس في الضفة   .17

أصيب قائد سرايا القدس في الضفة الغربية حسام جرادات، بجروح خطرة في كمين نصبته له وحـدة     : وكاالت
ونقـل إلـى     ن جرادات أصيب في الـرأس     اوقالت مصادر طبية    . لمستعربين في جنين  إسرائيلية خاصة من ا   

 وعدداً  هغير أن مسلحين اقتادوا   . هختطافالمحاولة  في  مستشفى جنين الحكومي، التي حاصرتها قوات االحتالل        
  . من األطباء الى مكان مجهول حيث يخضع لجراحة في محاولة إلنقاذ حياته

  24/8/2006السفير 
 

   واستشهاد شقيقهال يوسف أبو دقة أحد قادة حماس الميدانييناعتق .18
استشهد فلسطيني واعتقل آخر خالل عملية توغل نفذها جيش االحتالل اإلسرائيلي على احـد أحيـاء مدينـة                  

فقد أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد يوسف أبو دقة خالل محاولة اعتقال لـشقيقه               .خانيونس جنوب غزة  
 المصادر أن عدة آليات عسكرية توغلـت تحـت          ضافتوأ .يينناديد قيادات حركة حماس الم    يونس أبو دقة اح   

غطاء جوي من الطائرات المروحية التي أطلقت إحداها صاروخا صوب احد المنازل األمر الـذي أدى إلـى                  
  . استشهاد يوسف قبل اعتقال شقيقه يونس

  23/8/2006 48عرب 
  

  ت وعدا من الجانب المصري بفتح معبر رفح لجان المقاومة الشعبية تعلن انها تلق .19
اعلنت لجان المقاومة الشعبية وذراعها العسكري الوية الناصر صالح الدين انها تلقت وعداً             : سمير حمتو ،  غزة

لجان عن أملها في أن يتم      اوأعربت قيادة    .من الجانب المصري بفتح المعبر صباح اليوم الخميس في االتجاهين         
  .  الموعد المتفق عليه وأال يضطر أبناء شعبنا إلستخدام أساليب أخرى لحل أزمة المعبرفتح المعبر غداً في

  24/8/2006الحياة الجديدة 
  

  تحرك إسرائيلي الغتيال مشعل في دمشق : نزال .20
 حصلت على معلومات تتعلق بمخطط كان في طور اإلعداد ويهدف           حماسكشف محمد نزال أن حركة       :عمان

   . في دمشق على يد فرق اغتيال من الموسادإلى اغتيال خالد مشعل
  24/8/2006الشرق القطرية 

 
  العمل يأخذ على محمل الجد تهديد كديما بإخراجه من االئتالف الحكومي .21

على محمل الجد، إذ سارعت الكتلة ،  بإخراجه من االئتالفكاديماأخذ اقطاب حزب العمل، تهديدات : الناصرة
اع طارئ مساء أمس تناول الفوضى التي تضرب الحزب والتشرذم الحاصل البرلمانية للحزب الى عقد اجتم

جتماع لم يخلص الحزب اللكن ا .فيه جراء عجز بيرتس في ما يبدو عن بسط نفوذه وفرض هيبته على النواب
معنيين بمغادرة  غيرال اولها معسكر الوزراء في الحكومة ، والتي وحرب المعسكرات داخله،من ازمته المتفاقمة
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بعضهم يتعمد مقارعة بيرتس ومعارضته في حيث أن  اآلخرون منقسمون ايضاً، 12واقعهم، فيما النواب الـم
 خان جمهور ناخبيه حين باعهم ه وبعضهم اآلخر يرى ان،كل قراراته تمهيداً للتنافس ضده على زعامة الحزب

توقع مراقبون ان يستأنف لسياق في هذا او. وعوداً بتحسين اوضاع الشرائح الضعيفة اجتماعياً واقتصادياً
 لضمهما الى توليفته وربما محاولة مغازلة ،ويهدوت هتوراة اولمرت اتصاالته مع كل من حزب اسرائيل بيتنا

 وان كانت لديه ،فيما سربت اوساط قريبة من نتانياهو انه ال يرفض فكرة االلتحاق بالحكومةو. ليكودالحزب 
 سيفضل انتظار ما ستؤول اليه التطورات هبعدون هذا االحتمال ويرون انبعض التحفظات، اال ان مراقبين يست

ال يبدي ليبرمان حماسة لالنضمام الى حكومة فمن جهته،  أما . متوقعاً ان يستفيد منها في كل األحوال،الداخلية
 ان، رغم أن على لبن اثناء الحربئهايرى أنها لن تعمر طويالً إزاء موجة االنتقادات التي تعم الشارع ألدا

  . موقف تكتيكي يراد منه رفع السعرهمراقبين ال يستبعدون ان يكون وراء عدم تلهف
  24/8/2006الحياة 

  
   بالعمل على منع وصول األسلحة إلى حزب اهللا االوروبيينليفني طالبت .22

دة  فـي زيـا  البلـدين ألمحت إلى نية كـل مـن        و. اجتمعت ليفني، في باريس مع نظيريها الفرنسي والبلجيكي       
 بالعمل علـى منـع وصـول        هماطالبتأنها  كما   .مشاركتهما بشكل ملموس في القوات الدولية في جنوب لبنان        

وفي سياق متصل، تحـدث      .1701األسلحة إلى حزب اهللا، وتطبيق مقاطعة شاملة على السالح بموجب القرار            
  .قرار مجلس األمن بأكملهأولمرت، مع رايس، هاتفياً، حول القوات الدولية، مؤكداً على ضرورة تنفيذ 

  23/8/2006 48عرب 
  

  وقف إطالق النار أنقذ إسرائيل من هزيمة أكبر أمام حزب اهللا: يديعوت احرونوت .23
 كان في صالح إسرائيل، ال سيما وأن جيـشها قـد            1701أكدت يديعوت أحرونوت، أن القرار      : القدس المحتلة 

  .ق النار لمني بهزيمة أكبر بكثير في القتال البريمني بهزيمة أمام مقاتلي حزب اهللا، ولوال وقف إطال
  23/08/2006قدس برس 

  
  على لبنانأجهزة السلطة انهارت بشكل مطلق أثناء الحرب : ديسكين .24

أن أجهزة السلطة قد انهارت بـشكل مطلـق أثنـاء           ،   يوم أمس  الجهاز  رئيس الشاباك، في احتفال أجراه      قال  
  .الحرب، وأنه يجب اإلعتراف بذلك

  24/8/2006 48عرب 
  

  أولمرت يعمل على إعداد الجبهة الداخلية لمواجهة تطورات يجب أخذها بالحسبان  .25
 في جلسة المجلس الوزاري األولى لما يسمى تعزيز حيفا والشمال، أن الحكومة ستعمل مـن                 أمس قال أولمرت 

أخذها بالحسبان، بناء علـى     خالل األجهزة األمنية والمدنية على إعداد الجبهة الداخلية لمواجهة تطورات يجب            
وقال إنه سيتم تقديم عرض مفصل، يوم األحد القادم، للوزراء بشأن االسـتعدادات لحمايـة               . الظروف الحالية 

  . الجبهة الداخلية في المدى القريب والبعيد
  24/8/2006 48عرب 

  
  
  



 

 13

  
  المشافي اإلسرائيلية في الشمال بحاجة إلى ربع مليار دوالر بعد الحرب .26

أكد مدير عام وزارة الصحة اإلسرائيلية، أن المشافي المقامة في منطقة شـمال فلـسطين المحتلـة،                 : ةالناصر
وأردف .  مليون دوالر أمريكي، بعد االستنزاف الكبير لقدراتها خالل الحرب على لبنـان            250بحاجة إلى نحو    

  . خالل األشهر القليلة القادمةقائال بأنها تحتاج إلى عشرة ماليين دوالر فورا، تحسباً الستئناف القتال
  23/08/2006قدس برس 

  
  قيادةالالمعلومات التي لدى حزب اهللا عن الجيش اإلسرائيلي تقلق  .27

أحـضرها  اهللا في لبنـان،      ريف صباح اليوم معلومات حول كراسات إرشاد يستخدمها مقاتلو حزب         انشرت مع 
شمل معلومات مفصلة عن الجيش اإلسرائيلي وعن       ت حيث   .حزبلمن إحد المواقع التابعة ل    الجنود االسرائيليين   

 معلومات عن وحدات مختارة في الوحـدات        إضافة إلى . كل وحداته وطرق التعرف عليها من خالل رموزها       
وقد خصصت الكراسة فصال كامال عن سالح الجو وتاريخـه وتطـور            . الهندسية بضمنها وحدة تفكيك األلغام    

  .ات عن الطائرات بدون طياريشمل الكراس أيضا معلومكما . وحداته
  24/8/2006 48عرب 

  
   العدوان على لبنانتوجيهات إسرائيلية لإلعالم األمريكي لحجب انتقادات .28

بدأت إسرائيل واللوبي التابع لها في أنحاء الواليات المتحدة حملـة إضـافية لتعزيـز                :واشنطن  حنان البدري   
 األمريكيين، وتضمنت إصدار توجيهات بالتعامل مع واقع        السيطرة على وسائل اإلعالم وصنّاع القرار والساسة      

  .االنتقادات التي بدأت تجد طريقها إلى العامة حول العدوان اإلسرائيلي على لبنان
  24/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الطيبي يدعو الدول العربية الستثمارانتصار المقاومة اللبنانية  .29

لدول العربية الى استثمار انتصارالمقاومة في لبنان ألحداث تغيير مد الطيبي ادعا اح:  محمد العبادي-عمان 
 بحيث يتم تحسين شروط التفاوض مع اسرائيل لتحقيق المطالب العربية .في اسس العالقة العربية االمريكية

  .خاصة وان مصالح الواليات المتحدة االمريكية مع الدول العربية اكبر بكثير من مصالحها مع اسرائيل
  24/8/2006ور الدست

  
   إسرائيل تعتقل مواطناً من قرية الغجر بتهمة نقل معلومات الى حزب اهللا .30

 كشف امس أن الشاباك والشرطة اإلسرائيلية اعتقلوا مؤخرا مواطنا من قرية الغجر بتهمة التخابر مع                :ي ب ا  
  .حزب اهللا

  24/8/2006المستقبل 
  

  يةتراقب غواصات الغير بنظام الموجات الصوتتل أبيب  .31
 بأن إسرائيل تخطط لنصب نظام تحت المياه        ،أفادت جيروزاليم بوست  : عبدالرؤوف أرناؤوط : رام اهللا، القدس  

  .يعمل بواسطة الموجات الصوتية  قبالة سواحلها لرصد وجود غواصات أخرى
  24/8/2006الوطن السعودية 
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  جيش  وزارة التعليم اإلسرائيلية تعد خطة للعمل على رفع نسبة التجنيد لل .32
 فـي بعـض     هافي أعقاب معطيات حول ارتفاع نسبة الشبان اإلسرائيليين الذين ال يتجندون للجيش ووصـول             

 ذلـك هدف الكشف عن رافضي     ب. تشجيع على التجنيد  ل، قررت وزارة التعليم وضع خطط ل      %20المناطق إلى   
  . من قبل مختصين في التربية والجيشتهمفي مراحل مبكرة، ومتابع

  23/8/2006 48عرب
  

  كتساف ة  المطالبة باستقال االسرائيليةارتفاع األصوات .33
 كتساف نفى الشبهات المنسوبة يمحامأن : الناصرة مراسلها من  أسعد تلحمي عن24/8/2006الحياة نشرت 

 ان لديها من األدلة ما يكفيها لتدعم االدعاءات ،سربت مصادر كبيرة في الشرطة لوسائل االعالمفي حين . اليه
الى انقاذ كتساف   من جهتها،النائبة روحاما افراهام في حين دعت . قضية التحرش والعفو عن سجناءه فيضد

 في ملفات طلبات ه ان سلوك،كشفت الصحف العبرية امسفيما .  والخروج في اجازة،سمعة مؤسسة الرئاسة
، كان على اطالع الرئيسساء  ونقلت عن موظفين في ديوان الرئاسة ان احد اصدق،العفو يثير استغراباً شديدا

 يشار في هذا السياق .على ملفات السجناء وكان بمثابة المنفذ والمقرر في هوية الذين ينبغي اصدار العفو عنهم
 ه بداعي أن، نائبا90ً شرط توافر غالبية برلمانية كبيرة من ة الرئيسصالحية إقالإلى أن الكنيست وحده يملك 

  .لم يعد اهالً لمنصبه
 بجمـع التواقيـع     وااعضاء من الكنيست بدأ   أن  : عمانمن   24/8/2006بترا  -لة األنباء األردنية  وكا وذكرت

  .بحسب ما ذكرت هارتس اليوممن منصبه  لطرد كتساف
 

  اطرق الباب طريقة جديدة لتفجير بيوت الفلسطينيين .34
بـاب لممارسـة    ابتدعت اسرائيل طريقة جديدة في قطاع غزة منذ الحرب على لبنان اطلقت عليها اطـرق ال               

وتنفذ الطريقة عبر مراحل حيث يتلقى في البداية الناشط في          . الضغط على قادة حماس من خالل تفجير بيوتهم       
حماس مكالمة هاتفية ليلية من الجيش يبلغونه فيها بأنهم سيفجرون البيت في غضون خمس دقائق وعلى سكانه                 

كان البيت الى الخارج وابتعدوا عن المكـان، تأتيـه          المغادرة فورا اخرج فوراً انت والزوجة وكل االطفال وس        
  .االوامر عبر المكالمة وبعد دقائق تخرج االوامر الى حيز التنفيذ

  24/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

 إما الرواتب أو االستقالة: موظفو الوزارات الفلسطينية يطالبون .35
ي رام اهللا امس إضرابات واعتصامات احتجاجية  نظم موظفو الوزارات الفلسطينية المختلفة ف:  د ب أ،رام اهللا

أمام مقار وزاراتهم مطالبين الحكومة بصرف رواتبهم المستحقة أو االستقالة في حال عدم قدرتها على 
ودعا الموظفون خالل اعتصامهم الحكومة  .االضطالع بمهامها وذلك استجابة لدعوة نقابة الموظفين العموميين

أت عدم تمكنها من خدمة الشعب الفلسطيني وتحمل مسؤولياتها مطالبين الحكومة إلى االستقالة في حال ارت
وأشارت المصادر إلى أن بعض الموظفين فضلوا  .بوقفة كاملة مع النفس للمحاسبة أو اتخاذ خيار الرحيل

 .الجلوس في مكاتبهم ولكن دون خدمة أي من المواطنين وذلك تعبيرا عن احتجاجهم على تأخر رواتبهم
 24/8/2006دستور ال
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  البرلمانيون الصغار يطالبون بفتح معبر رفح وفك الحصار اإلسرائيلي .36
 نظم البرلمان الفلسطيني الصغير مسيرة حاشدة أمام بوابة معبر رفح الحدودي للمطالبـة              :ر نادر القصي  -رفح  

حصار اإلسـرائيلي الظـالم     وتجمع عشرات األطفال أمام بوابة المعبر ورفعوا الالفتات المنددة بال         ،  بفتح المعبر 
على شعبنا واستمرار إغالق المعابر وخاصة معبر رفح الذي يشكل المتنفس الوحيد لمليون ونصف فلـسطيني                
في قطاع غزة مطالبين المجتمع الدولي واألوربيين بعدم الرضوخ لألوامر اإلسـرائيلية ولعـب دور الوسـيط                 

 عبد الرؤوف بربخ أن هذه المسيرة تأتي لتوصيل صوت          وأكد مشرف عام البرلمان    .النزيه في موضوع المعبر   
  .الطفولة الفلسطينية ورأيها في الحصار اإلسرائيلي المستمر على األراضي الفلسطينية

  24/8/2006الحياة الجديدة 
  

   في العالم  على قائمة الفساد107فلسطين تحتل رقم  .37
 نتـائج   ، المقادمـة   سـعيد  ة وحل النزاعات  استعرض مدير المركز الفلسطيني للديمقراطي    :  سمير حمتو  -غزة

 لمنظمة الشفافية العالمية والتي تهتم برصد مستوى الشفافية والفـساد فـي دول              2005إحصائية صدرت عام    
على ) 107(هي ثمن الفساد في العالم، وكانت فلسطين رقم         )  مليار دوالر  800(العالم حيث أظهرت النتائج أن      

وتطـرق إلـى    ،  112 حتى   117 إلى   104ا ووصلت في األعوام السابقة من       ، كم )142(قائمة الفساد من بين     
أسباب الفساد والتي تتلخص في سوء األوضاع السياسية واالقتصادية، وعدم وجود رقابة فاعلة من مؤسـسات                
المجتمع المدني التي أصبحت عاجزة بل ومفقودة في فلسطين، باإلضافة إلى عدم وجود نظام حكم غير فعـال؛           

 إلى آليات الرقابة والتحسين ويسمح بالعصابات، فهذا يؤدي إلى استشراء الفساد، منوها إلـى أن للفـساد     ويفتقد
إن وجـود   : مزايا كما له عيوب وهي متمثلة باإلسراع في اإلجراءات الحكومية للمواطن، ويعلـق المقادمـة              

رضة حقيقية في البرلمان منـذ      معارضة فاعلة يؤدي إلى محاربة الفساد ولكن لألسف ال يوجد في فلسطين معا            
عشرة أعوام سبقت وهذا ما ساعد على استشراء الفساد والمعارضة عامل أساسي يحد من وجود الفساد، مؤكدا                 

واتهـم   .أن الفساد اإلداري في المجتمع الفلسطيني يؤدي إلى اغتراب الموظف الحكومي عن عمله ومجتمعـه              
 الشفافية ويشد على أيدي المفسدين من خالل عـدم تتبعـه ألي             المقادمة اإلعالم بأنه أصبح مقصرا في تعزيز      

  .قضية فساد في المجتمع لكشف كافة معالمها للمواطن
  24/8/2006الحياة الجديدة 

  
   انتهاكاً في أسبوع 920 .38

 انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني خالل األسبوع الماضـي قتلـت           920ارتكبت قوات االحتالل     :رائد الفي ،  غزة
 فلسطينياً أغلبهم مـن سـكان الـضفة         99 آخرين، واعتقل    60 فلسطينياً، فيما أصيب أكثر من       17و  خاللها نح 
وأوضح تقرير حديث أصدرته الهيئة العامة الفلسطينية لالستعالمات، ويرصد االنتهاكات اإلسـرائيلية             .الغربية

الل اسـتخدمت فـي      من الشهر نفسه، أن قوات االحـت       21آب الجاري وحتى    /  أغسطس 15خالل الفترة من    
  .اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين كافة إمكاناتها العسكرية

  24/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

   فلسطينياً في الضفة الغربية 36االحتالل يأسر  .39
 شهدت األراضي الفلسطينية حملة اعتقاالت واسعة في مناطق متفرقة، حيث بلغ عدد األسرى الذين خطفوا 

  . أسيرا36ًأمس 
  24/8/2006البيان 
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  افتتاح المرحلة األولى للربط الكهربائي بين مصر وغزة .40

 أكد مسؤول بشركة توزيع كهرباء القناة وسيناء أمس انه سيتم في منتصف االسبوع المقبـل افتتـاح                  :رويترز
وقال المسؤول الذي طلـب اال ينـشر اسـمه          .المرحلة االولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر وغزة        

 1ر5 كيلوفولـت بطـول      22ويترز سيتم افتتاح المرحلة االولى من المشروع التي تتضمن مد كابل جهـد              لر
كيلومتر من لوحة توزيع مدينة رفح المصرية وحتى السور الفاصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية لتوفير                

 25 المشروع الذي تبلغ تكلفته      وأضاف ان .خمسة ميجاوات من الطاقة الكهربائية لدعم االنارة برفح الفلسطينية        
  . ميجاوات كهرباء لدعم وانارة قطاع غزة17مليون جنيه مصري سيقام على مرحلتين لتوفير 

  24/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  تقرير سلطة النقد يشير إلى تحسن في أداء االقتصاد الفلسطيني .41
، انه علي الـصعيد     2005حادي عشر لعام    أوضحت سلطة النقد الفلسطينية في تقريرها السنوي ال       : ألفت حداد 

 ممثلة بالتوسع   2005الفلسطيني، ساهمت مجموعة من العوامل في تحسن أداء االقتصاد الفلسطيني خالل العام             
في اإلنفاق العام، والتحسن النسبي في تحويالت العاملين، والتوسع في حجم االئتمان المصرفي خاصة للقطـاع                

و في االقتصاد اإلسرائيلي، والتي تسببت مجتمعة في زيادة السيولة في االقتصاد،            الخاص، إلى جانب تأثير النم    
وبـين   وزيادة االستهالك، والتحسن الطفيف في نشاط بعض القطاعات كالنقل واإلنشاءات والتجارة الخارجية،           

 25 جـرت فـي      ، يلحظ أن االنتخابات التشريعية التي     2006التقرير أن المتتبع للتطورات االقتصادية في عام        
، قد ألقت بظاللها على مجمل األوضاع العامة بـشكل عـام، والمؤشـرات االقتـصادية                2006كانون الثاني   

واالجتماعية بشكل خاص، حيث مثل التراجع سمتها األساسية، خاصة في ظل تراجـع اإليـرادات الحكوميـة                 
لى جانب وقف المعونات والمساعدات     الناتج عن وقف تحويل األموال المستحقة للسلطة الوطنية من إسرائيل، إ          

األجنبية للموازنة العامة، واستمرار تقييد حرية حركة التجارة واألفراد، وتراجـع مـستويات الـسيولة فـي                 
وحسب التقرير فانه من المتوقـع أن        .االقتصاد، وتراجع االستهالك والعمالة، وارتفاع مستويات البطالة والفقر       

، بافتراض بقاء األمور على حالها، ووفقاً للتوقعـات         2006المحلي الحقيقي للعام    تبلغ نسبة التراجع في الناتج      
مقارنـة  % 23.2، محدثة تراجعاً في الدخل الفردي بنسبة        2005مقارنة مع عام    % 17.8المحتسبة، ما يقارب    

  . 2005مع عام 
  23/8/2006 48عرب 

  
 لسطينيينمسؤولون يحذرون من كارثة اقتصادية في حال اضراب العمال الف .42

 ان اضراب االربعاء والخميس ،قال نقيب العاملين في الوظائف الحكومية بسام زكارنة:  خليل العسلي،رام اهللا
تحذيري فقط وانه طلب من الموظفين التوجه الى اماكن عمله في الوزارات والتوقيع على كشوفات الحضور 

دم صرف رواتبهم للشهر السادس على التوالي والغياب مع االمتناع عن العمل كخطوة احتجاجية اولى على ع
، مؤكدا ان هناك نية حقيقية لدى الموظفين اعالن االضراب المفتوح في حال اصرار الحكومة على مواقفها 

وانه تم تحديد الثاني من الشهر المقبل الموعد الرسمي النطالق االضراب الشامل . الرافضة لحل ازمة الرواتب
ات التعليم حيث تم تنسيق ذلك مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين واتحاد نقابات المهن والمفتوح في جميع مؤسس

واضاف زكارنه ان الهدف من هذا االضراب ليس غاية بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة للضغط على  .الطبية
تطيع الحكومة والرئاسة للوقوف عند مسوؤلياتهما في التحفيف من معاناة الموظف الحكومي ، واذا لم تس

 .الحكومة ان تقوم بواجبها فعليها الرحيل



 

 17

انه اذا ما نفذ الموظفون تهديدهم باالضراب المفتوح بما في قطاع ، وقال الخبير االقتصادي نصر عبدالكريم
التعليم الصحة فانه لم يبق اي معنى لبقاء السلطة، فبدون هذين القطاعين لم يعد للسطة اي شيء سوى هياكل 

دة عمل، وهذا يعني ايضا ان االقتصاد الفلسطيني قد وصل الى حافة الكارثة االقتصادية لموظفين بدون اجن
نصر عبدالكريم ان االدارة االمريكية واسرائيل تعتبران قضية الرواتب اهم وانجع وسيلة . واكد د .واالنهيار

دات الى ايه جهة ضغط على الحكومة الفلسطينية لذلك فلقد عملتا معا على التأكد من عدم وصول المساع
حكومة بما في ذلك مكتب الرئاسة الفلسطينية في اطار حربها على حركة حماس ولهذا فبعد ان سمحوا بادخال 
جزء من االموال المساعدات العربية عبر مكتب الرئاسة ابان حرب لبنان تم الغاء ذلك الحقا بعد ان تأكدوا ان 

 .ةهذا ال يخدم هدفهم االساسي وهو انهيار الحكوم
 24/8/2006الدستور 

  
  إسرائيل تستخدم أسلحة تسبب إعاقات دائمة: مصدر طبي فلسطيني .43

، الجيش االسرائيلي باستخدام اسـلحة تـسبب اعاقـات دائمـة             النجار في رفح   اتهم مدير مستشفى أبو يوسف    
طبـاء، مـشيرا    وقال إن اسرائيل استخدمت منذ تنفيذ خطة االنسحاب أسلحة جديدة لم يعتد عليها األ        ،للمصابين

وأشار موسى إلى أن أحـد المـصابين        . الى أن معظم اإلصابات تسببت بإعاقات نتيجة التهتك الشديد لألنسجة         
الذين يرقدون على سرير العناية المركزة في المستشفى وصل مصابا بعدة شظايا في قدميه وذراعه األيمـن،                 

  .تدهور نتيجة مضاعفات لم يتسن لألطباء تحديدهاورغم تقديم الرعاية الطبية الالزمة إال انه وضعه الصحي ي
  24/8/2006الشرق األوسط 

  
   بليون دوالر قروض للدول العربية38:البنك الدولي .44

 أعلنت مجموعة البنك الدولي تسجيل أرقام قياسية وتاريخية في قيمة القروض وخطـوط              : محمد خالد  ،واشنطن
. 2006ت تقديمها إلى الدول النامية والفقيرة في سنتها المالية          االئتمان والضمانات والمنح التي قدمتها أو التزم      

وذهبت الحصة األكبر منها إلى مجموعة صغيرة من الدول ذات الكثافة السكانية العاليـة ضـمت المكـسيك                  
والبرازيل وتركيا وباكستان والصين والهند واألرجنتين، بينما احتفظت الدول العربية ذات الـدخل المـنخفض               

وبينت حصيلة نهائية أن حصة الدول العربية لـم تـسجل            . المؤهلة لالقتراض بحصتها المتواضعة    والمتوسط
 في المئة من النشاط اإلقراضي للمؤسسة الدوليـة         7 بليون دوالر، ولم تتجاوز      1.7تغيراً يذكر إذ بلغت قيمتها      

 الحجـم اإلجمـالي     2006ليـة   ورفعت التزامات مجموعة البنك الدولي في السنة الما        ،2006في السنة المالية    
 6.4 بليون دوالر منها     38للقروض التي حصلت عليها الدول العربية المؤهلة منذ إنشاء المؤسسة الدولية، إلى             

  .بليون دوالر فقط بشكل قروض ميسرة
  24/8/2006الحياة 

  
  الدول التي صوتت ضد إدانة إسرائيل أخطأت: الغيط  أبو .45

أكـد  ،  غربية التصويت لصالح القرار العربي اإلسالمي بإدانة إسـرائيل         دولة   11بعد رفض    :محمد إسماعيل 
ن حقوق اإلنسان ال    أ وأضاف أبو الغيط   .لموقفلهذا ا الغيط اعتراض مصر ورفضها      أحمد أبو  وزير الخارجية 

تتجزأ وال يوجد فرق بين حقوق اإلنسان األوروبي واإلسرائيلي من ناحية واإلنسان العربي واإلسـالمي مـن                 
 والدول التي صوتت ضد القرار الذي صاغته مـصر          .طالب بضرورة أن تكون النظرة شاملة     ، و ية أخري ناح

 أوكرانيـا  - رومانيـا    - بولندا   - هولندا   - اليابان   - ألمانيا   - فرنسا   - فنلندا   - جمهورية التشيك    -هي كندا   
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ة أي قوات من تلك الـدول فـي         وفي لبنان أعلنت المنظمات اللبنانية غير الحكومية رفضها مشارك        . وانجلترا
 .  القوات الدولية التي سيتم نشرها في الجنوب اللبناني

  24/8/2006الجمهورية المصرية 
  

  ول وعائالت الجنود الثالثة سريا غإسرائيل طلبت إبقاء لقاء : أنقرة .46
رجية التركي عبداهللا   قال المتحدث باسم الخارجية التركية إن اللقاء الذي تم بين وزير الخا           :  أحمد ياسين  -أنقرة
ول وعائالت الجنود اإلسرائيليين الثالثة المحتجزين في لبنان وفلسطين خالل زيارته إلسرائيل األحد الماضي              غ

وأشار إلى أن التقارير التي نشرتها الصحف التركية عـن          .تم بشكل سري بناء على طلب الحكومة اإلسرائيلية       
يكن على جدول زيارة جول إلسرائيل أصال لكن عقد اللقاء تم في إطـار              هذا اللقاء تفتقد إلى الدقة، واللقاء لم        

 وأكد أن تركيا ستبذل كل ما في وسعها من أجـل إطـالق              ،اهتمام تركيا بالوضع الذي خلفته الحرب بالمنطقة      
سراح هؤالء الجنود وإطالق جميع األسرى في السجون اإلسرائيلية، وأن تركيا ستساعد عائالت هؤالء الجنود               

  .ي إطار ما تقدمه من مساعدات إنسانية في المنطقة ف
  24/8/2006الوطن السعودية 

  
  مستشار رئيس الوزراء التركي التقى مشعل بدمشق .47

كشفت مصادر إعالمية تركية في دمشق أن مستشار رئيس الوزراء التركي الذي كـان              :  بارعة ياغي  -دمشق
 محادثات مع رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس         في زيارته إلى دمشق، أجرى مساء الثالثاء       غوليرافق  

قالـت المـصادر   , رافضة تأكيد أو نفي الخبر, وفي الوقت الذي لزمت فيه أوساط حماس الصمت    .خالد مشعل 
, التركية إن المحادثات دارت على األرجح حول إطالق محادثات السالم على المسار الفلـسطيني اإلسـرائيلي               

  .جندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزةأكثر من أنها تناولت وضع ال
  24/8/2006الوطن السعودية 

  
  أنقرة لن تقبل أي مهمة لنزع سالح حزب اهللا   .48

لى لبنـان  إرسالها إن القوات التركية في حال ، أمس، أ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية     :  كونا -أنقرة
 مهامها ستقتصر على تقديم المساعدات اإلنسانية،       أنلن تقبل بأي مهمة من نوع نزع سالح حزب اهللا، مضيفا            

ن تركيا تواصل مراجعة وثائق األمم المتحـدة المتعلقـة بالمرحلـة            إوقال   . بناء البنية التحتية في لبنان     وإعادة
 إذاوفي رد على سؤال حول مـا        . الجديدة في لبنان، مع األخذ في االعتبار نتائج الزيارات التركية في المنطقة           

لقـد  : قال المعنية بلبنان    األطراف مع كل    اإلقليمية جوالتها   إطارتركيا قد اجتمعت مع قادة حزب اهللا في         كانت  
  . مع ممثلين للحزب في الحكومة اللبنانيةأيضا اجتمعنا أننا اللبنانية، وطبعا ال بد األحزاباجتمعنا مع كل 

  24/8/2006القبس الكويتية 
 

  لى البنايات في لبنان وفلسطين االحتالل لم يتغلب إال ع: الجزائر .49
العزيز بلخادم أن إسرائيل من خالل آلتها العسكرية         أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد    :  خالد موسى  -الجزائر

الهمجية لم تتغلب خالل عدوانها على لبنان وعلى فلسطين إال على األسمنت والبنايات، مشيرا إلى أن الـشرف                  
وامتدح بلخادم رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم فـي           .رفع رايته العربي وجد من يصونه ويحميه وي     

البالد في تصريحات أخيرة له خالل انعقاد الجامعة الصيفية للحزب تمسك الشعب اللبنـاني بحقـه المـشروع                  
والمتمثل في أرضه المغتصبة وقال إن الغارات والقصف الهمجي واألسلحة المحرمة دوليـا التـي تـستعملها                 
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يل كلها تهدف إلى تركيع العرب بمن فيهم فلسطين والعراق ولبنان، مؤكدا في ذات السياق أن مثل هـذه                   إسرائ
  .الجرائم ترتكب بتزكية وبإعانة من قوى تدعي الديموقراطية والسالم

  24/8/2006الوطن السعودية 
  

  اتصاالت مكثفة إلحياء المسار السوري اإلسرائيلي .50
مصادر دبلوماسية فـي     ما ذكرته : دمشق محمد ظروف  عن مراسلها في     24/8/2006الوطن القطرية   نشرت  
ن احتماالت استئناف مفاوضات السالم على المسار السوري االسرائيلي قد تزايدت اآلن مـن خـالل                أ دمشق

 اإلقليمـي  هـذا التحـرك      أن إلى مشيرة   ،حركة الزيارات واالتصاالت المكثفة التي تشهدها العاصمة السورية       
ن زيارة غول   أ هذه المصادر    وأوضحت مبادرة سياسية على هذا الصعيد،       إلطالق األولوية يعطي   اإنموالدولي  

 اسـتئناف   أمام األجواءلدمشق على مدى اليومين الماضيين تعتبر هامة جدا في سياق التحركات الجارية لتهيئة              
 انسحاب اسرائيل من    إلىاعي   لموقفها الد  أوروبيكبر دعم   أ حشد   إلى وتسعى الدبلوماسية السورية     .المفاوضات

  . اللبنانيةة سالم دائم على الجبهة السوريإلحالل ترتيبات إلى التوصل إطارذلك في والجوالن 
د مصدر سـوري مطلـع بـأن        يأكت  : أيمن المهدي عن   24/8/2006 األهرام المصرية    نشرتمن جهة أخرى    

وقـال   . ت السالم أمر سابق ألوانـه اآلن      الحديث عن وساطة تركيا بين سوريا وإسرائيل للدخول في مفاوضا         
يدة  اآلن الموقف اإلسرائيلي من السالم خاصة أن هناك تجاذبات سياسـية شـد       ىالمصدر إن سوريا ال تفهم حت     

  .تجري داخل إسرائيل
  

   وحدة من الذخائر445قوات يونيفيل تفجر  .51
 من مركز تنسيق العمل إلزالة األلغام       أعلنت قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان يونيفيل أن فريقا         : القاهرة

كما وردت تقارير   .  وحدة من الذخائر الحربية التي لم تنفجر في عدة مناطق بجنوب لبنان            445قام بتدمير نحو    
وأكد مكتب األمم المتحدة لتنـسيق      . عن وقوع اشتباك بين الجيش اإلسرائيلي وعدد من رجال المقاومة اللبنانية          

 أن عملية إزالتها    إلىلذخائر تنتشر في عدد كبير من المناطق في الجنوب اللبناني، مشيرا            الشؤون اإلنسانية أن ا   
  .وإبطال مفعولها ربما تستغرق عدة أشهر

  24/8/2006الشرق األوسط 
  

   يؤّسس لحل سياسي دائم1701القرار : وزيرة الخارجية اليونانية .52
 األوسط المشكالت في الشرق     :أن إلى ارتها للبنان   خالل زي  وزيرة الخارجية اليونانية دورا باكويانيس       أشارت
 المقصود بالحلول السياسية هو     أن، وأوضحت   األولى حلول سياسية، وهذا موقف اليونان منذ اللحظة         إلىتحتاج  

 األمـن  قرار مجلـس  أن: وقالت.  المبنية على روحية التسوية بالقبول واالحترام المتبادلين    الدبلوماسيةالوسائل  
 أن يجب   1701 القرار   أننحن نعتقد   :  وأضافت . يؤسس لحل سياسي دائم وطويل األمد ومقبول       1701الدولي  

  .اليونيفيل المعززة بسفينتين وهليكوبتر وفرقاطة واختصاصيين في الغطس ينفّذ، وان اليونان ستشارك في قوة
  24/8/2006النهار 

  
   ينطبق على سورية1701القرار : دوست بالزي  .53

 بحسب هذه المصادر فإن باريس مستعدة للتخلي عن القيادة إليطاليا إذا كانت رومـا               :أبو نجم  ميشال   - باريس
امتنع دوسـت بـالزي عـن        و .تتمسك بالقيادة وتجعل منها شرطا لمساهمتها بقوة كبيرة في اليونيفيل المعززة          

متها فـي القـوة     إعطاء أية إشارات على القرار الذي ستتخذه فرنسا الخاضعة لضغوط من أجل زيادة مـساه              
وقال إن الرئيس شيراك سيتخذ القرار المناسب في حينه بالنظر لما تكون فرنسا قد حصلت عليه مـن                  . الدولية
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توضيح مهمات القوة بشكل دقيق، وتحديد تسلسل القيادة، وتحديد قواعد          : توضيحات بخصوص اربع مسائل هي    
وقال دوست إن القرار الدولي األخيـر يلـزم كـل    . ةاالشتباك، وأخيرا توفير الضمانات حول أمن القوة الدولي 

األطراف باحترام السيادة اللبنانية ورفع الحصار البحري والجوي عن لبنان، كما يفرض على لبنـان االلتـزام                 
ورأى الـوزير   .  نزع سـالح الميليـشيات     إلىباحترام فرض الرقابة على وصول السالح، وأخيرا أن يفضي          

تين هما دعم انتشار الجيش اللبناني على الحدود وضمان تنفيذ عدم تهريب الـسالح              الفرنسي أن لليونيفيل مهم   
ورد الوزير الفرنسي على اعتبار سورية أن نشر مراقبين دوليين على حدودها مع لبنان              . عبر الحدود اللبنانية  

  . 1559لقرار  ينطبق على سورية كما ينطبق عليها ا1701 إن القرار :يمكن أن يعتبر عمال عدائيا بالقول
  24/8/2006الشرق األوسط 

  
  األمم المتحدة تحذر من فقدان الثقة بعملية السالم في الشرق األوسط  .54

حذر مسئول كبير في األمم المتحدة من فقدان الثقة بعملية السالم في الشرق األوسط في وقت تخطط فيـه دول                    
وخالل جلسة شهرية للمجلس    . ي الشهر المقبل  عربية بعرض النزاع العربي اإلسرائيلي أمام مجلس األمن الدول        

بدل :  مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية إبراهيم غمبري         قالحول الوضع في الشرق األوسط،      
التقدم باتجاه هدف قيام دولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب بسالم وأمان فقد رأينا هذا التقـدم                  

 من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة التطرف ودعم العنف واإلرهاب             وحذر. الل العام المنصرم  يبتعد أكثر خ  
   .وكذلك إلى اللجوء لعمليات عسكرية قاسية وكبيرة والى إجراءات أحادية

  23/8/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  إسرائيل لن تنسحب طالما لم تُعزز اليونيفيل: بلليغريني .55
قال قائد قوات اليونيفيل في لبنان الجنرال أالن بلليغريني انه طلب من قيادة الجيش              :  الدين  رندة تقي  –بيروت  
 تكون هناك قيادة أركان لبنانية مشتركة مع قيادة أركان اليونيفيل من اجل العمل معاً والتنسيق فـي                  أناللبناني  

 اسرائيل موفـد    إبالغ نفى أمر و .ال كانت قيادة الجيش ستوافق أم       إذا انه لم يعرف بعد ما       أضاف. شكل أفضل 
 قالوا  : قالو العام تيري رود الرسن انها لن تنسحب من الجنوب اللبناني طالما لم تنتشر قوات اليونيفيل                 األمين

  . ان اسرائيل لن تنسحب طالما لم تحصل على التعزيزات المطلوبة لليونيفيل
  24/8/2006الحياة 

  
   والر لنزع األلغام في الجنوبا د مليون2.5: واشنطن .56

 مليوني دوالر للمساهمة    2.5 لبنان قيمتها    إلى، بتقديم مساعدة    أمس األميركيةتعهدت وزارة الخارجية    : ا ف ب  
 من جنوب لبنان واستعادة األسلحة التي تركت بعد النزاع بين اسرائيل وحـزب اهللا، وتتطلـب                 األلغامفي نزع   

  .هذه المساعدة موافقة الكونغرس
  24/8/2006المستقبل 

  
  من المعيب استبدال الحكومة بينما الوزراء والنواب مختطفون: الزهار .57

محمود الزهار، إنه من المعيب أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في            .دقال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني      
الـذي سـيمنح    ا النهجظل اختطاف وزراء الحكومة الحالية، ونواب المجلس التشريعي، محذرا من خطورة هذ 

  . إسرائيل فرصة كي تمعن في غطرستها وعدوانها
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وحذر المسؤول في حماس من أن قضايا الفساد داخل الوزارات وحماية المسؤولين المتورطين فـي الفـساد،                 
سيشكل أحد أهم التحديات التي ستواجه حكومة الوحدة الوطنية، مطالبا حركة فتح بالمساهمة في محاربة الفساد                

  :  نص الحوار كامالهذاطبيق برنامج اإلصالح الذي ينشده المواطن الفلسطيني، ووت
محددات لتشكيل حكومة وحدة، ثم أعلنت عن تشكيل لجنة لبدء المشاورات مـع الفـصائل                وضعت حماس * 

  بخصوص تشكيل هذه الحكومة، هل هذا تراجع من حماس عن موقفها؟
تعدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية والكل يتذكر اننا شكلنا لجنة وأنا            موقف حماس منذ البداية تمثل في انها مس        -

كنت فيها قبل تشكيل الحكومة والتقينا بكل الفصائل الفلسطينية التي لها كتل في البرلمان باإلضافة إلى حركـة                  
لـى  الجهاد اإلسالمي، لكن الذين فاوضونا حاولوا ان يأخذونا إلى برنامج غير برنامجنا، ونحن لـن نـذهب إ                 

برنامجهم ال في األول وال في اآلخر، بل سنذهب إلى البرنامج الذي اتفقنا عليه في ورقة الوفاق الوطني، وإذا                   
  . أرادوا على هذا األساس ان نتحدث فليس عندنا مانع

لكن فتح تتهم حماس بأنها ترهن إقامة حكومة الوحدة بيد إسرائيل حينما تـشترط اإلفـراج عـن الـوزراء                  * 
   لمختطفين قبل تشكيل الحكومة؟ والنواب ا

 أعتقد انه من العيب أن نعطي إسرائيل فرصة لكي تعتقل النواب والوزراء ونقوم بتشكيل حكومة في غيابهم،                  -
   .إال إذا أردنا أن نستغل هذا الفعل، واعتقد أن هذا كالم ليس فقط عيب، ولكنه أكثر من ذلك

   وراتها مع الفصائل؟متى ستبدأ اللجنة التي شكلتها حماس في مشا* 
 كما قلت هذه اللجنة اذا بدأت سترهن بالتأكيد قرارها بأعضاء المجلس التشريعي ألنهم جزء مـن النقـاش،                   -

وأيضا الوزراء ألنهم جزء من النقاش كذلك، وبالتالي ال يمكن أن نغيب هذا العدد من الشخـصيات المنتخبـة،             
حكومة، وهل يعقل مثال ان نبدأ في تشكيل حكومـة وحـدة،            ونحرمهم من المشاركة في النقاش حول تشكيل ال       

    .وعدد كبير من أعضاء حركة فتح مغيبين عن المجلس لسبب ما؟ هل هذا منطق؟
فتح تفرض شروطا على حماس من اجل المشاركة في الحكومة، ومنها ضرورة استقالة الحكومة الحاليـة،                * 

   كما قال عزام األحمد، هل توافقون؟
قالة حكومة يعنى ان تعلن فشلها، هل هذا الكالم وطني؟ ومن يقول ان أبو مازن سيحل الحكومـة                   إعالن است  -

 ال  1% + 50فليحلها، ليس عندنا مانع ولكن من يستطيع ان يشكل حكومة؟، ال احد يستطيع ان يحصل علـى                  
   . هذا الطرف وال ذاك، وبالتالي سندخل في لعبة سياسية مدمرة

ح جادة هذه المرة بالمشاركة في حكومة الوحدة، خاصة انك قدت المشاورات معهم في              هل أنت متفائل أن فت    * 
   المرة السابقة؟

 أنا ال اعرف، فعندما يتم الجلوس معهم ومع الجهة التي سنفاوضها سنعرف، ولكن حسب معلوماتي انهم عند                  -
امجهم لن تقدم خطوة واحدة فـي       شروطهم، ولذلك اذا كانوا يريدون ان يأخذوا الحركة والحكومة في اتجاه برن           

   .اتجاه تشكيل الحكومة
إذن هل تتوقع ان ال تقبل فتح بوثيقة األسرى كبرنامج سياسي لحكومة الوحدة، وستعمل على تفسير بنودهـا                  * 

  كما تراها هي؟ 
الحكومة التزام  :  أخشى ان تقبل فتح بوثيقة األسرى كبرنامج للحكومة حينما تفسرها على أساس النقاط التالية              -

لتزام بما وقعته الحكومات السابقة بمعنى أوسلو ومدريـد وخارطـة           إلبما وقعته منظمة التحرير في أوسلو، وا      
  . الطريق، والتزام الحكومة بالشرعية العربية والدولية

  وماذا بالنسبة لرئيس حكومة الوحدة، من أي حركة سيكون؟ * 
إذا كان احد عنده بدائل واقتراحات أخرى تقنع اآلخرين       وغلبية،   نتائج االنتخابات تقول ان الحكومة تشكلها األ       -

فلنستمع إليه، ولكن هكذا في البرلمانات األخرى يتم االمر، في أي بلد سواء كانت صديقة أو عدوة يتم تمثيـل                    
  . القوى بحجمها في البرلمان والشارع
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درون على التعايش في حكومـة واحـدة        في حال تم تشكيل حكومة وحدة بينكم وبين فتح، هل تعتقد أنكم قا            * 
  بالنظر إلى حجم التباين بينكما؟ 

 انا ال ادخل في النوايا، ولكن أرى ان هناك إشكالية ستواجهنا تتعلق بمسألة الفساد، فنحن جئنا بنـاء علـى                     -
برنامج إصالح، وهناك الكثيرون من المسئولين في الوزارات فاسدون ومدعومون من جهات في فتح، ولـذلك                

  . نسأل هل سيكون هذا هو النهج، بمعنى ان السارق سيبقى سارقاً بمجرد قيام حكومة وحدة وطنية؟
  في حال طرحت فتح مرشحين لتولى مناصب حكومية متهمين بالفساد، هل ستقبلون بهم؟* 
 غير   بكل تأكيد سيتم رفضهم، نحن نحمل برنامج إصالح، وأهون علينا ان نذهب الى الجمهور ونقول له إننا                 -

  . قادرين وال نتساوق مع برنامج فساد ولن نقبل بهذا
  وهل تعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية ستنهي الحصار؟* 
 ال اعتقد انها ستفك الحصار، الن إسرائيل ال تريد أي احد من حماس ان يكون في الحكومة الفلسطينية وكذل                    -

اخام مستشار في وزارة الحرب اإلسرائيلية يـوم        الحال لدى أمريكا وأوروبا، وآخر تصريح سمعته من دافيد ح         
  .الجمعة الماضية في برنامج القناة الثانية يقول حتى لو تشكلت حكومة يوجد بها حماس لن نتعامل معها

  22/8/2006السبيل االردنية 
  

  لبنان خنجر في أمعاء إسرائيل  : عبدالوهاب المسيري. د .58
هاب المسيري، أن لبنان أصبح خنجراً في أمعاء إسرائيل بعـدما           عبدالو. يرى المؤرخ والمفكر االستراتيجي د    

كان بن جوريون نقطة ضعف العالم العربي، ويؤكد أن الكيان الصهيوني دولة وظيفية تقوم بـاألدوار القـذرة                  
 وفي حوار مع الخليج أكد الدكتور المـسيري   .التي ال تستطيع الواليات المتحدة األمريكية القيام بها في المنطقة         

واالستيطان وليس على العقيدة الدينية، مشيراً الى أن المخطـط           أن إسرائيل مجتمع عسكري يقوم على البطش      
األمريكي إلقامة الشرق األوسط الجديد قد فشل بسبب تصاعد روح المقاومة بين أفراد هذه األمة، باإلضافة الى                 

عازالً عنصرياً هو بمثابة مسمار أخير في نعش        سيطرة روح اليأس على العقلية اإلسرائيلية التي انشأت جداراً          
  : نص الحوارهذاو. التوسعية الصهيونية

من صـاحب هـذه الرؤيـة داخـل العقليـة           ..  البعض يرى أن الحرب محتومة ال مفر منها طوال الوقت          *
  اإلسرائيلية؟

نهم شعروا بأن العـالم      في الواقع منذ بداية االحتالل واالستيطان الصهيوني، هناك إحساس بالقدرية بمعنى أ            -
الغربي قد ألقى بهم في هذه المنطقة المشتعلة وأخبرتهم الزعامات الصهيونية أنها أرض بـال شـعب فحينمـا                   
وصلوا وجدوا شعبا مقاوما له تراث حضاري يسانده بقية الشعب العربي، وتتعاطف معه الشعوب اإلسـالمية،                

أحد زعمـاء   ..  وظهرت عبارة الحرب أساسية ومستمرة     ومن البداية شعروا بأنه ستكون هناك حرب باستمرار       
ال يوجد شعب تنازل عن أرضه ووطنه لشعب آخر بدون مقاومة وبالتالي البد أن نـدرك أن                 : الصهيونية قال 

هؤالء الفلسطينيين سيقومون بمقاومتنا وطالب بتسليح المستوطنين الصهاينة كما سلحوا المستوطنين البريطانيين            
إن المسألة مسألة وقت وأنه البد أن نبطش بالفلسطينيين حتى نقنعهم بأننا جئنا ولن نغادر هذه                : وقال.. في كينيا 
  .األرض

   فكرة البطش هذه حاولها اإلسرائيليون كثيرا ولم ينجحوا باعتراف الكثير من الكتاب اإلسرائيليين؟*
ل الوحيد، هو الحل اإلنساني أي فـك     ال يوجد مجال آخر للصهاينة إال االستمرار فيما يعرفون أنه عبث، الح            -

اإلطار العنصري الصهيوني، نعم، إذا كانت إسرائيل دولة عنصرية شأنها شأن دولة جنوب أفريقيا سابقاً، إذن                
لكن هذا ال يعني مذبحة وال أي شيء من هذا القبيل وإنما يعني أن اإلطـار العنـصري يفـك،                    .. البد أن تحل  

  .يها وليست دولة لكل يهود العالموتنشأ دولة واحدة تضم كل مواطن
   هذا حل مثالي جدا، خاصة أن اإلسرائيليين اآلن يتحدثون عن أنه البد من توسيع الحدود؟* 
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 أوال رواية من النيل إلى الفرات هذه تساقطت منذ مدة طويلة ولعل االنسحاب األحادي الجانب هذا يـدل أن                    -
ردن إلى البحر المتوسط تساقطت هي األخرى، قضية الجـدار          حتى مقولة من النهر إلى البحر أي من نهر األ         

إال أنه أيضا عبارة عن مسمار أخير في نعش التوسعية الصهيونية لكـن كمـا               العازل رغم أنه جدار عنصري    
أقول دائما إن اإلسرائيليين وجدوا أنفسهم في هذا المكان وهم مستفيدون إلى حد كبير من الـدعم األمريكـي،                   

المهم أن نستمر في المقاومة     . عيشي مرتفع بسبب المعونات ودعم الجاليات اليهودية في العالم        مستوى عيني وم  
  .حتى نقنعهم بأنهم ال يمكنهم أن يعيشوا في هذه المنطقة إال داخل إطار إنساني عادل

  ؟  كيف يمكن تفسير هذه القوة المفرطة ضد اللبنانيين والفلسطينيين من وجهة نظركم ولكن* 
يل مجتمع عسكري، ال يمكن التمييز فيه بين ما هو مدني وما هو عـسكري، بمعنـى أن المؤسـسة                     إسرائ -

العسكرية هي جزء من المؤسسة السياسية وأنا أعتقد أن الواليات المتحدة األمريكية كانت وراء هذا، بمعنى أن                 
الشرق األوسـط   (ل بعثه اآلن    الواليات المتحدة تعاني من الفشل الذريع، على سبيل المثال المشروع الذي يحاو           

  .الذي يتمتع باالستقرار والديموقراطية على الطريقة العراقية، فشل سواء في العراق أو في أفغانستان) الجديد
   إذا كان هذا المشروع قد فشل بالفعل لماذا يتم تجديده اآلن؟* 
ا يحدث في أفغانستان والعراق      ألن الفشل األمريكي هو فشل للمشروع اإلمبراطوري األمريكي، بمعنى أن م           -

يؤكد رؤية كاملة، وهي أن بوش اثبت فشله الذريع وأن المحافظين الجدد اثبتوا فشلهم الذريع، ومـن ثـم هـم                     
يحاولون أن يأخذوا زمام المبادرة مرة أخرى في لبنان وبالتالي أنا أعتقد أنهم أعطوا الضوء األخضر إلسرائيل                 

  .ول لبنان وتصفية حزب اهللا وإقامة حكومة عميلةللعودة للسيناريو القديم وهو دخ
 هذا يعيدنا إلى ما كنت تكتبه كثيرا حول الجماعة الوظيفية والدولة الوظيفية هل إسرائيل اآلن تعـود إلـى                    * 

  دورها كدولة وظيفية تقوم بما لم تستطع الواليات المتحدة القيام به؟
قذرة التي ال يمكن للدولة الراعية أن تقوم به، فإسـرائيل دفعـت              نعم، الدولة الوظيفية، دائما تقوم باألدوار ال       -

لهذا، وقد زودت الواليات المتحدة إسرائيل بقنابل ذكية موجهة بالليزر حتى يمكن أن تستمر في عمليات التدمير             
ي باختصار المطلوب هو تأديب وتركيع الشعب اللبنـان       . لمصانع األلبان، للكباري، لوسائل االتصاالت، للطرق     

وإبادة حزب اهللا، وتنصيب حكومة عميلة في لبنان تكون نموذجا لبقية دول العالم العربي، هـذا هـو الـشرق                    
  .األوسط الجديد، وهذا ما فشلت فيه الواليات المتحدة في العراق

  كان الرأي العام اإلسرائيلي يبدو وكأن هناك اتفاقا كامال وراء الجيش في عدوانه على لبنان، وبعد مـرور                  * 
  شهر اخذ يسأل عن جدوى هذه الحرب والبعض اآلخر يؤكد انه ال جدوى من هذه الحرب، ما تفسيركم لذلك؟

 أنا قرأت في الصحف اإلسرائيلية أن هناك تأييدا كامال بالنسبة للحرب، لكن هناك اختالفا بالنـسبة للهـدف                   -
د وبالتالي البد من الوقوف وراء الجيش،       منها، التأييد طبيعي، فالدولة الصهيونية مهددة والشعب الصهيوني مهد        

ولكن من الواضح انه يوجد انفصال بين العقل اإلسرائيلي والنخبة الحاكمة، وهذه ظاهرة غريبة، ألنني كنـت                 
متصورا أنها في العالم العربي فقط، لكن وجدت أنها في إسرائيل وفي الواليات المتحدة أيضا، ألن المؤسـسة                  

 كانت ضد دخول العراق، واآلن كثير من المفكرين االستراتيجيين اإلسـرائيليين      -العلى سبيل المث  -العسكرية  
إننا جربنا ذلك من قبل، ولم ننجح وال يوجـد          :  حذر من هذا وقال    -بما في ذلك أحد رؤساء الموساد السابقين      -

  .سبيل إال المفاوضات غير المباشرة أو المباشرة
رائيل أصبحت مجتمعا علمانيا يتجه نحو اللذة المفرطة، ولكن هـذا            أنت تتحدث دائما في كتاباتك عن أن إس        * 

الخطر وهذه الحروب هل يمكن بالفعل أن تعيد المجتمع اإلسرائيلي إلى الرؤية الدينية والعودة إلى العقيدة التي                 
  يتمسك بها الحاخامات من اليمين المتطرف أيضا؟

عمارية، صدامية، إحاللية، تستخدم اليهودية ليس كعقيـدة         ال، إسرائيل ليست دولة يهودية، إسرائيل دولة است        -
ولكن كإثنية، أي تراث لتجنيد الجماهير من أجل الدعاية في الخارج، لكن داخل إسرائيل نفـسها ال يوجـد أي                    
احترام للعقيدة اليهودية، ويمكن أن أضرب آالف األمثلة، في الواقع، أنا في سبيلي إلى تأليف كتـاب بعنـوان                   
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وقد قرأت في إحدى الصحف اإلسرائيلية وأنا كنت في انجلتـرا أخيـرا ألحـد               )  ليست دولة يهودية   إسرائيل(
اآلن أصبحت تل أبيب أكبر عاصمة للشذوذ الجنسي في العالم، وبعض الحاخامات سـينامون             : الحاخامات يقول 

طرح مسألة العقيدة هذه    إذن فلن  .على األرض لكي يمنعوا مرور الشُذاذ بمسيرتهم التي سيقومون بها في القدس           
  .الليةتجانبا، إسرائيل دولة استيطانية إح

 لكننا رأينا اليهود اليوم أمام الدبابات اإلسرائيلية التي يقذفون بمدافعها األطفال والنساء في لبنان، يرتـدون                 * 
  هذا الزي الديني ويرتلون في التوراة، وكأنهم يعودون مرة أخرى إلى التوراة؟

علون ذلك هم يفعلونه باعتباره تراثا شعبيا، تماما كما لو كان أحد العلمانيين المسلمين مثال يحتفل                 ال، حينما يف   -
بشهر رمضان بأن يوقد بعض الفوانيس، بمعنى أن ليس لها عالقة بالعقيدة، وإنما لها عالقة بالفولكلور والتراث                 

ما ما حدث فـي الجيـوب االسـتيطانية،         الشعبي هذه مسألة البد أن تحسم، وهي أن ما يحدث في إسرائيل تما            
اإلحاللية األخرى، وحينما نقارن بين إسرائيل وجنوب أفريقيـا يـوم كانـت دولـة عنـصرية نجـد نفـس                     

  .السيناريوهات، نفس البطش، نفس القسوة، نفس محاولة إبادة السكان األصليين
  ط جديد؟ إلى أي مدى يمكن أن تنجح الواليات المتحدة في ما تريده من شرق أوس* 
إن دولة لبنان   :  أعتقد أن هذا سؤال متميز، ألن هذا هو المخطط الصهيوني، منذ األربعينات بن جوريون قال               -

هي نقطة الضعف في العالم العربي، وأنها هي أول من سيسقط، بمعنى أنها ستقسم إلى دولة مارونية، ودولـة                   
يونية التي لم تتحقق، وبالتدريج تحول لبنان إلـى     سنية، ودولة شيعية، وهكذا كان هذا من ضمن النبوءات الصه         

أما المخطط األمريكي   . الخنجر العربي اإلسالمي الذي يدخل في أمعاء إسرائيل، وهذا نوع من سخرية األقدار            
 بيكو الثاني، أي تقسيم مـا هـو         -في الشرق األوسط الجديد، فقد سماه المفكر العربي منير شفيق بأنه سايكس             

 هو مجزأ، وبالتالي تحاول الواليات المتحدة أن تفرض هذا مرة أخـرى، تحـاول اآلن فـي                  مقسم وتجزئة ما  
 أو تحاول في السودان، بمعنى أن العـالم         -مثال-العراق، وتحاول في لبنان، وال ندري هل ستحاول في مصر           

ـ               د أن المخطـط    العربي يصبح كانتونات صغيرة ودويالت يمكن الهيمنة عليها ببساطة، لكن حتى اآلن أنا أعتق
األمريكي يفشل بسبب تصاعد روح المقاومة بين أفراد هذه األمة، هذا باإلضافة إلى سيطرة روح اليأس علـى                  

إن : العقلية اإلسرائيلية فنجد هناك أصوات احتجاج ظهرت في الصحف اإلسرائيلية، وكما قال أحـد المعلقـين               
ن هنا، والبد من حلول تمكننا من التعايش مع جيراننـا           الواليات المتحدة ستترك العراق بعد قليل أما نحن فباقو        

بعد ذلك، بينما الواليات المتحدة غير مهتمة إال بالهيمنة وبفرض الهيمنة االنجلو أمريكية على المنطقة وإعـادة                 
صياغتها بما يتفق مع المصالح األمريكية وليس بالضرورة مع مصالح المستوطنين الصهاينة كبـشر يريـدون              

  .  في الحياةاالستمرار
   كيف تنظر إلى االنتقاد الموجه للمؤسسة الرسمية العربية بسبب موقفها مما يحدث في لبنان؟* 
إنها الهزيمة  ..  أنا أعتقد أن الموقف العربي صامت لدرجة غير عادية، وهذا يرجع إلى رؤية النخب الحاكمة               -

 الموجودة، غير قادرة علـى رؤيـة أن         زرعت فيها تماما وأصبحت غير قادرة على رؤية عالمات االنتصار         
غير قادرة على رؤيـة     .. غير قادرة على رؤية اإلمكانات الكامنة في حزب اهللا        .. المقاومة الفلسطينية استمرت  

اإلمكانات الكامنة في الشعب العربي، وبالتالي انساقت وراء الخطاب األمريكي الصهيوني وبدأت تحمل حزب              
 آالف أسير من بينهم أطفال، متناسية أن        10ة انه في السجون اإلسرائيلية يوجد       اهللا وحماس المسؤولية، متناسي   

 من الوزراء والباقون هم أعضاء في المجلس التشريعي، ثـم           8 من قيادات حماس منهم      50إسرائيل اختطفت   
سرائيل، اختطفت بعد ذلك رئيس المجلس التشريعي من منزله، متناسية أن الحكومة اللبنانية منذ يوم انسحاب إ               

 ألف لغم، متناسية كل هذا، بمعنى أنهـا انـساقت           140تطالبها بخريطة األلغام التي زرعت والتي يبلغ عددها         
وراء اإلعالم األمريكي الصهيوني، وجعلت من المسألة مجرد اختطاف جندي هنا وجنديين هناك، وبالمناسـبة               

 -مرة أخـرى  -ات تشبه البروفة الحتالل لبنان      هناك صحيفة إسرائيلية بينت أن الجيش اإلسرائيلي قام بمناور        
  . اإلسرائيلي-منذ عامين، بمعنى أن هذا جزء من المخطط األمريكي 
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بعض الدول العربية كما كتب الكثيرون وقرأنا رفضت أن تقف إلى جانب حزب اهللا درءا للنفوذ اإليرانـي                  *  
  في المنطقة، كيف تعلق على هذا الكالم؟

ت شيعة، ولبنان ليس شيعة، لبنان مكون من عدة طوائف، هذه عدة اعتـذاريات               حسب تصوري، حماس ليس    -
بلهاء الهدف منها تبرير بعض المواقف، وعلى كل إذا كان هذا هو موقف بعض الحكومـات فـالرأي العـام                    
العربي يقف وراء حزب اهللا تماما، يقف وراء المقاومة سواء كانت في فلسطين أو العراق ولبنان، بمعنـى أن                   

  .لمقاومة في نهاية األمر هي التي تحمي كرامة وشرف هذه األمة، تحمي استمراريتها، تحمي مصالحهاا
  24/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  

  أول حرب اسرائيلية لخدمة المصالح األميركية .59
  عزمي بشارة     

 وزير األمن ما وصف     جسد عمير بيرتس أزمة حزب العمل، أوالً بانتخابه رئيسا للحزب، وثانيا بقبوله منصب            
في هذه الحرب سعى بيرتس إلى قلب       . أنه محاولة من أولمرت لتحويله إلى وزير ضعيف أمام جنراالت أقوياء          

وتوزيع التهديدات يمنة ويساراً، فتحول إلى كاريكـاتير عـن          ) رجولية(هذه الصورة عبر تصريحات ماتشوية      
  .لجنراالتوزير أمن قوي ما جعله أداة مطواعة تماما في أيدي ا

من ناحية أخرى كان وجود بيرتس في وزارة األمن، وحزب العمل في الحكومة في هذه األجواء من أسـباب                   
إذ انضوى اليسار الصهيوني تحت إجماع ال صوت يعلو         . عدم وجود أية معارضة واسعة للحرب في إسرائيل       

وفقـط فـي األسـبوع      . سوريةونذكر أن يوسي بيلين دعا في بداية الحرب إلى ضرب           . فوق صوت المعركة  
األخير، ومع وصول األخبار عن حال الجنود في جبهة القتال وعدد القتلى جاءت صحوة اليـسار الـصهيوني                  
ليقينه انه لن يتحقق انجاز عسكري، بل ستعود الحملة البرية بضحايا بالجملة، ومن هنا ارتفاع صوته معارضا                 

في وزارة األمن وغيره من معتدلي حـزب العمـل ونـشطاء            كما منح وجود بيرتس     . مع بدء المعركة البرية   
فـي حينـه    . السالم اآلن السابقين مثل يولي تمير وزيرة المعارف غطاء للحرب على المستوى الدولي أيـضا              

كان هذا صحيحاً، ولكن شارون لم يقتل بيديه بل أعطى األوامر           . صرخ هؤالء في المظاهرات أن شارون قاتل      
ولذلك فمن حق اللبناني أن يقول بوضـوح إن بيـرتس هـو          .  يوماً 33ا شهده لبنان خالل     لتدميٍر اقل كثافة مم   

القاتل كما كان شارون هو القاتل في مجزرة صبرا وشاتيال، ليس بمعنى أنه قتل بيديه بل بمعنى انه على رأس                    
  .الهرم الذي يتحمل مسؤولية القتل

فهو لم يستحق بالمقاييس اإلسـرائيلية      . أزمة هذا الحزب  كان انتخاب بيرتس زعيما للعمل بحد ذاته تعبيرا عن          
أن يكون زعيم الحزب لكنه حاز على منصبه بعد أن بدا وكأنه جاء إلى الحزب بأجندة عدالة اجتماعيـة فـي                     

وتم التركيز في الدعاية االنتخابية على أصل بيرتس الشرقي ونـشاطه  . وقت لم تكن لدى الحزب أجندة سياسية  
مسحة اجتماعية على رسالة الحزب خاصة بعد أن غاب مشروعه السياسي، ونقـصد بالتحديـد   النقابي ليضفي   

بعد انهيار المشروع السياسي الذي قاد باراك الحزب إليه بعد فشل المفاوضات مع سورية وفشل مغامرة كامب                 
وكـان  . واحـد ديفيد مع القيادة الفلسطينية واإلعالن عن عدم وجود شريك وبدء سياسة اإلمالءات من طرف               

تأسيس شارون لـ كاديما تجسيداً لمغادرة األجندة السياسية والمفاوضـات مـع العـرب الخريطـة الحزبيـة                  
وما أن أصبح بيرتس    . اإلسرائيلية لتحل محلها اللعبة الوحيدة في المدينة، لعبة فك االرتباط واالنطواء واالنكفاء           

فالخسائر االقتصادية الناتجة عـن     . ذه الحرب الجنونية  وزيراً لألمن حتى قضى على األجندة االجتماعية في ه        
وبالمقابـل لـم    . الحرب ستقلص مصاريف كل الوزارات لصالح تعويض المناطق المتضررة ولصالح الجيش          

يصبح بيرتس قائد جيوش وال آمراً عسكرياً، وكان من السهل أن يحمل مسؤولية ما جرى في الحرب بـسبب                   
لم يعد بيرتس نقابيا    . عالم السياسات االجتماعية واألمنية   : خسر حزب العمل العالمين   لقد  . قلة خبرته العسكرية  
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وربما انتبه بيرتس إلـى     . وسياسياً ليس في جعبة العمل أفكار يقدمها لإلسرائيليين       . ولم يصبح اإلسكندر الكبير   
د طرحـه فكـرة     ودفع مجـر  . هذه الحقيقة، فأطلق فجأة تصريحات حاول فيها طرح خيار سياسي مع سورية           

التفاوض معها أولمرت إلخراسه وقمعه باعتبار سورية ضلعاً في محور الشر يمنع التفاوض معها، ألن هـذا                 
  .قرار أميركي

رئـيس الـشاباك الـسابق      (وعلى وزير أمنه الداخلي     ) بيرتس(وفي تصريحاته التي رد فيها على وزير أمنه         
مع سورية بحذافيره، مطالبا أن تتوقف سورية أوالً عـن          ردد أولمرت الموقف األميركي من التفاوض       ) ديختر

وبرأي الكثيرين في إسرائيل يتحمل     . وهو موقف علق عمليا ملف المفاوضات السورية      ! دعم االرهاب، ثم نرى   
 سبتمبر، ومنذ رفض سورية االنضواء تحت الموقف الرسـمي          / أيلول 11هذا الموقف األميركي المستمر منذ      

العدوان األميركي على العراق، ومنذ زيارة كولن باول إلى دمشق وحتى اليوم المـسؤولية              العربي فيما يتعلق ب   
  .عما آلت إليه األمور على ما يسميه اإلسرائيليون الجبهة الشمالية

 بداية خطابية جديدة قد تصل في أفضل الحاالت إلى االحتفال           2وال ندري هل تعني العودة المقترحة إلى مدريد         
اكب خريطة الطريق، أم هو مبادرة جديدة، ولماذا يحتاج السوريون إلى مبادرة جديدة ما دامـوا                العربي الذي و  

من الواضح أن البالونات اإلسرائيلية الجديـدة تعكـس         . قد وصلوا إلى ما وصلت إليه المفاوضات مع إسرائيل        
 لتغير الموقف السوري بشأن     باإلضافة إلى أزمة الطريق السياسي بعد فشل فك االرتباط فحصا إسرائيلياً واهماً           

على كل حال وجدت إسرائيل نفسها للمرة األولـى  . اقتراحات باراك وفحصا لمدى صرامة رد الفعل األميركي   
فأميركا ترى فـي محاربـة      . في حالة تحول مصالحها المباشرة إلى تفاصيل في األجندة اإلمبراطورية الكونية          

. على كل من يقف ممانعاً ضد السياسة األميركية       و اإلرهاب   حزب اهللا وسورية مجرد مراحل في الحرب على       
أما المصالح اإلسرائيلية المباشرة مثل وقف إطالق النار وتبادل األسرى فتبدو تفاصيل يجب أن تـضحي بهـا                  

  .إسرائيل
وربما كانت هذه أول مرة في تاريخ الصراع يكون فيها على إسرائيل إذا قررت أن تفاوض سورية أن تقنـع                    

أمـا  . لقد جر بوش األب ووزير خارجيته بيكر اسحق شامير إلى مدريد جـراً            . كا بضرورة هذا التفاوض   أمير
أولمرت، فحتى لو قرر التفاوض، وال اعتقد انه يمتلك القوة والحكمة الالزمتين ليقرر، فسيكون عليه أن يقنـع                  

  .بوش االبن
ا أصال، ليس له طريق إيديولوجي ولم       فاألول ليس حزب  . وضع حزب كاديما ليس أفضل من وضع حزب العمل        
إنه فريق من السياسيين الطموحين واالنتهازيين الـذين        . يعقد حتى مؤتمرا، ولم ينتخب هيئات دستورية مقررة       

. التقوا حول شارون من مختلف األحزاب على قاعدة سياسية، ليست برنامجا بأي معنى، هي فـك االرتبـاط                 
ك أن الليكود أو العمل لن يرشحاه، ومنهم المعرض لمحاكمـات فـساد   ومنهم من هرع الى شارون بعد أن أدر    

ورشاوى، ومنهم نجوم المؤسسة األكاديمية الطامحون سياسيا وخريجو األجهزة األمنية تجمعهـم الرغبـة أن               
األمر الوحيد الذي حصل لهذا الحزب منذ انتخابه أنه فقد برنامجه الـسياسي             . يضمنوا مقاعد في حزب السلطة    

مـسألة  . بل أن يعقد مؤتمرا، إذا اعتبرنا فك االرتباط برنامجا، فقد نسفته التطورات في غـزة ولبنـان                حتى ق 
وما يبقيه في السلطة هو معرفته ومعرفـة حـزب العمـل مـاذا تعنـي                . انحالل هذا الحزب هي مسألة وقت     

  .نتخاباتتمسكه بالسلطة هو نتيجة خوفه من اال. االنتخابات لهما بموجب االستطالعات الحالية
هويتـه  . اقتنص هذا الحزب أصوات حركة شينوي اليمينية العلمانية كلها وجزءا من أصوات الليكود والعمـل              

وفقد هـذا الحـزب     . علمانية صدامية، أو صقرية، ضد الفلسطينيين والعرب، وقد طبعه شارون بطابعه األمني           
موحات قواعده العلمانية اليمينية التـي تـؤمن        تميزه األمني في الحرب األخيرة، إذ بدا غير قادر على تلبية ط           

  .والجيش والخصخصة والسوق والنجاح والعالقة مع أميركا هي مقدساتها الوحيدة المتبقية. بالجيش
لقـد تـصرفت الـصحافة      . القيمون على الصحف الرئيسية الثالث هم مرآة هذا التيار المركزي في إسـرائيل            

ثل التيار العلماني المركزي اإلسرائيلي نفسه الذي يعتبر نفسه متنـوراً           االسرائيلية بشكل معبأ ومجند للحرب م     
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محتكرو الحكمة والتنور هؤالء رأوا في الحرب كما يبدو فرصة لتأكيـد ذاتهـم              . ويشمل الصحافة بشكل عام   
فالقوى التي تواجهها إسرائيل في الشمال والجنوب هذه المرة هي بنظـرهم قـوى دينيـة إسـالمية                  . وهويتهم

 فإن إسرائيل من نفس المنظور لم تعد ضحية ومعتدى عليها فقط،            2000ومع زوال احتالل لبنان عام      . ميةظال
بل يعتبر أصحاب هذا الرأي أن الحرب األخيرة هي الحرب العادلة التي طالما تمنوها واشـتاقوا إليهـا، لقـد                    

وأخيرا وصلت حربهم العادلة،    . دلة التي اعتبروها جميعا حرب دفاع استباقية عا       1967افتقدوها منذ حرب عام     
  !وكم كانت فرحتهم بها عظيمة

إسرائيل في هذه الحرب هي بالنسبة اليهم جزء من قوى الخير العالمية في مواجهة قوى الشر، ومن دواعـي                   
فالغرب لم يتح لهم سعادة     . سعادتهم أن هذه الحرب تضعهم بشكل واضح إلى جانب الغرب في مواجهة الشرق            

. وقوف الى جانبه علنا ضد العراق وأفغانستان، كان يخجل من وجودهم معه، وكان هذا يغيظهم كثيرا               ونشوة ال 
لقد كـان هـؤالء     . إنها أيضا مناسبة تاريخية للتحرر من معادلة دولة االحتالل ضد شعٍب واقع تحت االحتالل             

 لفك االرتباط، وهم اآلن األكثـر حماسـا   العلمانيون الليبراليون في الحياة الداخلية اإلسرائيلية هم األكثر حماساً   
وال . للحرب ألنها تشكل أيضا تأكيداً على هويتهم العلمانية والغربية في وجه األصوليين في غزة ولبنان والعالم               

وإذا اتقنوا الحرب وخرجوا منها منتصرين      . بد أن يعني هذا برأيي أيضا تأكيد هذه الهوية داخل إسرائيل ذاتها           
لقد حاول هؤالء   . ا انتصارا على الظالميين والمتدينين في إسرائيل ذاتها ولصالح فك االرتباط          فسيكون ذلك أيض  

كان الكتاب والصحافيون الرئيسيون المحـسوبون      . أن يكونوا أكثر حربجية في طروحاتهم من العسكر واليمين        
ن في مقـاالتهم الخطـط   وكادوا يضعو. على التيار العلماني والليبرالي مؤيدين للحرب بشكل علني وتحريضي        

وبرأينا فقد  . العسكرية للجيش، ونظَّروا لعدم االكتراث لمصير القرى والبلدات المهدمة ولحياة المدنيين في لبنان            
وعنـدما قـال دان     . لم يكونوا مجـرد صـحافيين     . ساهم موقفهم هذا مساهمة واضحة في عملية صنع القرار        

البداية أنها عملية خطف يعقبها رد يعقبه تبادل، ثم غير رأيه بعد            مرغليت في اليوم االول للحرب أنه اعتقد في         
لقد طـالبوا   . المؤتمر الصحافي لحسن نصراهللا وقرر أنها الحرب، لم يتكلم كصحافي بل كممثل نخب متداخلة             

ولكـنهم خرجـوا    . القيادة بالحزم في الحرب والعودة بانتصار مما سموه الحرب العادلة بين حروب إسـرائيل             
ن بدماء الكثير الكثير من األطفال، أما النتائج العسكرية فانتهت الى ما ال يشتهون، وهي ال تمكنهم مـن                   ملطخي

لقد خابوا وخابت آمالهم ألن القيادة اإلسرائيلية لم تـستغل عظمـة اللحظـة              . استثمارها ال داخليا وال خارجيا    
ة الذاتية لهم وإلسرائيل كمـا يريـدونها أن         كل عناصر الهوي  . التاريخية التي منحها الغرب وأميركا إلسرائيل     
  .وقد خاب أملهم من عدم تحقيق إسرائيل إنجازات تذكر. تكون، كل ما تمنوه كان متوفرا في هذه الحرب

وهذا ما يناقش حاليا داخـل      . وبدا ان ما ميز هذه الحرب هو سوء اإلدارة وقلة التدبير والتردد في صنع القرار              
وخالفا للقضايا الجوهرية التي تناقش في لبنان ضد ومع المقاومة ونهجها، ال            . ة المبجلة الديموقراطية اإلسرائيلي 

تناقش برأينا في إسرائيل أية قضية جوهرية فعال، بل مسائل فنية متعلقة بسوء اإلدارة وسـوء عمليـة صـنع                    
  .أدى الى الحربوال وجود لموقف مبدئي حقيقي وواسع ضد الحرب، أو ضد النهج اإلسرائيلي الذي . القرار

وهم يلومون الحكومة على أمرين متناقضين، إنهم يلومونهـا         . لقد تعودوا أن يخوضوا حروباً من دون ضحايا       
إنهم يريدون المزايدة بالتـضحية،     . على كثرة الضحايا، ويلومونها على أن عدد الضحايا ردعها عن االستمرار          

ب يمينية معروفة تستفيد منها القـوى الفاشـية فـي           وهذه ديماغوجية حرو  . ثم يريدون حرباً من دون ضحايا     
  .المجتمع

ومهما ارتفعت األصوات الناقدة ومهما تفاقم تذمر جنود االحتياط ومهما احتدم احتجاج أهالي القتلى فإنـه لـم                  
 وتبعته استنتاجات لجنة تحقيـق      1973 اكتوبر   /يصل إلى ربع مستوى االحتجاج الذي تبع حرب تشرين األول         

ن مسؤولية المخابرات العسكرية عن المفاجأة، ومسؤولية الوزير ورئيس الوزراء عن عـدم أخـذ               رسمية بشأ 
. وبعدها بأربع سنوات جرى االنقالب االنتخابي الكبير بوصول الليكود الى السلطة          . التحذيرات بجدية وغيرها  
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 ويضاف إليه نقـد الـسياسيين   هذا النوع من االنتقادات الجاري توجيهه حاليا يضاف اليه التسليم بعدالة الحرب           
  .والصحافيين يفضي إلى نتانياهو وليبرمان

وفي ما عدا سالح الطيران     . واألدهى أنه تبين أن تيار المتنورين اليمينيين العلمانيين قد فقد موقعه كنخبة قتالية            
تي لـم تعـد     واستمرار أعضاء الكيبوتسات بالتطوع للوحدات القتالية غصت هذه الوحدات من نوع غوالني، ال            

وحدة نخبة كما يعتقد، بجنود من المتدينين واليهود الشرقيين والمهاجرين الـروس والمـستوطنين المـدججين                
هؤالء هم الذي سيقودون عملية االحتجاج أيضا ولن يسمحوا أن تتجه الى            . بالدوافع القومجية والدينية المتطرفة   

ي قرأت بتمعن قائمة القتلى اإلسرائيليين من الجنـود         ليس هذا اإلحصاء بديال لبحث علمي ولكن      . مطلب السالم 
) أحدهما مهاجر فرنـسي   ( جندياً اثنين فقط من تل ابيب        117مع اسمائهم ومناطق سكنهم الخ، فوجدت من بين         

إال ) حوالي العشرين (كبيرا نسبيا   ) موشافيم(ومع بقاء عدد الذين سقطوا من أبناء الكيبوتسات والقرى الزراعية           
ن الجنود القتلى جاؤوا من مستوطنات الضفة الغربية القليلة السكان، ثالثة مـن مـستوطنة عيلـي                 ان تسعة م  

  .المتطرفة وحدها، وخمسة عشر من بين الجنود القتلى هم من القادمين الجدد
  24/8/2006الحياة 
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  سيريل تاونسند     
 تهور السياسيين اإلسرائيليين الكبار، بغض النظـر عـن انتمـائهم            على مدى أكثر من عشرين عاماً، أذهلني      

  .الحزبي، وتساءلت عن مدى حقيقة كونهم يعكسون رأي من يمثلون
بعد أن وفرت لهم الواليات المتحدة كماً هائالً من العتاد الحربي، باتوا يعتقدون أن الجبروت هو الصواب وأن                  

وهم ال يرون أنه يتوجب علـيهم التفـاوض بجديـة مـع             . منية كافّة القوة العارمة قادرة على حل المشاكل األ      
. جيرانهم، بل يؤمنون أنهم يستطيعون تثبيت الحدود المستقبلية لدولة إسرائيل من دون أن يأبهوا لرأي جيرانهم               

ر  مليون دوال  700وهم يعتقدون أن جداراً سخيفاً وشنيعاً يفصل عرب الضفة الغربية عن إسرائيل وتفوق كلفته               
  .سيحميهم من غضب الفلسطينيين الذين ال يزالون يتعرضون لالضطهاد من ِقبلهم بكم كبير من الوحشية

وطيلة شهر ونيف، ثابر الجيش اإلسرائيلي، الذي يحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث القوة، علـى محاربـة                  
 تزيل الخطر الحالي والمـستقبلي الـذي        حزب اهللا، وكان الرأي العام اإلسرائيلي مؤيداً لحرب حاسمة وحازمة         

أما اليوم، فيشكو عدد كبير من اإلسرائيليين معتبرين ان هذه الحرب كانـت أسـوأ حملـة                 . يشكله هذا الحزب  
  .1948عسكرية شنّتها دولتهم على اإلطالق منذ أن تأسست في العام 

سنوات، فهي على ما يبدو لم تفهم أو        ومع أن إسرائيل سبق وحاربت حزب اهللا قبل انسحابها من لبنان منذ ست              
  .تتوصل الى طريقة ناجعة لمواجهته

وقد عرض رئيس الوزراء ايهود أولمرت وزمالؤه في مجلس الوزراء على الرأي العام توقعات بعيدة كل البعد            
 القوات  فالمسؤولون عن الدفاع الجوي فشلوا إلى حد بعيد في استخدام         . عن الواقع، وها هم اليوم يدفعون الثمن      

الجوية لمحاربة عدو ال يتمتع ببنية عسكرية على غرار تلك الموجودة لدى أي دولة، مـن مطـارات حربيـة                    
وقد أعلن أولمرت في إحدى المراحل أن الدبابات اإلسرائيلية ستتقدم إلـى نهـر              . ومستودعات تخزين وثكنات  

ي حزب اهللا على بعد أميال قليلة مـن الحـدود           والواقع هو أن االشتباكات مع المقاتلين االنتحاريين ف       . الليطاني
  . أغسطس/ آب14بقيت مستمرة حتى وقف إطالق النار في 

وكان رئيس الوزراء أولمرت قد جمع كماً مذهالً من األصوات المؤيدة في استطالعات الرأي التـي أجريـت                  
ممن شملهم  % 57ويرى  . فقط% 43لدى اندالع الحرب، لكن شعبيته تراجعت راهناً وهبطت نسبة التأييد إلى            

وتحت وطأة هذه الضغوط، عمد بيرتس الى       . االستطالع أنه يتوجب على وزير الدفاع عمير بيرتس أن يستقيل         
 / آب 17وبحسب ما ورد في صحيفة ذي تايمز البريطانيـة فـي            . تعيين لجنة تحقيق برئاسة قائد سابق للجيش      
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ـ      الجهوزية ا : أغسطس سيتناول التحقيق النقطة التالية      يومـاً، وسـط     34لعسكرية للدولة قبل وخالل حرب الـ
مزاعم عن وجود ثغرات في االستعداد ونقص في المعلومات االستخباراتية حول قدرات حزب اهللا، فضالً عن                

  .التردد الشديد في شن حملة برية واسعة النطاق
وجب على إسـرائيل أال     ممن شملهم االستطالع يرون أنه كان يت      % 70وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن      

وقـد  . اعترضوا على وقف إطالق النار بصيغته الحالية      % 53أما معاريف فنقلت أن     . تقبل بوقف إطالق النار   
انعكس الغضب واإلحباط في إسرائيل، حيث اضطر حوالى نصف مليون مواطن الى ترك منازلهم والهـرب،                

اهللا، السيد حسن نصراهللا، حتى لو أدى ذلك الـى          من خالل مطالبة زهاء ثلثي المستطلعين باغتيال زعيم حزب          
ممن شملهم االستطالع عن رغبتهم في تدمير المنـشآت النوويـة           % 63كما عبر   . إشعال فتيل الحرب مجدداً   

ومـا  . اإليرانية، وهو أمر مثير للهلع إذا أخذنا بالحسبان االنتقام اإليراني الممكن والتجاهل التام للقانون الدولي              
  .اً في أن اإلسرائيليين يدركون تماماً أن بالدهم لم تبِل حسناً في الحربمن شك أبد

، أثناء تبوئه منـصب رئـيس مجلـس         2005وكان آرييل شارون قد أطلق بجرأة حزب كديما في نهاية العام            
ـ    ولكن يبـدو أن    .  في الكنيست في االنتخابات العامة األخيرة      120 مقعداً من أصل     28الوزراء، وفاز حزبه ب

لحزب مهدد بالتفكّك بالسرعة نفسها التي شهدت قيامه، ومن المتوقع أن يعود الذين انضووا تحت لواء الحزب                 ا
  .أدراجهم إلى المكان الذي أتوا منه، ويتردد اسم شاؤول موفاز، وزير الدفاع السابق، في سياق هذه العملية

ون، وخصوصاً في مـا يتعلـق بخطتـه    يدعي حزب كديما عزمه على إرساء األسس التي وضعها آرييل شار 
 الف مستوطن في    170والحفاظ على   ( الف مستوطن يهودي من األراضي العربية المحتلة         70القائمة على نقل    

، ويوحي الجو العام في إسرائيل بأن عملية نقل المستوطنين مستبعدة في المستقبل القريب، مـا                )أماكن وجودهم 
  .حول ما سيفعله أولمرت بصفته رئيساً للوزراءيدعو الى التساؤل وطرح سؤال منطقي 

وقد سمح رئيس حزب الليكود المعارض، بنيامين نتنياهو، لنفسه بانتقاد الحكومة عقب إصدار قـرار مجلـس                 
  : وتنفيذ وقف إطالق النار، وصرح قائال1701ًاألمن رقم 

يقة االسـتعداد لمواجهـة     أخطاء في رصد الخطر وفي طر     : ال بد من القول صراحة أن أخطاء كثيرة حصلت        
  .في إدارة الجبهة الداخليةوالخطر، وأخطاء في إدارة الحرب  

فمقـاتلو  . إن وقف إطالق النار الحالي في غاية الهشاشة وقد أعلن حزب اهللا بكل جرأة أنه لن ينزع سـالحه                  
بن، وعـاد المقـاتلون     الحزب أخفوا أسلحتهم؛ وبحسب المقولة االيرلندية القديمة، عادت الحية لتختبئ تحت الت           

  .وتسللوا إلى قراهم
  .على خلفية مماثلة، نرى أن ايهود أولمرت يتوق إلى إيجاد عذر لتبرير مواجهة كبيرة أخرى مع حزب اهللا

  24/8/2006الحياة 
  

  .. يمكن للدبلوماسية اللبنانية االستفادة من غموض القرار .61
     جهاد بزي

ا واحد من أشد القرارات الدولية التي تخص لبنان وأشـد القـرارات             هذ.  إلى قراءة متأنية   1701يحتاج القرار   
. نحتاج إلى قراءة متأنية للقـرار     . على دهاليزه وتضاريسه وأفخاخه   . وعليه تعتمد أيامنا اللبنانية المقبلة    . تعقيداً

وهـو  . نكليزيةبين يديه النسختان الرسميتان، العربية واإل     . وخبير القانون الدولي الدكتور شفيق المصري دقيق      
 الكثير من التحذيرات، والكثير مـن النـصائح،   تهوفي جعب. يقف طويالً عند ما للبنان من هذا القرار وما عليه     

للدبلوماسية اللبنانية في الغد القريب، الذي قد يحمل قراراً جديداً بعدما يقدم األمين العام لألمم المتحـدة كـوفي                   
  .  من عشرين يوماًأنان تقريره إلى مجلس األمن، بعد أقل
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يقول المصري إن القرار في طبيعته القانونية مستند حرفياً إلى الفصل السابع، حرفيا وليس فعالً، ألن مضمونه                 
ففي حيثيات القرار هناك فقرة تقول إن المجلس إذ يقرر أن الحالة فـي              . لم يأت متفقا مع أحكام الفصل السابع      
االشارة الى الفصل السابع في القرارات تكون إما اذا ورد نص في            . وليينلبنان تشكل تهديداً للسالم واالمن الد     

 أو يقول إن الحالة تشكل      39حيثيات القرار يقول إنه يتصرف وفقاً للفصل السابع أو يقول إنه يستند إلى المادة               
المؤقتة فـي لبنـان     يقرر المجلس تمديد والية االمم المتحدة       :  ويقول 16وهناك البند    .تهديداً للسالم بقرار منه   

 ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار الحق إلدخال مزيد من التحسينات علـى              2007 أغسطس/  آب 31لغاية  
 ويـرى   .الوالية واتخاذ خطوات اخرى لإلسهام في تنفيذ وقف دائم إلطالق النار وإيجاد حل طويـل األجـل                

لكن، وطالما أن القرار ال      .ى الفصل السابع  المصري أن تعزيز صالحية اليونيفل تعني أن القرار بات اقرب ال          
بقي في إطار الفصل السادس ألن السادس ملزم لكنـه          ييتضمن إجراء زاجراً، بصرف النظر عن قبول الدول،         

  . ال يطبق إال بقبول الدول
فصل مجلس االمن يبدأ في العادة من الفصل السادس واذا لم يستقر الوضع يصعد قراره الى إنذار يستند الى ال                  

السابع، وفي حال لم يستجب الى هذا القرارا يمكن ان يبدأ بالفصل السابع، او باتخاذ إجـراء غيـر عـسكري                     
  ). 42المادة (، وفي نهاية المطاف بإجراء عسكري ) عقوبات اقتصادية وتقنية وغيرها41المادة (
لمصلحة إسرائيل، ونقاط غامضة    نقاط ايجابية للبنان، وأخرى سلبية      : يقسم المصري القرار إلى ثالث خانات     و

ويعتبر المـصري  . تتوقف على الحكومة اللبنانية أن تقلل من الخسائر في تطبيقها او أن تحاول جذبها لصالحها        
أن من النقاط الغامضة مسألة التزامن بين االنسحاب اإلسرائيلي واالنتشار، ومسألة التنـسيق بـين اليونيفـل                 

 إمكانية الستفادة إسرائيل من مكامن الغموض، لذا يجب على لبنان تفويت            هناك. والجيش، ومسألة مزارع شبعا   
  . هذه الفرصة عليها وجذب الغموض لصالحه وليس العكس

في مسعى الحكومة اللبنانية أدخل مجلس األمن االشارة إلى النقاط الـسبع وإن             : من النقاط التي لمصلحة لبنان    
لكن هناك ثالث نقاط اخرى من النقاط السبع اوردها القرار          . ميةكان في باب الحيثيات وليس في الفقرات الحك       

هذه ايجابيـات للبنـان ألن      . في فقراته الحكمية وهي بسط سلطة الدولة بمفردها واتفاق الهدنة واتفاق الطائف           
  . النقاط السبع تعتمد على ثالثة اركان هي اتفاق الطائف اتفاقية الهدنة وبسط سلطة الدولة

ثالثة انجازات صنعتها الحكومة وهـي اوال انهـا اسـتبعدت           . بية للبنان ايضا هي اليونيفل نفسها     النقطة االيجا 
بدالً من قوات متعددة الجنسية تحدث القرار عن اليونيفل ولم يتحدث           : ثانياً. االستناد الى الفصل السابع لليونيفل    

مصلحة الحكومة اللبنانية ألن القـوة      وهذا ل . وبالتالي حدد هذا الموضوع   . عن قوة اخرى يفوضها مجلس االمن     
هذا يعني ايضا أنه تبقى قـوات       . الدولية تشكل ضمانة إضافية للبنان بدالً من االستناد الى الجيش اللبناني وحده           

اليونيفل بالنسبة لهذا القرار خاضعة لتنسيق مفروض مع الحكومة اللبنانية من جهة، وخاضعة إلمـرة مجلـس                 
  . االمن

إن الحكومة لم تنجز قضية مزارع شبعا لكنها استطاعت ان تدرج هذه القضية فـي مـتن                 ومن جهة أخرى، ف   
كانت المزارع موضوع نزاع بين دولتين، سوريا ولبنان، وكان مجلـس االمـن يفـضل               . قرار لالمم المتحدة  

 بقـرار  هذه المرة األولى التي تدرج فيهـا . التحدث عنه بعد أن تاتي الدولتان بنص مكتوب حول هذه المزارع    
  . على غموض هذا اإلدراج والتباسه

ثمة مرحلتان آتيتان من المفترض أن يتوالهما االمين العام، األولى هي التعاطي مع سوريا لجهة تسهيل تنفيـذ                  
ما إلسرائيل   .القرار، والمرحلة الثانية التنسيق مع اسرائيل النسحابها من المزارع بصفتها ارضا عربية محتلة            

اذا عدنا الى الحيثيات فقد تعمد القرار ثالث نقاط خطيـرة           .  المصري في السطور األولى منه     من القرار يقرأه  
  : لمصلحة اسرائيل

هجوم حزب اهللا على اسرائيل واألعمال القتالية التي تسببت في وقوع مئات القتلـى والجرحـى علـى                  : أوال
 اعتبر ان اسرائيل في هذه الحالة ليـست         وبالتالي. هناك مسؤولية على من تسبب في القتال ونتيجته       . الجانبين
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خطورة األمر تكمن في ان القرار حصر المسؤولية في حزب اهللا، وصـار             . مسؤولة عما حدث، بل حزب اهللا     
  . هذه صعوبة وليست استحالة. هناك صعوبة في أن يقاضي لبنان اسرائيل بأنها تسببت باألحداث

ر الخطير هو في مسألة االعمال الهجومية في الفقرة الحكميـة           االم. القرار لم يحمل اسرائيل التسبب بما حدث      
يستند بصورة خاصة الى وقف حـزب اهللا الفـوري لجميـع            . يدعو الى وقف تام لكل االعمال القتالية      : األولى

يتابع المـصري قـائالً إن الحكومـة        . الهجمات، ووقف اسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية       
رفض االميركيون لكي يتركوا مجاالً     . ولت أن تسحب كلمة هجوم وتضع مكانها العمليات العسكرية        اللبنانية حا 

ترك القرار بابا السرائيل لتقول انها تـدافع      . إلسرائيل ألن تقول إن ما قامت به هو عمل دفاعي وليس هجومياً           
 تقول إن اسرائيل قامـت بعمـل        اذا ما كان هناك من مقاضاة السرائيل في المستقبل، فال يمكن ان           . عن نفسها 
لكن يمكن للحكومة اللبنانية أن تقول إنه حتى لو ان اسرائيل قامت بعمل دفاعي فإنها انتهكت شروط                 . هجومي

الدفاع عن النفس الذي أقر بـه فـي         .  من ميثاق االمم المتحدة    51الدفاع عن النفس المقر للدول بموجب المادة        
ومـن  . كي ال تستغل اي دولة ذريعة الدفاع عن النفس وتقوم باعتـداء           المبدأ وضعت له شروط في الممارسة       

ألن الشرط اآلخر يفترض إنه يجـب       . الشروط، مبدأ التناسبية، أي أن يكون رد الفعل متناسبا مع الفعل بالذات           
 على الحكومة التي تقوم بممارسة عملية الدفاع عن النفس ان تبلغ فورا مجلس االمن كي يتدخل بصفته مسؤوال                 

  . عن ضبط السالم واالمن الدوليين
اسرائيل .  للدفاع عن النفس   51واذا كان من باب للحكومة اللبنانية لمقاضاة اسرائيل فعليها ان ترجع الى المادة              

مدانة في بعض القرارات الدولية عندما رفض مجلس االمن ادعاءها بأن ما قامت به كان يشكل دفاعـاً عـن                    
 الدفاع االستباقي عن النفس عندما ضربت المفاعل النـووي العراقـي            1980ة  رفض مجلس االمن سن   . النفس

 مبدأ الدفاع االستباقي عن النفس ألنه يومها لـم يكـن        1967ورفض سنة   . واعطى العراق الحق في التعويض    
حتى في الدفاع عن النفس هنـاك اعمـال محظـورة           . هناك هجوم بل تحرك لجمال عبد الناصر على ارضه        

  . االنسانية وعمليات شبه إبادةوجرائم ضد 
هذا التـزامن   : يسأل المصري . من البنود االخرى الغامضة في القرار مسألة التزامن بين االنسحاب واالنتشار          

والجيش اللبناني تقنياً وسياسيا ال يقـدر علـى         . تنسحب إال اذا اتت قوات االمم المتحدة      لن  من يقرره؟ اسرائيل    
 وعليه ان ينتظر اليونيفل ليستلم منها ما تستلمه من اسرائيل، وهذه من صلب مهمة               .استالم المواقع من اسرائيل   

 فـي   3500: الثانيـة . سـبتمبر /  ايلول 2 عسكري مع    3500: االمين العام تحدث عن ثالث مراحل     . اليونيفل
 األولـى   ماذا لو قالت اسرائيل إن عناصر الدفعة      . نوفمبر/  في تشرين الثاني   3000، و أوكتوبر/ تشرين االول 

ليسوا كافيين بالنسبة لها لضمان حدودها وبالتالي قررت اإلنتظار لالنسحاب في المرحلة الثانية او حتـى إلـى                  
  . ال نص في هذا القرار يلزمها بوقت محدد لالنسحاب. المرحلة الثالثة؟

نيـة القانونيـة وقـف      من الناحية التق  . وقف العمليات العدائية ال يتضمن وقفاً إلطالق النار       : هناك ثغرة ايضا  
العمليات ممكن أن يكون وقفاً جزيئاً مؤقتاً لكنه ليس مرتبطاً بوقت وال مرجعية، بينما لو ان مجلس االمن طلب                   

هـذه الثغـرة    . ، وكان يجب ان يكون له مرجعيتـه هـو         )ابتداء من (وقف إطالق نار فكان يفترض أن يقول        
صار هناك التزام ذاتي لبناني اسرائيلي      . د موافقة الحكومتين  استدركها االمين العام بإعالن وقف إطالق نار بع       

كل لجهته وأعلنه االمين العام، فإذا ما خرقت اسرائيل وقف إطالق النار فال نردها الى القرار بل الى التـزام                    
لكن إنزال بوداي والحصار وطائرات التجسس تشكل أعمـاال عدوانيـة           . حكومة اسرائيل وإعالن االمين العام    

  .  وهو خرق لوقف إطالق النار الذي اعلنه االمين العام1701لفة للقرار مخا
القرار يقول االحترام الكامل للخط االزرق ويستند الى التـزام          . النقطة الغامضة التالية هي مسألة الخط االزرق      

ل  اعلنت احترامها لهذا الخط مع تحفظات حول مـزارع شـبعا وتـال             2000لكن الحكومة سنة    . الحكومة به 
هناك تناقض ذاتي بين احترام خط الهدنة مـن جهـة وبـين             . كفرشوبا وأمكنة اخرى لم تنسحب منها اسرائيل      
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من المتتظر ان تصر الحكومة على اتفاقية الهدنة وما ورد من قبلها فـي              . احترام الخط االزرق من جهة ثانية     
  . ن الخط االزرق اي التحفظ في حينه، وأال تتخلى عن خط الهدنة المختلف ع2000.ايار 

 الف من الجـيش اللبنـاني؟       15 الف جندي من األمم المتحدة وبين        15ما معنى التنسيق بين     : ويسأل المصري 
مجلس االمن يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول االسلحة              :  تقول 11الفقرة  

طلب الى االمم المتحدة المؤقتة في لبنان، مساعدة الحكومة         او ما يتصل بها من عتاد الى لبنان دون موافقتها وي          
  . اللبنانية لدى طلبها ذلك

التنسيق يعني ان انتشار اليونيفل على حدود اخرى، لبنان وسوريا، يتم بناء لطلب الحكومـة اللبنانيـة، بينمـا                   
نسيق؟ كيف يتم التنـسيق؟     لمن اإلمرة في هذا الت    : السؤال. جنوب نهر الليطاني يتم التنسيق على وجود مشترك       

لمن الرأي المرجح عند تضارب اآلراء؟ هذا ربما ما اثاره االوروبيون ويريدون توضيحا له في القرار الجديد                 
وأيضاً، كم تستطيع الحكومة اللبنانية ان تكون ادوات ضـبط          . الذي من المفترض ان يوضح دقائق هذه االمور       
  . ؟ هذا مهم بدورهالتنسيق لمصلحتها باعتبارها صاحبة االرض

هو انجاز جزئي ان القرار لحظ مزارع       . مسألة مزارع شبعا غامضة بدورها والغموض فيها لمصلحة اسرائيل        
ووفقا لتقنيات تنفيذ القرار طالب المجلـس االمـين         . لكنه اغفل وجوب االنسحاب وأغفل الهوية اللبنانية      . شبعا

في البنـد العاشـر   . مزارع شبعا والثاني يتعلق بنزع السالحاالول يتعلق ب: العام التحقق من امرين خالل شهر     
يطلب المجلس إلى األمين العام أن يضع من خالل االتصال بالعناصر الفاعلة الرئيـسية الدوليـة واالطـراف                  

 بما فـي ذلـك نـزع        1680 و 1559المعنية مقترحات لتنفيذ االحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين           
 الحدود الدولية للبنان ال سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها او غير المؤكدة بما في ذلـك                  السالح ولترسيم 

لـم يفـوض    .  يومـاً  30معالجة مسألة مزراع شبعا وعرض تلك المقترحات على مجلس االمن في غـضون              
لثالث، اي مهلـة    المجلس األمين العام بأي إجراء بموجبه ما خال االتصال وتطوير ما هو وارد في القرارين وا               

ما هو هذا القرار؟ هل سيتـضمن تأكيـداً         .  يوماً، من اجل ماذا؟ مبدئياً من اجل قرار الحق لمجلس االمن           30
كيـف  . هذه نقطة غامـضة   . هل سيتضمن نزع السالح بقرار زاجر؟ ليس شرطاً       . للهوية اللبنانية؟ ليس شرطاً   

حدة بان هوية مزارع شبعا ليست بحاجة إلى نص سـوري           يمكن للبنان ان يستفيد منها؟ طبعاً بإقناع االمم المت        
. على االقل ان يقال انها ارض لبنانية محتلة، لكنها لبنانية، او استدراك ما اذا كانت لبنانيـة او سـورية                   . جديد

هذه ليست ضد   . فالمطلوب في القرار الالحق بعد شهر ان تنشر فيها قوات امم متحدة بناء إلحدى النقاط السبع               
لكن ليست لصالح لبنان الى ان تثبت بمضامين حاسمة، منها مسألة االنسحاب ووضـع المنطقـة تحـت                  لبنان  

  . إشراف االمم المتحدة
أما في مسألة السالح، حزب اهللا سيقول أن ال نزع للسالح، واتفقنا على خطة انه حيث ينتشر الجيش اللبناني ال                    

وإذا صدر فـي القـرار      . زب اهللا السالح بالمزارع   يجوز وجود عنصر مسلح، لكن بعد مهلة الشهر سيربط ح         
انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وأصبحت بعهدة االمم المتحدة تنتفي حجة المقاومة، والى ان يصار إلى مثل                 

  . هذا االجراء، فعلى الحكومة ان ترى في القرار الالحق العتيد كيف تصدر هذه اآللية
متـى  : لكنه يسأل . الدبلوماسي المطلوب من لبنان في المرحلة اآلتية      الدكتور شفيق المصري يعول على الجهد       

  تفيق الدبلوماسية اللبنانية من نومها الكهفي؟ 
  24/8/2006السفير 

  
  وقف األسلمة بالسالم .62

  ياريف أوفنهايمر
سرائيل المجابهة االسرائيلية ـ الفلسطينية، االسرائيلية ـ السورية، تصب في مصلحة ايران التي تسعى البادة ا  

فـي الـساحة    . وتشكل أرضا خصبة لتوسيع المقاومة السرائيل في الشرق االوسط والدول العربية والعالم كله            
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الداخلية العربية يستغل أتباع حزب اهللا واالسالم المتطرف الصراع مع الفلسطينيين وسورية من اجـل تبريـر                
لصعب جدا اقناع العالم عموما، والعالم العربي       من ا . أعمالهم ضد اسرائيل وتوحيد العالم العربي وحشده حولهم       

على وجه الخصوص، بعدالة طريقنا في الوقت الذي تبرز فيه اسرائيل في السنوات األخيرة كدولـة احتالليـة                  
استمرار االحتالل يزعزع الشرعية الدولية السرائيل      .  مليون فلسطيني وتقمعهم من دون توقف      3.5تسيطر على 

  .رزها كطرف معتد في الشرق االوسطفي أرجاء العالم، ويب
من قبـل انـدالع     . من الناحية العسكرية، الحرب مع الفلسطينيين تعزز وضع أعدائنا من الشمال ومن الشرق            

المجابهة في الشمال اضطرت قوات كثيرة لتولي األمن الجاري في أرجاء الضفة بدال من أن تتدرب وتـستعد                  
كما أن الجانب المالي تأثر من ذلك إذ اضطر الجـيش لتحويـل   . ظةلمجابهة عسكرية عنيفة محتملة في كل لح  

موارد ضخمة للحفاظ على المستوطنات ومقارعة الفلسطينيين على حساب أيام التـدريب والتـسلح اسـتعدادا                
  .للمجابهة مع الدول العربية والتنظيمات االرهابية

عات والهندسة وسالح المشاة الى الوقـوف       بدال من التدرب على القتال في مواجهة العدو، اضطر جنود المدر          
  .على الحواجز ساعات طويلة في أرجاء الضفة، والتجول في داخل القرى الفلسطينية بحثا عن المطلوبين

اضافة الى ذلك الحرب في الشمال كشفت حقيقة أن فصائل االرهاب الفلسطينية قد درسـت خـالل سـنوات                   
ة دقيقة ونقلت المعلومات الى أطراف معادية مثل ايران وحزب          االنتفاضة طرق عمل الجيش االسرائيلي بصور     

  .كل هذه األمور أضعفت من قوة الجيش االسرائيلي وأضرت باستعداد الجيش للحرب القريبة. اهللا
في داخل المجتمع االسرائيلي برهنت الحرب في الشمال على أنه حتى لو كانت هناك اختالفـات فـي اآلراء                   

سكرية والتكتيك المستخدم فيها، إال أن االجماع الوطني حولها أكبـر مـن أي وقـت                حول ضرورة العملية الع   
  .مضى

عندما ال تكون هناك قضية سيطرة على شعب آخر، واقامة مستوطنات، واحتالل الراضـي الغيـر، يحـصل                  
  .لة كلهاالجيش والحكومة على كامل الدعم الجماهيري االسرائيلي لمكافحة األعداء الذين يرغبون بابادة الدو

مع انتهاء القتال في الشمال، يتوجب على المجتمع االسرائيلي أن يستوعب الحاجة الفورية للسعي بسرعة نحو                
السالم مع سورية والفلسطينيين، واقامة دولة فلسطينية مجاورة لدولة اسرائيل وحل الصراع مع سورية وانهاء               

ن باعتبارها حاجة استراتيجية تُمكّن اسرائيل من الوقوف        االحتالل وترسيم حدود دائمة بين اسرائيل والفلسطينيي      
. راسخة قوية في مواجهة التهديدات المتزايدة من قبل ايران والحركات االسالمية المتطرفة الراغبة في ابادتها              

اتفاقات السالم وحدها، مع الفلسطينيين والسوريين، هي التي تستطيع عزل االسالم االصولي وتحقيق االعتراف              
  .نهائي المطلق من العالم العربي بمكانة دولة اسرائيل وحقها في الوجودال

السالم ليس مجرد نزوة في ظل الواقع الجديد، وانما هو ذخر استراتيجي من الدرجة االولى يتـيح السـرائيل                   
من الناحية االخرى، استمرار المجابهة في الضفة وغزة، وكذلك الـصراع مـع             . مواجهة المخاطر الوجودية  

ورية، سيبقيان كحجر الرحى الموضوع على رقبة اسرائيل، وسيمسان بمناعة الجـيش االسـرائيلي وقـدرة                س
  .الدولة سياسيا وداخليا على مواجهة التهديدات الوجودية من الخارج

  معاريف
  24/8/2006األيام الفلسطينية 

  
 النظام العربي الرسمي عشية الحرب على لبنان    .63

 بشير موسى نافع
آب صورة عاصفة للحالة التي وصـلها       /  أغسطس 15اب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار األسد في         قدم الخط 

وبالرغم من أن الـرئيس      .النظام العربي الرسمي بعد أكثر من شهر من الحرب اإلسرائيلية البشعة على لبنان            
حيق التجميل عن الوضـع     األسد لم يسم دولة عربية باسمها، وهو يقرر أن صمود المقاومة في لبنان أزال مسا              
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. مـصر والـسعودية   : العربي الرسمي، إال أن أحداً لم يخطئ الدول التي قصدها األسد على وجـه التحديـد               
والحقيقة، أن خطاب الرئيس السوري لم يكن أكثر من إعالن رسمي على أزمة النظام العربي المتفاقمـة منـذ                   

  .زمن، إعالن من إحدى عواصم هذا النظام الهامة
وبالرغم مـن أن    .  سوريا ومصر والسعودية منذ منتصف التسعينيات المحور المركزي للسياسة العربية          شكلت

العالقات بين الدول الثالث اتسمت بقدر كبير من الدفء والتقارب منذ شاركت سوريا ومصر في حرب الخليج                 
 .ة انتقالية عربية حرجةاألولى وإخراج القوات العراقية من الكويت، فقد جاء تشكيل هذا المحور في فتر

إخراج القوات العراقية من الكويت تحول إلى حصار بشع للعراق وشعبه وتدمير منهجي لمقدراتـه، ومـؤتمر                 
مدريد تحول إلى اتفاقية أوسلو، واتفاقية وادي عربة، ومن ثم إلى ضغط دولي هائل لتطبيع عربي شامل مـع                   

مل؛ إضافة إلى استمرار االنقسام العربي الفادح الذي تسببت         الدولة العبرية بدون التوصل إلى سالم حقيقي وشا       
 . فيه حرب الخليج األولى

ما سعت إليه القاهرة والرياض ودمشق آنذاك كان إقامة مركز ثقل عربي، يحدد االتجاه العام للسياسة العربيـة                  
 .ويرسم ما يمكن أن يعتبر الخط األدنى للمصالح العربية والتضامن العربي

لعالقات بين األطراف الثالثة سلسة دائماً، ولكنها نجحت على نحو أو آخر فـي الحفـاظ علـى قـدر           لم تكن ا  
 .2003ملموس من التفاهم حتى غزو العراق في ربيع 

عارضت سوريا الغزو،   . خالل األسابيع القليلة السابقة على الغزو، تباينت مواقف العواصم الثالث إلى حد كبير            
 .  للمتطوعين العرب الذين سارعوا إلى المشاركة في الدفاع عن العراقوأصبحت دمشق نقطة انطالق

كمـا  . وفي حين وقفت القاهرة موقفاً غامضاً، لم يستطع هذا الموقف إخفاء حقيقة الموافقة المصرية على الغزو               
عـد  تحولت األراضي السعودية المحاذية للعراق إلى مركز انطالق للقوات األميركية الخاصة، وفتحـت القوا             

 . ومراكز التحكم السعودية لقادة الحرب األميركيين
ولكن هذا التباين في الموقف من غزو العراق لم يؤد بالضرورة إلى انهيار قاطع للتحالف الثالثي؛ ففي الوقـت     
الذي تصاعدت التهديدات األميركية لدمشق بعد احتالل العراق، وتصاعدت وتيرة المقاومة العراقيـة، سـعت               

ية إلى توفير مظلة حماية لسوريا وإلى إعادة الحيوية إلى المحور الثالثي على أساس ما يعرف                مصر والسعود 
 .في اللغة السياسية العربية عادة باالعتدال والتفاهم مع اإلدارة األميركية

ـ          . بيد أن األمور لم تسر تماماً كما أرادت القاهرة والرياض          ع فاإلدارة األميركية لم تكن فـي وارد التفـاهم م
في فلسطين، وبعد وعود قدمها الرئيس بوش لرئيس الوزراء         . العرب والمسلمين في أي من نقاط التوتر بينهما       

 . آنذاك محمود عباس، تراجعت السياسة األميركية تدريجياً لتتماهى كلياً مع السياسة اإلسرائيلية
ات الفلسطينية، لم يعد من الممكن      وحتى قبل االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وقبل فوز حماس في االنتخاب           

 . الحديث عن سياسة أميركية مستقلة تجاه القضية الفلسطينية
. في العراق، أقامت إدارة االحتالل نظاماً طائفياً تقسيمياً كان من الواضح أنه يهدد األمن العربي تهديداً مباشراً                

لرغم من االنهيار المتـسارع للمـشروع       وبا. بل وعملت إدارة االحتالل على عزل العراق عن محيطه العربي         
األميركي في العراق، فقد استمرت السياسة األميركية في تحطيم وحدة العراق وفي رفض إعادة النظـر فـي                  

 . االحتالل
، قدمت دمشق مـساعدة أمنيـة ملموسـة         2001أيلول  / خالل الفترة التالية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر       

وبعد تردد وسوء تفاهم قـصيرين رفعـت الـسلطات          .  بالحرب على اإلرهاب   لإلدارة األميركية في ما سمي    
بالرغم من أن هذه الرقابة كان البـد أن تكـون مـسؤولية             (السورية مستوى الرقابة على الحدود مع العراق        

  ). أميركية عراقية
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ـ          بالتالي  ولكن الهجوم األميركي على سوريا و      راق أو  المطالب األميركية لم تتوقـف، سـواء بخـصوص الع
 ليؤدي إلى إصدار قرار مجلس األمن       2004ثم جاء التفاهم األميركي الفرنسي في        .بخصوص لبنان وفلسطين  

 .  الذي أعاد فتح أبواب األزمة اللبنانية على مصراعيها1559
 اغتيل رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري الذي كـان يحمـل الجنـسيتين               2005شباط  / في فبراير 

نية والسعودية واعتبر دائماً أحد أعمدة السياسة السعودية في لبنان والمشرق، كما كان معروفـاً بعالقاتـه                 اللبنا
 . الوثيقة بالرئيس الفرنسي جاك شيراك

وألن اغتيال الرئيس الحريري جاء في فترة خالف وتوتر في العالقة بينه وبين دمشق، اتهمت سوريا مباشـرة            
 . لية في حادثة االغتيالبمقتله وشكلت لجنة تحقيق دو

ولكن األهم عربياً، أن اغتيال الرئيس الحريري، ومن ثم االنسحاب السوري العسكري الكامل من لبنان، فرض                
ليس من الضروري البحث فيما إن كانت       . تباعداً جديداً بين دمشق من جهة والرياض والقاهرة من جهة أخرى          

السوري عن اغتيال الحريري، ولكن المهم أن سياسة دمـشق ومـا           الرياض والقاهرة تعتقدان بمسؤولية النظام      
 .تبقى من حلفائها في لبنان أصبحت في جهة وسياسة الرياض وحلفائها أصبحت في جهة أخرى

ليس ذلك وحسب، بـل إن حلفـاء        . وكان واضحاً أن القاهرة تقف إلى جانب الرياض وليس إلى جانب دمشق           
وما إن فازت   . ممن ترتكز إليهم السياسة األميركية الفرنسية المعادية لدمشق       الرياض في لبنان كانوا في أغلبهم       

حماس في االنتخابات الفلسطينية، ولجأت الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي إلـى مقاطعـة الحكومـة                
كانـت  فبعـد أن     .الفلسطينية، حتى أضيف عامل جديد إلى عوامل التباعد بين دمشق والقاهرة في هذه الحالة             

القاهرة مرجع الشرعية ودمشق مقر المعارضة الفلسطينية، أصبحت دمشق، بوجود قيادة حماس في ربوعهـا،               
الهجوم األميركي الكاسح في المشرق العربي، رافقه فـتح الملـف النـووي              و .شريكاً في الشرعية الفلسطينية   

بحاث النووية؛ ولكن ما اتـضح خـالل        كان العالم كله يدرك منذ أعوام أن إيران تنشط في مجال األ           . اإليراني
 . العامين الماضيين أن ثمة تقدماً إيرانياً كبيراً في مجال تخصيب اليورانيوم

وبالنظر إلى أن التخبط األميركي في العراق أدى إلى تحقيق إيران مكاسب إستراتيجية في الـساحة العراقيـة،               
شراً على الدولة العبرية، فقد تحولت إيـران إلـى هـدف            وإلى أن امتالك إيران التقنية النووية يمثل خطراً مبا        

 .في الشرق األوسط) واألوروبية(رئيس للسياسة األميركية 
وباعتبار حزب اهللا الحليف األهم إليران على حدود الدولة العبرية، أصبح الحزب هو اآلخر في مرمى السياسة                 

 . اإلسرائيلية والسياسة األميركية األوروبية
ت اإليرانية السورية دائماً عالقات جيدة، بل ووثيقة، السيما منذ وقفت سوريا إلى جانـب إيـران                 كانت العالقا 

ولكن تصاعد التهديد األميركي األوروبي لسوريا وإيران وحـزب اهللا          . خالل سنوات الحرب العراقية اإليرانية    
ذا التحالف بانتخـاب أحمـدي      وقد تعزز ه  . دفع هذه العالقات إلى مستوى التحالف اإلستراتيجي غير المكتوب        

نجاد رئيساً إليران بعد قليل من سيطرة المحافظين على البرلمان، مما وضع نهاية للتوتر في جسم الجمهوريـة      
وإلى حد ما قوى    (وفي الوقت الذي كانت سوريا وإيران وحزب اهللا          .اإلسالمية اإليرانية وفي آلية صنع قرارها     

احد أمام الضغوط اإلسرائيلية األميركية، كان تصاعد النفوذ اإليراني في          تقف في صف و   ) المقاومة الفلسطينية 
 . العراق يدق أجراس الخطر في الرياض والقاهرة

منذ نهاية العام الماضي على األقل كان من الواضح أن المحور العربي الثالثي لم يعد محوراً وال ثالثياً؛ ومن                   
فاألردن، من ناحية، أقل أهمية وأثراً من أن يحتل          .ذا التحالف التبسيط القول إن األردن حل محل سوريا في ه        

ومن الصعب، ألسـباب عديـدة، أن تقبـل         . الموقع الذي كانت تحتله سوريا في العالقة مع مصر والسعودية         
المهم أن انهيار التحـالف أدى إلـى تراجـع دور سـوريا             . السعودية األردن شريكاً في قيادة السياسة العربية      

قوى المقاومة الفلسطينية واللبنانيـة هـي       . واء في الساحة العربية أو في العالقة مع القوى الغربية         الرسمي، س 
شريك في جبهة الممانعة، ولكنها ال تؤمن الدور الرسمي السوري، عربياً ودولياً؛ وإيران، مهما بلـغ نفوذهـا                  
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التالي أن تكون عالقات التحالف معهـا       السياسي وقوتها االقتصادية والعسكرية، ليست دولة عربية، وال يمكن ب         
 . بديالً لعالقات التحالف السورية التقليدية مع السعودية ومصر

لهذا كله، يجب أن ال يقرأ خطاب الرئيس األسد باعتباره تصعيداً للخالفات مع القاهرة والرياض، بـل علـى                   
 . األرجح محاولة، على الطريقة السورية، الستعادة الدور

 األسد أن يقوله إنه رغم الضغوط األميركية األوروبية الهائلة فالخيارات السورية أثبتت أنها لـم                ما أراد بشار  
حماس فازت في انتخابات ديمقراطية شفافة، مثبتة أنها، ال قادة السلطة، من يحـوز ثقـة           .تكن خيارات خاطئة  

شرق األوسط، قاتل بشرف،    وحزب اهللا خاض معركة مباشرة مع أضخم آلة عسكرية في ال           .الشعب الفلسطيني 
، اضطروا أمام حركـة الـشارع العربـي         )وسوريا وإيران ضمنياَ  (والعرب الذين انتقدوا حزب اهللا      . وانتصر

 . الهائلة إلى التحرك لدعم لبنان
. الموقف السوري هو موقف األغلبية العربية، والسياسة العربية ال يمكن أن تسير أو تصنع بمعزل عن سوريا                

ة أخرى، يقول لحلفائه السابقين في القاهرة والرياض إنه قد آن األوان إلعادة بناء التحالف الثالثـي                 األسد، بكلم 
  .وبناء سياسة عربية تضامنية على أساس من تفاهم العواصم الثالث

فإلى أين يمضي النظام العربي الرسمي من هنا؟ االحتمال األول أن تستمر األمور على ما هي عليه، بمعنى أن                  
سيؤدي هذا االحتمال إلـى غيـاب        .ن هناك حالة من الخالفات الهادئة، أو الصراع ذي الوتيرة المنخفضة          تكو

مركز الثقل العربي الضروري لتحديد وجهة السياسة والمصالح العربية، ويستمر االرتباك سيداً للموقـف فـي                
 .ردود الفعل العربية على التحديات، الصغيرة منها والكبيرة

المعـسكر  ) ومعها مصر (اني أن ينفجر الصراع المحوري، حيث تقود سوريا معسكراً والسعودية           االحتمال الث 
إلى جانب سوريا تقف قوى المقاومة، وبعض األنظمة العربية الممتعضة من الـدور الـسعودي لهـذا                 . اآلخر

 . ن واشنطنبينما تصطف دول عربية أخرى خلف السعودية ومصر، مؤيدة م. السبب أو ذاك، مؤيدة من إيران
سيؤدي هذا الوضع إلى مزيد من االنهيار في العراق، إلى جولة ثانية للحرب اإلسرائيلية علـى لبنـان، إلـى                    
تصعيد االستباحة اإلسرائيلية للسلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع، وإلى تحول المنطقة العربية إلـى سـاحة                

 . تنتهشها القوى الخارجية
ك الدول العربية الرئيسية حجم التراجعات والخسائر التـي عـانى منهـا النظـام               االحتمال الثالث هو أن تدر    

والتضامن العربيين منذ غزو واحتالل العراق وانهيار مركز الثقل العربي، والتحرك إلعـادة بنـاء التحـالف                 
 . الثالثي على أساس قراءة جديدة للوضعين اإلقليمي والدولي

اتية لتأسيس عالقات أوثق مع روسيا والصين، ودفع عدد مـن الـدول             ستجد حالة التضامن العربي ظروفاً مو     
األوروبية إلى تعديل سياساتها تجاه القضايا العربية، بدون أن تضطر إلى االصطفاف ضد الواليـات المتحـدة                 

 . على طريقة سنوات الحرب الباردة
ثم تحقيق تفـاهم إقليمـي إزاء       وربما سيتاح للعرب التوصل إلى إقامة عالقات صحية مع إيران وتركيا، ومن             

العراق الجديد، يستجيب لحاجات وأماني الشعب العراقي وللحد األدنى من االعتبارات اإلسـتراتيجية لمحـيط               
 . العراق العربي واإلسالمي

وبالرغم من أن تقدير األسد فيما يتعلق بصعوبة تحقيق سالم عادل في الشرق األوسط خالل العامين المتبقيـين                  
دارة الرئيس جورج بوش هو تقدير صحيح، فإن تضامناً عربياً سيرفع الكثير من الضغط الواقع على                من عمر إ  

 .الشعب الفلسطيني
  24/8/2006الجزيرة نت 

 
  كاريكاتير .64
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