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 اللجنة المركزية لفتح تقرر دعم تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية .1
تنهي اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح          :عمان نبيل غيشان  نقالً عن مراسلها في      25/8/2006الحياة  نشرت  

داخليـة والتنظيميـة   اجتماعاتها في عمان اليوم بعد ثالثة ايام متواصلة من الحوار ناقشت خاللها االوضـاع ال              
: وقال امين سر اللجنة فاروق القدومي      .للحركة والحوار المستمر مع حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية         

واكـد  . اليوم تصدر اللجنة بيانا سياسيا، مشددا على اهمية المواضيع والملفات المطروحة على جدول االعمال             
لجنة تدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه شدد على ضرورة          ان اعضاء اللجنة ناقشوا الملف السياسي، وان ال       

ورغم التكتم على سير اعمال االجتماعات، اال ان عضو اللجنة نبيل شعث تحـدث للـصحافيين                .دعم المقاومة 
باسهاب عن الوضع الفلسطيني، خصوصا المشكلة الكبيرة التي تعاني منها السلطة والمتمثلة في الحصار المالي               

واكد ان المطلوب في الوقت الراهن انتهـاج سياسـة          . ذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني     والمادي ال 
للخروج من هذا المأزق وتشكيل حكومة وحدة، داعياً حماس الى حوار جاد على اساس وثيقة االسـرى ومـن                   

ي والعمـل مـن   وقال ان اللجنة المركزية تدعو الى تفعيل منظمة التحرير والمجلس الوطن        . دون شروط مسبقة  
وانتقد شعث السياسة االميركية التي تفرض حصارا غير مبـرر علـى             .اجل التوصل الى عملية سالم حقيقي     

: الشعب الفلسطيني من دون ان يكون مدعوما من مجلس االمن او حتى من المنظومـة االخالقيـة، مـضيفاً                  
ع اميركا اوال على كل شـيء وقبـل         لكنه اكد ضرورة االتفاق م    . سنذهب مع اشقائنا العرب الى مجلس االمن      

: من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية عبداهللا االفرنجي        .طرق باب مجلس االمن كونه الطرف الوحيد المعني       
جميعنا يعيش في ازمة، وال بد من الحوار علـى ارضـية وثيقـة              : العمل جار العادة بناء تنظيم فتح، مضيفاً      

  .االسرى
عضو اللجنة المركزيـة  أن   إلىعمان ماجد االميرنقالً عن مراسلها في    25/8/2006الرأي األردنية   وأشارت  

لفتح عباس زكي قال اننا نبحث في ايجاد مبادرة فلسطينية تفرض على كل العالم تنفيذ التزاماته تجاه الـشعب                   
  . الفلسطيني
فـرح سـمير    وعبـدالقادر فـارس      نقالً عن مراسليها في غزة والقدس وعمان،       25/8/2006عكاظ  وذكرت  

الحكومة المقبلة يجب ان تكون حكومة وحدة وطنية من جميـع           : فاروق القدومي قال  أن  عبدالجبار ابو غربية    و
واوضح ان التكنوقراط ال يستطيعون في مرحلـة الثـورة تـشكيل وقيـادة               .فصائل المقاومة وليس تكنوقراط   

ردني في عمان ان الفلـسطينيين مقبلـون        رئيس محمود عباس عقب لقائه العاهل اال      المن جهته، اعلن     .حكومة
 هناك اجراءات ضرورية نتشاور كعرب حولها ونحـن فـي           :واضاف للصحافيين  .على تشكيل حكومة جديدة   

 .السلطة مقبلون على تشكيل حكومة فلسطينية
تواصل السجال بين حركتي حماس وفتح حـول   :نقالً عن الوكالت  25/8/2006الخليج اإلماراتيـة    وجاء في   

فقد نفى عزام األحمد الناطق باسم كتلة فتح البرلمانية أمس صحة ما تناقلته وسائل إعالم               . ل حكومة وحدة  تشكي
على لسان سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس من أن تشكيل حكومة وحدة وطنية بات قاب قوسين أو أدنى                   

إن المسافة بعيدة لـيس     : حمدوأضاف األ . خاصة بعد تشكيل حماس وفداً للشروع في المشاورات حول تشكيلها         
. بين فتح وحماس بل بين جميع القوى وحماس، متهما رئيس الوزراء إسماعيل هنية بالخداع وتضليل الجماهير               

إن من أبرز معيقات تشكيل حكومة الوحدة الرؤية السياسية لحماس حيث تفسر وثيقة الوفـاق بطريقـة                 : وقال
  ، مبديا استعداد فتح لدعم الحكومة الحالية إذا تبنت البرنامج تختلف تماماً عن تفسير كل القوى خاصة فتح

  .وحمل األحمد حماس مسؤولية شخصنة األمور وتحريف األقوال حسب هواها. لسياسي لمنظمة التحريرا
قال وزير االعالم الفلسطيني يوسف رزقة إن حكومتـه لـم           : غزةمن   25/8/2006الشرق األوسط   وأضافت  

واشار رزقة الى أن رئيس الوزراء اسماعيل هنية حرص علـى           . كومة وحدة وطنية  تطرح شروطاً لتشكيل ح   
عدم استخدام كلمة شروط في كل ما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة، وانما شدد على الرؤية والمحـددات التـي                   

ن عـن  وفي اشارة الى االنتقادات التي وجهت الى قيام هنية بالربط بين االعـال    . اتفق عليها مع الرئيس عباس    
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 ال  :تشكيل حكومة الوحدة واإلفراج عن الوزراء والنواب االسرى، قال رزقة في بيان صحافي صـادر عنـه                
يعقل أن يتضامن قادة البرلمانات العربية من خالل اعتصام يوم الثالثاء مـع الـوزراء والنـواب المعتقلـين،                   

أن محددات هنيـة تنطلـق مـن قـراءة          واعتبر  . ونطالب هنية أن ينزع نفسه من واجباته الوطنية واألخالقية        
  .موضوعية وعلمية للحالة الفلسطينية وتتماشى مع الشعور الوطني واالجتماعي والفلسطيني

العاهل االردني قال خالل استقباله عباس، امـس،         أن   بتراواف ب   نقالً عن    25/8/2006المستقبل  وأوردت  
 إطار محيطه العربي وبالتعاون مع المجتمع الـدولي          األردن سيبذل جميع الجهود خالل المرحلة المقبلة في        :إن

لضمان إحياء عملية السالم وإعادة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي الى طاولة المفاوضات على أساس قرارات              
 الفلسطيني الهادف الى ترتيب أوضاع البيت الـداخلي         -واكد دعم االردن الحوار الفلسطيني     .الشرعية الدولية 
  . الفلسطينيةوتقوية الجبهة

  
  سرائيلية في الجنوبإخروق واعتداءات  .2

راضي اللبنانية، وتقدمت قوة إسرائيلية     واصلت القوات االسرائيلية خروقها واعتداءاتها في األجواء واأل       : بيروت
واعتقـل  .  تزال هناك  ما عنصراً صباح أمس إلى بلدة حوال وتمركزت في خراج بلدة خلة العنق، و             12قوامها  

كذلك، تقدمت قوات االحتالل    .  ثم أطلقت سراحهما بعدما استجوبتهما لمدة ساعة       مواطنين لبنانيين ون  سرائيلياإل
سرائيلي فوق راشـيا والبقـاع      وحلق الطيران الحربي اإل   كما  . هناكإلى بلدة رب ثالثين وتمركزت في منزل        

   .والمصنع
  25/8/2006الحياة 

  
 مطلة لبنانياً تسللوا إلى إسرائيل عبر بوابة ال15 .3

 مواطناً لبنانياً، عبر بوابة المطلـة المفتوحـة علـى           15تسلل عصر أمس إلى إسرائيل      : المستقبل،  مرجعيون
األراضي المحتلة، ولم ُيعرف مصير هؤالء وما إذا كانت السلطات اإلسرائيلية ستسمح لهم بالبقاء أو تعيـدهم                 

   .انبنإلى ل
  25/8/2006المستقبل 

  
   مليار ليرة 1000عجز إضافي ب: أضرار الحصار .4

رهاق المواطن والدولة واالقتصاد، في تكملة العتداءاتها       عباء عدوانها إل  أتواصل إسرائيل زيادة    : عدنان الحاج 
بنية والمؤسسات والمالية العامـة واالقتـصاد        مليارات دوالر في األ    7.2ضرار تفوق   ألى  إدت  أالحربية التي   

من جراء تعطيـل     د اللبناني، وتوسيع النزف المالي    ارجية باالقتصا ضعاف الثقة الداخلية والخ   إاللبناني، بهدف   
. لف دوالر على كل باخرة    أ 25فتأخير البواخر في الخارج يرتب على الدولة اللبنانية يومياً           .المرافئ والمطار 

حملته  يوماً فإن ما ت    15 يوماً و  21 بواخر حتى اليوم انتظرت ما بين      9ـوإذا كان عدد بواخر المحروقات فاق ال      
 ماليين دوالر، ناهيك عن خسائر المالية العامة مـن توقـف االسـتيراد              3الدولة فقط بدل رسوم انتظار يفوق       

 مليار ليرة حسب تأكيـدات      1000والتصدير عبر المرافئ مما حرم الخزينة من إيرادات وكلفها نفقات بحدود            
  . ي المئة نتيجة زيادة النفقات وتراجع االيرادات ف7وزير المالية للهيئات االقتصادية، مما رفع العجز بأكثر من 

  25/8/2006السفير 
  

  سرائيل لليورانيوم المنضب   إلبنان يحقق في استخدام  .5
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شـعاعي  وضح رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة في بيان حول المـسح اإل             أ: االتحاد،بيروت
خطة عمـل إلجـراء مـسح    وضع طني للبحوث العلمية   المجلس الو أنسرائيلي على لبنان،  نتيجة العدوان اإل  

 بغية الكشف عما إذا كان العدو استخدم صواريخ أو قذائف أو طلقات نارية ثقيلـة                لألماكن المقصوفة إشعاعي  
  موقعـاً 25أخذ عينات من حوالى  أنجزت  الفرق المختصة   أن  : وأضاف. تحتوي على مادة اليورانيوم المنضب    

 وقد تم حتى اآلن فحص أكثر       ،ية لبيروت ومناطق وبلدات مختلفة من الجنوب والبقاع       حياء الضاحية الجنوب  أفي  
 وتبين أنها ال تحتوي على مادة اليورانيوم المنضب، بل على مستويات عاديـة              من نصف هذه العينات مخبرياً    

 نها، خـصوصاً  أن بعض المواقع التي تم أخذ عينات م        وأشار إلى . من اليورانيوم الطبيعي الموجود في التربة     
الحفر العميقة الناتجة عن القصف بالصواريخ، قد تم رصد مستويات إشعاعية أعلى بكثير من المعتـاد، وهـذا             

 وال تشكل أي دليـل حـسي        ،ناتج عن كبر مساحة التربة المقاسة داخل الحفرة ويتعلق بتكوين التربة ونوعيتها           
  . على وجود إشعاعات غير طبيعية

  25/8/2006 ماراتيةاالتحاد اإل
  

  الجيش في الجنوب ينقصه الطعام والسكن والتجهيزات العسكرية: وزير الدفاع اللبناني .6
وضع وزير الدفاع اللبناني الياس المر، صورة قاتمة لوضع الجيش المنتشر في الجنوب،             :  تمام حمدان  ،بيروت

لى الجنوب، لم   إباندفاع كبير   ن الجيش الذي ذهب     أ  في اجتماعها أمس ووضح    أمام لجنة الدفاع واألمن النيابية    
دلـى النائـب عيـدو عقـب        أو .تؤمن له التجهيزات المطلوبة، حتى السكن والطعام غير متوفرين بشكل كاف          

جتماع موضوعات تتعلق بانتشار الجيش اللبناني الوطني في الجنوب،         اال نا في ناقش: االجتماع بتصريح قال فيه   
ـ نه  أوأكد   .لحدود مع إسرائيل، و الحدود األخرى مع سورية       وتحديد مهامه ومسؤولياته ودوره على طول ا       ن ل

ن يستتب أمران؛ األول هو وقف نهائي وثابت للنـار، وهنـا تـأتي              أال بعد   إلى الجنوب   إتدخل القوات الدولية    
لـى اتفاقيـة    إوالثاني هو عقد هدنة ثابتة ونهائية تتبلور عبر الدخول          . مسؤولية إسرائيل عن وقف االعتداءات    

نـه بعـد    أوأوضح عيدو   . نة، التي تدرس اليوم بين الحكومة اللبنانية والمقاومة، للخروج بالوضع القانوني          الهد
، والتي تتحدث عن سالح حزب اهللا وعن تسليم         1701 من القرار    8لى المادة التنفيذية رقم     إالهدنة، ربما ننتقل    

رسال الجيش  إ بما اتفق عليه عند       كامالً التزاماً إلى أن المقاومة تلتزم      مشيراً. هو تخلي الحزب عن   أهذا السالح   
وقال عيدو إن هنـاك      .يامأوالدليل هو قيام الجيش اللبناني بمصادرة مخزن للصواريخ منذ ثالثة           . لى الجنوب إ

. سـرائيل إن يتم اإلعالن عن فتح المطارات والمرافئ البحرية دونما حاجـة لموافقـة              أ لدى الحكومة، ب   تفكيراً
  .رائيل أمام المجتمع الدولي، مسؤولياتها في هذا اإلطاربحيث تتحمل إس

  25/8/2006الشرق األوسط 
  

  الرد على االنتهاكات بقرار من الحكومة   : حزب اهللا .7
ن حزب اهللا لن يخرق الهدنة مع       أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد          أ :الوكاالت،  االتحاد،بيروت

ن المقاومـة   إ وقال رعـد     .ذ ما قررت الحكومة اللبنانية ذلك     إات الدولة العبرية    سرائيل لكنه سيرد على انتهاك    إ
طالق نار شامل وهي لن تعطي العدو فرصة الستفزازها         إملتزمة بوقف العمليات العسكرية حتى يتحقق وقف        

ويـة لـدى    ولن األ إ وتابع رعـد قـائالً    . بقاء قواتها في لبنان   سرائيل إل إلى مواجهات تتذرع بها     إواستدراجها  
لى قراهم وتوفير المناخـات     إسرائيلي الكامل وتوفير المناخ الهادئ لعودة كل الناس         المقاومة هي االنسحاب اإل   

  .المطلوبة لنشر الجيش اللبناني
  25/8/2006 ماراتيةاالتحاد اإل

  
  لحود يدعو أنان إلرغام إسرائيل على وقف االنتهاكات   .8
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جـل إرغـام    ألى العمل مـن     إنان،  أمم المتحدة كوفي    مين العام لأل   األ دعا رئيس الجمهورية العماد اميل لحود     
 من خالل وقف االنتهاكات البرية والبحرية والجوية،        1701من الدولي رقم    إسرائيل على تنفيذ قرار مجلس األ     

فيل لى قوات اليوني  إسراع في تشكيل القوة الدولية التي ستنضم        لى اإل إورفع الحصار الذي تفرضه على لبنان، و      
 العاملة في الجنوب، ألن التأخير في تشكيل هذه القوات وافتعال جدال ونقاش حول مهامها، سـيخلقان واقعـاً                 

 . سرائيل لترتكب المزيد من االنتهاكاتإتستغله 
  25/8/2006السفير 

  
    ن يصبح شرعياًأسالح المقاومة يجب : عون .9

 ولكن ليس    شرعياً ن يصبح سالحاً  أالمنتصرة يجب   ن سالح المقاومة    أرأى النائب ميشال عون      : القبس ،بيروت
مـور لديـه    ن من يسوق لهذه األ    أمكانية حصول جولة ثانية من الحرب و      إلى عدم   إ للمقاومة بل للدولة، مشيراً   

  . معطيات معروفة
   25/8/2006القبس الكويتية 

  
  بلير غير مرحب به: حزب اهللا .10

ن رئيس الوزراء البريطاني بلير لن يلقى أي ترحيـب          أ  أبو زينب   علن عضو المكتب السياسي في حزب اهللا      أ
  .إذا ما زار لبنان خالل جولته المرتقبة في الشرق األوسط، وذلك لدعمه إلسرائيل خالل هجومها على لبنان

  25/8/2006الحياة 
  

  همدد اعتقالواالحتالل ي ...محكمةاليرفض حضور  الشاعر .11
رفض نائب رئيس الوزراء ووزير التربية       :عمانونابلس  و هللارام ا من   25/8/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

وأصـر الـشاعر علـى      . والتعليم المختطف ناصر الدين الشاعر، المثول أمام قاضي محكمة عوفر االحتاللية          
محكمة وقاضيها، مؤكداً أنها غير شرعية وال تملك صالحية النظر في اختطافه وليس لها              الرفضه المثول أمام    

قال نقيب المحامين األردنيين صالح العرموطي ان توجهاً بدأ لتـشكيل هيئـة دفـاع               من جانبه،    .حق محاكمته 
موسعة بمشاركة محامين وقضاة عرب وأجانب، بهدف تكوين لوبي ضاغط على سلطات االحـتالل إلطـالق                

  .سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك
 قررت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس تمديـد اعتقـال   :ا ف بن نقالً ع 25/8/2006الغد األردنية وأضافت  

ناصرالدين الشاعر لثمانية ايام اضافية بناء على طلب من االدعاء العسكري االسرائيلي، حسب ما افـاد احـد                  
وقبلت المحكمة طلب النيابة العامة العسكرية االسرائيلية تمديد اعتقال الشاعر، بعد ان رفضت ذلك في                .محاميه

الى ذلك، مددت محكمة عسكرية في القدس        .داية، ومنحتها ساعتين لتقديم مبررات جديدة اقتنعت بها بعد ذلك         الب
 .اختطاف وزير شؤون القدس خالد ابوعرفة ثمانية أيام أخرى

  
   بإطالق سراح الصحافيين األجنبيين انهنية يطالبوعباس  .12

ما زال الغمـوض يكتنـف       :اف ب  وعن   باحغزة فتحي ص  نقالً عن مراسلها في      25/8/2006الحياة  نشرت  
وما زاد  . هوية كتائب الجهاد المقدس ومصير الصحافيين العاملين لصالح شبكة االخبار االميركية فوكس نيوز            

وجاء تأكيد رئيس    .من الغموض، هو اعالن معظم الفصائل الفلسطينية عدم وجود أي صلة لها بهذه المجموعة             
ية لزوجة الصحافي النيوزلندي انيتا ماكنوت اثناء لقائه بها امس عدم ثبوت أي             الوزراء الفلسطيني اسماعيل هن   

لكن هنية أكـد لمـاكنوت      . عالقة لفصائل المقاومة الفلسطينية بخطف زوجها ورفيقه، ليزيد الغموض غموضاً         
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 هنيـة   ووجه. ونائب المدير العام لشبكة فوكس نيوز ان حكومته ملتزمة كل المساعي لالفراج عن المختطفين             
وعلمت الحياة ان الحكومـة ووزارة الداخليـة         .نداء للخاطفين الطالقهما ليعودا سالمين الى ذويهما وديارهما       

كما ان حركـة حمـاس      . واجهزة االمن تحاول ايجاد خيط يدل على الجهة التي تقف وراء خطف الصحافيين            
  . الذين لم يتركوا دليالً على هويتهموكتائب القسام تبذالن جهداً كبيراً في محاولة الوصول الى الجناة

الى ذلك، عبرت رئيسة وزراء نيوزيالندا امس عن قلقها الشديد ازاء مصير الصحافيين المخطوفين، معربـة                
من جهة اخرى، عبرت عائلة فيغ       .عن ارتياحها الن المخطوفين يبدوان في صحة جيدة ويلقيان معاملة معقولة          

  .الصحافيين ما زاال على قيد الحياة وفي صحة جيدةعن ارتياحها في بيان لمعرفة ان 
وزرارة الخارجية الفرنسية اعتبرت أمس ان استمرار        أن   ا ف ب  نقالً عن    25/8/2006الغد األردنية   وذكرت  

 الظروف الحالية في الشرق االوسط تتطلب ممارسـة         :وقال الناطق باسمها   .اعمال العنف في قطاع غزة مقلق     
واوضح ان وزير الخارجية الفرنسي اثـار موضـوع          . وقت مضى من كل الجهات     ضبط النفس أكثر من أي    

  .خطف الشخصيات الفلسطينية مع نظيرته االسرائيلية ليفني
 دعا رئيس الـسلطة     :الثانيةاالسرائيلية  اإلذاعة  نقالً عن    24/8/2006مركز دراسات الشرق األوسط     وأضاف  

الصحفيين األمريكي والنيوزلندي إلى اإلفراج عنهما حـاالً،        الفلسطينية محمود عباس المسؤولين عن اختطاف       
وقد شكك في أن تكون الجهـة        .نحن ما زلنا نتابع هذا الموضوع، والمهم أن يتم اإلفراج عنهما          : وأضاف قائالً 

التي أعلنت عن اختطافهما سابقاً هي حركة تابعة للجهاد اإلسالمي، ورجح احتمالية كونها تنظيمـاً وهميـاً، أو             
  .نظيماً جديداًت
  

  جهات متنفذة في فتح تعد لحملة تحريض واسعة ضد الزهار .13
كشفت مصادر مطلعة أن جهات متنفذة في حركة فتح تعد لحملة دعائية تحريضية ضد وزيـر                :  خاص ،القدس

در وقالت تلك المصا   .محمود الزهار، مشيرة إلى أنه أعد لها الكثير من أبواقها وأدواتها          .الخارجية الفلسطيني د  
 في محاربة الفساد في وزارته أزعج بعض الجهات المتنفذة فـي            الزهارإن نشاط   : للمركز الفلسطيني لإلعالم  

الزهار على الوتيرة نفسها من محاربة الفاسدين ومالحقتهم كـي ال يطالهـا              فتح، والتي تخشى أن يستمر عمل     
 الوزارة أحمد صبح إلى النائـب العـام         وأضافت المصادر أن قيام الزهار بتحويل وكيل       .األمر أو يصل إليها   

للتحقيق معه وإيقافه عن العمل، وكذلك تحويل إبراهيم خريشة رئيس قطاع الالجئين والمغتربين بالوزارة إلـى                
وأوضـحت   .التحقيق قد أشعل الضوء األحمر لدى هؤالء الفاسدين، وبدأ الرعب والخوف يسري في قلـوبهم              

زهار ستركز على شخصه وتصويره وكأنه هو الرافض للتوافق بين حماس           المصادر أن الحملة الدعائية ضد ال     
وفتح، ويمثل عقبة في طريقها، وكذلك التشكيك في األموال التي أدخلها إلى الـسلطة، وسـيتم التطـرق إلـى                  
الخالفات حول عمل وزارة الخارجية الفلسطينية وفاروق القدومي، وكذلك الهجوم على الحكومـة الفلـسطينية               

وأشارت تلك المصادر إلى أن الحملة السوداء سيشارك فيها إذاعات تتبع فتح، ومواقعها االلكترونية،               .بةالمنتخ
 .ونشراتها الداخلية والجماهيرية، وستحاول تجنيد صحف محلية محسوبة عليها، وكذلك تلفزيون فلسطين

 24/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الالجئين بالعراق  وزارة فلسطينية تطالب بوقف مالحقة  .14
 طالبت وزارة شؤون الالجئين الفلسطينية امس الجهات العراقية المختصة بالعمل الفوري علـى وقـف     :أ.ب.د

وقالـت إدارة التنـسيق والمتابعـة       . الجرائم وسياسة القتل والمالحقة لالجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق        
العراق يتعرضون للقتل والمالحقة بهدف تـرحيلهم مـن منـازلهم           بالوزارة في بيان إن الالجئين الفلسطينيين ب      

. واالستيالء على أمالكهم مؤكدة أن هناك جهات مشبوهة تقف خلف االعمال والممارسـات العدائيـة ضـدهم                
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وحمل البيان االحتالل االمريكي والبريطاني مسؤولية ما يلحق بالفلسطينيين من قتل وتشريد بالعراق كما حمل               
  .اقية بعينها المسؤولية المباشرة عنهاأطرافاً عر

  25/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

 حدث ثغرة في الجدار الحدودي مع مصرتلجان المقاومة  .15
مسلحون ينتمون  للجان  ان غـزة حـامـد جـادنقالً عن مراسلها في  25/8/2006الغد األردنية نشرت 

جدار الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، ما أدى  عبوة ناسفة كبيرة الحجم في الواالمقاومة الشعبية فجر
تجمع عشرات المسلحين من فصائل  و.إلى حدوث ثغرة كبيرة في الجدار األسمنتي الفاصل بين طرفي الحدود

فلسطينية مختلفة في الجهة الفلسطينية من معبر رفح وطالبوا الجانبين االوروبي والمصري بإعادة فتح المعبر 
  . بالتنقل وإنهاء معاناتهموالسماح للمواطنين

 المتحدثة باسم فريق المراقبين     ،ماريا تيليرى  ان   ألفت حداد  نقالً عن مراسلتها   25/8/2006 48عرب  وأوردت  
 أعلنت عن إعادة فتح المعبر من االتجاهين اليوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا              ،األوربيين علي معبر رفح   

وأعلنت مصادر فلسطينية عن أن اعادة فتح المعبر         .قيت المحلى لمدينة غزة   وحتى الساعة السادسة مساء بالتو    
جاءت نتيجة جهود مكثفة بذلها الطرف المصري مع الطرف االسرائيلي بعد معاناة االف الفلسطينين العـالقين                

  . على جانبي المعبر
  

 استشهاد أحد عناصر الجهاد و سرايا القدس تقصف عسقالن .16
سـرايا القـدس    وهو أحـد عناصر   )  عاما 24(لجهاد االسالمي ان مصطفى منصور      قالت مصادر في ا   : غزة

ـ من جهة اخرى، قالت     .  الخميس اثناء قيامه بمهمة جهادية قرب معبر كيسوفيم        -استشهد ليل االربعاء     سرايا ال
 المزدوج على مدينة المجدل عسقالن داخل اسرائيل رداً علـى           4انها اطلقت صاروخا واحدا من طراز قدس        

   .رائم االحتاللج
  25/8/2006الحياة 

  
  دحالن يدعو أعضاء مركزية فتح إلى التقاعد   .17

، متهماً إياهم بالعجز، ومحذراً من       فتح شن محمد دحالن هجوماً عنيفاً على اللجنة المركزية لحركة        : قدس برس 
في اللجنة المركزية   لن نسمح ألحد    : وقال دحالن  .تحرك يقوم به كوادر الحركة الشباب إن فشل هذا االجتماع         

بأن يبقي حركة فتح في حالة موت، مشيراً إلى ان أعضاء اللجنة المركزية أصبحوا في سن التقاعد، وأن معظم                   
ن فتح تعيش حاليـاً   اوأضاف .أعمارهم قاربت الستين، والحركة بحاجة إلى قيادات شابة لتغطي الفراغ القيادي         

  .الية كبيرةفراغاً قيادياً، كما أنها تعاني من أزمة م
 25/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
  خالد مشعل يطلب تجديد جواز سفره األردني .18

علمت عكاظ أن خالد مشعل تقدم للحكومة األردنية بطلب تجديد جواز سفره  :عمان، عبد الجبار أبو غربية
ه عبر وقال مصدر مطلع أن مشعل تقدم بطلب تجديد جواز سفر .األردني الذي ال زال مشعل يتمسك به

ويشار إلى أن  .السفارة األردنية في قطر قبل أيام قليلة، وأن طلبه قيد الدراسة لدى الجهات األردنية المختصة
رئيس عباس لدى الجانب الفاروق القدومي كان قد جدد جواز سفره األردني األسبوع الماضي بعد تدخل من 

 .األردني
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 25/8/2006عكاظ 
  
  
  

   حول الحرب على لبنان لجنة تحقيق رسميةمستشارو أولمرت يرجحون تشكيل .19
ذكرت يديعوت أحرونوت، أن مستشاري اولمرت، توصلوا إلى استنتاٍج مفـاده وجـوب             : اإلذاعة االسرائيلية 

تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتقصي حقائق الحرب في لبنان؛ نظراً للمطالب اآلخذة بالتزايد والداعية إلـى إقالـة               
  .صانعي القرار ورئيس األركان

  24/8/2006مركز دراسات الشرق االوسط 
  

  إسرائيل لم تنجح في االنتصار على حزب اهللا وحماس: حالوتس .20
 أن الحرب لم تنتـه      ،أبلغ حالوتس الضباط والجنود النظاميين واالحتياط في مذكرة أرسلها إليهم         : القدس المحتلة 

أقـر  من جهة أخـرى     لحمالت عسكرية، و  بعد، وعليهم البقاء في حالة تأهب وعلى درجة عالية من االستعداد            
بوجود ما سماها أوجه قصور ونقاط خلل شابت أداء الجيش في الحرب األخيرة، على المستويات اللوجـستية                 

  .أقر بأن إسرائيل لم تنجح في االنتصار على حزب اهللا وحماسكما . والعملياتية والقيادية
  25/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  دة منظومات صواريخ العتراض الكاتيوشااسرائيل تقوم بفحص ع .21

افادت هارتس ان وزارة الجيش االسرائيلية تقوم بفحص عدة منظومات للدفاع من الصواريخ منهـا منظومـة                 
واشارت الى ان تطوير هذه المنظومة كان قد توقف قبل الحـرب             .ناوتيلوس العتراض الكاتيوشا باشعة الليزر    

  .   االمريكي الذي شارك في المشروع بوقف تمويلهفي لبنان بعدة اشهر من قرار الجيش
  24/8/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

  
   مليارات دوالر تكلفة الحرب وإعادة البناء  9: إسرائيل .22

 مليـار   40ذكرت يديعوت أحرونوت، أمس، أن تكلفة الحرب وإعادة البناء في الجيش والشمال تكلف حـوالى                
ومن المتوقع أن يبلغ تعويض     .  التكلفة من ميزانيتي العامين الحالي والمقبل       موضحة أنه ستتم تغطية هذه     ،شيكل

كما ستسلم الحكومة إلى السلطات المحلية      .  مليار شيكل أخرى   12مصابي الكاتيوشا وخسائر النمو االقتصادي      
حـق  في الشمال ملياري شيكل من خارج ميزانية الوزارات، إضافة إلى مليار شيكل لتعويض الضرر الـذي ل                

 28وتطلب المؤسسة األمنية وحدها، إلعادة تسليح الجيش في السنوات األربـع المقبلـة،              . بالسياحة والزراعة 
وتطالب المؤسـسة األمنيـة     . مليارات شيكل في السنة    7هي  والتي  مليار شيكل إضافية عن الميزانية المعتادة،       

وستكون األكبـر   .  مليار شيكل  52ان مقرراً إلى     مليار شيكل، كما ك    45 من   2007حالياً بزيادة الميزانية للعام     
  .في تاريخ إسرائيل، إذا ما صدقتها الحكومة بالفعل

  25/8/2006السفير 
  

  ليفني نجحت في تعديل موقف باريس   .23
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 ساهمت الى حد كبير في تغيير مواقف بـاريس،          ليفنيكشفت مصادر فرنسية ان زيارة       : بشير البكر  -باريس  
بالزي اتفق مع نظيرته اإلسرائيلية في      دوست  ولوحظ ان   . اركتها في القوات الدولية   التي قررت رفع نسبة مش    
  .ما يتعلق بالحدود مع سوريا

  25/8/2006الخليج اإلماراتية 
  
  
  

  حتى االنتشار الكامل للقوات الدولية من لبنان الجيش االسرائيلي لن ينسحب : ليفني .24
حب من لبنان حتى انتشار القوة الدولية والجيش اللبنـاني فـي            قالت ليفني إن قوات الجيش اإلسرائيلي لن تنس       

القوى الدولية ستساعد جيش لبنان، كونـه       أن  وأضافت  . وهناك احتمال لتغيير حقيقي في لبنان     . منطقة الجنوب 
 .جيشًا ضعيفًا، على استبدال حزب اهللا من الجنوب

  25/8/2006 48عرب 
  

  د دمشقمفتاح حل قضية الجندي األسير في ي: هآرتس .25
إن المفتاح إلطـالق سـراح الجنـدي        : ذكرت هآرتس استناداً إلى مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية قولها         

اإلسرائيلي موجود في يد حكام دمشق، وأضافت أن قيادة حماس في دمشق تخشى القيام بأي خطوةٍٍ دون تلقـي                   
  .الضوء األخضر من دمشق

  24/8/2006مركز دراسات الشرق االوسط 
  

   القيادة السورية تعيش حالة من النشوة قد تقود إلى مواجهات غير متوقعة:ادليني .26
رئيس شعبة االستخبارات العسكرية أبلـغ، لجنـة الخارجيـة          أن   :25/8/2006 السفير    في حلمي موسى كتب  

ت غير  واألمن في الكنيست امس أن القيادة السورية تعيش حالة مفرطة من النشوة قد تقود المنطقة إلى مواجها                
متوقعة، وأشار إلى أن حزب اهللا يبذل جهودا جبارة لترميم قدراته، باالضافة إلى مـا يجـري فـي صـفوف                     

 وأوضح أن حزب    ،وتطرق إلى أداء االستخبارات أثناء الحرب     . السوريين والخطر المتراكم اآلتي من طهران     
وفي تقريره  . ية حول انتشاره وقدراته   اهللا هو الذي فوجئ من حجم المعلومات التي لدى االستخبارات اإلسرائيل          

شدد يادلين على أن إيران ضالعة بشكل عميق داخل حزب اهللا سواء بالتـدريبات العـسكرية أو التمويـل أو                    
ولفت إلى أنه برغم عدم إخفاء التدخل اإليراني، فإن حزب اهللا فضل استخدام أسلحة سـورية ولـيس                   .التوجيه
 أن السوريين ال يزالون يزودون حزب اهللا باألسلحة بـرغم األمـل بـأن               وثمة خشية في إسرائيل من    . إيرانية

 أن خطاب األسد يعبر عـن الرغبـة فـي إثـارة              في نفس السياق،   ورأى .تشرف القوات الدولية على الحدود    
حزب اهللا ال ينوي ترك الجنوب أو التخلي عن سالحه، ولكنه على اسـتعداد إلخفـاء                وأشار إلى أن    . االهتمام
 ترميم البنـى     من خالل   يعمل على ثالثة مستويات لترميم البؤر التي تضرر فيها         وهو. ي هذه المنطقة  سالحه ف 

وكذلك االستعداد النتشار الجيش اللبنـاني والقـوات        . التحتية، نقل األسلحة وترميم البنى العملياتية في الجنوب       
 مـن أن إسـرائيل سـوف        ، اهللا م حزب امين عا   من جهته  حذر فقد    رئيس اللجنة  أما. الدولية إلى جانب رجاله   

  .تالحقه بسبب هجماته ضد المدنيين اإلسرائيليين
ان االستقرار المشحون   ،  معاريف  قال لموقع  ا اسرائيلي ا عسكري امصدرأن  : 25/8/2006 48 عرب   وذكر موقع 

الجـيش   أن   افوأض . اإلسرائيلية من شأنه أن يزعزع الحدود السورية اإلسرائيلية        -الذي يسود الحدود اللبنانية   
سيمنحون جنودا آخرين إمكانية العمل بـدالً       حيث   ،اإلسرائيلي يستعد إلمكانية اتباع السوريين نموذج حزب اهللا       

 .هناك عددا من الفلسطينيين المستعدين للعمل لصالح النظام السوريمشيرا إلى أن  .من تدخل جنود سوريين
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  لم تعد الدولة القويةالعرب باتوا يؤمنون بأن اسرائيل : موشيه شاحال .27

حذر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي األسبق، من أن الحرب األخيرة ضد حزب اهللا مست هيبة إسرائيل،                 :غزة
  شدد على أن العرب بعد هذه و.  عاما58ًوألحقت ضرراً كبيراً بعامل الردع الذي راكمه الجيش على مدى 

  
ة القوية التي كانوا يعرفونها وأن األساطير التي نـسجت حـول            الحرب باتوا يؤمنون بأن اسرائيل لم تعد الدول       

  .جيشها انهارت
  25/8/2006الشرق األوسط 

  
  استعدادت إسرائيلية لمواجهات مستقبلية مع ايران .28

ذكرت هآرتس اليوم أن حالوتس، عين قائد سالح الطيران، ليكون قائد المعركة أمام دول ال تحد إسرائيل، أي                  
مـصدر  ل  ووفقـا    .ون مسئوالً عن إعداد خطة حرب وإدارة كل سياسة القـوة االسـرائيلية            سيك حيث   .إيران

  . سينسق عمله مع االستخبارات اإلسرائيلية والموساد اإلسرائيليهإنفعسكري إسرائيلي 
  25/8/2006 48عرب 

  
  ليفني تنفي النية بإجراء مفاوضات مع سوريا في الوقت الراهن .29

ء مقابلتها لزعماء اليهود في روما أمس، إنه لن تجري مفاوضات مع دمشق قبل               قالت ليفني أثنا   :حلمي موسى 
وشددت على أنه بعد إنهاء األزمـة فـي   . أن توقف دعم اإلرهاب وتساعد في اإلفراج عن الجنود اإلسرائيليين        

  .المسار اللبناني، ستوجه إسرائيل جهدها لحل األزمة على المسار الفلسطيني
  25/8/2006السفير 

  
  تدى الضباط لتحسين الجيش يطالب حالوتس باالستقالة من .30

تم اإلعالن باألمس عن تشكيل منتدى الضباط لتحسين الجيش المكون من عشرة ضباط من درجة قائد كتيبـة                  
لكنَّهم أوضحوا بأنهم ال ينـضمون  .  لتشكيل لجنة تحقيق رسمية واستقالة قائد أركان الجيشحيث دعاوما فوق،   

وقد قدم المنتدى عريضة اقتـرح مـن خاللهـا خطـة             .مرت وبيرتس باالستقالة من مصبيهما    إلى مطالبة أول  
لتنتهي استقالة حالوتس، وإقامة لجنة تحقيق رسمية،       تبدأ ب  على مراحل، تطويرية للجيش والمجتمع اإلسرائيليين     

  . اللجانوالعمل على تطبيق توصيات. إقامة لجنة متابعة للقضايا مكونة من ضباط في االحتياطب
 25/8/2006 48عرب 

  
  خسرنا الحرب والخطر يزداد على الجنود :  اإلسرائيلييناالسرىمنتدى تحرير  .31

عقد المنتدى الجماهيري لتحرير الجنود االسرائيليين المخطوفين وممثلون عن ذوي الجنود اإلسرائيليين الثالثة             
. سرائيلية للعمل مـن أجـل إطـالق سـراحهم         مؤتمرا صحفيا في مدينة تل أبيب دعوا من خالله الحكومة اإل          

عن خيبة أمله من تصرف الحكومـة       ،  وأعرب قائد وحدة االحتياط التي خدم فيها الجنديان المخطوفان في لبنان          
الفتا إلـى أن    عوزي ديان، من تفاقم األمور،      فيما حذر    .ها االسرائيليين خسر التي   اإلسرائيلية في ظل الحرب   
  .يومالخطورة تزداد يوما بعد 

  25/8/2006 48عرب 
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  حزب العمل يصوت لمصلحة البقاء في االئتالف الحكومي .32
صوت حزب العمل أمس في محاولة لحل أزمة االئتالف الحكومي، إلى جانب البقاء فـي               : اإلذاعة االسرائيلية 

باط االئتالف، وأقر إدخال تقليصات بحجم ملياري شيكل على ميزانية الدولة للعام الحـالي، وفـرض االنـض                
وبالمقابل فإن بيرتس سيعقد اجتماعاً مع وزير المالية، من أجل التوصل إلـى             . حزبالالكتلوي على كافة نواب     

ومن جهة أخرى فإن حـزب المتقاعـدين قـد هـدد            . تفاهم حول إفساح المجال أمام تأييدهم للميزانية الكتلوية       
 التي قدمها الحزب خالل االنتخابات، وما لـم         باالنسحاب من هذا االئتالف، ما لم يلِب رئيس الوزراء المطالب         

  .يتم حل المشاكل التي يواجهها اولمرت مع حزب العمل
  24/8/2006مركز دراسات الشرق االوسط 

  
  ات الرأي االسرائيلية تدعم صعود المتطرفين استطالع .33

 انتهاء العدوان    أجراه معهد سميث، بعد    ا للرأي استطالعأن  : القدس المحتلة من   25/8/2006 المستقبل   نشرت
  مقعـدا   16 أي ، في المئة من أصوات الناخبين     13 أفاد أن حزب اسرائيل بيتنا كان سيحصل على          ،على لبنان 

 وكـان سيحـصل     ، في المئة  11.2في المكان الثاني مع       فيما سيأتي الليكود   .لو جرت انتخابات للكنيست اليوم    
 ، لتنخفض حـصته   ، حيث حصل على تسعة في المئة      وسجل كاديما انخفاضا كبيرا في شعبيته      . مقعدا 14على  

يتراجع إلـى عـشرة     ل في المئة    8 مقعدا فقط، وسجل حزب العمل هو اآلخر تراجعا إلى           11في الكنيست إلى    
تهم  حيث تصل نـسب   ،غير أن النتيجة الالفتة في االستطالع تتمثل في نسبة ما يعرف باألصوات العائمة             .مقاعد
  . في المئة أنهم لن يصوتوا لو جرت االنتخابات اليوم22  في المئة، فيما قال21إلى 

 للرأي أجراه معهد داحاف ونشرته يديعوت أحرونوت اليوم         ا استطالع أن: 25/8/2006 48 عرب   وذكر موقع 
وقـد قـام     .أن حكومة أولمرت ستخسر مقاعدها وسلطتها مقابل تصاعد قوة ليكـود وإسـرائيل بيتنـا              أظهر  

 فـي   63أفادت نـسبة     حيث   .االستطالع هذا، حجبا واضحا للثقة عن أولمرت وبيرتس       اإلسرائيليون من خالل    
 في المئة إن على بيرتس أن يـستقبل         74قال  المئة من اإلسرائيليين بأن على أولمرت أن يقدم استقالته فورا، و          

فيمـا  . منصبهبيرتس مالئم ل   في المئة فقط من اإلسرائيليين يعتقدون بأن         3 أن    في هذا الصدد   ويذكر. هو أيضا 
ـ ب في المئة   63أفادت نسبة   كما  .  في المئة إن على حلوتس أن يستقيل من منصبه         54قالت نسبة     لـم يـدر   هأنَّ

 في المئة أن نتنيـاهو هـو المناسـب          45وفي التنافس على رئاسة الوزراء تعتقد نسبة        . الحرب األخيرة جيدا  
وأظهر االستطالع تصاعدا   .  في المئة فقط أيدت أولمرت     24، مقابل   إلشغال منصب رئيس الوزراء اإلسرائيلي    
 مقعدا، مقابل هبوط حاٍد في قوة كديما بقيادة أولمرت التي منحها            20حادا في قوة ليكود بقيادة نتنياهو، اذ منح         

أظهر هبوطًا حادا في    و. فيما منح االستطالع أيضا تأييدا جارفًا لحزب إسرائيل بيتنا        .  مقعدا فقط  17اإلستطالع  
وفي رد على سؤال من هو المالئم ليشغل منصب رئـيس            . فقط  مقعدا 11 منح   ، الذي نسبة التأييد لحزب العمل   
 في المئة إن ليبرمان هو المالئـم بينمـا          18وقالت نسبة   ،   في المئة نتنياهو   22 أيد ،الوزراء االسرائيلي اليوم  

  . لمالئمن أولمرت هو اأ في المئة فقط 11 أعتبر
  

   اإلسرائيلي  -مخول يدعو إلى جبهة ضد المشروع األمريكي عصام  .34
األحزاب الشيوعية إلى التحرك الفوري في تفاعل مـع         ،  دعا األمين العام للحزب الشيوعي اإلسرائيلي     : نابلس

 األوسـط   لتصدي للمشروع األمريكي لبناء الشرق    لقوى اليسار والتقدم في المنطقة للعمل على بناء أوسع جبهة           
  .الكبير

  25/8/2006الخليج اإلماراتية 
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    إسرائيل تسعى لتشويه سمعة دروز فلسطين:محمد نفاع .35
نفى األمين العام السابق للحزب الشيوعي اإلسرائيلي، مزاعم إسرائيلية عن افعـال قـام بهـا                : القدس المحتلة 

ى تشويه سـمعة دروز فلـسطين،       مجندون دروز اثناء الحرب على جنوب لبنان، مؤكدا ان اسرائيل تسعى ال           
  .هذهحمالت التشويه لداعيا إلى عقد مؤتمر شامل للتصدي 

  25/8/2006المستقبل 
  

   والسكان اضرار الحربحرب استغالل في شمال إسرائيل بين مخمني .36
يحاول مواطنو الشمال جاهدين استغالل أحداث الحرب للحصول، من حكومتهم، على أكبر حجم             : فراس خطيب 

لتعويضات نتيجة األضرار التي خلّفتها الصواريخ التي أطلقتها المقاومة اللبنانية، حتى لو لم يصبهم              ممكن من ا  
 ألف طلب تصل كلفتها إلى أكثر مـن         16 إلى    آالف 9 التعويضات من    وُيتوقّع أن يرتفع عدد طلبات    . الضرر

  .هذا يشمل التعويضات البسيطة فقطعلما أن مليار ونصف مليار دوالر، 
  24/8/2006 48عرب 

  
  طاع غزة ق فلسطينيين بجراح في 10 إصابة  و المدفعي االسرائيلياف القصفنئاست .37

أصيب عشرة فلسطينيين على األقل بجراح مختلفة خالل غارتين نفـذتهما الطـائرات المروحيـة               : ألفت حداد 
 16سرائيلية من نوع إف     وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة حربية إ      ،  اإلسرائيلية في شمال القطاع ومدينة غزة     

اطلقت صاروخين على األقل تجاه منزالً مكونًا من أربع طوابق يعود ألحد قادة كتائب االقصي في مخيم جباليا                  
وقال شهود عيان إن الجيش االسـرائيلي قـام          .ما أدى إلى تدمير المنزل المكون من أربع طوابق تدميرا كليا          

 االقصى سالم ثابت وأنذره بضرورة إخالئه المنزل وذلك تمهيـدا لعمليـة             باالتصال هاتفيا بالقيادي في كتائب    
الى ذلك اطلقت الزوراق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة على شاطئ شمال القطاع نيـران مـدافعها               .  القصف

  . بكثافة تجاه مراكب تعود لصيادين فلسطينين ما ادى الى احتراق مركب فلسطيني
ة االسرائيلية المتمركزة شمال وشرق القطاع قصفها لبلدات بيت حانون وجباليا وبيت            الى ذلك استأنفت المدفعي   

  .  الهيا شمال القطاع وشرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة دون ان يبلغ عن وقوع اصابات
  25/8/2006 48عرب 

 
 المستوطنون يعربدون في الحرم اإلبراهيمي  .38

لمتطرفون في مدينة الخليل حرمة الحرم االبراهيمي الشريف في انتهك المستوطنون ا : محمد ابراهيم،رام اهللا
المدينة مجددا عندما أقاموا احتفاالت صاخبة بين جنباته قبل ان يقوموا بفك وسرقة واحدة من نوافذه األثرية 

وكانت قوات االحتالل سمحت للمستوطنين السيطرة على الحرم الليلة قبل الماضية . القائمة في رواق العنبر
حت ذريعة إقامة احتفال ديني حيث قاموا بادخال ادوات موسيقية الى الحرم واقاموا احتفاال صاخبا قبل ان ت

 . يسرقوا النافذة االثرية
  25/8/2006البيان  

 
  المستعمرات مصدر إلصابة فلسطينيين بالسرطان .39

ذية للمستوطنات في محافظـة     شكا فلسطينيون من ارتفاع نسبة االصابة بالسرطان في البلدات الفلسطينية المحا          
سلفيت بالضفة الغربية جراء المخلفات الناتجة لمصانع مستعمرة بركان القريبة، وأكد بهـاء عـوض عـضو                 

وبحـسب معلومـات    .مجلس بلدي بلدة بروقين غرب سلفيت، زيادة األمراض السرطانية لوجود هذه المصانع
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ويث البيئي وبالتالي لزيادة اإلصابة بمرض الـسرطان        صحية من محافظة سلفيت، فإن أكثر البلدات تعرضاً للتل        
  .هي بلدة دير بلوط

  25/8/2006الخليج اإلماراتية 
  
  
  
 

  تكدس المساعدات المصرية للفلسطينيين في ميناء رفح البري .40
أكد مصدر مسؤول بميناء رفح البري أن المساعدات المصرية من المعونات والمواد  : حسنيعل، القاهرة

ينية المقدمة للفلسطينيين التزال عالقة على الحدود الدولية من الجانب المصرى فى إنتظار موافقة الغذائية والع
  .سلطات االحتالل االسرائيلى الدخالها الى قطاع غزة

  25/8/2006عكاظ 
  

  خيمة النصر في غزة احتفاء بانتصار لبنان .41
ة، حتى في قضايا فلسطينية داخلية، لكنهم       مهرجانات النصر ال تزال مستمرة، منظموها مختلفون في أشياء كثير         

متفقون بالضرورة على أهمية االنجاز الذي تحقق في لبنان، وانتظم أمس المئات من المثقفـين الفلـسطينيين،                 
وأساتذة الجامعات، وقادة الفصائل، والعامة على حد سواء، في مهرجان لالحتفال بانتصار المقاومة االسـالمية               

النصر الميـداني    .يمة بعنوان خيمة النصر، وسط ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة          في لبنان، أقيمت له خ    
لم يكن وحده محل اعجاب الفلسطينيين، وتيرة االعمار في لبنان كذلك، يقول الدكتور حـسام عـدوان رئـيس                   

 أحد قـادة    خضر حبيب  .في لبنان يد تبني ويد تقاوم انه نموذج يستحق االعجاب بحق          : جمعية أساتذة الجامعات  
حركة الجهاد االسالمي، كان واحداً من المشاركين في المهرجان، قال ان الحـرب علـى لبنـان أثبتـت أن                    

  .المشروع األمريكي االسرائيلي في انحسار وتراجع وسيكون بعده الفشل الذريع
  25/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ألقصى إسرائيل تستعد للسيطرة على المسجد ا:مؤسسة القدس الدولية .42

أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقريرها السنوي عين على األقصى، الذي رصدت من خالله مجمل االعتداءات               
واعتبرت المؤسـسة فـي تقريرهـا أن         . االسرائيلية على المسجد، على امتداد فترة االشهر العشرين السابقة        
ي انطلقت فـي أوسـلو، ولفتـت الـى أن           مستقبل القدس شكل إحدى العقد األساسية لعملية التسوية السلمية الت         

الصخرة التي تكسرت عليها هذه التسوية، ومن ثم المسجد األقصى شكّال نقطة انطالق لالنتفاضة التي ُسـميت                 
وقال التقرير إن سلطات االحتالل قامت منذ تلك االنتفاضة ببلورة رؤية استراتيجية جديـدة لتـسوية                 . باسمه

وكشف التقرير عن قيام اسرائيل      ه مقبوالً وتنفيذه على األرض كحل أحادي،        الصراع، تقوم على فرض ما ترا     
بالتمهيد للسيطرة على المسجد، من خالل إقامة مجال أمني إلكتروني، يشمل شبكة مـن الكـاميرات وأجهـزة                  

ميم المراقبة الدقيقة، وعبر تجهيز قوة تدخل سريع لتنفيذ المهام داخله، إضافة الى التدخل فـي مـسؤولية تـر                  
وإصالح أبنية المسجد المنوطة حصراً بدائرة األوقاف في القدس، وإقامة االنشاءات التي تصل ساحة البـراق                

  . بالمسجد مباشرة من خالل جسر يصلها بباب المغاربة
وأشار التقرير الى قيام المستوطنين بمحاوالت اقتحام المسجد، حيث بلغ عدد االعتداءات الفعلية المنفذة في هذا                

 منها، فيما بلغ عدد التـصريحات       51.5 اعتداء، تتحمل الجهات الحكومية لالحتالل المسؤولية عن         66طار  اإل
  .  تصريحا15ًالعدائية الرسمية والسياسية ضد المسجد 
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  25/8/2006السفير 
  

  األراضي الفلسطينية تشهد مزيداً من جرائم الحرب اإلسرائيلية: تقرير حقوقي .43
أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسـرائيل علـى التـصرف     أكد مركز حقوقي، اليوم،     

كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من االنتهاكات للقانون الدولي لحقـوق اإلنـسان والقـانون الـدولي                  
  .اإلنساني، مشدداً على أن األراضي الفلسطينية المحتلة تشهد مزيداً من جرائم الحرب اإلسرائيلية

دعا المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في تقرير أصدره اليوم، األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف               و
الرابعة، منفردة أو مجتمعة، الى تحمل مسئولياتها القانونية واألخالقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان              

وطالب  .طينية المحتلة، بموجب المادة األولى من االتفاقية      احترام إسرائيل لالتفاقية وتطبيقها في األراضي الفلس      
المركز بعقد مؤتمر جديد لألطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحـرب،                

ية لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل لالتفاقية في األراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفور             
للمدنيين، داعياً األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الى الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في               

 من االتفاقية بمالحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفـات جـسيمة لالتفاقيـة، أي جـرائم حـرب                  146المادة  
  .اإلسرائيليين

  24/8/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  االحتالل يعتقل رئيس بلدية ومحاضراً جامعياً في الضفة .44
. اعتقل جيش االحتالل الليلة قبل الماضية رئيس بلدية بيت امر في محافظة الخليل بعد مداهمة منزله وتفتيـشه                 

واعتقل الجيش ايضا على حاجز عسكري استاذا للصحافة في جامعة النجاح، هو الدكتور فريد ابو ظهير مـن                  
  .بلس اثناء توجهه الى مدينة بيت لحم لغرض المشاركة في مؤتمر اعالميمدينة نا

  25/8/2006الحياة 
  

   بوادر انقسام بين المعلمين:إضراب الموظفين .45
قلل جميل شحادة، رئيس االتحاد العام  :يوسف الشايب عن مراسلها  25/8/2006 األيام الفلسطينية قالت

لة اإلسالمية للمعلمين، المقربة من حركة حماس، والذي أكدت فيه للمعلمين، من أهمية ما ورد في بيان الكت
على افتتاح العام الدراسي في موعده، وعدم شرعية إعالن االتحاد عن عدم االفتتاح، وأن المعلمين من أعضاء 

 تضم كنا اتفقنا في اجتماع سابق للجنة المطلبية، والتي: وقال شحادة.. الكتلة وأنصارها لن يلتزموا باإلضراب
ممثلين عن حركة حماس أيضاً، على إعالن عدم انطالق العام الدراسي في الثاني من الشهر المقبل، والدخول 
في إضراب شامل ومفتوح، إال أنهم تراجعوا تحت ضغط قيادتهم السياسية على ما يبدو، وهذا يعني ربطاً 

لتسييس اإلضراب، ليس نحن في االتحاد، واضحاً من حماس بين السياسي والنقابي، وبالتالي فإنهم من يسعون 
مؤكداً أن اإلضراب في موعده، واإلعالن عن عدم بدء العام الدراسي في موعده ال يزال ساري المفعول، 
خاصة أننا نمثل األغلبية الساحقة من المعلمين، بعد أن كانت اللجنة المطلبية تمثلهم جميعاً، لكن األخوة في 

  .نسحاب، وهذا شأنهم، ولن يؤثر على مسيرة إضرابناالكتلة اإلسالمية قرروا اال
الكتلة اإلسالمية للمعلمين الفلسطينيين أكدت أن الدعوة  الى أن 24/8/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم ولفت

إلى عدم افتتاح العام الدراسي الجديد ال تستند إلى أية مرجعية نقابية أو قانونية، بل تعرض الحركة النقابية إلى 
لمساءلة القانونية؛ والتي من شأنها إضعاف الحركة المطلبية للمعلمين ألنها خطوة سياسية بحتة تعتبر من ا

اختصاصات الحكومة، إذ إن تأجيل افتتاح العام الدراسي شأن حكومي خالص، وتجاوز ذلك يشكل سابقة غير 
  ).   إضراب( تحت عنوان قانونية ال يملكها تكتل نقابي، بل إن إعالن ذلك هو انقالب سياسي مبطن
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 إسرائيل تستهدف بحصارها اإلبقاء على تدفق منتجاتها للسوق الفلسطينية: وزير االقتصاد .46

اعتبر عالء الدين األعرج، وزير االقتصاد الوطني أن سياسة الحصار االقتصادي التـي تواصـل    :حامد جاد
الدرجة األولى القضاء على أي فرصة النشاء       الحكومة االسرائيلية فرضها على األراضي الفلسطينية استهدفت ب       

وأكد األعرج أن هذه السياسة ترمي الى ضرب الـمقومات االقتصادية  .اقتصاد وطني مستقل يعتمد على ذاته
من وارداتهـا   % 85كضمانة تكفل استمرار تسويق الـمنتجات االسرائيلية في السوق الفلسطينية التي تستورد            

 فان استمرار اعتماد الـمجتمع الفلسطيني على هـذه الــمنتجات يعـد الهـدف               من داخل اسرائيل، وبالتالي   
وأوضح أن سياسة الحصار واالغالق ووقف وصول الـمـساعدات         . األساسي من وراء الحصار الـمفروض    

الخارجية أفضت الى مزيد من التدهور في مجمل األنشطة االقتصادية ورفعت من معدالت الفقر التي وصـلت                 
عـن  % 20ر3 كما تراجع الناتج الـمحلي االجمالي خالل الربع الثاني من العام الحالي بنسبة              ،%65ر8لنحو  

  .قيمته مقارنة مع الربع األول من العام نفسه
25/8/2006األيام الفلسطينية   

 
  ..مآسي الحرب وروعة االنتصاربالقاهرة عن معرض جماعي  .47

 عمال تشكيليا لفنانين مصريين حاولوا التعبيـر        40يضم  تنظم قاعة بورتريه بالقاهرة معرضا جماعيا احتجاجيا        
 فنانا  27ويشارك في المعرض     .عن الغضب واأللم إزاء العدوان اإلسرائيلي على لبنان واألراضي الفلسطينية         

وقـال  ،   يوما 34 لوحة تعبر عن آثار الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان على مدى              34بستة أعمال نحتية و   
رتريه إن هذا المعرض يقام احتجاجا ضد الجرائم البشعة التي قامت بها إسـرائيل ضـد لبنـان                  بيان لقاعة بو  

  .الشقيقة والتي تواكبها اعتداءاتها المتكررة على الفلسطينيين العزل
  24/8/2006 48عرب 

  
   لبنانىنرفض ذرائع إسرائيل الستمرار حصارها البري والجوي عل: أبو الغيط .48

.  الفـور  ى أبو الغيط وزير الخارجية ضرورة رفع الحصار اإلسرائيلي عن لبنان عل           أكد أحمد  :محمد إسماعيل 
ورفـض أبـو     .ودون انتظار عملية تقوية قوات األمم المتحدة العاملة في لبنان مثلما يدعي الجانب اإلسرائيلي             

فيذ قرار مجلـس    وما تدعيه من ارتباطه بضمان تن     . الغيط الذرائع التي تسوقها إسرائيل الستمرار هذا الحصار       
مشيراً إلي أن المجلس لم ينط بإسـرائيل مـسئولية          . األمن الخاص بحظر توريد السالح لغير الحكومة اللبنانية       

 . تنفيذ هذا الحظر
  25/8/2006الجمهورية المصرية 

  
  إسرائيل أشعلت محرقة ضد شعبي فلسطين ولبنان: سرورفتحي  .49

غير مسبوق أمام االجتماع االستثنائي لمكتب المجلس شن رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور هجوماً 
البرلماني األورومتوسطي في بروكسيل في كلمته أمس ضد إسرائيل وحليفاتها وعدوانها السافر على الشعبين 

تموز الماضي / يوليو12ودافع بقوة عن المقاومة ومواقفها في لبنان، وقال إن أسرها في  .اللبناني والفلسطيني
ووجه سرور في كلمته أمس . ئيليين يأتي في إطار القانون الدولي ويندرج تحت مقاومة االحتاللجنديين إسرا

انتقادات حادة إلى الحكومات الغربية وصمتها الرهيب حول ما تقوم به إسرائيل من مخالفات عديدة واختطافها 
لألسف لم تتحرك حكومة : أفراداً في لبنان وفلسطين طوال الشهور الماضية، ومنهم وزراء ونواب، وقال

إنه من واقع : وقال. غربية واحدة إلدانة تلك الممارسات التي تعتبر انتهاكاً صارخا لمبادئ القانون الدولي



 

 18

أيار الماضي، وان إسرائيل كانت تنتظر /معلومات مؤكدة كانت خطة العدوان على لبنان منذ أواخر مايو
 كتجربة لما قد يحدث ضد إيران، في اشارة واضحة إلى أن تعليمات خارجية لتشن حربا بالوكالة كرسالة أو

  .إسرائيل شنت تلك الحرب بالوكالة عن الواليات المتحدة األمريكية
  25/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  
  

   فلسطين ولبنان ويطالب بمحاكمة قادة الكيانعلىالشباب الماليزي يدين العدوان  .50
 من جميع األحزاب السياسية لرفع أصواتهم بإدانة الممارسات انتظمت حركات الشباب الماليزي المتحالف

ونقلت وكالة األنباء الماليزية  .الصهيونية، مطالبين بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني باعتبارهم مجرمي حرب
برناما عن السيد هشام الدين، رئيس حركة الشباب الماليزي بحزب أمنو الوطني الحاكم، قوله هذه هي الطريقة 

وأضاف هشام الدين أنه حان الوقت ليتبنى القادة السياسيون ، تي يسمع بها صوت الشباب الماليزي الموحدال
وقال .الشباب في البالد موقفاً مشتركاً تجاه قضايا الشرق األوسط بغض النظر عن اختالف مفاهيمهم السياسية

قبل ): 23/8(ية في البالد أمس األربعاء للصحفيين بعد اجتماع ممثلي عناصر الشباب المتعددة لألحزاب السياس
هذا كنا نعلن عن مواقفنا وإن كنا منفصليين، ولكننا اآلن متحدون في هذه القضية وسيرتفع أصواتنا بشكل أعلى 

ولخص التحالف موقفهم الرافض في عدة نقاط والتي تتضمن إدانة األعمال الصهيونية من  .وأكثر وضوحاً
في فلسطين، والتأكد من التزام النظام الصهيوني بهدنة وقف إطالق النار التي خطف وقتل لقادة حركة حماس 

قررتها األمم المتحدة، ومطالبة األمم المتحدة بتأسيس محكمة خاصة لمحاكمة القادة الصهاينة بتهمة جرائم 
صوصاً من وأفاد هشام الدين أن التحالف يسعى إلى الحصول على تأييد من حركات الشباب الدولية، وخ .حرب

هذه المنطقة، إلدانة النظام الصهيوني وللضغط على القوى العظمى حتى تلعب دوراً في تحقيق السالم العالمي، 
  .مضيفاً أن التحالف يرغب في زيارة لبيروت لمساعدة ضحايا العدوان الصهيوني في لبنان

 24/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   مع كفاح الشعب الفلسطيني ونضالههوقوفالبرلمان العربي االنتقالي يؤكد  .51
أكد رئيس البرلمان العربي االنتقالي محمد جاسم الصقر وقوف البرلمان العربي مع كفـاح ونـضال الـشعب                  

وقال  .الفلسطيني من اجل نيل حريته واستقالله حتى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف             
ى النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمـد بحـر ان البرلمـان              الصقر فى رسالة بعث بها ال     

العربى يقف اليوم متضامنا معكم احتجاجا على اختطاف، واعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيـز               
ن واضـاف ان البرلمـا     .الدويك، وكذا عدد من اعضاء الحكومة الفلسطينية المعتقلين فى السجون االسرائيلية          

العربي فى اجتماع دورته غير العادية التى عقدت فى التاسع عشر من الشهر الماضي اعلن عن موقفه القـوي                   
  .والحازم مع كفاح ونضال الشعب الفلسطينى ودعم مقاومته الباسلة ضد العدوان االسرائيلي الغاشم
   25/8/2006القبس الكويتية 

  
    تولي القيادةمشاركة أكبر في اليونيفيل ومستعدون ل:  شيراك .52

 لتوسع مـشاركتنا فـي قـوة     )لبنان ( المكان إلى ستصل كتيبتان إضافيتان     :قال الرئيس شيراك في كلمة متلفزة     
 جندي يشاركون في    1700 أنكما أكد   . وسيوضع بذلك ألفا جندي فرنسي تحت سلطة األمم المتحدة        . اليونيفيل

عملية باليست الجوية البحرية التي أجلت الرعايا الفرنسيين واألوروبيين من لبنان والتي تساعد فـي إرسـال                 
وأوضح شيراك ان قرار إرسال المزيد من الجنود الفرنسيين جاء بعدما حصل            . المساعدات، ستبقى في مكانها   
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 لقد تمت   :وأضاف. ضيحات الضرورية لنشر قوة دولية في الجنوب      من األمم المتحدة وإسرائيل ولبنان على التو      
اليوم تلبية الشروط التي وضعتها فرنسا، لذا قررت التجاوب مع طلبات األمين العام لألمم المتحدة والحكومتين                

تمرار  باريس مستعدة، إذا ما أرادت األمم المتحدة ذلك، االس         إنوأضاف الرئيس الفرنسي    ،  اللبنانية واإلسرائيلية 
 الرئيس األميركي   إنوفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت األبيض دانا برينو،          . في تولي قيادة قوة اليونيفيل    

  .  على القوة الدولية ان تنتشر بشكل عاجلأنجورج بوش يحيي قرار الفرنسيين، وإنه يعتبر 
  25/8/2006السفير 

  
  نقبرص مركز إرسال المساعدات واليونيفيل إلى لبنا .53

 المتحدة وقوات االتحـاد     لألممأبدى وزير الخارجية القبرصي يورغوس ليليكاس استعداد بالده لتقديم تسهيالت           
 إلـى  اإلنسانية المساعدات إرسال الجزيرة هي مركز    أن إلى الجنوب، مشيرا    إلى إرسالها التي يتوقع    األوروبي

  .لبنان
  25/8/2006النهار 

  
  نتيجة اإلغالق االسرائيلي نروا تحذر من توقف عملياتها واأل .54

 إن النقص الشديد فـي تلـك   : في غزة في بيان لهاألونرواحذرًت قال جون جنج، مدير عمليات  : ألفت حـداد  
            ا إلى أنا في قطاع غزة، مشيرا لتوقف عمليات األونروا تمامدتوزيع المواد الغذائية ألكثر من      :المواد بات مهد 

 القطاع لن تتم كما كان مخططًا لها األسبوع القادم إال إذا قامت إسرائيل بفـتح                 ألف فلسطيني من الجئي    830
 األونرواوأكَّد جنج على أن ما تملكه       ،  معبر المنطار وسمحت للحاويات بالوصول إلى ميناء أشدود اإلسرائيلي        

محطة الطاقة في غزة    من احتياطات الوقود تكفي ألسبوع واحد فقط منذ أن دمرت الغارات الجوية اإلسرائيلية              
 عيادة صـحية فـي      18 على محاوالت خاصة بديلة موضحا أن نفاذه يعني تعطل           األونرواما أدى إلى اعتماد     

  .قطاع غزة وتضرر مخزون األدوية بصورة خطيرة وتضرر عمليات األجهزة الطبية
  25/8/2006 48عرب 

 
  ال مشروع أميركياً جديداً لتجريد حزب اهللا من سالحه .55

 جديـد لمجلـس     أميركي ال مشروع قرار     أنتبلّغ المسؤولون في بيروت معلومات مؤكدة مفادها         :يل فليحان خل
 الماضـي،   األسـبوع  الرئيس جورج بوش نهاية      أعلن تجريد حزب اهللا من سالحه كما        إلىاألمن الدولي يدعو    
 الـدوائر   أن لسان، كمـا      زلة بأنه في واشنطن وصف ما ورد على لسان الرئيس          أميركياوان مصدراً رسمياً    
 لم تضع أي مسودة ولم تعد أية توجيهـات لمباشـرة            األميركية ووزارة الخارجية    األبيضالمختصة في البيت    

وكانت البعثات الرئيسية المعتمدة لدى مجلس األمن فوجئت بكالم بـوش وسـألت              .التحضير لمشروع القرار  
 من مندوب لدول دائمة العضوية فـي        أكثروأكد  . واباً نهائياً لكنها لم تتلق ج   .  في نيويورك عنه   األميركيةالبعثة  

 مشروع جديد لطرحه على مجلس األمن ألنـه سـيخفف مـن مـضمون               أي دولهم ال تؤيد     أنمجلس األمن   
 .1701القرار

  25/8/2006النهار 
  

  عملية السالم ماتت : مبعوث رئيس الوزراء الهندي .56
. ار. سياألوسطيس الوزراء الهندي لعملية السالم في الشرق اتفق المبعوث الخاص لرئ:  حمدان الحاج،عمان

 للحياة إعادتها إمكانية إلى أشار انه إال عملية السالم ماتت أن عام جامعة الدول العربية على أمينغارخان مع 
 ال توجد عملية سالم في المنطقة: من جديد وهو ما تقوم به بالده والقوى الحية في المجتمع الدولي ، وقال
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ونحن قلقون من الوضع في هذا الجزء من العالم الذي يهمنا لما بيننا من مصالح وتعايش وتاريخ وثقافة 
 . مشتركة لقرون طويلة مضت

 25/8/2006الدستور 
  
  
  
  

  إدانة إسرائيل انتهاك للديموقراطية األوروبية  : يهود إيطاليون .57
شرتها صحف إيطالية وأجنبية، ربطت من خاللها        اعترضت المنظمات اليهودية في إيطاليا على إعالنات ن        :أب

بين العدوان اإلسرائيلي على لبنان والمجازر النازية، مشيرة الى ان نشرها يشكل انتهاكاً لمشاعر االيطـاليين                
  .وللديموقراطية األوروبية، لما تتضمنه من احتقار للمحرقة التي ال يمكن مقارنتها بأي عمل آخر في عصرنا

  25/8/2006السفير 
  

   ماليين دوالر في الساعة تكلفة الحرب األمريكية في العراقعشرة .58
قدر مشروع األولويات الوطنية األمريكي تكلفة الحرب على العـراق بالنـسبة للـدوائر االنتخابيـة والمـدن                  

تـصف   دوالراً لكل أمريكي، و    1075والواليات، وحتى بالنسبة للمواطن االمريكي، فتبين أنها تبلغ لغاية اليوم           
إدارة مشروع األولويات الوطنية االمريكي نفسها بأنها غير حزبية وال تبتغي الربح وتستخدم معلومات االدارة               

وقـدر المـشروع تكلفـة       .االمريكية من أجل اإلضاءة على تأثير السياسات الفيدرالية في المجتمعات المحلية          
حزيـران  /لكونجرس األمريكي أصدره في يونيـو     الحرب على العراق استناداً إلى تقرير برنامج أبحاث تابع ل         

وجاء في  .  مليار دوالر  318،5الماضي، والذي أشار إلى أن التكلفة اإلجمالية لهذه الحرب بلغت حتى تاريخه             
 دوالراً لكل مـواطن     1075 دوالراً بالنسبة لكل صاحب منزل في أمريكا أو          2844تقرير المشروع هذا يعني     

  . مليون دوالر يوميا244ً ماليين دوالر في كل ساعة و10على هذه الحرب بنسبة يجري إنفاق المال . أمريكي
  25/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  مسعف ياباني ينتحر في صور متأثراً بمشاهد الجثث والدمار .59

من الطبقة الثالثـة لمستـشفى جبـل        , انتحر الياباني طوني ايوايوزا، اثر قفزه بعد منتصف ليل أول من امس           
وايوايوزا من الفريق الياباني الذي حضر الـى المنطقـة للقيـام              .في صور وفارق الحياة على الفور     » عامل

ونقل الى المستشفى اثر إصابته بانهيار عصبي بعد مشاهدته للجثث والدمار والجـرائم التـي               . بمهمات إنسانية 
  . اقترفتها إسرائيل في المنطقة

  25/8/2006الحياة 
  

   لإلخوان المسلمين في سوريا باً عاماًالبيانوني مجدداً مراق .60
انتخاب علـي صـدر     ) معارضة محظورة (أعاد مجلس الشورى الجديد لجماعة اإلخوان المسلمين في سوريا          

وقال مدير معهد الشرق العربي في لنـدن عبيـدة           . الدين البيانوني مراقباً عاماً لوالية ثالثة مدتها أربعة أعوام        
ني إن األخير جدد طلبه إعفاءه من منصب المراقب العام ودعـا إلـى انتخـاب                النحاس وهو مقرب من البيانو    

  .مراقب عام جديد إال أن مجلس شورى الجماعة صوت بأغلبية كبيرة لصالح إعادة انتخابه
  25/8/2006المستقبل 
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 األردن يدافع عن اإلخوان المسلمين في مواجهة الئحة اإلرهاب الروسية .61

ألردنية أمس عن جماعة اإلخوان المسلمين ووصفتها بأنها جماعة شرعية تعمل  دافعت الحكومة ا:يو بي اي
وقال . تحت مظلة الدستور وذلك رداً على قرار السلطات الروسية إدراج الجماعة في قوائم اإلرهاب الروسية

عية حركة اإلخوان المسلمين في األردن بالذات هي حركة شر(الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة إن 
تعمل تحت مظلة الدستور والقوانين األردنية وهي بالتالي ذات خصوصية أردنية تميزها عن أي تنظيم آخر 
يحمل ذات العنوان أو يعمل في أي بلد آخر في المنطقة أو خارجها وهم في األردن تنظيم سلمي يؤمن بالعمل 

حوار وجزء أصيل من الحياة السياسية القانوني وينبذ العنف واإلرهاب ويحرص على السلم األهلي ومنطق ال
 ). من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة وممثلون في مجلس النواب األردني

  25/8/2006البيان  
  

   يستنكر اختطاف الشاعرأحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي.د .62
فة صوت الحـق    استنكر الدكتور احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي في حوار مع صحي           : غسان الشامي 

والحرية عملية اختطاف الدكتور ناصر الدين الشاعر مؤكدا على أنها تأتي بهدف العمل على إسقاط الحكومـة                 
الفلسطينية وتقويض النظام السياسي، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر على عزيمة أبناء الشعب الفلـسطيني ولـن                  

  .هيعطل عمل مؤسسات
 أراد من خالل عملية اعتقال النـواب والـوزراء ورئـيس المجلـس              المحتل اإلسرائيلي : وقال الدكتور بحر  

التشريعي ونائب رئيس الوزراء وكذلك محاولة اغتيال رئيس الوزراء من خالل الطرد السام ـ أراد أن يفشل  
  .الحكومة ويسقطها وينهي النظام السياسي إال أنهم لم يستطيعوا وباءت جهودهم بالفشل الذريع

ن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يتطلب اإلفراج عن النواب والوزراء المختطفـين وعلـى        وقال الدكتور بحر أ   
رأسهم رئيس المجلس التشريعي، كما انه من شروط الحكومة فك الحصار عن الشعب، مشيرا إلى أن الـبعض           

 أن التفاوض   يطالب باستقالة الحكومة وهذا يريد االلتفاف على خيار الشعب الفلسطيني وإسقاط الحكومة، مؤكدا            
  . يتم وفقا لهذه الشروط من اجل الوقوف أمام كل التحديات والمؤامرات التي تواجهنا

وأكد الدكتور بحر على أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيكون على قاعدة وثيقة الوفاق وانـه ال اعتـراف                   
  .بشرعية االحتالل

عني االعتراف بشرعية االحتالل لكن أقول أن هذه        يعتقد البعض أن وثيقة الوفاق الوطني ت      : وقال الدكتور بحر  
الوثيقة أدخلت عليها تعديالت وإضافات وهي أن الحق ال يزول بالتقادم على قاعدة عدم االعتـراف بـشرعية                  
االحتالل وأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته الشرائع السماوية ولنا الحق أن ندافع عن أنفـسنا                 

  .بكل الوسائل
 بحر ان الحق إذا ما وجد كقوة متمثلة على ارض الواقع تحمل منهاج اإلسالم وعقيـدة اإلسـالم وروح                    وقال

الجهاد في سبيل اهللا على مدار التاريخ فإننا نرى أن العالم كله يتكالب عليه من اجل تقـويض هـذا المنهـاج                      
لى اهللا عليه وسلم حتى يومنا هـذا،        والقضاء عليه، ولعل هناك توافقا في التكالب على اإلسالم منذ عهد النبيص           

  ..فال ُيعجب اليوم احد أن يكون تحت راية اإلسالم 
وأضاف منذ أن قررت حماس الدخول في االنتخابات التشريعية بدأت المؤامرات الداخلية والخارجية والدوليـة               

وا تحت طائلة القانون،    عليها من اجل تقويض هذا الصوت وهذا المنهاج ألنه يهددهم وألنهم ال يريدون أن يكون              
مشيرا إلى انه لما فازت حماس باالنتخابات صرح كبار الساسة في العالم انه حدث زلزال سياسي، ألن نجـاح                   

  .حماس يجعلهم يعتقدون ان حصونهم هددت وأنهم بدأوا بالعد التنازلي
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ناء الشعب لذلك حاولوا    وقال الدكتور بحر بدأت المؤامرة على اإلسالم تتمثل بحركة حماس والمخلصين من أب            
حصار الحركة سياسيا واقتصاديا وإعالميا من اجل تقويض السلطة وإنهاء الحكومة الفلسطينية وشـنوا حربـا                

  .شعواء على الشعب الفلسطيني 
توجد هناك وساطات مصرية وكانت وساطات      » وقال الدكتور بحر بالنسبة لقضية الجندي األسير  جلعاد شليط           

ة اإلسرائيلية ال تقبل وساطات وهي تريد أن يتم تسليم الجندي األسير من خالل لجنة ثـم                 أخرى ولكن الحكوم  
تكون هناك تطمينات من الحكومة المصرية مشيرا إلى أن المفاوضات ال زالت مستمرة في قضية الجندي إلى                 

فيوجد فـي   أن يصلوا إلى طريق يكون هناك تحرير لألسرى، مشيرا إلى أن تحرير األسرى هو مطلب شعبي                 
  .سجون االحتالل عشرة آالف أسير يجب أن يحرروا

وتحدث الدكتور بحر عن مشروع الشرق األوسط الجديد مؤكدا على أنه يجب أن يكون على أسـاس الحريـة                   
والعدالة والحق وتحرير البالد، مشيرا إلى أن رايس تريد أن تبني الشرق األوسط الجديد على دماء أطفال قانا                  

  . واألبرياء 
وتحدث الدكتور بحر عن قضية الفلتان األمني مشيرا إلى أن األخوة في حركتي حماس وفتح يجتمعـون ليـل                   
نهار من اجل هذه القضية وان كل إنسان مخطئ يجب أن يقدم للمحاكمة ورفع الغطاء عنه وان هنـاك توافقـا                     

قوا أموال الـشعب الفلـسطيني،      فلسطينيا فلسطينيا على ذلك، كما تطرق إلى ملف العمالء والمفسدين الذين سر           
  . مشددا على انه من خالل وحدة أبناء الشعب تحل كل المشاكل

وتحدث لنا الدكتور بحر عن عملية اختطاف الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي حيـث قـال كمـا                   
 الحاسوب ثم   ذكرت زوجته ان افراد قوات االحتالل دخلوا البيت بصورة همجية وقاموا بتفتيشه وسرقوا جهاز             

وأضـاف الـدكتور     ..بعد ذلك أخذوا الدكتور دويك إلى السجن في القدس ليوضع بعد ذلك في سجن انفرادي                
بحر أنه نتيجة للمعاملة القاسية تدهورت حالة رئيس المجلس التشريعي الصحية فنقل إلى المستشفى وهناك كان                

ة من قبل االسرائيليين، ثم ارجـع إلـى الـسجن           مكبل اليدين والرجلين على سريره وأمام غرفته حراسة مشدد        
في بيت ليد ووضع في زنزانة انفرادية وهي ضيقة تنبعـث منهـا روائـح               »  يونا رمكبالً وأودع في سجن كفا    

كريهة واألدهى واألمر من ذلك أنه كان في جناح الجناة االسرائيليين وأيضاً سحبوا منه المصحف المؤنس لـه                  
  .  انحطاطا أخالقيا وقذرافي وحشته معتبرا ذلك العمل

عزيز دويك والوزراء والنواب جريمة إرهابية منظمة من قبـل الحكومـة            .واعتبر الدكتور بحر أن اختطاف د     
االسرائيلية، حيث أنه لم يكن في تاريخ الدول خطف لنواب ووزراء خاصة رئيس المجلس التـشريعي الـذي                  

  . ي بعد رئيس السلطة الفلسطينيةيمثل السلطة التشريعية األعلى ويعتبر الرجل الثان
وأضاف الدكتور بحر أن الهدف من اختطاف رئيس المجلس التشريعي هو إذالل الـشعب الفلـسطيني وشـل                  
حركة المجلس التشريعي وإسقاط الحكومة الفلسطينية حيث أن ذلك تزامن أيضاً مع محاولـة اغتيـال رئـيس                  

نهم يريدون تقويض السلطة الفلسطينية وهي حلقة في سلسلة         الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية مما يدلل على أ       
من المؤامرات إلخضاع وتركيع الشعب الفلسطيني وإهانة لألمتين العربية واإلسالمية ويمكن أن يكون كـذلك               
من أجل الضغط على الفلسطينيين لإلفراج عن األسير جلعاد شليط إال أن الدكتور دويك قالها من داخل سـجنه                   

  .  نكون صفقة تبادللن نقبل أن
وقال الدكتور بحر أن اختطاف النواب لن يثنينا عن تواصل العمل في المجلس التشريعي حيث أن هناك توافقا                  
بين الكتل والقوائم داخل المجلس وجلسات اللجان تعمل على قدم وساق وسنعقد جلسة في األسبوع القادم ونسأله                 

  .  الجلسةتعالى أن يكون النواب بيننا ويترأس الدويك
وتحدث الدكتور بحر عن الفعاليات التي تنفذ على المستويين الداخلي والخارجي في سبيل اإلفراج عن رئـيس                 

، فعلـى المـستوى   )عربي ودولي(المجلس والنواب ، قائال قمنا بدور كبير على المستويين الداخلي والخارجي        
ج الفوري عن الدكتور دويك والنـواب المختطفـين         قمنا بعقد مؤتمر صحفي مع الكتل وطالبنا باإلفرا       : الداخلي
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وحملنا المحتل االسرائيلي نتيجة هذا االعتقال، ونظمنا اعتصامات داخل المجلس التشريعي في غزة ورام اهللا،               
ودعونا السفراء والقناصل في فلسطين إلطالعهم على عملية االختطاف والحالة الـصحية لـرئيس المجلـس                

ابة المحامين والقانونيين ومراكز حقوق اإلنسان من أجل رفع قضية جريمة جنائيـة             التشريعي، كذلك دعونا نق   
ضد االحتالل االسرائيلي، وقد زارنا الصليب األحمر ووضعناه في صورة ما يدور مع دويك وحالته الـصحية                 

  . واتصلنا مع الحكومة ورئاسة الوزراء لكي يقوموا بواجبهم
ى الخارجي، فراسـلنا البرلمانـات العربيـة واإلسـالمية واآلسـيوية            أما على المستو  : وأضاف الدكتور بحر  

واألوروبية وبعثنا حوالي ثمانين رسالة شرحنا لهم فيها ما يدور من مؤامرة اسرائيلية ضد المؤسسات الشرعية                
 هذه  وبينا لهم الحالة الصحية للدكتور دويك وما يحتاجه من عناية مشيرا الى اإلعتصامات التضامنية التي تنظم               

األيام وتشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بهدف تحريك الوضع والعمل على اإلفراج عـن                
  . النواب والوزراء من سجون االحتالل

 القضية األولى التي طرحت مـع     :وكان الدكتور بحر قد التقى مؤخرا بالرئيس أبو مازن وحدثنا عن لقائه قائال            
 دويك، وتحدثنا عن حكومة الوحدة الوطنية التي ندعمها وندعو إلى تـشكيلها وال              الرئيس هي اختطاف الدكتور   

 ولكن بعد   2006بد أن تقوم قاعدة الوفاق الوطني على قاعدة وثيقة األسرى وعلى نتائج االنتخابات التشريعية               
ن األمنـي وأن    اإلفراج عن النواب والوزراء مع فك الحصار عن الشعب الفلسطيني وتطرقنا للحديث عن الفلتا             

  . المخالف ال بد أن يخضع للقانون وعلى تنظيمه أن يرفع الغطاء عنه طالما ارتكب جنحة
ووجه نائب رئيس المجلس التشريعي عبر صوت الحق والحرية رسالة إلى أبناء الشعب الفلسطيني ناشد فيهـا                 

دة الوطنيـة وتعميـق الحـوار       أبناء الشعب بكل أطيافه رئاسة وحكومة وتشريعيا وفصائل االلتفاف حول الوح          
  . الفلسطيني الفلسطيني وأن نصلب جبهتنا لنقف سداً منيعاً أمام التحديات االسرائيلية

بحر أن سر قوة الشعب الفلسطيني بوحدته، كما وجه تحيـة إلـى الـشهداء واألسـرى البواسـل               . وأضاف د 
لذين فتحوا بيوتهم وصدورهم إلخوانهم اللبنـانيين  والمقاومة الفلسطينية واللبنانية كما حيا الفلسطينيين في لبنان ا   

  .أثناء االجتياحات االسرائيلية مؤكدا على المزيد من التالحم والثبات فالنصر آت إن شاء اهللا
  24/8/2006صوت الحق والحرية 

  
  جيش قوي وديموقراطية قوية :ستمرار إسرائيلالشرطا  .63

  إفتتاحية يديعوت 
ومن حقهم أيضا المطالبة باستقالة رئيس حكومتهم، الوزراء،        . ر ضد حكومتهم  للمواطنين كامل الحق في التظاه    

لكـن ثمـة    . وقادة الجيش، كما أن من حقهم االختالف مع سياسة الحكومة، استراتيجيتها والتكتيك الذي تتبعه             
  .حدود لحقهم، وهذه الحدود هي الديمقراطية

المواطن يلبس زيا عسكريا ويحمـل ُرتبـا عـسكرية ال           وكون  . فالديمقراطية اإلسرائيلية هي ديمقراطية مدنية    
  .يعطيه حقوقا سياسية أكثر من غيره وفقا ألسس ونماذج الديمقراطية اإلسرائيلية

ظاهرة الجنود العائدين من ساحات القتال، والذين ُيجرون الحسابات في الساحات العامـة وفـي المـدن مـع                   
أهداف الحرب ومنع تحقيق االنتصار على يـد المقـاتلين،          السياسيين حول التردد، وضعف االدارة، واضاعة       

  .يمكنها أن تتطور بسهولة لتعريض الديمقراطية لخطر حقيقي
خالل حرب لبنان الثانية تم الكشف عن مجموعة من األخطاء وحاالت الفشل في عملية التنفيذ اللوجستي، وهي                 

، وكتلك التي تقع في     ) الماء والكهرباء، مثال   نقص في (أخطاء كان يجب عدم حدوثها، وليس ثمة مبرر لحدوثها          
ليس كل  ). عدم تنسيق لنسبة قليلة من الذخائر الالزمة، مثال       (كل عملية على مستوى واسع وبحجم كبير ومعقد         

جندي احتياط مكث في لبنان وعاد يعتبر ُمنظِّرا عسكريا، يمكنه محاكمة ومقاضاة وجهة نظره العسكرية ـ أي  
  .ي التي كانت مطلوبة أكثراحتياجات عسكرية ه
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فالحرب اندلعت فجـأة، وأهـدافها      . هل تم تحقيق جميع األهداف في الحرب؟ من الطبيعي أن الجواب هو كال            
وفي بعض االحيان بارتجال، وذلك خالل الحرب، ولكن ليس في ذلك ما يجعلنا نقول بـأن        . صيغت على عجل  

  .الحكومة وبذنبهاالجنود الذين قُتلوا فيها قد سقطوا دون ثمن بسبب 
االدعاء بأن حكومة اولمرت لم تسمح للجيش بأن يحقق االنتصار القريب، هو عبارة عن جرح يوازي تهمـة                  
  .الخيانة القومية، وكطعن الجيش اإلسرائيلي المحارب بسكين في ظهره، لذلك ال بد من وزن هذا االتهام بتمعن

  
 وجهتها قوات في الجبهة وفي الداخل، ومن األفضل أن يتم           ينبغي التحقيق في جميع الشكاوى واالنتقادات التي      

لكن يتعين علينا جميعا، بما في ذلك جنود االحتياط المحتجين وعـائالتهم، أن          . ذلك على يد لجنة تحقيق رسمية     
  .وديمقراطية قوية.. جيش إسرائيلي قوي: ال ننسى شرطيين أساسيين الستمرار وجود دولة إسرائيل

  24/8/2006يديعوت أحرونوت 
  25/8/2006المستقبل 

 
  المعركة لم تنته  .64

  أحمد الحيلة 
في المقابل نجحت المقاومة في االحتفاظ بالجنديين، إضافة إلى تلقينها االحتالل درساً قاسياً في الميـدان بعـد                  
اً تكبيده خسائر فادحة في الجنوب، ومنعه من الوصول إلى الليطاني، عالوة على تثبيت معادلة الـصواريخ رد                

  ).توازن الرعب(على استهداف المدن اللبنانية 
في لبنان انتصرت في هذه الجولة من المعركة رغم حجم الدمار والقتل            ) حزب اهللا (أي أن المقاومة اإلسالمية     

وبالنظر إلى سـير األحـداث، يلحـظ أن         . الذي لم يزد اللبنانيين إال إصراراً وعزيمة على الصمود والمقاومة         
  .قف المعركة بعداالحتالل لم يو

صحيح أن االحتالل أوقف عملياته العسكرية، لكنه فتح معركة سياسية مع المقاومة في محاولة لتحقيق ما لـم                  
  : الذي يسعى من ورائه لتحقيق هدفين أساسيين وهما1701يستطع تحقيقه في الميدان، وذلك من خالل القرار 

 الذريع الذي وقع فيه نتيجة عوامل ذاتية، ونتيجة صمود          إنقاذ جيشه من الوحل والفشل العسكري     : الهدف األول 
  .المقاومة اإلسالمية

  :محاولة نزع سالح المقاومة، وذلك على مرحلتين: الهدف الثاني
إبعاد المقاومة شمال الليطاني بعد نشر الجيش اللبناني والقوات الدولية جنوبه، أي إيجاد منطقة              : المرحلة األولى 

  .شمال فلسطين، لتوفير مظلة أمان للمستوطنين وبلداتهم بأيد لبنانية  دوليةعازلة بين المقاومة و
العمل على نزع سالح المقاومة بشكل غير مباشر من خالل محاولة دمجه في الجيش اللبناني؛               : المرحلة الثانية 

 الـسجال   وفي هذا الصدد تعول إسرائيل وواشنطن على خلق حالة لبنانية داخلية ضاغطة على حزب اهللا، وما               
السياسي المتفاقم والمتصاعد فور توقف المعارك في الجنوب إال إشارة إلى طبيعة المرحلة القادمة، فبدالً مـن                 
توجيه الخطاب نحو ضرورة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي اللبنانية، وعودة األسرى اللبنانيين، واحترام             

قاومة، خرجت بعض األصوات اللبنانية تطالب المقاومة بما لم         السيادة اللبنانية كمطلب إلنهاء مسببات وجود الم      
  .يستطع االحتالل تحقيقه أو فرضه عليها بالقوة

ال شك أن المقاومة اإلسالمية في لبنان مقبلة على خوض جولة سياسية معقدة بعد نجاحها في الجولة العسكرية                  
  .من المعركة التي بدأت باالجتياح اإلسرائيلي على لبنان

 أعتاب الجولة السياسية القادمة  التي قد تتخللها بعض االعتداءات العسكرية اإلسرائيلية  فـإن المقاومـة              وعلى
  :اإلسالمية تمتلك عوامل قوة في هذه المعركة تتمثل في التالي
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ـ    1701 القرار الدولي    الح  يتيح للمقاومة مجاالً للمناورة والتكتيك، فالفقرة الثامنة من القرار، تجعل من نزع س
المقاومة وحتى إبعاد المقاومة شمالي الليطاني أحد المبادئ والعناصر المطلوبة لوقف إطالق نار دائـم وحـل                 
طويل األمد مع االحتالل اإلسرائيلي، وهذا ال يمكن تحقيقه إال بانسحاب إسرائيل من األراضي اللبنانية المحتلة،                

ة، وهذا أمر لو قبلته إسرائيل ال يمكن أن يتم بـين عـشية أو      وعودة األسرى اللبنانيين، واحترام السيادة اللبناني     
  .ضحاها

 األمر الثاني أن المقاومة خرجت منتصرة في المعركة العسكرية، أو غير مهزومة كما يرى الـبعض، وهـذا                  
  .يساعدها على التمسك بثوابتها ويمنحها ميزة المنتصر في المفاوضات أو التدافع السياسي

لمقاومة خاضت المعركة العسكرية وخرجت منها وهي تحظى بمزيد من التأييد الجمـاهيري              األمر الثالث أن ا   
داخل لبنان وخارجه، مما سيدفعها لمزيد من اإلصرار والتمترس في مواجهة الـضغوط الداخليـة والدوليـة                 

وأمريكي الساعية لنزع سالح المقاومة كمقدمة لتغيير وجه المنطقة العربية بما يتماشى مـع التـصور الـصهي                
  .الداعي لمنطقة عربية خالية من المقاومة والممانعة السياسية

  25/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  طهران والبحث عن موقع مؤثر في الشرق األوسط الجديد .65
  حسن فحص     

عندما أطلقت اإلدارة األميركية مشروع الشرق األوسط الكبير، سارعت طهران على لسان الـرئيس الـسابق                
تمي للدعوة الى تشكيل شرق أوسط إسالمي، وفي الوقت نفسه كشف العاهل األردني عبـداهللا الثـاني                 محمد خا 

ومن دون  . عن مخاوف من ظهور هالل شيعي في المنطقة يمتد من طهران مروراً بالعراق وسورية الى لبنان               
 سياسي أخذ أبعـاداً     أن يوضح الطرفان األميركي واإليراني شكل هذا الشرق األوسط بدأ بينهما صراع وجدل            

  .مختلفة، في الملف النووي تارة، وفي الملفات اإلقليمية تارة أخرى
وإذا كان بعض مالمح الشرق األوسط الكبير في المفهوم األميركي يبدو واضحاً، خصوصاً في نظر الطـرف                 

. تأثير في المنطقة  اإليراني الذي يرى انه يقوم على محورية إسرائيلية في مقابل إضعاف القوى والدول ذات ال              
إال أن إيران التي تعتبر نفسها قوة إقليمية تجاوزت أزمة االعتراف، ال ترى لها موقعاً في هذا المشروع فـي                    
ظل اإلصرار األميركي على حرمانها من برنامجها النووي أو حتى التكنولوجيا النووية التي تحقق لها تفوقـاً                 

 أي إسـرائيل،    –قدم الى جانب حليف واشنطن األول في المنطقة         على جيرانها وتساعدها على احتالل موقع مت      
  .في حين تريد أميركا تحجيم الدور اإليراني الناهض إلضعافه داخل المنظومة التي تريدها في المستقبل

وترى طهران التي سعت الى تعزيز قدراتها العسكرية في السنوات األخيرة بالتزامن والتوازي مـع تطـوير                 
وي، ان أي معادلة في المنطقة والشرق األوسط من دون األخذ في االعتبار موقعها ودورها لـن                 برنامجها النو 

تكون ممكنة أو ناجحة، خصوصاً أنها تعتبر العباً أساسياً في العراق وأفغانستان، إضافة الى انهـا اسـتطاعت      
رأس حربـة لهـا فـي       الخروج من معادلة الحاجة الى سورية الى جعل األخيرة تنضوي تحت لوائها وتصبح              

  .مخاطبة الساحتين العربية والدولية
انطالقاً من هذا، تعتقد إيران، بأن بحثها عن دور اقليمي أساس وفاعل في الشرق األوسط الجديد، يمـر عبـر                    
بابين كالهما خطير، األول الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الواليات المتحدة وإسرائيل علـى خلفيـة                 

ي، أو نقل المعركة الى مكان آخر في المنطقة إلضعاف القوات األميركية، أو توجيه ضربة الى                البرنامج النوو 
  .الهالة العسكرية اإلسرائيلية تساهم في إضعافها

ومن دون الدخول في خلفيات الجدل حول العملية العسكرية التي قام بها حزب اهللا والتي أدت الى أسر جنديين                   
 األميركية وعلى لسان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بحديثها عـن والدة شـرق              إسرائيليين، إال أن اإلدارة   

 اإلسرائيلية، وإبعادها عن حدودها أو      –أوسط جديد، أعطت طهران الفرصة بنقل المعركة الى الحدود اللبنانية           
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وي وراسخ الـى أن     الى مقربة منها في العراق أو أفغانستان، وانتظار النتائج التي ستسفر عنها، مع اطمئنان ق              
وهذا يعزز االعتقـاد    . حزب اهللا قادر على الصمود ومنع اآللة العسكرية اإلسرائيلية من تحقيق أهدافها بسهولة            

 اإليراني فـي المنطقـة، وإن كـان         – حزب اهللا هو صراع بالنيابة عن األميركي         –بأن الصراع اإلسرائيلي    
  .وموقع محوري وأساس في المعادلة اإلقليميةبالنسبة الى إسرائيل يعتبر دفاعاً أيضاً عن دور 

 اإلسـرائيلية سيـشكل حـائالً دون        –وترى طهران ان إقامة سالم في الشرق األوسط بالشروط األميركيـة            
اضطالعها بدور في المعادالت التي ستترتب عليه، خصوصاً أن الدول العربية ستدخل في هذا السالم انطالقاً                

بيروت، أي األرض مقابل السالم، وهذا ما سيبعد إيران عن التـأثير والمـشاركة              من المبادرة العربية في قمة      
إضافة الى اعتقادها بأن الدول العربية تتوجس من        . ألنها ال تزال تصر على عدم االعتراف بالدولة اإلسرائيلية        

واشنطن، إضـافة   استعادة إيران دورها السابق في المنطقة أيام الشاه، خصوصاً إذا ما توصلت الى توافق مع                
الى ان هذه الدول، في نظر طهران، تفضل التعامل مع الواليات المتحدة واستكمال الخطوات التي كانت بدأتها                 
باتجاه إسرائيل والسالم معها، أي التعامل مع أطراف تعرف قدرتها ومخططاتها بدل الدخول في صراع جديـد      

  .تكون فيه طهران هي المتفوقة
أن الدخول الى أي معادلة جديدة في الشرق األوسط، ليس كشريك عادي، بل كالعـب               من هنا تعتقد طهران ب    

أساس وثقل ودور فاعل، وهو ما أشارت إليه رزمة الحوافز التي تضمنها االقتراح األوروبي الذي تقدمت بـه                  
كة إيرانية،  الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن إضافة الى ألمانيا حول منظومة أمن إقليمية بمشار              

تعتقد بأن هذا الدخول لن يكون إال من خالل إضعاف الدور اإلسرائيلي أو توجيه ضربة ال تعود تـسمح لـه                     
  .بادعاء التفوق، وبالتالي كسر الهالة التي رافقته منذ تأسيس الدولة العبرية

كرار االتهامـات لهـا   وتدرك إيران حاجة الواليات المتحدة إليها للسيطرة على أوضاع العراق، خصوصاً أن ت      
على لسان السفير األميركي في العراق زلماي خليل زاد بالضلوع في دعم الجماعات المسلحة يشكل اعترافـاً                 
بالدور اإليراني المؤثر وبضرورة الحوار معها إلبعاد شبح مواجهة على األرض العراقيـة ال يمكـن توقـع                  

  .نتائجها
 بالدخول في مساومات مفتوحة مع المجتمع الـدولي، خـصوصاً           وإضعاف الدور اإلسرائيلي، قد يسمح إليران     

أميركا، حول مستقبل المنطقة، قد تطاول البرنامج النووي وإمكان التخلي عن تخصيب اليورانيـوم والموافقـة                
على االقتراح الروسي لنقل التخصيب الى األراضي الروسية، في مقابل االعتراف لها بتقاسم األدوار اإلقليمية               

  . وبين إسرائيل في الشرق األوسط الجديد أو الكبيربينها
  25/8/2006الحياة 

  
   1701الف لبناني فلسطيني على تفسير القرار خ .66

   عمار نعمة 
 تموز هي غير ما قبلها بالنسبة الى مختلف األفرقاء فـي لبنـان والخـارج،                12من المؤكد أن مرحلة ما بعد       

، المرتبط بشكل وثيق بقضية سالح المقاومـة الـذي اكتـسب            ويشمل هذا التفسير موضوع السالح الفلسطيني     
  . شرعية متزايدة مع الفشل المستمر للعدوان في تحقيق أي من أهدافه

ويبدو هذا السالح اليوم مستهدفاً أكثر من أي وقت مضى، تماماً كسالح المقاومة، عبر القرار الجديد لمجلـس                  
ص صراحة على نزعهما، وهو األمر الذي بقي حبراً علـى            قد ن  1559 بعد أن كان القرار      1701األمن رقم   

لكـن الفلـسطينيين،    . ورق طيلة نحو عامين برغم المتغيرات الصعبة التي عصفت بالبالد خالل هذه الفتـرة             
بمختلف فئاتهم، يؤكدون أنهم غير معنيين بالقرار الذي يشمل ثالثة من مخيماتهم في الجنوب، الرشيدية وبـرج              

  . ال من قريب او من بعيدالشمالي والبص، 



 

 27

ويبدو أن كالً من األفرقاء في لبنان لديه تفسيره للقرار، ويذهب مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية في لبنـان،                  
سلطان ابو العينين، الى اعتبار ان القرار شأن لبناني صرف ونحن غير مسؤولين تجاهه كوننا غير مذكورين                 

 الى قراءة نص القـرار      1701قرارعون الى نزع السالح الفلسطيني طبقاً لل      ويرد ابو العينين على الذين يد     . فيه
اال ان مسؤول حركة فتح يؤكد، في الزمة        ! بتمعن، سائالً في الوقت عينه عن مصير القرارات الدولية األخرى         
  . مكررة، ان الفلسطينيين في البالد يقبلون بما يتفق عليه اللبنانيون

نان، تلفت الى ان هذا السالح قد اكتسب مع النصر الذي حققته المقاومة عبر إفشال               لكن أوساطاً فلسطينية في لب    
أهداف العدوان، اهمية قصوى، حتى أنه بات من الصعب اليوم البحث في جدواه، في ظل ذلك القرار الجديـد،                   

وساط هذا التحليل،   وترد األ . المبهم والمعقد، من قبل مجلس األمن، وعدم التزام اسرائيل به وخرقها المستمر له            
الى االنكسار والتخلخل الذي تشعر به اسرائيل هذه األيام، إثر سقوطها بالنقاط، بعد حرب طويلة لم تعتد عليها                  
منذ نشأتها، وذلك جراء انهيار هيبتها ومفهوم الردع الذي شكّل طيلة العقود الماضية السياج الذي حمـت بـه                   

  . له المزيد من المهاجريننفسها وشعبها المنهار، واستقطبت من خال
ومن المؤكد أن هذه الخسارة لن تقتصر على الجبهة اللبنانية، اذ يرى هؤالء ان آثار الهزيمة تتعـدى الجبهـة                    
اللبنانية، بل انها ستالحق الحكومة اإلسرائيلية الى الداخل حيث ستعطي دفعاً جوهرياً للمقاومة فـي فلـسطين                 

للبنانية، الفريدة من نوعها وغير الُمقارنة بأي نوع من حرب العصابات عبر            المحتلة، والتي ستستلهم التجربة ا    
التاريخ، كون المقاومة تجاوزتها لترسخ درساً جديداً في أسلوب المواجهة يحمل بـصمات حـزب اهللا، وذلـك           

 خالل الفترة   آليات المواجهة االستراتيجية للعمل المقاوم في األراضي المحتلة        بهدف الدفع قدماً في اتجاه تفعيل     
  . المقبلة

 شكل تاريخاً حاسماً من التواريخ الكبرى التـي طبعـت           يوليو/  تموز 12ولذلك، فإن التقييم هنا لما جرى، أن        
المنطقة، ولذا فإن هذا االنتصار يجب ان يشكل لبعض المتطاولين والمتخاذلين، عبرة لكي يتعاطوا من زاويـة                 

ب األمني، ذلك السالح الذي انخرط بالكامل في معركة الصمود ضد           اشمل مع السالح الفلسطيني تتجاوز الجان     
  . العدوان، وهو ما زال مستعداً لخدمة أي برنامج يخدم لبنان ويدافع عنه

 1559قـرار  يطول، ويسجل هؤالء بكثير من السلبية بعض جوانبه المستولدة من ال           1701قراروالحديث عن ال  
ن قريب او بعيد، كونها تعكس ميزان القوى العالمي، وعلـى رأسـه        وهي ال تعني فصائل المقاومة في لبنان م       

  . الواليات المتحدة، والذي ما كان له لُيمرر بهذ السهولة لوال الخرق الذي حققه في الموقف العربي المهين
ـ            .. ولكن ماذا عن الحوار مع الحكومة اللبنانية؟       ة ال شك في أن الزلزال الذي حدث على الساحة اللبنانيـة نتيج

العدوان، قد اثر سلباً على هذا الحوار الذي كان يمضي ببطء شديد بعد أشهر من االتفاق عليه علـى طاولـة                     
ويبدو ان الفلسطينيين ما زالوا غير متفقين على طبيعة الوفد الموحد الـى المفاوضـات مـع                 . الحوار الوطني 

ن المنظمة والفصائل األخرى، برغم تأكيـد       الحكومة اللبنانية، والخالف لم ُيحل حتى اآلن حول امور عديدة بي          
لكنه في المقابـل، يـرى أن هـذا         . ابو العينين وتمسكه بأن منظمته هي الممثل الشرعي للفلسطينيين في لبنان          

  . الحوار ال زال مؤجالً إلى أمد غير قريب نتيجة الظروف القاهرة التي تمر بها البالد
 يبدي السفير خليل مكاوي استغرابه      1701قرارن انفسهم معنيين بال   من جهة الحكومة، وبينما ال يرى الفلسطينيو      

من تفسيرهم الخاص للقرار الدولي، ويقول إنه نص صراحة على وحدانية السالح بيد الدولـة جنـوبي نهـر                   
  . الليطاني

 بأن  ويشير الى صعوبة البدء في المشاورات خالل الفترة الحالية، لكن ثمة تحضيرات للشروع به في فترة يأمل                
ويؤكد مكاوي في هذا المجال ان الحوار يشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الدولة التي يذكر بأنها قـد                  . تكون قريبة 

شرعت قبل فترة في إجراء مسح للبنية التحتية في بعض المخيمات، على أن يتم اسـتكمال هـذا األمـر فـي                
  . تظار تشكيل الوفد الفلسطيني الموحدالشهرين المقبلين مع االتصال بالدول المانحة، وذلك من دون ان

  25/8/2006السفير 
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  دور إيران وحزب اهللا في القضية الفلسطينية .67

  غازي التوبة     
حتى تكون أي مناقشة للمواجهة األخيرة بين حزب اهللا والعدو الصهيوني مناقشة موضوعية ومثمرة وصحيحة،               

يران نحو القضية الفلسطينية، وذلك ألن حزب اهللا جزء         وذات نتائج دقيقة يجب أن تتم من خالل مناقشة دور ا          
  :من سياسة ايران نحو القضية الفلسطينية، ويمكن أن يتأكد ذلك من الحقائق اآلتية

  . ان حزب اهللا يستمد توجهه الديني وااليديولوجي من ايران ويأخذ بمبدأ والية الفقيه الذي نادى به الخميني-1
 -ان بشكل كامل، وتبلغ موازنته السنوية مئة مليون دوالر، وان تسليحه يعتمد              ان تمويل حزب اهللا من اير      -2

  . على ايران-كذلك 
 ان سياسته الخارجية جزء من سياسة ايران الخارجية خالل ربع القرن الماضي وأن تصرفاته جاءت تنفيذاً                 -3

تي قـام بهـا فـي فتـرة         لسياسة ايران الخارجية وبخاصة حوادث الخطف لعدد من األشخاص والطائرات ال          
  .الثمانينات

  . ان انشاءه جاء استجابة لتخطيط ايران السياسي نحو القضية الفلسطينية كما سنرى بعد حين-4
 وعت القيادة االيرانية أهمية القضية الفلسطينية، وقد صرح الخميني في بعض            1979ومنذ االطاحة بالشاه عام     

، والحقيقة أننـا    » قيمة لها إذا لم يكن لنا يد في القضية الفلسطينية          كل سياساتنا ال  : مجالسه لبعض الزائرين فقال   
نجد أن جانباً كبيراً من سياسات ايران في المنطقة كانت تنفيذاً لتلك المقولة، ومما ساعد على تحقيق ذلـك أن                    

رة الفلـسطينية فـي     جانباً كبيراً من القيادات االيرانية الشيعية المعادية للشاه كانت تعمل في لبنان في ظل الثو              
، وأقامت عالقات مع كثير من الشخصيات والقيادات والتيارات الفلـسطينية،           1979 - 1970لبنان في الفترة    

ألنه ينتمي الى عائلـة الحـسيني،       » انه سيد : حتى ان ياسر عرفات كان يقول لبعض الشيعة الذين كان يلتقيهم          
ائر لطهران بعد انتـصار الثـورة، وكـان أول القـادة     وكانت ثمرة تلك العالقات ان ياسر عرفات كان أول ز 

  .السياسيين الذين اجتمعوا بالخميني
واآلن، كيف ترجمت ايران ذلك الوعي بأهمية القضية الفلسطينية من أجل ترسيخ وجودهـا علـى المـستوى                  

  :االسالمي؟ ترجمته بتصرفات عدة
اً عالمياً للقدس، واالحتفال به على مـستوى        االعالن عن اعتبار آخر جمعة في رمضان من كل عام يوم          : اولها

العالم االسالمي، وبالفعل فقد طبقت ايران هذا األمر، لذلك نجد أنها تحتفل كل عام بهذا اليوم، ونجد أن الشيعة                   
  .ومؤيدي السياسة االيرانية يحتفلون بهذا اليوم في كل أنحاء العالم

الفلسطيني مثل حركة الجهاد االسالمي، والجبهـة الـشعبية         اقامة أوسع العالقات مع كل أطياف العمل        : ثانيها
  .التي يقودها احمد جبريل، والجبهة الشعبية، ثم في مرحلة الحقة حركة حماس) القيادة العامة(

االنفاق السخي على كل تلك المنظمات بقصد كسب والئها وتأييدها بدءاً من الجهاد االسـالمي وانتهـاء                 : ثالثها
  .بـحماس
  .المستجدات فيهاوقامة المؤتمرات المختلفة حول مختلف شؤون القضية الفلسطينية  إ: رابعها
 كتنظيم يدين بالوالء العقائدي والسياسي الكاملين اليران  وهو ما        1982انشاء حزب اهللا في لبنان عام       : خامسها

  .أشرنا اليه سابقاً  واالستفادة في ذلك من مظلة الحكم السوري في لبنان
 كان له صدى طيـب فـي العـالم    1982ان دور حزب اهللا في مقاتلة الكيان الصهيوني بعد عام  ليس من شك    

 الـصهيوني   - عالمة متميزة في تاريخ الصراع العربي        2000االسالمي، وكان تحريره للجنوب اللبناني عام       
اومة والخسائر التـي    وذلك الضطرار اسرائيل الى مغادرة األرض التي احتلتها للمرة األولى نتيجة القتال والمق            

منيت بها، وال شك أن حزب اهللا أخذ وضعاً إعالمياً متقدماً عند الجماهير العربيـة واالسـالمية بعـد خطفـه                  
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 يوليو الماضي وبعد المعارك التي خاضها مع العدو الـصهيوني، وبعـد             / تموز 12الجنديين االسرائيليين في    
نه من قصف المستوطنات في شمال إسرائيل وإجباره سـكانها          تكبيده له العديد من القتلى والجرحى، وبعد تمكّ       

الخ، ليس من شك بأن كل تلك األفعال ايجابية في مجـال القـضية الفلـسطينية                ... على االختباء في المالجئ   
تحسب لـحزب اهللا وتحسب إليران التي تقف وراءه، ولكن حتى تكون الرؤية كاملة، وحتى يمكن اعطاء حكم                 

ان في مجال القضية الفلسطينية، ال بد من دراسة الدور اإليرانـي فـي سـاحات أخـرى،                  دقيق على دور إير   
  .وأبرزها الساحة العراقية

، تم بموافقة إيران والتنسيق معها، وقد أعلن        2003 مارس عام    /من الجلي أن الغزو األميركي للعراق في آذار       
يركا أن تنجح في غزوها للعراق لوال التنـسيق         عن ذلك عدد من الساسة اإليرانيين واألميركيين، وما كان ألم         

اإليراني معها، ولكن األهم من ذلك، ماذا كانت نتائج ذلك الغزو على القضية الفلسطينية؟ كانت نتـائج الغـزو                
  :األمور التالية

  : تقسيم العراق-1
دستور الذي أقـره    من الواضح أن العراق يتجه الى التقسيم وستكون هناك فيديرالية شيعية في الجنوب حسب ال              

وهذه الفيديرالية كان وراءها الفصيل الشيعي الرئيـسي المـرتبط بـإيران، وهـو فـصيل                . البرلمان العراقي 
فهل يخدم تقسيم العراق القضية الفلسطينية أم يضرها؟ ال شك أنه يضرها ضرراً بالغاً ألنه               . عبدالعزيز الحكيم 

أن الغيت الجبهة الجنوبية بخروج مصر من هذا الـصراع          يلغي الجبهة الشرقية من الصراع مع إسرائيل بعد         
  .، وينهي آخر األخطار التي كانت تهدد إسرائيل1978بعد اتفاقات كامب ديفيد عام 

  : حل الجيش العراقي-2
بعد أن احتلت القوات األميركية العراق كان أمامها خياران بخصوص الجيش العراقي، أحدهما ابقـاء الجـسم                 

عراقي وتسريح بعض قياداته ذات الوالء الصدامي، وثانيهما تـصفيته كليـاً وتـسريح كـل                الرئيسي للجيش ال  
ومن البين أن الخيار الثاني كان في صالح إسرائيل بالدرجة األولى، وليس فـي صـالح الفـصائل                  . قطاعاته

يـار الـشيعي   المعارضة لصدام حسين، وهو ما أقدم عليه االحتالل األميركي والذي كان يفترض أال يمرره الت      
المرتبط بإيران إذا كان حريصاً على القضية الفلسطينية بشكل حقيقي، ألنه يتعدى هدف ازالـة نظـام صـدام                   

  .حسين، وهو الهدف الذي يبرر به التيار الشيعي المرتبط بإيران تعاونه مع الواليات المتحدة في غزو العراق
  : تدمير البنية التحتية في العراق-3

الـخ، ومـن    ...ركي بتدمير كل عناصر البنية التحتية في العراق، االقتصادية والعلمية والثقافية          قام الغزو األمي  
الـخ، وهـذا مـا يخـدم        ...مظاهر ذلك اغتياالت القيادات العلمية وأساتذة الجامعات ونهب المتاحف وتدميرها         

  .إسرائيل بالدرجة األولى، ويتعدى هدف ازالة نظام صدام حسين
ألطراف الشيعية المرتبطة معها في داخل العراق تتحمل المسؤولية الكاملـة عـن األفعـال               لذلك فإن إيران وا   

الثالثة السابقة وهي تقسيم العراق وحل الجيش وتدمير البنية التحتية، والتي تصب فـي خانـة دعـم الكيـان                    
ير العقيـدة القتاليـة     وكان من نتائج االفعال السابقة انتهاء خطر الجبهة الشرقية على إسرائيل وتغي           . الصهيوني

  .للجيش العراقي
فكيف يمكن أن نجمع ونوفّق بين صورتين متناقضتين إليران؟ في الصورة األولى، تدعم إيران إسرائيل وتهيئ                

وفي الثانية، تحارب إيران إسرائيل بواسطة حزب اهللا كمـا          . السبل لتمكنها من االستقرار كما حدث في العراق       
  .كامل على أن تكون الطائفة الشيعية وحدها هي المقاتلة في الجنوب اللبنانيحدث في لبنان، مع الحرص ال

يكون التوفيق بإدراك أن المقصود من قتال حزب اهللا للعدو الصهيوني في لبنان هو الدعاية والترويج إليـران                  
جرائم ايـران   والطائفة الشيعية على مستوى لبنان والعالم العربي واإلسالمي من جهة، ومن أجل التغطية على               

  .في العراق من جهة ثانية
  25/8/2006الحياة 
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  من يحلها؟... أزمة الفلسطينيين .68

  ماهر عثمان     
يشير االضراب الذي اعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في فلسطين انها ستطبقه اعتباراً مـن بدايـة                  

صوصاً بسبب عدم تـسلم مـوظفي الـسلطة         الشهر المقبل الى مدى تدهور الوضع االجتماعي للفلسطينيين، خ        
وكان واضحاً منذ فـوز حمـاس فـي    .  مارس الماضي/ آذار30رواتبهم منذ تسلم حكومة حماس مهماتها في   

االنتخابات العامة بغالبية مقاعد التشريعي ان اسرائيل ستجعل حصارها للسلطة الفلـسطينية ماليـاً واقتـصادياً     
  .صل فعالًوسياسياً اشد من ذي قبل، وهذا ما ح

وقد ادركت حكومة حماس انها لن تستطيع تصريف امور الحكم وتلبية احتياجات الفلسطينيين، خصوصاً دفـع                
رواتب الموظفين، في ظل الحصار االسرائيلي والدولي الخانق واشتراط الرباعية الدوليـة واسـرائيل عـدم                

بت الشروط الثالثة المعروفة، اي االعتراف      التعامل معها او السماح بوصول المساعدات الى حكومتها اال اذا ل          
ومن هنا  . بحق اسرائيل في الوجود ونبذ العنف واالعتراف باالتفاقات السابقة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل            

فقد دعت منذ البداية حركة فتح والفصائل االخرى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن فتح قـررت انهـا ال                    
  .الف مع حماس بسبب الفارق الكبير بين برنامجيهما السياسيينتستطيع الدخول في ائت

كان برنامج فتح هو برنامج رئيس السلطة محمود عباس، وهو يدعو الى المفاوضات وسـيلة وحيـدة إلنهـاء         
الصراع مع اسرائيل وتحقيق هدف اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ضمن حدود الرابع مـن                

 التي اشار اليها الرئيس االميركي جورج بوش غير مرة          1949، اي حدود الهدنة للعام      1967و   يوني /حزيران
على رغم انه ناقض ذلك باعطائه اسرائيل ضوءاً اخضر بضم الكتل االستيطانية الكبرى الثالث فـي الـضفة                  

  .الغربية، االمر الذي يمزق الوحدة الجغرافية للضفة
اوض والكفاح المسلح رافضة االعتراف باسرائيل ما لـم تعتـرف الدولـة             اما حماس فقد رأت الجمع بين التف      

وعموماً، لم تعط حماس اجابات ازاء الشروط       . العبرية اوالً بحقوق الشعب الفلسطيني خصوصاً حقه في العودة        
وقد عملت اسرائيل، قبل خطف الجندي االسرائيلي شاليت ولكـن          . الدولية يمكن للمشترطين اعتبارها مرضية    

وصاً بعد خطفه، على اعتقال وزراء حماس ونوابها ورؤساء البلديات المنتمين اليهـا او القـريبين منهـا                  خص
  .اضافة الى استهداف نشطائها بالقتل واالغتيال

في غضون ذلك، ال يوجد ما يبشر بإمكان تحقيق تقدم في حل االزمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني اجتماعياً                  
 اذ بينما تواصل اسرائيل غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على قطاع غزة يومياً وتـستمر               .واقتصادياً وسياسياً 

في حمالت االعتقال واالغتياالت الميدانية في الضفة الغربية ما زالت حركتا حماس وفتح عاجزتين عن تشكيل                
  .حكومة وحدة وطنية على اساس وثيقة التفاهم الوطني التي عرفت باسم وثيقة االسرى

ن هذا وضع خطير للغاية بالنسبة الى الفلسطينيين وأسوأ ما فيه، عدا ما يعانيه الناس بسبب توقف مـداخيلهم                   ا
وبطش قوات االحتالل بهم وانفالت الوضع االمني في قطاع غزة، هو عدم قدرة الفلـسطينيين علـى وضـع                   

  .موعد ممكناسرائيل في موقف يضطرها الى التفاوض معهم من اجل اقامة دولتهم في اقرب 
ان حماس الفائزة في االنتخابات ال يمكن لومها على ذلك الفوز او اتهامها بعرقلة اي امكانيـة للتفـاوض مـع         

فقد رفضت اسرائيل التفاوض مع رئيس السلطة عباس واعتبرت سلفه الراحل ياسر عرفات غير ذي               . اسرائيل
 اراضيهم احادياً كما يحلو لها مـن دون         صلة، ودرجت منذ ذلك على التصرف في حقوق الفلسطينيين ومصير         

  .رادع
وال يكمن حل االزمة الفلسطينية الداخلية في ان تحل السلطة الفلسطينية نفسها لتعود اسرائيل، قوة االحـتالل،                 
المسؤولة االولى واالخيرة عن شؤون الفلسطينيين وال في استقالة حكومة حماس او تنحـي رئـيس الـسلطة                  

  .ياًالمنتخب هو اآلخر شعب
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وال يمكن العثور على الحل اال بالعثور على سبب االزمة الحقيقي االصلي الكـامن وراء شـقاء الفلـسطينيين                   
ومـن  . وعذاباتهم، اال وهو االحتالل االسرائيلي البغيض الذي ينبغي ان ينهض المجتمع الدولي بمهمة انهائـه              

  .لشعب الفلسطينيالمؤكد ان الصراع على السلطة بين فتح وحماس ال يخدم مصالح ا
  25/8/2006الحياة 

  
  
  
  

  عنصرية إسرائيل تفوقت على النازية  .69
  جمال المجايدة  .د

على الرغم من تظاهر إسرائيل برغبتها الدائمة في السالم، عبر خطابها السياسي واالعالمي الكاذب المخـادع                
لتحريض ضد الفلسطينيين والعرب    في بعض وسائل اإلعالم العربية واالجنبية، إال انها التزال تمارس رسميا ا           

 وتشترط عليهم تغيير اسمائهم االسالمية وتحديدا احمـد         48بوجه عام، وتشن حمالت أشبه بالنازية ضد عرب         
  .ومحمد مقابل حصولهم على عمل في إسرائيل
أحـد  الذي يغطي أخبار الضفة الغربية والقدس في ) مورين ميهان(لن نضيف شيئا على ماقاله الكاتب اليهودي        

تقاريره اإلعالمية أخيراً إن الكتب المدرسية في إسرائيل، وكذلك قصص األطفال، كما ورد ذلـك فـي آخـر                   
الدراسات واالستطالعات األكاديمية، تصور الفلسطينيين والعرب بأنهم مجرمون وغوغائيون ومتشككون بهـم            

العرب هي القاعدة وليست االستثناء فـي       هذه النمطية السلبية عن الفلسطينيين و     . وبأنهم متخلفون وغير منتجين   
  . الكتب المدرسية اإلسرائيلية

كتابـاً للمراحـل االبتدائيـة      ) 124(تل في جامعة تل أبيب، علـى        -ففي دراسة قام بها البروفيسور دانييل بار      
ـ                 ب والمتوسطة والعليا في القواعد واألدب العبري والتاريخ والجغرافيا والمواطنـة، اسـتنتج بارتـل أن الكت

اإلسرائيلية تقدم الفكرة بأن اليهود يخوضون حرباً عادلة، وحتى إنسانية، ضد العدو العربي الذي يرفض القبول                
  . واالعتراف بوجود وحقوق اليهود في إسرائيل

لألسف الشديد لم يقم احد من الكتاب العرب المطبعين أو مؤيدي التطبيع بالتأمل لحظة واحـدة فـي خطـورة                    
راهية والعنف رسمياً ضد العرب من جانب حكومة اسرائيل التي تحرص فقط على جـرائم               التحريض على الك  

  .االبادة الجماعية ضد اللبنانيين والفلسطينيين
وقد أشار بارتل إلى أن الكتب اإلسرائيلية استمرت في تقديم اليهود بأنهم مجدون، شجعان، ومصممون على أن                 

لوطن بالطرق التي يعتقدون بأن العرب غير قادرين عليها، االمر          يتحدوا الصعوبات من أجل تطوير وتحسين ا      
الذي يوضح لنا مدى عنصرية إسرائيل في وصف تفوق العنصر اليهودي على ماعداه حتى لوكـان اليهـودي                  

  .تاجر مخدرات أو لصاً اختلس أرضاً او أمالكا عربية في فلسطين
 ركزت على أمجاد ماضي إسرائيل، وكيف أن        1970م   حتى عا  1950كتب الجغرافيا باللغة العبرية، منذ عام       

األرض ُأهملت ودمرت بواسطة العرب، إلى أن عاد اليهود من الشتات الذي أجبروا عليه، وأحيوها بمـساعدة                 
الرسالة الرسـمية اإلسـرائيلية فـي        .هذه هي المواد التي يتم تدريسها للطلبة االسرائيليين       . الحركة الصهيونية 

 صراحة على أن الفلسطينيين كانوا بدائيين، وأنهم أهملوا الوطن، ولم يـستثمروا األرض،              المناهج كانت تنص  
 عاما الى باقي دول     55ولم تشر في أي فقرة في النصوص إلى أن الفلسطينيين طردوا من بيوتهم منذ اكثر من                 

  .العالم وحرموا من العودة اليها حتى اآلن
ل، تم تأكيدها بشكل كبير في الكتب المدرسية، باستعمال أنماط سـلبية            هذه الرسالة، كما يقول البروفيسور  بارت      

وقحة، صورت العرب بأنهم غير متنورين، انطوائيون، قذرون، غير منتجين، ومحبطون وإضافة إلـى ذلـك،         
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كما ورد في الكتب المقررة، فالعرب كانوا بدواً متنقلين، ثأريين، مشتتين، فقراء، مرضى، قذرين، مـزعجين،                
  . نين وأنهم يحرقون ويذبحون ويخربون، وان من السهل استثارتهموملو

إن إسرائيل تصفكم في كتبها المدرسية بأنكم لصوص        : اننا نقول للمثقفين العرب المهتمين بالتطبيع مع اسرائيل       
 كذابون وقتلة محترفون، ألن الوصف لالنسان العربي جاء بلغة التعميم وليس التخصيص، ثم إنني أوجه سؤاال               

نعرف جميعا ان اسرائيل عدو، محتل، مغتصب شرير، ضـد          : الى بعض جهابذة التطبيع العربي مع اسرائيل      
وجودنا علي هذه االرض العربية، ولكن وبما أنكم من دعاة الحوار والتطبيع مع إسرائيل فـإنني اتحـداكم أن                   

 والتعايش، مع العرب او يشير الـى        تجدوا نصاً في الكتب المدرسية او الجامعية االسرائيلية يتحدث عن السالم          
  تعليم الطلبة االسرائيليين كيفية التعايش مع العرب؟ 

وتتبع اسرائيل في تربية النشء اسلوباً عنصريا معاديا للعرب، وهذا مايشير اليه كتـاب صـادر حـديثا فـي                    
  .)وجه بشع في المرآة(إسرائيل للكاتب والباحث أدير كوهن اسمه 

ول كيفية تنشئة األطفال في إسرائيل، تركز على كيفية التنشئة التاريخية التي تـرى              كتاب كوهن هو دراسة ح    
  . وتصور العرب الفلسطينيين، وعلى كيفية رؤية األطفال اليهود، للفلسطينيين

أحد فصول الكتاب ركز على نتائج استطالع لمجموعة من تالميذ الرابع والخامس والسادس األساسي لليهـود                
ل بحيفا، وطلب من التالميذ االجابة عن خمسة أسئلة حول سلوكهم تجـاه العـرب، وكيـف                 في مدرسة الكرم  

  :طبعاً،  لن يتخيل أحد كيف كانت النتائج التي جاءت على النحو التالي. ينظرون إليهم، وما عالقتهم بهم
  . )بأنه قاتل ومجرم ومخرب، وبأنه يخطف األطفال(من األطفال وصفوا العربي %  75  -
  . منهم قالوا إنهم يرون العربي كشخص قذر، بوجه مرعب%   80 -
من التالميذ قالوا إنهم يعتقدون بأن الفلسطينيين ليست لهم حقوق أيا كانت باألرض في إسـرائيل أو                 %  90  -

  . فلسطين
) 520( فوجد أن    1967كتاب لألطفال اإلسرائيليين نشرت بعد عام  ،       ) 1700( وأجرى كوهن أيضاً بحثاً على      

  : من هذه الكتب تضمنت إذالل الفلسطينيين ووصفهم بأوصاف سلبية، ووضع تحليال لهذه األوصاف
 كذابون،%  37إلى أنهم شريرون، و   %  52 كتاباً تشير إلى أن العرب يتصفون بالعنف، و        520من ال   %  66
  .إلى أنهم خونة% 27إلى أنهم متقلبون و% 28إلى أنهم جشعون و%  31و

 مؤلفي كتب األطفال هذه استطاعوا تكريس الكراهية تجاه العرب عن طريق تجريدهم من              وقد أوضح كوهن أن   
  .طبيعتهم اإلنسانية، وتصنيفهم بصنف آخر

استعملت كلمة قاتـل    : كتاباً، أحصى كوهن األوصاف التالية التي تقلل من إنسانية العرب         ) 86(وفي تحليل ل    
مـرة،  ) 21(مرة، ومـتعطش للـدماء      ) 17(يوان نجس   مرات، وح ) 9(مرات، وقبيح   ) 6(مرة، وأفعى   ) 21(

  ).13(مرة، وقاتل ) 17(وتاجر حرب
هذه النتائج المرعبة والمخيفة ألطفال إسرائيل الجدد، أهديها الى كل المطبعين العرب، واسألهم أال تدعو هـذه                 

على مواصلة مهمـة    النتائج إلى الصدمة؟ ألم تخيب كل توقعاتكم بإقامة حوار وتعايش مع إسرائيل التي تصر               
  القتل والتشريد ألهلنا في لبنان وفلسطين؟

  25/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  الهّوارة   اختصر .70
  فيصل سلمان  

  ؟ 1948ما هي الِعبر التي ُيفترض بنا ان نستخلصها من الحروب التي شنتها علينا إسرائيل منذ قيامها في العام 
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عدوانية وعن حقده على اللبنانيين خاصة، واعتباره لبنان بصيغته المتنوعة          الكثير عن نوايا هذا الكيان ال     .. قرأنا
  . والديموقراطية منافساً أساسياً وعدواً مبيناً

  . كل ما فعلناه اننا دفنا رؤوسنا في الرمال. حياداللم نعمل على إنشاء دولة مواجهة ولم نعمل على 
  . ضنا، ولم ننتبه إلى التفكك الذي اصابنالم ننتبه إلى اآلخرين وهم يخوضون حروبهم من فوق أر

ومع ذلك، كمن ال ينام على ضيم، لم نزل نهد ونقد حتى توسع الفتق، وقرر من قرر فينا االنكفاء فيمـا قـرر                       
  . اآلخر المواجهة

  . خيار استراتيجي صائب لكنها تتطلب الكثير.. المواجهة
 عن الحلفاء، ثم نبني جيشاً مقاتالً، ثم مجتمعاً مقاتالً فاقتصاداً           نبدأ أوالً في االتفاق ثم نبدأ في التحضير ثم نبحث         

  . قوياً وما إلى ذلك
  . كأن نلتزم اتفاقات الفصل ونعد العدة لحرب يشارك فيها الجميع. نتمسكن لنتمكن.. أو
 بها إذ    فليست غير فولكلور في ساحة الضيعة حيث القبضاي من يحمل البعكورة ويلوح            )الهوارة(الحرب  .. أما

  . تبدأ الدبكة
  .والهوان األكبر ان نتفرج في كل مرة على بلدنا تحت الركام. الهوان نفسه، ان ال نستعد للحرب انه

  25/8/2006السفير 
  

   إيرانية؟-إسرائيلية: الجولة المقبلة .71
   أنطوان شلحت

اكم إشارات إلى احتمال    ، تتر 2006 أغسطس/  آب 14منذ أن انتهت الحرب اإلسرائيلية الثانية على لبنان، في          
ال يهم متى في مواجهة إيران،      وأن تكون الجولة المقبلة من الصدام العسكري المسلح، التي ستخوضها إسرائيل            

ليس فقط بسبب ما تزعمه األولى بشأن دعم األخيرة غير المحدود، سوية مع سوريا، لمنظمة حزب اهللا، وإنما                  
ي اإليراني، الذي يشغل كذلك دوالً أخرى في المنطقة والعالم والـذي            أيضا على خلفية ما يسمى بالملف النوو      

  . وصل إلى مفترق طرق حرج للغاية، كما سنوضح الحقًا
المراسل الـسياسي لـصحيفة     ) 25/8/2006(ويتمثل آخر هذه الشواهد في ما كشف عنه النقاب اليوم الجمعة            

، إليعيزر شكيدي، قائدا لما أسـماه بجبهـة إيـران           هآرتس، ألوف بن، بشأن تعيين قائد سالح الجو اإلسرائيلي        
العسكرية، حيث ستكون وظيفته بلورة خطط حربية ضد إيران وإدارة هذه الخطط في حـال انـدلعت حـرب                   

لموساد ومع شـعبة االسـتخبارات العـسكرية        اوأوضح أن شكيدي ينسق خطواته مع جهاز مخابرات         . ضدها
  ).أمان(

ة ال تنفك تؤكد للمستوى السياسي اإلسرائيلي أن اإليرانيين ماضون بكل جهدهم            وكتب بن أن هذه الشعبة األخير     
  .في برنامجهم النووي، سواء في المنشآت العلنية والمعروفة أو عبر القنوات السرية

لكن أهم ما يقوله هذا المراسل أن الحسم بشأن عملية عسكرية ضد المنشآت اإليرانية النووية آخذ في االقتراب،                  
ء الظروف المستجدة التي تماطل فيها إيران في الوقت وهي تمضي في الطريق نحو نقطة الالعـودة                 في ضو 
ويدّل تعيين شكيدي، في رأيه، على أن إسرائيل باتـت          . وستكون هذه العملية إما أميركية أو إسرائيلية      . النووية

  .مستعدة الحتمال مواجهة مع إيران
 اإلسرائيلي األسبق، شبتاي شفيط، أن قـال وهـو يلخـص دالالت             في هذا السياق سبق لرئيس جهاز الموساد      

، إن هناك حقيقة واحدة مركزية متعلقة بهذه الحرب تغلغلت فـي            )2006 آب   21معاريف،  (الحرب على لبنان    
. وعي أصحاب القرار والرأي العام في جميع الديمقراطيات الغربية، وهي مركزية إيران في هـذه المعركـة                

ساطة يمكن القول إن حزب اهللا هو فرقة تابعة لجيش إيران منتشرة علـى طـول الحـدود                  وأضاف أنه بكل ب   
  .الشمالية اإلسرائيلية
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فـي  ) كافر(محاربة كل من هو غير مسلم       : وفي رأي شفيط فإن أيديولوجية إيران ومنظمة القاعدة هي واحدة         
  .قيق ذلكأما االختالف فهو في الوسيلة المتبعة لتح. سبيل جعل العالم إسالميا

 الجغرافـي الحـالي فـي       - هي محور االنتشار الـديني     -إيران، العراق، سوريا ولبنان   ) دول: (ومضى يقول 
/ والمحور القادم، بعد أن تصبح إيران دولة نووية عظمى، يتمثل في السيطرة المادية و             . اإلستراتيجية اإليرانية 

وبذا فإن إيران سيكون في مقدورها لـيس فقـط أن         . أو السياسية على الخليج الفارسي، دول الخليج والسعودية       
تفرض اإلسالم على طريقتها المخصوصة في هذه األماكن، وإنما أن تسيطر أيضا على ثلثي مصادر الطاقـة                 

األيديولوجية األصولية اإليرانية تؤمن أنه ال يوجد مكان إلسرائيل في العالم الـذي سـيتحول إلـى                 . في العالم 
 جديد فـي    )هتلر(كفاحي وحامل لواءها هو     ) كتاب أدولف هتلر  ( أيديولوجية مستلة من     وهذه... إسالمي شيعي 

  .شخص أحمدي نجاد
 يؤكد شفيط أن هذا القرار ال يضمن نزع سالح حـزب اهللا ولـم يخلـق                 1701ولدى انتقاله إلى تحليل القرار      

. لمطاف إلى جنوب لبنان   منظومة تضمن عدم تهريب سالح إيراني وسوري إلى هذه المنظمة يصل في خاتمة ا             
وتقتضي المصلحة اإلسـرائيلية بـأن      . بدأت تتناقص ) من الحرب (وهذا يعني أن الساعة الرملية للجولة المقبلة        

 -وفي كل األحوال من الواضح أن المواجهة اإلسـرائيلية        . تكون هذه الجولة سابقة المتالك إيران قنبلة نووية       
  . اإليرانية المباشرة آخذة في االقتراب

لكن معلّق الشؤون العربية في صحيفة هآرتس، تسفي برئيل، رأى في هذا السياق األخير ذاته أن تعامل األسرة                  
، بشأن وقف إطالق النار في الحرب على لبنان،         1701الدولية مع مسألة متابعة تطبيق قرار مجلس األمن رقم          

  . ا يتعلق مباشرة بملف إيران النووي اللبناني إلى م-ستكون لها انعكاسات تتعدى النزاع اإلسرائيلي
تترتب على سرعة تركيب القوة الدولية لجنوب لبنان        ): 2006 آب   21هآرتس،  (ومما كتبه في هذا الخصوص      

وذلك في حال طولبت األمم المتحـدة باتخـاذ         .  اللبناني، إلى الملف اإليراني    -أهمية تتجاوز النزاع اإلسرائيلي   
 وطريقة اتخاذه أرسلت إشارات إلى إيران أن من الجـائز أن ثمـة              1701رار  فإن ق ... قرار حيال هذا الملف   

لكن اآلن عندما تبتعـد الـدول       . رياحا جديدة تهب من مجلس األمن ويفضل اإلنصات إلى ما تحمله في طياتها            
 إيران  التي بادرت إلى هذا القرار عنه كما لو أن رائحة كريهة تنبعث منه، فمن المشكوك فيه أن يعزو أحد في                   

   .أية أهمية زائدة لمجلس األمن
وليس من الواضح بعد فيما إذا كان مجلـس األمـن           . من المعقول جدا أن ال تذعن إيران لمطلب مجلس األمن         

على استعداد لفرض عقوبات على إيران، لكن من شبه المؤكد أنه ليس في مقدور إيران أن تعتمـد علـى أن                     
ما يتصرف مع غيرها من الدول المحظية        إستراتيجية طويلة المدى، وفق   مجلس األمن سيكتفي بالكلمات فقط، ك     

  . وعلى ما يبدو فإن تكتيك المماطلة في الوقت الذي اتبعته إيران سيصل قريبا إلى نهايته. بغطاء أميركي
  25/8/2006 48عرب

  
  :كاريكاتير .72
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