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   مركزية فتح تفّوض عباس طرح مبادرة السالم العربية في األمم المتحدة .1
لجنة المركزية لحركـة فـتح      اختتمت ال  :عمان نبيل غيشان  نقالً عن مراسلها في      26/8/2006الحياة  نشرت  

اجتماعاتها في عمان باتخاذ مجموعة من القرارات تشكل في مجملها محاولة لترتيب اوراقها واستعادة المبادرة               
اذ فّوضت اللجنة الرئيس محمود عباس طرح مبادرة سياسـية          . على الصعد التنظيمية والوطنية وعملية السالم     

ة بيروت لحل النزاع مع اسرائيل، كما فّوضته إجراء مـشاورات مـع             في االمم المتحدة تستند الى قرارات قم      
الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالسرعة الممكنة، وفي الوقت نفـسه، قـررت اللجنـة عقـد                  

وعلى صعيد عملية السالم، قال عضو مركزية فـتح هـاني            . اشهر 6المؤتمر العام السادس لفتح في غضون       
قررنا ان يتقدم الرئيس عباس، باعتباره رئيساً للسلطة ولمنظمة التحرير، بمبـادرة     : انس برس الحسن لوكالة فر  

سياسية الى الجمعية العامة لألمم المتحدة لدى مشاركته في اجتماعاتها السنوية حيث سـيلقي كلمـة تتـضمن                  
 من تصريحات الحـسن  ويتضح .2002عناصر هذه المبادرة التي تستند الى قرارات قمة بيروت العربية العام         

 نريـد مـشاركة كـل       :أوالً العمق العربي، إذ   : ان التحرك الفتحاوي في المرحلة المقبلة سيركز على مستويين        
 الحشد الـدولي    :الدول العربية في تبني المبادرة ألن فتح تعتقد بوجوب اعادة تعريب القضية الفلسطينية، وثانيا             

ل تقوية عالقاتنا مع روسيا والصين واالتحاد االوروبي اليجاد توازن          الالزم لها لتحريكها باتجاه مطلبنا من خال      
وعلى الصعيد التنظيمـي     . االسرائيلي الذي يعرقل التوصل الى سالم في المنطقة        -دولي يلغي الفيتو االميركي   

نة قررت   اللج :وقال عضو اللجنة عبداهللا االفرنجي ان     . الداخلي، ناقشت مركزية فتح عقد المؤتمر العام للحركة       
وأكـد عـضو    .  مارس /انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة بعد ستة شهور، والتوجه الغالب ان يعقد في آذار             

قررنا استكمال االجراءات والتحضيرات لعقد المؤتمر، وتم تحديـد مواعيـد للمـؤتمرات             : اللجنة عباس زكي  
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أما على صعيد حكومة الوحـدة،       .االقاليمالفرعية النتخاب مندوبي المؤتمر من داخل الوطن وخارجه وفي كل           
فقال الحسن ان اللجنة المركزية فّوضت الرئيس عباس بدء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بغرض تـشكيل                

واضـاف ان   . حكومة وحدة تضمن مشاركة الجميع وتشكل أداة مهمة ورئيسة لمجابهة تحديات المرحلة المقبلة            
  .لة للعالم، وان تستند الى وثيقة األسرىمثل هذه الحكومة يجب ان تكون مقبو

 الظروف االن أصبحت مالئمة جدا      :اعتبر هاني الحسن ان   : اف ب نقالً عن    26/8/2006المستقبل  وأضافت  
بعد االنجـاز الكبيـر للمقاومـة       ... بعد الحرب على لبنان وانتصار المقاومة اللبنانية على العدوان االسرائيلي         

لقد بدا زمن عربـي ونحـن       . ولم يعد الزمن االميركي االسرائيلي يتحكم في المنطقة       اللبنانية تغيرت المعادلة    
 من خالل مناقشتنا الوضع الفلسطيني وجدنا ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنيـة شـرط        :وزاد الحسن  .متفائلون

ا هناك ازمة فـي     ان فتح ال تعتبر انها في ازمة وانم       . اساسي من ادوات المواجهة للمرحلة الدقيقة التي نمر بها        
الوضع العربي وفي القضية الفلسطينية عموما وقد احتجنا وقتا طويال لبحث آليات العمـل لكـي ال تجهـض                   

 المشكلة ليست بين فتح وحماس وانما هناك المشكلة تكمن فـي            :واكد الحسن ان   .المرحلة كونها تواجه خطرا   
 . هي المخرج االساسي النقاذ القضية الفلسطينيةكيفية انقاذ الوضع الفلسطيني ونؤكد ان خيار حكومة الوحدة

نبيـل  .عضو اللجنة المركزيـة د     أن   عمان كمال زكارنة  نقالً عن مراسلها في      26/8/2006الدستور  وذكرت  
شعث اعلن عقب الجلسة الختامية ان االجتماعات كانت ناجحة جدا مؤكدا عدم وجود اي نوع مـن الخالفـات                   

عث ان مركزية فتح شددت على ضرورة انهاء الحصار الذي وصفه بالمـدمر             وقال ش . داخل اللجنة المركزية  
وقال ان تشكيل حكومة وحدة وطنية يعتبر من الوسائل التي يجب ان تعجل في انهـاء                 .على الشعب الفلسطيني  

هذا الحصار داعيا االمة العربية واالصدقاء للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني لوضع حـد لهـذا الحـصار     
وقال ان اللجنـة المركزيـة التزمـت         . سرعة ممكنة وانهاء االحتالل مؤكدا رفض الحلول االنفرادية        باقصى

بالوحدة الوطنية وتحريم االقتتال الفلسطيني الداخلي والعمل على تطبيق وثيقـة الوفـاق الـوطني الفلـسطيني              
 واعادة بنائها واعادة تشكيل     واعالن القاهرة وصوال الى حكومة وحدة وطنية فلسطينية وتفعيل منظمة التحرير          

 .المجلس الوطني واتباع الحوار مع الحكومة الفلسطينية والفصائل االخرى
أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن حماس وفتح         :وكاالت نقالً عن ال   26/8/2006الخليج اإلماراتية   وجاء في   

بط وأسس ومحددات من أجل إنجاح      وأعلن هنية أمس، أن الحديث يدورعن ضوا      . لم تضعا أية شروط إلنجازها    
  .فكرة الحكومة االئتالفية

 اسماعيل هنية قـال انـه        أن غزة صالح النعامي  نقالً عن مراسلها في      26/8/2006الشرق األوسط   وأشارت  
يصر على تشكيل تلك الحكومة الوطنية رغم االعتقاالت وعمليات الخطف التي تعرض لهـا بعـض نـواب                  

 ال نريد خالفات اعالمية حول هذا الموضوع، نحن جميعاً نصر           :وقال.  في الضفة  ووزراء الحكومة الفلسطينية  
وحول قرار اولمرت، تجميد خطة االنطواء احادية الجانب، قال هنية ان هذا يعبـر               .على تشكيل هذه الحكومة   

ـ        :واضاف. عن التخبط الذي تعيشه الحكومة االسرائيلية      اتج عـن    هنالك تخبط في الحكومة االسرائيلية وهو ن
  .الحرب اللبنانية التي لم تحقق فيها اسرائيل اهدافها ال على الصعيد السياسي وال على الصعيد الميداني

اكد الناطق الرسمي باسم كتلة  :رام اهللا وليد عوضنقالً عن مراسلها في  26/8/2006القدس العربي وأوردت 
ومة سياسية الن الشعب الفلسطيني يخوض حرب حماس البرلمانية الجمعة بان الشعب الفلسطيني بحاجة الي حك

تحرير ضد االحتالل االسرائيلي، وان المشكلة في االحتالل وليست في مهنية الحكومة وقال البردويل للقدس 
العربي، ال يمكن الحديث عن حكومة تكنوقراط في هذه المرحلة الننا نقود عملية تحرير، ومشكلتنا ليست مهنية 

واضاف البردويل يجب ان تكون الحكومة القادمة حكومة سياسية اي ممثلة لجميع  .يناو وزرائنا غير مهني
وبشأن مساعي بعض االطراف اقناع حماس بالتخلي عن رئاسة الوزراء واسناد . الفصائل والتيارات السياسية

س ال  ان حماى شخصية مستقلة قال البردويل هذه هرطقة سياسية مرفوضة، ومشددا علىتشكيل الحكومة ال
واضاف  .يمكن لها التخلي عن هذا المنصب الذي منحها اياه الشعب الفلسطيني في االنتخابات التشريعية



 

 5

البردويل قائال حماس تسير مع البرنامج السياسي الذي ارتضاه الشعب الفلسطيني وهو المزج بين المقاومة 
هج الذي تتبناه حماس فيمكن له تشكيل والعمل السياسي، ومضيفا اذا كان هناك شخصية مستقلة تتبني هذا الن

ورحب البردويل بدعوة بعض اعضاء اللجنة المركزية  .حكومة فلسطينية جديدة النه يصب في نفس النهج
 الدعوة الجراء انتخابات ىوحول لجوء الرئيس عباس ال .لحركة فتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية
رات الداخلية لتشكيل حكومة يقبلها المجتمع الدولي وفق تشريعية ورئاسية مبكرة في حال فشلت المشاو

توصيات مركزية فتح قال البردويل هذا امر غير مقبول ودعوة مرفوضة، ومستبعدا ان يستجيب عباس لبعض 
 .الضغوط الداخلية التي تدفع بهذا االتجاه

  
   لتبرير حربها االقتصادية 1701إسرائيل تعيد تفسير القرار : بري .2

م رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إسرائيل بالسعي الى إعادة تفسير قرار مجلـس األمـن                 اته: بيروت
واستبعد في حديث مع صحيفة ذي فاينانـشل تـايمز          . لتبرير حربها االقتصادية ضد لبنان     1701الدولي رقم   

 يطالـب   1701أن القـرار    البريطانية التكهنات بنشر قوات دولية على الحدود بين سورية ولبنان، مشيراً الى             
 وكذلك طلب المساعدة مـن      ،لى أطراف ال تمثل الدولة    إالحكومة اللبنانية بتأمين حدودها لمنع تهريب األسلحة        

ن معلوماته هي أن الحكومة اللبنانية ال تطلب سـوى          أوأوضح  . لى ذلك إالمجتمع الدولي، إذا كان هناك حاجة       
وعما إذا كان يعتقد بأن نـزع        .لى شكل معدات جديدة في هذا المجال      المساعدة اللوجستية، اإلدارية والفنية، ع    

إن هـذا األمـر      :سالح حزب اهللا أصبح أمراً أقل ترجيحاً ألن قادته تشجعوا من انتصارهم في الحرب، قـال               
 لى أنه إذا لم تنفذ إسرائيل هذا القرار، على نحو صحيح، فإن المقاومة            إ وأشار   1701قرار  السيعتمد على تنفيذ    

  .نه حركة مقاومة وهناك حاجة إليه للدفاع عن لبنانأوأكد أن حزب اهللا أثبت  .قد تصبح خيار كل اللبنانيين
  26/8/2006الحياة 

  
  على فك الحصار   إسرائيل المفتي يطالب مجلس األمن بإرغام .3

لجـوي ضـد    سرائيل على فك حصارها البحـري وا      إلى إرغام   إدعا مفتي لبنان الشيخ قباني       :الخليج،  بيروت
لبنان، معتبراً أن انتهاك إسرائيل اليومي لألجواء واألراضي اللبنانية أعمال عدوانية تهدد القرار الدولي بنـشر                

وقال قباني إن توجس الدول من إرسال جنودها للمشاركة في قوات األمم المتحدة،              .الجيش اللبناني في الجنوب   
 فإن أخطار الحرب اإلسرائيلية على لبنان مجدداً ال بـد قادمـة          وبالتاليقرار  البسبب هذه األعمال يهدد بإفشال      

  .لتعويض هزيمتها وانتصار المقاومة عليها
  26/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الخارجيةىمم المتحدة ال بالقون يتمسك باألأ لبنان ىعل: الجميل .4

من  التمسك بمجلس األىبشدة علن نحرص أ يتعين أنهمين الجميل أسبق قال الرئيس األ : اليستير ليون،بكفيا
ن أوذكر  .ية عالقات ثنائيةأ ىال نعتمد علأ حدودنا وىالدولي بوصفه المحاور الدولي الوحيد لحل المشاكل عل

ضاف أو. 1701 تطبيق القرار ى عل كافياًالعنف قد يتفجر من جديد ما لم يظهر لبنان والمجتمع الدولي تصميماً
 . هويته اللبنانيةى صلته بطهران علىال تطغأن يضمن أيران إوم من سورية و حزب اهللا المدعىنه يتعين علأ
ن أن الحكومة وحدها هي التي يجب أن تمتلك السالح وأن الدولة وحدها هي التي يجب أن هذا يعني أضاف أو

  . تتخذ القرار بخصوص قضايا الحرب والسالم
  26/8/2006القدس العربي  
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  يتداول معلومات عنهواإلسرائيلي  الجيشترق السلكي حزب اهللا اخ: سرائيليةإصحف  .5
ن وحدة الهندسة التابعة لحزب اهللا تمكنت من أسرائيلية رتس اإلآقالت صحيفة ه : زهير اندراوس،الناصرة

رض أحاديث التي دارت بين الجنود والضباط في  األإلى واستمعت اإلسرائيليلجيش لاختراق الالسلكي التابع 
مر الذي  ورجالها يجيدون اللغة العبرية بطالقة، األ، مستوي عاٍلىن هذه الوحدة عللى أإالمعركة، الفتة 

 الصعيد نفسه نشرت صحيفة معاريف معلومات حول كراسات ىعل.حسن وجهأ ىتمام مهمتهم علإيساعدهم في 
ب اهللا في جنوب حد المواقع التابعة لحزأرشاد يستخدمها مقاتلو حز ب اهللا في لبنان، حصل عليها الجنود من إ

سرائيلي وعن كل وحداته وطرق التعرف عليها وتشمل تلك الكراسات معلومات مفصلة عن الجيش اإل .لبنان
وجاء في الكراسة معلومات عن وحدات الجيش الراجلة ومنها بعض الوحدات التي تعتبر . من خالل رموزها

 عن  كامالًوقد خصصت الكراسة فصالً .، ومعلومات عن وحدات مختارة في الوحدات الهندسية فيهاسرية
نواع الطائرات التي استخدمها في السابق أسرائيلي وتاريخه وتطور وحداته، وتفاصيل عن سالح الجو اإل

وتشمل كذلك عالمات ورموز ، سماء الوحدات الجويةأكما تشمل المعلومات  .نوالطائرات التي يستخدمها اآل
وجاء في . يضا معلومات عن الطائرات بدون طيارأ ويشمل الكراس تعريف وتمييز قائد الوحدة والطيارين،

 تتبع لشعبة االستخبارات العسكرية سرائيلية، عن وحدات سرية جداًالكراس معلومات، كما قالت الصحيفة اإل
لويته، ومكان مركز القيادة، أوقد خصص الكراس فصال للسالح البري، مع وصف ومعلومات عن كافة .  مانأ
لوية الراجلة ومسار كما ورد في الكراس معلومات وافية حول مسيرة االنضمام لأل .ع يعمل كل لواءي قطاأوب

سماء أية القواعد العسكرية تقام مع ذكر أ، وفي  فيهايشاركالتي تقدم المجند والفترة التي يحتاجها، والدورات 
سلحة المتاحة للقوات سرائيلي، واألاإلسلحة التي يستخدمها الجيش نواع األأويتناول فصل كامل . تلك القواعد

وتشير . سلحة الخاصة المتطورة األىسلحة حتبسط األأالراجلة وللوحدات المختارة ووحدات النخبة، من 
فواج سماء األأماكن القواعد وأ معرفة دقيقة عن النظام والتسلسل في وحدات المدرعات، عن إلىالمعلومات 

  .ورموز الوحدات المختلفة
  26/8/2006لعربي القدس ا

  
  الفصائل الفلسطينية في دمشق تبدأ استعداداتها النتخابات المجلس الوطني   .6

كشفت مصادر قيادية فلسطينية للخليج أن الفصائل الفلـسطينية بـدأت اسـتعداداتها              : يوسف كركوتي  ،دمشق
سـوريا ولبنـان   النتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وأكدت أنه من المرجح أن تجـري االنتخابـات فـي       

وأضافت هذه المصادر أن الكثير من الفصائل بدأت فعليـاً           .واألراضي الفلسطينية المحتلة نهاية العام الجاري     
وحسب ما ذكرت    .بإعداد قوائم مرشحيها إلى عضوية المجلس الوطني وتحضير البرامج االنتخابية والدعاوية          

 عـضواً مـن المجلـس،       30و 25 لها انتخاب ما بـين       المصادر القيادية الفلسطينية فإن مخيمات سوريا يحق      
وتوقعت هذه المصادر فوزاً كاسحاً لفصائل منظمة التحرير في حال ائتلفت في قائمة موحـدة، حيـث تـشكل                   
مخيمات سوريا ولبنان مناطق نفوذ لفصائل منظمة التحرير في حين أن حركتي الجهاد اإلسالمي وحمـاس ال                 

  .تمتلكان بنية تنظيمية مكتملة
  26/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  رفض إدخال طبيٍب لمعاينة الدويك على الرغم من وضعه الصحي المتدهورياالحتالل  .7

 أّن إدارة معتقل كفار يونا جّددت رفضها إلدخال أّي ،عزيز الدويك.أكّدت هيئة الدفاع عن د:  خاص،القدس
ل المحامي أحمد صفية، عضو هيئة الدفاع وقا .الدويك على الرغم من تدهورها.طبيٍب للكشف على صّحة د
إّن إدارة المعتقل اليمينّية المتطّرفة ما زالت ترفض السماح لطبيٍب انتدبته هيئة : للمركز الفلسطيني لإلعالم

الدويك وتقديم تقريٍر مفّصٍل حول وضعه الصحي وظروف اعتقاله .الدفاع عن النواب والوزراء للكشف على د



 

 7

وأضاف أّن هذا الموقف يعّد عصياناً وتحقيراً لقرار المحكمة العسكرية  . المتدهورةوانعكاساتها على صحته
الصهيونية نفسها الذي صدر قبل أسبوٍع، والذي أكّد على ضرورة إجراء فحوصات شاملة للدكتور الدويك، 

  . عنهوتزويد المحكمة بهذا الملف قبل يوم السبت، وضرورة تزويد هيئة الدفاع عن الدكتور بنسخٍة
 25/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الداخلية الفلسطينية تعلن تحقيق تقدم لإلفراج عن صحافيي فوكس نيوز .8

أعلن وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صـيام ان هنـاك نتـائج            : لندنمن   26/8/2006الشرق األوسط   نشرت  
 اجل االفراج عن صحافيي قناة فوكس       مشجعة في االتصاالت التي تجري مع جهات فلسطينية تبذل جهودا من          

 تجـري االتـصاالت     :وقال صيام للصحافيين امس    .نيوز االميركية المخطوفين في غزة منذ االسبوع الماضي       
 االمـور  :وتابع. والحديث مع جهات فلسطينية تبذل جهودا ومساعي لتأمين االفراج عن الصحافيين المخطوفين          

 هـذا سـابق     : سؤال حول الجهة التي قامت بعملية الخطف، قال صيام         وفي رده على   .في بدايتها لكنها مشجعة   
. ألوانه ويقتضي ان يظل سريا إلنجاح المساعي ونأمل ان يتم االفراج عنهما وهناك ما يشجع في هذا المجـال                  

.  االمور تسير حتى اللحظة باتجاه ايجابي      :وتابع.  ما يعنينا هو االفراج عن المخطوفين سالمين       :واضاف صيام 
طلبت رويترز من خالد ابو هالل المتحدث باسم وزارة الداخلية التعقيب على بيان صيام، فاكتفى بالقول انـه                  و

  .حدث تطور مهم وتقدم في هذه القضية
ونقلت وكالـة   . من جهته، عبر اسماعيل هنية رئيس الوزراء عن امله في ان يتم االفراج عن الصحافيين قريبا               

له ان موضوع الصحافيين المخطوفين يحتل كل االهتمـام، نبحـث فـي كـل               الصحافة الفرنسية عن هنية قو    
  .االتجاهات والخميس وجهت نداء لإلخوة الخاطفين اال يمسوهما بأذى ويفرجوا عنهما

طالبت الجمعية االميركية المسلمة امس بـاالفراج       : رويترزو ب   افنقالً عن    26/8/2006المستقبل  وأضافت  
وقال االمام مهدي براي، ان خطف صحافيين مـدنيين مهمتهمـا الوحيـدة             . ينفورا وبال شروط عن الصحافي    

اطالع العالم على الصعوبات في غزة ال يمكن تبريره بأي طريقة كانت ال مـن وجهـة النظـر الدينيـة وال                      
 الغاية ال تبرر الوسيلة وهـذا       :اضاف في لقاء صحافي في واشنطن امام مقر شبكة فوكس نيوز ان            .االخالقية

 .مل مرفوض تماماالع
  

   الفلسطيني تصريحات وزير الثقافة  تستنكرالرئاسة الفلسطينية .9
 استنكر مصدر مسؤول في ديوان الرئاسة الفلسطينية، أمس تصريحات وزير           : الوكاالت ، عبدالقادر فارس  ،غزة

ن دوالر لمكاتـب     مليـو  32 عطا اهللا أبو السبح، التي قال فيها، ان الرئاسة اقتطعت أكثر من              الفلسطينيالثقافة  
 وهو ما أدى الى عدم صـرف  ، مليون شيكل لتلفزيون فلسطين  119وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و     

  . رواتب كاملة للموظفين
واعتبر المصدر أن هذه المعلومات منافية تماماً للحقيقة وأن القائم بأعمال وزير المالية يعلم بأنه لم يكن بإمكان                  

ر مما تم صرفه للموظفين، وأن الرئيس كان قد جاب عدداً من الدول العربية التي أصـرت                 الرئاسة صرف أكث  
على تحويل بعض التزاماتها إلى حساب الرئاسة مباشرة، وبالتالي تحمل الرئيس مـسؤولية صـرف األمـوال       

 .للعاملين والمتقاعدين والحاالت اإلنسانية
  26/8/2006عكاظ 

  
  معبر رفح ة فتح يرحب باعادالحكومة الفلسطينية  .10

افتتح معبر رفح الحدودي أبوابه للمسافرين المغادرين والقادمين الي قطاع غزة صباح             :غزة من أشرف الهور   
محمد عوض أمين عام مجلـس      .ومن جانبه رحب د    .الجمعة واستمر العمل به الي نحو الساعة السادسة مساء        



 

 8

ن الحكومة الفلسطينية ترحب بالقرار، ومعرباً عـن        معبر في االتجاهين، موضحا أ    الالوزراء بقرار إعادة فتح     
 . قطاع غزة وأن يتم حل هذه األزمة بشكل جذري         ىأمله أن يكون المعبر مفتوحاً علي الدوام للمسافرين من وال         

وأشار عوض الي أن وزارة الداخلية أخذت الترتيبات الالزمة لتسهيل عملية تنقل المسافرين، والسيطرة علـي                
ونوه عوض الي أن اللجنة الفلسطينية المكلفة بإعداد اتفاقية جديدة لمعبر رفح في حالة               . المعبر األمن في منطقة  

انعقاد دائم، موضحاً أنه سيتم استشارة عدد من الخبراء الدوليين حول االتفاقيـة، موضـحا أن االنتهـاء مـن                    
 .لتشغيل المعبر الشهر المقبلإعدادها سيكون في وقت قريب، حيث من المفترض أن تنتهي االتفاقية السابقة 

  26/8/2006القدس العربي 
  

  المقاومة تقنص جندياً وتصيب ناقلة عسكرية وتقصف عسقالن  .11
كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهـة       ان  :  وكاالت  نقالً عن  غزة من 26/8/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

جي باالشتراك مع   . بي.  وعن إطالق قذيفة آر    الشعبية أعلنت عن قنص جندي إسرائيلي في دير البلح بالقطاع         
  . أطلقت سرايا القدس صاروخاً على عسقالنحين  ، فيكتائب األقصى على ناقلة لجنود االحتالل

كتائب أبوعلي مـصطفى    ان  يحيى المدهون   مراسلها   نقالً عن  غزة   من 26/8/2006الحياة الجديدة   وأوردت  
  .سوفيم شرق القرارة بصاروخ من نوع المصطفىأعلنت عن قصف مهبط الطيران العسكري في كي

 
  يزور نبيه بري الستعراض األوضاع أبو العينين .12

من الطبيعي ان : بري التطورات مع امين سر حركة فتح في لبنان سلطان ابو العينين الذي قالنبيه عرض 
ا اليه بدورنا رؤيتنا نلتقي الرئيس بري لنقف منه على ما عاشه لبنان خالل فترة الحرب وما ينتظره، ونقلن

وللرئيس بري رؤية واضحة نحترمها ونقّدرها، ومن وقت الى آخر ال بد من ان . ومشاهداتنا عن هذه الحرب
وفي الوقت نفسه نقلنا اليه تحيات القيادة الفلسطينية واللجنة المركزية، . نزوره لنطلع منه على كل المستجدات

وأكدنا لدولته حرصنا التام على ان يعود لبنان . لداخلية داخل فتحواطمأن الى سير الوضع الداخلي واالمور ا
 .معافى ويتخلص من كل آثار العدوان

  26/8/2006المستقبل 
  

   مليارد شيكل إلعداد الجيش للحرب القادمة 30وزارة األمن تطالب بـ .13
زارة الماليـة، أن    يتضح من الخطة التي بلورتها وزارة األمن، والتي ستعرض األحد، على رئيس الحكومة وو             

.  مليارد شيكل من ميزانية السنة القادمة      30إعداد الجيش للحرب القادمة سيكلف اإلقتصاد اإلسرائيلي ما يقارب          
 مليارد شيكل في    45 مليارد شيكل، بالمقارنة مع      55وفي هذه الحالة فإن ميزانية األمن للعام القادم ستصل إلى           

ر الضباط فإن عدم الموافقة عليها يعني أن الجيش لن يكـون جـاهزاً              وبحسب وزير األمن وكبا    .العام الحالي 
وفي المقابل، نقل عن مصادر في وزارة المالية، قولها أنه في حال المصادقة على هذه الخطة                 .للحرب القادمة 

وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أنه سيكون مـن الـصعب تمريـر              .ئهافإن الطبقات الضعيفة ستتضرر جرا    
  .نية الدولة في الكنيست، في حال الموافقة على الخطةميزا

  25/8/2006 48عرب
  

  فتح مدرسة حرب العصاباتاسرائيل تعيد  .14
افادت مصادر اسرائيلية مطلعة ان الجيش االسرائيلي عاود فتح مدرسة           : من محمد هواش والوكاالت    –رام اهللا   

  وتأتي هذه الخطوة في اطار استخالص العبر  .تعليم اساليب حرب العصابات التي كان اقفلها قبل ست سنوات
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  .والدروس العسكرية بعد الفشل الذي مني به الجيش االسرائيلي في حربه على لبنان
  26/8/2006النهار 

  
  األربع األخيرة االسرائيلية  أداء الحكومات حولسنيه يدعو للجنة تحقيق رسمية  .15

 شرح فيها نتائج الحرب وهاجم عمليـة اإلنـسحاب          ،هأرسل رئيس كتلة حزب العمل، رسالة إلى أعضاء حزب        
راك، كما وجه انتقادات شديدة لحكومتي شارون اللتين، برأيه، لم تهتما بمعالجـة             اأحادية الجانب التي قام بها ب     
كما أشار في رسالته إلى أن أعمال اإلحتجاج لجنود االحتياط سوف تتواصل فـي              . تهديدات حزب اهللا في حينه    

كما يقترح عدم االكتفاء بفحص أداء الحكومة الحالية في الحرب، وإنما يجب إجراء تحقيق في                .بةاألسابيع القري 
، ولذلك يوصـي بتـشكيل لجنـة        2000تخصيص الموارد وإدارة الحرب وسياسة الحكومات األربع منذ العام          

والتأهيـل  كما يقترح أن يتم فحص جاهزية الجيش  للحرب، من جهـة المعـدات والتـسليح                  .تحقيق رسمية 
والتدريب، والمؤهالت القيادية، وكذلك مدى جاهزية الجبهة الداخلية على تحمل آالف الصواريخ، وقدرتها على              

  .البقاء في المالجئ أو في مركز البالد ألسابيع
  26/8/2006 48عرب

  
  الصراع هو على مناطق وليس حضارياً : أوري ساغي .16

رائيلي، سابقاً، أن حزب اهللا في لبنان يشكل ظـاهرة لمـشكلة            اعتبر رئيس شعبة اإلستخبارات في الجيش اإلس      
سرائيل لم تعالج أموراً كثيرة في حملتها أألخيرة، بضمنها سورية وإيران، إال            واعتبر أن ا  . إقليمية أوسع بكثير  

 ن لدى الجيش مشكلة في التنظيم وفي التحكم وتفعيل القيادات،         بأ ،وأضاف. أن القصد هنا ليس العمل العسكري     
 فـي أعقـاب الحـرب     قائال أنـه وأضاف .وبرأيه هناك أمور مقلقة تلزم بأجراء فحوصات ومعالجات جذرية       
 في قدرات الجيش    ا هناك هبوط  لفت إلى أن  و .بالذات، بإمكان إسرائيل فتح أبواب جديدة للمفاوضات مع سورية        

المسألة الفلسطينية، فقال إنه كان     وأما ما يتصل ب   . بسبب حقيقة انشغاله بأمور أخرى في السنوات الست األخيرة        
 هو على منـاطق      في نهاية األمر   ن الصراع أ أعتبر أن   و. من األجدر استكمال اإلتفاقيات مع دول الجوار أوالً       

  .وليس صراعاً حضارياً
  25/8/2006 48عرب

  
  هبوط حاد في شعبية القيادة االسرائيلية   .17

 نشرتهالذي  لرأي  ااستطالع  ، أن    أمس  ذكرت رونوتيديعوت أح أن  : الناصرة من   26/8/2006 الحياة   نشرت
 فـي المئـة     3 في المئة مقابل     25ل موفاز على    ومرشحين لوزارة الدفاع، حص   الالمستطلعين بين   أوضح خيار   

 الى االستنتاج بأنه لو تنافس بيرتس على هـذا المنـصب   الصحيفةلبيرتس، ما حدا بمعلقة الشؤون الحزبية في       
 69الى ذلك، اعتبر     . أهل لمنصب رئيس الوزراء    هرأى واحد في المئة أن    فيما  . لعصاأمام عصا مكنسة لفازت ا    

 حـالوتس   - بيـرتس    -في المئة من اإلسرائيليين االحتجاج الذي يقوده جنود االحتياط المطـالبين أولمـرت              
قـط ايـدوا     في المئة ف   30 مقابل   ، في المئة منهم تعيين لجنة تحقيق مهنية       57وأيد  . باالستقالة خطوة صحيحة  
في غضون ذلك، اتهم سكرتير حركة السالم اآلن اليسارية ان الغـرض الحقيقـي               .تشكيل لجنة تحقيق رسمية   

إلحباط خطة تجميع المستوطنات في الضفة الغربيـة        ،  وراء نشاط جنود االحتياط اعادة اليمين الى سدة الحكم        
  .رفض أي انسحاب من االراضي الفلسطينيةو

% 41إلى أن االسـتطالع أفـاد بـأن    : ةالناصر من 26/8/2006الغد األردنية اسل  مر برهوم جرايسي ولفت  
إنه يجب الحفاظ على    % 28يدعون إلى إجراء مفاوضات مع محمود عباس، والحكومة بقيادة حماس، فيما قال             
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فـي   و .إلى إخالء غالبية المستوطنات   % 9بينما دعا   إلى إعادة احتالل قطاع غزة،      % 16الوضع القائم، ودعا    
، وهي نـسبة    %35فيما أيدها   عن معارضتهم إلجراء مفاوضات،     % 62مسألة المفاوضات مع سورية، أعرب      

  .مرتفعة قياسا باألجواء السياسية السائدة اليوم في إسرائيل
شلومو افينيري، المدير السابق للخارجيـة        أن :ا ف ب، ا ب، رويترز      نقال عن    26/8/2006 السفير   وذكرت

 ان  الفتا إلـى  ان األزمة خطيرة الى درجة ان الحكومة محكومة بالسقوط خالل فترة معينة،             بر  أعتاالسرائيلية،  
سبب األزمة ال يعود فقط الى نتيجة الحرب على لبنان، انما يعكس غياب الثقة بكل الطبقـة الـسياسية التـي                     

 .يطاولها الكثير من الفضائح وتتألف من قياديين سيئين يعينهم مسؤولون في الحزب
  

   من تهم التحرشكتساف عاتب ويؤكد أنه بريء .18
قال كتساف، إنه شعر في األيام األخيرة، وتحديداً مع بدء الشرطة التحقيق معه، بأنه يتعرض إلعدام                : الناصرة

من دون محاكمة قانونية، مؤكداً أنه بريء من التهم الموجهة له، معاتباً الكنيست على تسرع بعض أعـضائها                  
 وأشـار   .ه قبل أن تنظر المحكمة أو حتى قبل أن تبت الشرطة في الشبهات المنسوبة اليه              في النطق بالحكم ضد   

أنه يستغرب تأخر الشرطة في التحقيق، مضيفاً أنها فعلت ذلك حتى من دون أن تكون لديها شكوى رسمية                  إلى  
حقيق معه في مواجهة     أبلغ محققيه استعداده ألن يتم الت      ه أن ،وكانت يديعوت احرونوت أفادت   . من المدعّية ضده  

في غضون ذلـك،     .، وأنه لن يعارض فحص ادعاءاته بواسطة آلة كشف الكذب         مشتكيةمباشرة مع الموظفة ال   
 .اشتكت محامية الموظفة أمس للشرطة بأن مجهولين اقتحموا بيتها خالل الليل وسرقوا بعض محتويات حقيبتها              

 فـي المئـة     33 مقابل   ، كتساف الى االستقالة   ، دعوا يين في المئة من اإلسرائيل    55يشار في هذا السياق إلى أن       
 في المئة بيريز، تاله الحاخام األكبر سابقاً يسرائيل الو،          38اختار  وحول خالفته   . قالوا إنه ليس مضطراً لذلك    

  .ثم رئيس الكنيست السابق رؤوفين ريبلين
  26/8/2006الحياة 

  
  لحسنةإسرائيل كذبة شيطانّية خدعت ذوي النوايا ا: حاخام .19

رأى حاخام من جماعة اليهود المتّحدون ضّد الصهيونية، أّن الكيان الصهيونّي ما هو إال كذبة : القدس المحتلة
 وأعتبر أن اليهود .شيطانّية خدعت ذوي النوايا الحسنة حول العالم، وأقنعتهم بدعم هذا الكيان الشرير والبغيض

 كبير  تؤكد عدم رغبة،همالوثائق التي بحوزت إلى أن وأشارالكيان، هذا قبل قيام كانوا في وضع أفضل 
  .دولة يهوديةبوجود حاخامات اليهود في القدس 

  25/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 صواريخ المقاومة تهجر طالب سديروت  .20
ذكرت يديعوت احرونوت أن المئات من أولياء األمور تقدموا بطلبات خاصة للمدارس في سديروت من اجل 

 ماح ألطفالهم بالدراسة خارج مدارس المدينة وذلك على ضوء استمرار سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية الس
  19/8/2006البيان  

  
   شمال فلسطين مرتٌع للدعارة لترفيه قوات اليونيفلستوطناتم .21

 15ّن وصول حذّرت مؤسسة تُعنى بقضايا االتجار بالنساء، في رسالٍة بعثت بها إلى أولمرت، من أ: بيت لحم
 الشمال إلى مركٍز الستغالل النساء واالتجار بهّن وستطناتألف جندّي أممّي إلى المنطقة الحدودية ستُحّول م
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وحثّت على اإلسراع في إصدار القانون الذي يحظر االتجار بالبشر، الذي وافقت عليه . من أجل البغاء
  .الكنيست بالقراءة األولى

، محذّرةً من كارثة اجتماعية متوقّعة إن لم يتم هذه المستوطنات تأهيل وطلبت إدراج الموضوع ضمن خطة
  .التحّرك من أجل ذلك

  26/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  عائالت عناصر من جيش لبنان الجنوبي المنحل يهربون إلى إسرائيل  .22
صر ما كان يسمى جيش لبنان       لبنانياً من عائالت عنا    25قالت يديعوت أحرونوت الصادرة أمس، أن ما يقارب         

الجنوبي، قد عبروا الحدود إلى إسرائيل في األيام الثالثة األخيرة، للقاء أبناء عائالتهم الذين هربوا إلى إسرائيل                 
  . سنوات6قبل 

  25/8/2006 48عرب
  

   نصر اهللاتمتدح أغنية فلسطينية  إسرائيل تمنع .23
 فرقة غنائية في    هاسن نصر اهللا بوصفه صقر لبنان، أطلقت      أغنية تمتدح ح  االسرائيلي لمنع    سارع االحتالل    :أ ب 

 مثيرة للفوضى، وبأنـه     هانأ المتحدث باسم الشرطة     حيث أعتبر . الضفة الغربية، سرعان ما لقيت شعبية كبيرة      
  .سيتم مصادرة االشرطة واالقراص التي تحتوي عليها

  26/8/2006السفير 
  

  شّرد سكّانهااالحتالل يقتحم نابلس ويدّمر بناية سكنية وي .24
اقتحمت قوات االحتالل فجر اليوم السبت مدينة نابلس وانتشرت في عدة أحياء سكنية قبل أن تحاصر بناية في 

وطالب جنود االحتالل عبر مكبرات الصوت ، منطقة الجبل الشمالي بدعوى تحصن عدد من المقاومين بداخلها
وأضافت تلك المصادر أن جرافات االحتالل . جاراتسكان البناية بإخالئها وسط إطالق نار كثيف وأصوات انف

 شقة سكنية، كما تعمدت اآلليات العسكرية الصهيونية 20هدمت البناية المكونة من عدة طوابق وتضم أكثر من 
وأشارت المصادر إلى أن قوات االحتالل  .تدمير وتكسير عدد من سيارات المواطنين المتوقفة في المنطقة

المخالة ومن بينهم عدد من النساء واألطفال  على البقاء في الشارع بالرغم من الخطر أجبرت سكان البناية 
  .المحدق بهم جراء تواصل عمليات إطالق النار

 26/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  أكثر من مائتي شهيد منذ بداية العدوان اإلسرائيلي على القطاع .25
 44، بيـنهم    202 أن عدد الشهداء الفلسطينيين وصل إلـى         ،ميقال تقرير أم  :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  

طفالً منذ بدء العملية العسكرية المسماة أمطار الصيف في الثامن والعشرين من شهر حزيران، في حين قتـل                  
وطبقاً للتقرير الذي أصدره مكتب الشؤون اإلنسانية فـي          . في الفترة نفسها   26جندي إسرائيلي واحد وأصيب     

فقد اضطر اآلالف من الفلسطينيين ألن يفروا من بيوتهم نتيجـة           ) أوتشا(حتلة التابع لألمم المتحدة     األراضي الم 
 120واشار التقرير الى ان االسرائيليين دمـروا        . لالجتياحات العسكرية اإلسرائيلية المستمرة والقصف الشديد     

  . مبنى الى التضرر160ى تعرض مبنى فلسطينياً بما فيها البيوت وورشات العمل والدفيئات باالضافة ال
  26/8/2006األيام الفلسطينية 
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 خطة لتحسين الظروف بالتعاون مع الحكومة اللبنانية : مخيم عين الحلوة في األونروا .26
قام نائب مفوض عام وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين ـ أونروا فيليبو غراندي أمس بزيارة تفقدية لمخيم عين 

اللها على األضرار التي لحقت بعدد من المباني السكنية واألماكن في المخيم ابان الحلوة في صيدا اطلع خ
وقال  .ورافقه في الجولة مدير عام األونروا في لبنان ريتشارد كوك. العدوان االسرائيلي األخير على لبنان

لبنان، وستعمل لتحسين غراندي اثر الجولة، ان وكالة األنروا باقية وستكون في خدمة الالجئين الفلسطينيين في 
ونوه باحتضان المخيمات . الظروف المعيشية لهم في اطار خطة متكاملة وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية

الفلسطينية للنازحين اللبنانيين من مناطق الجنوب رغم الظروف المأسوية التي يعيشها أبناء هذه المخيمات 
: وقال .ه في الشرق األوسط بدالً من النزاعات والصراعاتداعياً ألن يكون هذا التضامن نموذجاً يحتذى ب

سوف يتواصل النقاش مع الحكومة اللبنانية من اجل هذه الغاية اذ لمسنا كل دعم للمبادرة التي بدأنا بها قبل 
 .الحرب لتحسين أوضاع المخيمات، وهي ستستكمل ضمن خطة متكاملة في اطار اعادة اعمار لبنان كله

  26/8/2006المستقبل 
  

 قاضي قضاة فلسطين يحذر من المحاوالت اليهودية للمس باالقصى .27
 حذر الشيخ تيسير التميمي من المخاطر المحدقة بالمسجد االقصى، وقال ان هناك ثالثين : بترا–القاهرة 

وناشد التميمي في .جماعة يهودية متطرفة تخطط لهدم المسجد واقامة الهيكل المزعومهيكل سليمان على انقاضه
الحديث الذي نشر في القاهرة منظمة المؤتمر االسالمي ولجنة القدس حماية المسجد ، مثلما ناشد االمم المتحدة 
القيام بمسؤولياتها وممارسة الضغوط على سلطات االحتالل االسرائيلي من اجل التوقف عن سياسة التهويد 

حرم االبراهيمي قد اصبح مهينا للغاية واضاف ان الوضع في ال.التى تمارسها في القدس واالراضي المحتلة
 .حيث خصصت سلطات االحتالل اكثر من ثلثي الحرم لليهود ولم تبق سوى اقل من الثلث للمسلمين
 26/8/2006الدستور 

  
   باع ذخيرة للجهاد االسالمي48عربي من الـ .28

 في حيفا امس الجمعة قدمت النيابة العامة االسرائيلية في المحكمة المركزية  :الناصرة ـ زهير اندراوس
. الئحة اتهام ضد مواطن من ام الفحم، بتهمة االتصال مع ناشط في الجهاد االسالمي وبيع ذخيرة عسكرية له

وكانت المخابرات قد اعتقلت المتهم بعد تحقيق سري جمعت خالله االدلة، بما فيها وثائق حول المكالمات 
وبناء علي ما جاء في الئحة االتهام قال المتهم للناشط  . الذخيرةالهاتفية التي تمت بين الطرفين والمتعلقة ببيع

الناشط طلب من . في الجهاد االسالمي انه علي استعداد الن يبيعه ذخيرة، ووعده بتوفير كل ما يحتاجه منها
 شيكل ثم قام بإخفائها في مكان آمن ثم باعها 4.5 ودفع ثمن كل رصاصة ، االف رصاصة مسدس5المتهم 
وتتحدث الئحة االتهام عن صفقة اضافية تم فيها  . شيكل لكل رصاصة4.6 في الجهاد االسالمي بقيمة للناشط

  . شيكل لكل رصاصة غير هذه الصفقة لم تخرج الي حيز التنفيذ4.7بيع رصاصات بقيمة 
  26/8/2006القدس العربي 

  
   ضد جدار الفصل العنصريةمظاهر .29

م، المئات من المواطنين، من بينهم العـشرات مـن المتطـوعين            تظاهر في بلدة الخضر غربي مدينة بيت لح       
األجانب وذلك احتجاجا على بناء جدار الفصل العنصري، ولدى وصول المحتجين الذين اعتادوا على تنظـيم                
مثل هذه المسيرات كل يوم جمعة منذ أكثر من ثالثة أشهر اعترضهم الجنود اإلسرائيليون ما أدى إلى وقـوع                   

ي بين الطرفين ومن ثم قام الجنود بإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه المشاركين لتفـريقهم                مشادات باأليد 
  . مما أدى إلى إصابات ثالث فتيات بحاالت غثيان تمت معالجتهن ميدانياً
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  26/8/2006الخليج اإلماراتية 
  
 

 مرور آالف العالقين بعد فتح معبر رفح ليوم واحد فقط .30
ون الدوليون في معبر رفح لمدة يوم واحد فقط امس ما سـمح بمـرور آالف المـسافرين                   فتح المراقب  -غزة  

 فلسطيني من مغادرة القطاع باتجاه األراضي المصرية ودخول أكثر 1300وتمكن نحو  .العالقين في االتجاهين
 الحـدود،  خالل الفترة نفسها في وقت كان يحتجز فيه آالف الفلسطينيين على الجانب المصري من 1000من 

من جانبها، قالت الناطقة باسم المراقبين األوروبيين ماريا تيليريا إن المعبر فتح أبوابه للمغادرين والقادمين من                
وكان مدير معبر رفح سمير أبو نحلة قال إن بعثة المراقبين األوروبيـين   .وإلى غزة، لمدة عشر ساعات فقط

الفتا الى  أن المـراقبين  . ولها على موافقة الجانب اإلسرائيليأبلغت الجانب الفلسطيني بقدومها للمعبر بعد حص   
وأوضح أنه سيتم العمل على إدخال  .طلبوا منع مظاهر الفوضى التي عمت خالل فتح المعبر أالسبوع الماضي

آالف الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري، بينما سيسمح للطالب وحاملي التحويالت العالجية واإلقامات             
  .غادرة القطاعبم

  26/8/2006الغد األردنية 
  

  انطالق حملة قوافل الخير من جنين إلى رفح .31
أعلن مدير مكتب تنسيق هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية في الضفة الغربية عن انطالقة حملة قوافل الخير من 

 برامج إغاثة عاجلة بدأت جنين إلى رفح التي تنظمها هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية، وذلك في إطار سلسلة
  .الهيئة بتنفيذها، دعما للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة

وكشف وزير الشؤون االجتماعية، عن قرار اتخذته الوزارة بموافقة مجلس الوزراء، يقضي برفع سلم 
دد أفراد األسرة، وهو شيكل لكل أسرة يزيد مع زيادة ع228المساعدات لألسر الفقيرة، بحيث يكون حده األدنى 

  .ألف عائلة45مليون شيكل شهرياً بدالً من سبعة ماليين شيكل، وتستفيد منه 15ما يكلف خزينة الدولة 
 26/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 بنك البريد االسرائيلي يوقف التعامل مع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها  .32

ة ان بنك البريد االسرائيلي الذي يتم من خالله تحويل الضرائب قالت مصادر مطلع:  خليل العسلي-رام اهللا 
التى يدفعها الفلسطينيون لوزارة المالية الفلسطينية وفق اتفاق باريس االقتصادي بين السلطة واسرائيل قد بعث 

الية برسالة الى وزارة المالية يبلغها بقرار وقف التعامل بدون ابدء اية اسباب، واعتبرت مصادر مصرفية وم
 .محلية مختلفة ان هذا االجراء سيعمق االزمة المالية واالدارية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية
 26/8/2006الدستور 

  
   تستغل االتفاقيات للضغط على الفلسطينيناسرائيل  :وزير االقتصاد السابق .33

من االفضل لوسارع الجانب قال وزير االقتصاد السابق مازن سنقرط انه كان :  خليل العسلي-رام اهللا 
الفلسطينى الى فتح ملفات االتفاقيات االقتصادية مع اسرائيل وتعديلها على اقل تقدير النها لم تاخذ بعين 
االعتبار المصالح االقتصادية الفلسطينية ، مؤكدا ان اسرائيل تستغل هذه االتفاقيات للضغط على الفلسطينين 

 مليون دوالر مستحقات السلطة 500يث تقوم اسرائيل باحتجاز اكثر من بين الحين واالخر كما يحدث حاليا ح
وقال سنقرط ان على الفلسطينيين التركيز  .الفلسطينية ، اضافة الى عرقلة وصول المساعدات المالية للسلطة 
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ب اكثر على العمق العربي لال قتصاد باعتباره العمق االستراتجي المنطقى لهذا االقتصاد الناشئ وان تنص
 .جميع الجهود لتعزيز التوجه شرقيا نحو العالم العربي وليس غربا باتجاه اسرائيل

 26/8/2006الدستور 
 

     أوطانهمملك البحرين يحذر من االستقواء بالقوى الخارجية على  .34
ن وحـدة كـل مـن الفلـسطينيين واللبنـانيين           أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة         أ:  بترا -القاهرة

 وقال آل   . لهم أفضل يمكن العرب من تقديم دعم       أنعراقيين واتفاقهم على كلمة واحدة داخل بلدانهم من شأنه          وال
ـ  أمله عن   أعرب العربية لكنه    لألمةتشكل القضية المركزية بالنسبة     الفلسطينية   القضية   خليفة إن  ن يتكـاتف   أ ب

.  مخـرج للفلـسطينيين    إيجـاد قدرته على   نه يثق بحكمته وب   إ عباس الذي قال     محمودالفلسطينيون خلف قيادة    
 المتمثلة  األساسية فرعية تلهيهم عن القضية      أمور أو بقضايا   أنفسهم ال يشغلوا    أن على الفلسطينيين    وأضاف أن 

 هـذا   إن مبادرة السالم العربية وقـال       أساس تطوير عملية السالم على      إلىدعا  كما   .باستعادة الحق الفلسطيني  
 سـالما عـادال     أرادت إذا تقبل هذه المبادرة     أن على إسرائيل    أنه كل العرب مثلما      يسهم في  أنالتطوير يجب   

 العالم  أصبح أن اتحاد عربي قوي بعد      إقامة في   اإلسراع إلى التضامن العربي ودعا     أهميةوشدد على    .للجميع
 أوطـانهم  على   من محاوالت البعض االستقواء بالقوى الخارجية     آل خليفة   وحذر   .تحكمه التكتالت االقتصادية  

 ، واتخاذ ذلك مصدرا للتكسب على حـساب الـشعب العربـي           أجنبيةوالمتاجرة بقضايا بلدانهم من فوق منابر       
 .فهؤالء يساهمون إلى حد كبير في إعطاء صورة خاطئة عن مجتمعاتنا العربية

 26/8/2006الدستور 
 

  ترمم ثالثة نصب تذكارية لعسكريين إسرائيليين مصر  .35
حاليا على إعداد خطة لترميم ثالثة نـصب تذكاريـة أقامهـا الكيـان              المصرية   الحكومة    تعكف :حسين عودة 

  . الصهيوني أثناء احتاللها سيناء، بناء على المادة الثامنة من معاهدة السالم الموقعة بين الجانبين
  18/8/2006المصريون موقع 

  
  نشطاء مصرّيون يضغطون باتجاه فتح معبر رفح .36

ن نشطاء مصرّيون عن تحّركاٍت لهم إلنهاء مأساة إغالق معبر رفح الحدودي التي تتكـّرر               أعل: القاهرة،  غزة
وقال النشطاء إّن من جملةً تحّركاتهم فضح دور المـراقبين األوروبيـين             .بذريعة التهديدات الصهيونية بقصفه   
بضرورة فتح المعبر، خاصةً    وشّدد الناشطون على بعثة المراقبة األوربية       . الذين ينفّذون اإلمالءات الصهيونية   

وأّن الفصائل الفلسطينية وبالذات لجان المقاومة الشعبية وجناحها العسكرّي هّددوا باستخدام القوة في حالة تعذّر               
استمرار العمل باالتفاق واستمرار إغالق المعبر، وطالبوا البعثة بإصدار بياٍن صحافّي لدحض تهمة عرقلة فتح               

كما دعا الناشطون إلى استخدام وسائل الضغط على البعثة         . نفسها وتواطئها مع االحتالل   المعبر من ِقبل البعثة     
  .األوروبية للضغط على الكيان الصهيوني من أجل فتح المعبر

  25/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  أمام إسرائيل مهلة إلعادة الجوالن: وزير اإلعالم السوري .37
أكد وزير اإلعالم السوري محسن بالل أن نشر قوة األمـم المتحـدة             :التالوكا،   شعبان عبود  -دمشق، لشبونة 

بين بلدين صديقين تخيم   وأضاف أن    .قتة في لبنان على الحدود بين لبنان وسوريا غير مقبول على اإلطالق           ؤالم
ـ . سيكون ذلك عمالً عدائياً تجـاه سـوريا       و ،على عالقاتهما أجواء السالم التام ال يمكن نشر قوة فصل          ذر وح

اسرائيل من أن خيار المقاومة هو البديل من السالم، وقال إن الشعب السوري يمهل اسرائيل الستعادة الجوالن                 
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اسـتقبل   من جهـة أخـرى       . استمرت اسرائيل في احتاللها، فإن خيار المقاومة هو البديل         وإذا ،المحتل سلمياً 
 حيـث    دنيس كوسينيتش  الديمقراطي  عضو الكونغرس األميركي عن الحزب     ، أول من أمس   ،الرئيس السوري 

المصدر الذي رتب الزيارة أن يكون لعضو الكونغرس أي مهمة أو دور يتعلـق بالمفاوضـات الـسورية                  نفى  
وأضـاف  .  طاولة المفاوضات  إلىاالسرائيلية على رغم أنه قال أن ال خيار أمام سوريا واسرائيل سوى العودة              

 السياسيين األميركيين في اإلطالع على حقائق األمور في     األطرافأن لقاءه األسد يعد في ذاته رغبة من بعض          
  .المنطقة وسماع صوت دمشق

  26/8/2006النهار 
  

  مسلمو ماليزيا يقاطعون المنتجات األمريكية   .38
قـال  و . حملة مقاطعة للمنتجات األمريكية بسبب دعم واشنطن إلسرائيل        ، أمس ،طلق مسلمو ماليزيا  أ: ب.ف.أ

 الجمعية المسلمة للمستهلكين في ماليزيا إن شراء السلع األمريكية واالتجار بها هو دعم قوي لالحـتالل                 عضو
ن إسرائيل والواليات المتحدة دمرتا فلسطين ولبنان وقوضتا         أ أضافو. الالمشروع لفلسطين وللحرب في لبنان    

  . السالم في المنطقة
  26/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  على اللجنة الرباعية أن تتحرك: ندي رقم مبالغ فيه، ميركل ج15000: شيراك .39

المؤتمر الصحافي المشترك الـذي   عن مراسلها في باريس ميشال أبو نجم 26/8/2006الشرق األوسط   نقلت    
 حيـث   عقده الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل في قصر اإلليزيه، ظهر أمـس،              

واعتبر شيراك  .  رفع الحصار البحري والجوي المضروب على لبنان       إلىل مجددا إسرائيل    دعا شيراك وميرك  
وتناول الـرئيس الفرنـسي     . أن هذا الحصار غير مبرر إطالقا وهو يصيب بالضرر الشديد االقتصاد اللبناني           

 رجل، مبـررا    2000 إلى إعالنه رفع المساهمة الفرنسية في القوة الدولية الجديدة          إلىمجمل المسار الذي أدى     
ذلك بحصوله على ضمانات كافية حول نقطتين رئيسيتين هما وجود قيادة فعالة ومهنية تختلف عمـا عرفتـه                  
القوات الدولية في السابق بحيث تنوجد في نيويورك قيادة عسكرية تكون المرجعية للقيادة الميدانية التي ستبقى                

 القوة الدولية صالحية استخدام السالح      رالثانية فتتمثل في إطا   أما الضمانة   . بيد الجنرال الفرنسي أالن بللغريني    
 ألف جندي لليونيفيل    15 لجهة توفير    1701تضمن القرار   واعتبر شيراك أن    . للدفاع عن نفسها وللقيام بمهمتها    

  .  هذا الرقمإلى أن القوة الدولية لن تصل إلىالمعززة بأنه رقم مبالغ فيه وال معنى له مما يشير ضمنا 
نعتقد أن العرض األلمـاني      : ما قالته ميركل   رويترزوا ب   و ا ف ب     نقالً عن    26/8/2006السفير  جاء في   و

هذه هي الفكرة والمغزى من عرض      . بالدفاع عن الساحل اللبناني قد يلّبي إلسرائيل أحد الشروط لرفع الحصار          
ووجهت ميركل نداء   .  في الجمارك  وكّررت عرض برلين بإرسال مدربين للشرطة اللبنانية ومسؤولين       . ألمانيا

 :وأضافت. إلى اللجنة الرباعية الدولية كي تستعيد زمام المبادرة بهدف التوصل إلى السالم في الشرق األوسط              
يجب على اللجنة الدوليـة أن تـستعيد        . يجب االستمرار في العمل على خريطة الطريق، برغم أن ذلك صعب          

   .زمام المبادرة في هذا المجال
  

  قوات يونيفيل ال يشارك بأكثر من نصف األوروبيحاد االت .40
، اثـر  أنـان  المتحدة كـوفي  لألمم العام األمين  ما أعلنهفي بروكسل عن مراسلتها   26/8/2006الحياة  نقلت  

 من نصف القوة المقترحة     أكثر االتحاد سيشارك في     إن :األوروبياجتماع طارئ لوزراء خارجية دول االتحاد       
 دول االتحاد تعهدت بدعم القوة بنحـو        أن إلى وأشار). يونيفيل( الدولية العاملة في لبنان      رئالطوالتعزيز قوة   

، مثـل ماليزيـا     إسـالمية  المتحدة حصلت على تعهدات قاطعة مـن دول          األمم أنوقال  .  عنصر آالفسبعة  
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 المتحدة  لألمم العام   ناألمي وأكد. واندونيسيا وبنغالديش، وتجري محادثات مع تركيا للمساهمة في القوة المعززة         
 وزيـرة    وأعلنـت  . تتوالها ايطاليا بعد ذلـك     أن على   2007) فبراير( فرنسا ستتولى قيادة القوة حتى شباط        أن

  . جندي500 إلى بالدها على استعداد للمشاركة بوحدة يصل قوامها أنالخارجية البولندية آنا فوتيغا 
وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوسـت بـالزي إن         قاله   نقالً عن الوكاالت ما      26/8/2006الخليج  وجاء في   

 آالف جندي، واعتبر أن العدد المنصوص عليـه فـي قـرار          7حكومات دول االتحاد تعهدت بالمشاركة بنحو       
ربما ال يكون ضروريا، حيث الوضع علـى األرض         ” يونيفيل“ ألف جندي، تكون عليه      15مجلس األمن، وهو    
، وانتقد ضمنا عـدم     ”يونيفيل“الدول غير األوروبية إلى المساهمة في تعزيز        ودعا بالزي   . هو الذي يقرر ذلك   

 القوات الدولية لن تذهب الى      إن :وأعلن أنان . مشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن، باستثناء فرنسا        
 أن يـتم    لبنان لنزع سالح حزب اهللا، والمطلوب أن نكون  واضحين في هذه المسألة، ألن نزع السالح يجـب                 

 مراحل، وإن قرار مجلـس األمـن الـرقم          3 تعزيز القوات الدولية سيتم على       إن :وقال .بتوافق بين اللبنانيين  
  . ال ينص على االنتشار على الحدود مع سوريا1701

 وزير الـدفاع    هقالما   نقالً عن مراسلها في بروكسل عبد اهللا مصطفى          26/8/2006الشرق األوسط   وأوردت  
 قواتها، مـن جهـة،      أفراد إعداد قرار فرنسا زيادة     أن أمسيه فالهوت لإلذاعة البلجيكية صباح      البلجيكي اندر 

والضمانات التي حصلت عليها بلجيكا، من جهة أخرى، بشان مهام وصالحيات القوة الدولية، وضـعت حـدا                 
وتوقعت مـصادر    .نانلتردد الحكومة في اتخاذ قرار نهائي يحدد عدد الجنود البلجيكيين الذين سيوفدون الى لب             

 ترسل حكومة فيرهوفستاد عددا من الجود قد يتعدى األلف جندي وربما تضاعفه ليصل الى اكثـر                 أنبلجيكية  
  . جندي من سالح الهندسة ووحدة إزالة األلغامألفيمن 

  
  قوة دولية في غزة مشروطة بنجاحها في لبنان: داليما .41

، في مقابلة مع صحيفة هآرتس أمس، اعتبار حـزب           اليما رفض وزير الخارجية االيطالي ماسيمو د      :الناصرة
 35 للحزب طابع عسكري، ولكن يشارك في العملية االنتخابية ولديـه            أن، وقال إنه صحيح     إرهابيااهللا تنظيما   

 قـوة   إرسـال وفي رد على سؤال حول موقف االتحاد األوروبي من          . نائبا وثالثة وزراء في الحكومة اللبنانية     
ع غزة، ترفضها أصال إسرائيل، قال داليما، إن فكرة إرسال قوات دولية إلى قطاع غزة ال تزال                 دولية إلى قطا  

في األجواء، ولكنني أعتقد انه إذا سارت األمور بشكل حسن في لبنان، فباإلمكان الشروع بنفس األمـر فـي                   
سـرائيلي، وإقامـة     سراح الجنـدي اإل    وإطالققطاع غزة، من أجل التوصل إلى وقف متبادل إلطالق النار،           

حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تقبل بالشروط التي وضعتها األسرة الدولية، في حين أن تواجد القـوة الدوليـة                  
  .سيهدف إلى تعزيز مكانة الحكومة الفلسطينية

  26/8/2006الغد األردنية 
  

  محرمة في لبنانأسلحةق في استخدام اسرائيل ي تحق:أميركا .42
 كانت إذا تجري تحقيقات لمعرفة ما األمريكية وزارة الخارجية أن األمريكيةيمز ذكرت صحيفة نيويورك تا

 الصنع في جنوب لبنان خالل الحرب ضد حزب اهللا، مشيرة األمريكيةاسرائيل قد استخدمت القنابل العنقودية 
يات المتحدة تحدد  الفتاكة في الجنوب يعد خرقا التفاقيات سرية مع الوالاألسلحة استخدام اسرائيل هذه أن إلى

 من الذخائر العنقودية أنواع بالعثور على ثالثة أفادت بعد تقارير  جاء ذلك.األسلحةزمن استخدام مثل هذه 
  . في عدة مناطق جنوب لبنانلألفراد مضادة وأسلحة الصنع األمريكية

  26/8/2006عكاظ 
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  أبيب السلفادور تقرر نقل سفارتها من القدس إلى تل  .43
على ضوء الوضع الحالي في الشرق األوسط، فقد قرر الـسلفادور           : وزارة خارجية السلفادور  جاء في إعالن    

  .نقل تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل من القدس
  26/8/2006 48عرب

  
  الجماعية في لبنان  اإلبادةشافيز يطالب بمحاكمة قادة اسرائيل بجريمة .44

 إن : الصينإلىمؤتمر صحفي خالل زيارته الرسمية قال الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز في :  ا ف ب،بكين
وندد شافيز .  محكمة دوليةأمام اإلسرائيليين يجب إحالة المسؤولين :وأضاف.  جماعيةإبادةما حصل هو 

  .بـالموقف الفاشي السرائيل
 26/8/2006الدستور 

  
  السرائيل غير مزودتين بأسلحة نووية األلمانيتانالغواصتان : برلين .45

 تسليم الغواصتين أن توماس شتيغ األلمانية مساعد المتحدث باسم الخارجية أوضح: ب أ ، أ ف ب د ،برلين
 صنع الغواصتين ال عالقة له بالنزاع أنوقال  .2010 مقرر اعتبارا من 2005اللذين قدمت طلبيتهما في 

يتم تجهيزهما  الغواصتين مصممتان كي أن شتيغ في لقاء مع صحفيين وأضاف. األوسطالحالي في الشرق 
  . تقليديةبأسلحة

 26/8/2006الدستور 
  

  إعمار المخيمات ضمن إعادة إعمار لبنان  : األونروا .46
 الوكالة ستـسعى    أن في لبنان فيليبو غراندي،      األونرواأعلن نائب المفوض العام لوكالة      : محمد صالح  -صيدا  
ن بشكل عام، باالتفـاق مـع الحكومـة          االعمار التي ستجري في لبنا     إعادة اعمار المخيمات من ضمن      إلعادة

  . اللبنانية التي كانت داعمة لمشاريع تطوير المخيمات
  26/8/2006السفير 

  
  وأسلحتنا لحزب اهللا ترهات .. فهم مهمة القوات الدوليةن ال :روسيا .47

ـ      أن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الروسي سيرغي إيفانوف          أعلن: موسكو ة  بالده لن تشارك خالل المرحل
.  تقرير مسألة إرسال قوات روسية إلى هذا البلد سابق ألوانـه           أنالحالية في القوات الدولية في لبنان، واعتبر        

 موسكو تتابع تطورات الوضـع      أن وأوضح في جنوب لبنان بعد،      األوضاع عدم استقرار    إلىوعزا قرار بالده    
وأضاف أن الغمـوض يكتنـف      . ذا الوضع ولم تتخذ أي قرار في هذا الشأن ومن المبكر اتخاذ أي قرار في ه             

واجبات وحقوق القوات المزمع إرسالها إلى لبنان لتحفظ السالم، وليس مفهوماً ماذا تفعل وما هي مهماتها على                 
 حزب اهللا كـان     أن روسيا أي أدلة على      إلى لم تقدم    أنها اسرائيل وقال    إلىووجه انتقادات حادة     .وجه التحديد 

 . ترهاتبأنه عن ذلك إسرائيلية مصادر إعالنووصف . ع مضادة للدباباتيستخدم أنظمة روسية الصن
  26/8/2006الحياة 

  
  إسرائيل على طرق التعّرف إلى إرهابيين  تدربوا في عمال بريطانيين  .48

 كشفت صحيفة التايمز أمس عن تلقّي عمال القطار السريع، الذي ينقل المسافرين من لنـدن إلـى                  :يو بي آي  
شركة التي تدير   الوذكرت أن   . كس، تدريبات في إسرائيل على طرق التعرف إلى اإلرهابيين        مطار هيثرو وبالع  
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خدمة القطار تدرس اآلن تدريب جميع موظفيها العاملين في المواقع الحساسة، على التقنية اإلسرائيلية، التـي                
  . طّورها رافي رون مدير األمن السابق في مطار بن غوريون

  26/8/2006السفير 
  
  

 ويال تعرض فضح السياسة األمريكية والدفاع عن العربي المسلم من تهمة االرهابفنز .49
ترغب فنزويال في الحصول علي الدعم العربي لشغل مقعد غير دائم في مجلس  :مدريد ـ حسين مجدوبي

رج الكثير األمن الدولي التابع لمنظمة األمم المتحدة، وتتعهد بالدفاع عن القضايا العربية، علما أن مواقفها تح
من دول العالم العربي السيما بعدما سحبت سفيرها من إسرائيل نتيجة العدوان االسرائيلي علي لبنان وعودة 

 .هوغو تشافيز الي اتهام إسرائيل بجرائم ضد االنسانية
وجاء الطلب الفنزويلي منذ يومين في اجتماع لسفير هذا البلد لدي األمم المتحدة روي شادرتون مع نظرائه 

وابرز السفير خالل اللقاء أن فنزويال دولة تنحاز الي السلم العالمي ولم يسبق لها نهائيا . العرب في نيويورك
ومن جانب آخر، ترفع شعار  .أن شاركت في حرب من الحروب أو ساعدت دولة معتدية في مخططاتها 
االرهاب بالعرب، ويؤكد روي الدفاع عن سمعة العالم العربي واالسالمي من تهم إلصاق معاداة السامية و

شادرتون وهو يهودي فنزويلي ندرك جيدا محاوالت الصليبيين الجدد الرامية الي إلصاق تهم بالعربي والمسلم 
من قبل االرهابي المعادي لليهود، وذلك من خالل التحكم في وسائل االعالم الدولية مشيرا الي أن الوقائع 

علي تأييد مؤقت من طرف الجامعة العربية، غير أنها تدرك كل وحصلت فنزويال . التاريخية تكذب ذلك
االدراك أن بعض مواقفها تسبب حرجا لبعض الدول العربية التي قد ال تري بعين االرتياح وجود ممثل لهوغو 

وتؤكد  .تشافيز في مجلس األمن يتقدم بمقترحات حول العالم العربي تتجاوز بكثير مواقف بعض الدول العربية
  .وماسية الفنزويلية أنها ستفضح جميع مخططات الواليات المتحدة تجاه باقي دول العالمالدبل

  26/8/2006القدس العربي 
  

  اكثر من نصف البريطانيين يعتبرون اإلسالم خطراً على الغرب .50
ى أظهر استطالع للرأي العام في بريطانيا نشرت نتائجه صحيفة ذي ديلي تلغراف البريطانية ان نسبة تزيد عل                

ويأتي ذلـك بعـد المـؤامرة       . خمسين في المئة من البريطانيين، يعتقدون ان االسالم يشكل خطراً على الغرب           
المزعومة لتفجير طائرات فوق االطلسي التي كشفت اوائل الشهر الجاري، وكـذلك التفجيـرات فـي شـبكة                  

 الذي أجراه معهد يوغـوف      وقال اكثر من نصف الذين شملهم االستطالع       .المواصالت في لندن العام الماضي    
وكانت نسبة الثلث فقط، أبدت مثل هذا الرأي        . المرموق ان االسالم يشكل تهديداً للديموقراطية الليبرالية الغربية       

وأكد االستطالع المخاوف التـي اعربـت عنهـا          . في الواليات المتحدة   2001) سبتمبر( ايلول   11بعد أحداث   
بحت تعاني من حال استقطاب بين المسلمين وبقية السكان الذين يضمرون           الحكومة البريطانية من أن البالد اص     

وتـضاعفت نـسبة الـذين       .الشكوك ازاء المسلمين، وبذلك ترسخت جذور الفكرة القائلة بصراع الحضارات         
هـم  يعتقدون ان اعداداً كبيرة من المسلمين البريطانيين ال تشعر مطلقاً بأي احساس باالنتماء الى بريطانيا، لذا ف                

 . في المئة  18وكانت هذه النسبة تبلغ منذ عام عشرة في المئة، وأصبحت اآلن            . مستعدون للقيام بأعمال ارهابية   
وفي المقابل أوضح االستطالع ان عدد الذين يعتقدون ان كل المسلمين البريطانيين تقريباً مسالمون ويلتزمـون                

من العام  ) يوليو( في المئة في تموز      23ن نسبة   بالقانون ويشجبون االرهاب مثلهم مثل أي شخص آخر، هبط م         
  . في المئة حاليا16ًالماضي الى 

  26/8/2006الحياة 
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  من الهدنة إلى التسوية عبر مؤتمر دولي للسالم   ..1701آفاق القرار  .51
  عماد شعيبي.د

مدى، فهـو قـد فـّرغ        بتحوله فعلياً إلى قرار قابل للتنفيذ بعيد ال        1701ال تؤذن الصيغة التي رسم فيها القرار        
انتصار حزب اهللا من التثمير السياسي، ليس فقط الذي يستحقه إنما أيضاَ الذي ترسمه قواعد العمـل الـسياسي      

الحرب امتداد للسياسة وإن بوسائل أخرى، وأن المنتصر        : والحربي كما تم التوافق عليها في معادلة كالوزفيتز       
  . له أن يحصد النتائج المترتبة على انتصاره

الواضح أن الواليات المتحدة األمريكية لم تحتمل فكرة أن ينتصر فصيل عسكري على دولـة، وال تحتمـل أن         
) البروفة(يكون التنظيم الذي تراه إرهابياً هو الذي يطوي مشروعها الشرق أوسطي عملياتياً من ناحية، ويشكل                

 إذا لـم تنـصع إيـران        2006ة شـهر آب     األكثر سوءاً لما يمكن أن تشهده عمليات أمريكية على إيران نهاي          
لتهديدات الواليات المتحدة وقرار مجلس األمن المتصل بها، كما يقول مساعد وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة                 

  . The Newyorkerاألسبق ريشتارد أرميتاج، وينقل عنه ذلك سيمون هيرش في 
ون االستثمار الـسياسي لعمـل عـسكري        حربية، أن يك  -منتهى التناقض في العمق االستراتيجي للعبة السياسو      

كالذي حدث في لبنان، كما هو الحال في القرار المذكور، ومن المؤكد أن أي طرف لن يقبـل بـه إال كهدنـة                      
تقصر أو تطول حسب مجريات الوقائع الميدانية وصوال إلى عقد مؤتمر دولي للسالم بشر به القرار المـذكور                  

يشدد على األهمية والحاجة للتوصل إلى سالم عادل ودائـم          : رة عندما قال   ما قبل األخي   18في فقرته التنفيذية    
، وهي إشارة ليست عابرة في منطوق  338 ورقم   242في الشرق األوسط، على أساس كل قراراته السابقة رقم          

ولـي  القرار إذ أنها تشير إلى ما كان قد أعلنه األمين العام لألمم المتحدة كوفي أنان من ضرورة عقد مؤتمر د                   
خاصـة بعـد    . لحل مشكلة الشرق األوسط، باعتبارها السبب الرئيس الكامن وراء عدم االستقرار في المنطقة            

اإلعالن النمساوي عن دعوة وزيرة الخارجية النمساوية أورسوال بالسنيك األمم المتحدة والمجتمع الدولي إلـى             
وسط، أسوة بمؤتمر مدريد األول للسالم عـام        تنظيم مؤتمر دولي طارىء لتفعيل التسوية السلمية في الشرق األ         

وتوقعت أن  . ، وبمشاركة كافة األطراف المعنية في الصراع العربي االسرائيلي وال سيما سوريا وايران            1991
تلعب سوريا دوراً بناء في تعزيز ودعم الجهود االقليمية والدولية الهادفة الى تسوية تداعيات الحرب على لبنان                 

قت ذاته بان نزع سالح حزب اهللا سيكون من أصعب المشاكل التي سـتواجه التـسوية فـي                  كما اقرت في الو   
  . المرحلة المقبلة

هذه اللغة تعكس عملياً كل المناخ الذي سيرافق المرحلة القادمة، بمعنى أن كل التفاصيل بما فيهـا المأسـاوية                   
بة محاولة من كال الطرفين لتثبيت مواقعـه        والدرامية التي ستأتي إلى حين انعقاد المؤتمر المذكور ستكون بمثا         

 لم يعبر عن حقيقة موازين      1701على األرض كي يحصل سياسياً أفضل مكسب ممكن، على اعتبار أن القرار             
  . القوى الديناميكية والتي ارتسمت بناء عليها نتائج المعارك

يلي والدولي معاً، فإسرائيل لـن تلتـزم        القرار المذكور الذي سيكون هدنة بالتأكيد يعكس عملياً المأزق اإلسرائ         
بالقرار ألنها أعلنت على لسان أولمرت أنها لن تتوقف عن مالحقة قادة حزب اهللا، وستقوم بأكثر من محاولـة                   
إنزال في العمق اللبناني كي يشعر اإلسرائيليون الداخل بأن الهزيمة ليست بهذا الحجم الذي يتم تـصويره، وأن              

، )نبضية( اإلمكانية لتحقيق شيء ما، وهو وضع سيرد عليه حزب اهللا بحرب استنزاف              لدى الجيش اإلسرائيلي  
ومن الممكن القـول  . القدر بالقدر، أو العين بالعين؛ أي كل اختراق سيلقى مقابله       :بمعنى المحاولة لتثبيت قاعدة   

رى ال نراهـا أبعـد مـن        أن الطرفين سيستغالن هدنة القرار المذكور إلعادة ترتيب أوضاعه تمهيداً لجولة أخ           
حرب استنزاف على أساس قاعدة القدر بالقدر، إذ أن إسرائيل باتت بعد الزلزال األخير غير قادرة على تحمل                  

! مغامرة عسكرية مستمرة في الوقت دخل فيه قادتها بالجملة تحت قوس التحقيق، وهي عملياً الطريقة المهذبـة                
هم بدال من القول بأنهم قادوا إلى هزيمة؛ إذ كيف يستقيم أن يتم طـرح               التي يعاقب بها السياسيون تمهيداً إلقالت     

  : الفضائح األخالقية بالجملة في هذا التوقيت بالذات
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فقد قرر مراقب الدولة العام في إسرائيل، دعوة أولمرت، وزوجته، الى التحقيق لدى مستشار مراقـب الدولـة                  
حيـث  . تحقيق في صفقة البيت الذي اشترياه قبـل سـنتين         لشؤون مكافحة الرشاوى والفساد، وذلك في اطار ال       

يشتبه في أن يكون أولمرت قد امتلك البيت بسعر يقل عن سعره الرسمي بنصف مليون دوالر، مقابل حزمـة                   
فإذا ثبت أن هذه المعلومـات صـحيحة، وإن         . امتيازات حققها مساعدو أولمرت لصالح المقاول صاحب البيت       

اصيل، فإنه وزوجته سيقدمان الى المحاكمة بتهمة تلقي رشوة واستغالل منصب من            أولمرت كان على علم بالتف    
وهو ما يذكرنا بالطريقة التي ُأقيل بها رابـين بعـد           . وسيضطر الى ترك منصبه كرئيس حكومة     . أجل الفساد 

ـ               1973حرب   ذين ال   بسبب حسابه المتروك في واشنطن، وهذه هي الطريقة المثلى إلقالة القادة المهزمين أو ال
  !. يتوافقون مع الميل العام

كما ان رئيس لجنة الخارجية واألمن، هنغبي، وهو أيضا من كديما، سيقدم إلى المحاكمة بتهمة تعيين نـشطاء                  
في الليكود في مناصب حكومية بطريقة غير قانونية، ال لشيء سوى ألنهم كانوا مقربين إليه وهو فـي قيـادة                    

هكـذا دفعـة    ... العدل األكثر مغامرة وتشدداً لالستقالة بسبب التحرش الجنـسي        فيما دفع وزير    . الليكود آنذاك 
  . واحدة تتم عملية محاكمة النظام السياسي بالفساد بدال من محاكمته بالتهور إلى حد الهزيمة العسكرية

 في المجـال    ، إال أن األخطر أن القرار يفسح      1701تدافع في إسرائيل للملمة نفسها واالستفادة من هدنة القرار          
 فيه تقدم نفس مـضمون      12أمام حضور دولي في لبنان بما هو أشبه بالفصل السابع إذ إن الفقرة التنفيذية رقم                

الفصل السابع دون تسميته إذ أن الفقرة التمهيدية األخيرة تقر بأن ما يحدث يهدد السلم واألمن الـدوليين مـن                    
 12: فقـرة تنفيذيـة   : اء في الفقرة التنفيذية المذكورة ما يلي      ناحية، وهي ديباجة الفصل السابع أصالً ، فيما ج        

دعما لطلب الحكومة اللبنانية نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كامـل األراضـي، يـسمح                  
لقوات اليونيفيل القيام بكل التحركات الضرورية في مناطق نشر قواتها وفي إطار قـدراتها، للتأكـد مـن أن                   

اتها ال تستخدم لألعمال العدائية بأي شكل، ومقاومة المحاوالت عبر وسائل القوة لمنعها مـن أداء                مناطق عملي 
مهماتها بتفويض من مجلس األمن، وحماية موظفي األمم المتحدة، التسهيالت، التجهيزات والمعدات، تأمين امن             

ضرار بمسؤولية الحكومة اللبنانيـة     وحرية تحرك موظفي األمم المتحدة وعمال اإلغاثة اإلنسانية، ومن دون اال          
فعبارة عبر وسائل القوة تعني مضمون الفصل السابع        . في حماية المدنيين تحت التهديد الوشيك بالعنف الجسدي       

  . دون أدنى شك
هذا قد يؤدي بصورة أو بأخرى إلى التمهيد الشتباك دولي على المسرح اللبناني، لكن الفرنسيين بخفضهم عديد                 

!  جندي ، يرسلون رسالة تفيد بأنهم ال يريدون العتبارات سياسية وأخالقيـة            200 جندي إلى    3000قواتهم من   
سياسية التورط في مواجهة، وهو بمثابة إعالن عن التنحي عن مغامرة المواجهة المجددة دوليـاً هـذه                 -وجيو

بة والتي هدفها دفـع  وهو تغليب من طرف خفي للجانب العقالني على المغامرات غير المحسو. المرة في لبنان  
حزب اهللا للمواجه مع القوات الدولية لشيطنته وجعله خارج الشرعة الدولية، والتمهيد لالنقضاض عليه من قبل                

  .بعض القوى في العمق
المواجهة ستبقى مفتوحة لحين عقد المؤتمر الدولي، إن انعقد، والقرار المذكور هو الهدنة المفتوحة مـن أجـل                  

  . سكري لحين االستثمار السياسيترك هامش للعمل الع
  25/8/2006 48عرب

 
  بيرتس يخشى تحويله وحده كبش فداء .52

 افتتاحية هآرتس
أحد أهم انعكاسات الحرب على لبنان زعزعة ثقة االسرائيليين باالئتالف الحكومي الذي يترأسه ايهود اولمرت 

تس، رئيس كتلة حزب العمل في نتيجة سوء ادارة هذه الحرب وخصوصا تدني اداء وزير الدفاع عمير بير
الكنيست الذي يتخوف بعضهم من تحوله كبش محرقة وتحميله مسؤولية التقصيرات التي شهدها الجيش، 
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السيما في ضوء استمرار المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لدرس اداء القيادتين السياسية والعسكرية خالل 
 .المعارك

ن الحزبية في صحيفة هآرتس يوسي فيرتر في مقالته امس باالستناد الى هذه الموضوعات تناولها متابع الشؤو
معلومات حصل عليها عن جلسة نقاش دعا اليها اولمرت عددا من مستشاريه ومن الشخصيات القريبة منه 

مجموعة المستشارين : نقتطف مقاطع من المقال. لمناقشة الوضع الحكومي وامكانات ادخال تغييرات عليه
. عوا في بيت رئيس الحكومة الثلثاء كانت اكبر من العادة، فكلما تفاقمت االزمة توسعت االجتماعاتالذين اجتم

تمحورت المناقشة في صورة . كان الجو في دارة اولمرت جو ازمة سياسية حادة كما لو اننا عشية انتخابات
تمعون في موقفهم واختلف المج. طبيعية على سبل ترميم صورة اولمرت ووضع الحكومة وحزب كاديما

السياسي حول ما اذا كان على رئيس الحكومة االكتفاء بانشاء لجنة تحقيق رسمية ام حكومية، وهل عليه اتخاذ 
خطوة سياسية دراماتيكية مثل توسيع الحكومة فورا ام انتظار عشية الدورة الشتوية للكنيست؟ وكيف يوسع 

 المفدال؟ اي هل –نا، ام يضم الليكود واالتحاد الوطني الحكومة وهل يضم حزب يهدوت هاتوراه وإسرائيل بيت
يجب استبدال حزب العمل بكتل اليمين، خصوصا بعدما حذفت خطة االنسحاب من طرف واحد من الضفة 

من جدول االعمال؟ هناك من يعتقد بضرورة تطيير حزب العمل وبعضهم اآلخر ) التي يعارضها اليمين بشدة(
وفي رأي احد الحاضرين لن يقبل الجمهور بخوض حرب جديدة مع وزير . يرتسيعتقد ان المطلوب ابعاد ب

وثمة فكرة اخرى طرحت في المدة االخيرة على اولمرت من اشخاص آخرين هي اقالة بيرتس . الدفاع الحالي
وفي حال حدوث ذلك فعلى االرجح لن يستقيل حزب العمل من االئتالف بعد إبعاد . وتعيين ايهود باراك مكانه

ويبدو ان الفكرة تعجب . رئيسه، وستقبل غالبية اعضاء الكنيست بذلك باستثناء اثنين او ثالثة قد يستقيلون معه
 .اولمرت الذي يبقى على صلة دائمة مع باراك

احد المستشارين السابقين لشارون اقترح على اولمرت تشكيل حكومة طوارئ في سرعة وادخال باراك 
رجلين ال يتمتعان بشعبية ولكن ضمهما الى الحكومة سيكون ناجحا، ففيه استفادة صحيح ان ال. ونتنياهو اليها

 .من خبرتهما االمنية
ويبدو . القريبون من بيرتس يمعنون في التفكير بحثا عن صيغة تشكل مخرجاً الئقا له ويالقون صعوبة في ذلك

 الماكر وقادة العسكر المحنكين ان بيرتس نفسه قلق ويخشى ان يتحمل وحده كل القضية، وان يحوله اولمرت
  ....كبش فداء للحرب

 25/8/2006هآرتس 
   26/8/2006 النهار 

  
  كيف منع حزب اهللا إسرائيل من ضرب منشآت إيران؟ .53

  سليم نّصار 
، صدرت صحيفة دايلي اكسبرس اللندنية بعنوان مثير        1960 ديسمبر   /يوم السادس عشر من شهر كانون األول      

واعتمدت الصحيفة في مـصادرها علـى تقـارير         . ت في تطوير برنامجها النووي    خالصته أن إسرائيل نجح   
  .االستخبارات األميركية والبريطانية

بعد يومين صدرت صحيفتا واشنطن بوست و نيويورك تايمز بعنوانين متناقضين حـول البرنـامج النـووي                 
ائيلية تحتاج إلى خمس سنوات، أكـدت       ففي حين ذكرت األولى أن عملية انتاج القنبلة الذرية اإلسر         . اإلسرائيلي

  .الثانية أن والدة القنبلة تمت بفضل تعاون خبراء فرنسيين
والثابت أن الخبرين المتناقضين وزعهما مكتب رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون بهدف تضليل الـرأي العـام                 

  .1960 و1957 وخلق شكوك مثيرة للجدل حول مفاعل ديمونا الذي شهد نشاط عشرات الخبراء بين سنة
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جريدة لوموند كشفت السّر الذي ينطوي عليه نشر الخبر، فذكرت أن وزير خارجية فرنسا كوف دو مورفيـل                  
. استدعى السفير اإلسرائيلي والتر ايتان ليبلغه أن الحكومة الجديدة ستوقف تعاونها المتعلق بتخصيب اليورانيوم             

وعلى الفور قام   . ريد انهاء العالقات الخاصة بين البلدين     كما طلب منه إذاعة الخبر ألن الرئيس شارل ديغول ي         
بن غوريون بزيارة خاطفة لباريس التقى خاللها ديغول وأخبره أن مفاعل ديمونا ُأنشئ من أجـل االغـراض                  

  .السلمية وليس من أجل انتاج قنابل ذرية
يمونا، وهـدد البنتـاغون     بعد فترة وجيزة اتضح أن بن غوريون رفض رقابة الواليات المتحدة على مفاعل د             

 إذا هي استمرت في التحليق فوق صحراء النقب، وحجته أن تطـوير الـسالح               2 -باسقاط طائرة التجسس يو     
الذري يعطي بالده ضمانات التفوق بحيث يمكنها استخدامه كأداة تهديد ضد القوى التي تسعى الى إلغاء وجود                 

شرق األوسط من هذا السالح خوفاً مـن توظيفـه إلقامـة    وعليه قرر حرمان كل دول ال . إسرائيل من المنطقة  
  .توازن من الرعب يلغي أداة الردع المحصورة بجيش الدفاع اإلسرائيلي

. بعد عشرين سنة واجهت إسرائيل تحدي صدام حسين واصراره على انتاج قنبلة نووية بالتعاون مـع فرنـسا                 
رات الحربية اإلسرائيلية بضرب مفاعل تموز فـي        ولما دخل البرنامج مرحلة تخصيب اليورانيوم، قامت الطائ       

واستناداً الى توصية بن غوريون، قررت حكومة مناحيم بيغن منع العـراق            . 1981 يونيو   /السابع من حزيران  
  .من حيازة هذا السالح المتفوق حتى لو كان الهدف المعلن منه كسب الحرب ضد نظام الخميني

باتخاذ قرار سياسي يدعم القرار العسكري، الى النقاش الذي تولى طرحه           وتشير وقائع الجلسة الخاصة المتعلقة      
وللمرة األولى يتسلح شارون بمنطق فكرة الضربة الوقائية االحترازية         . وزير الزراعة في حينه ارييل شارون     

انيـة والـى    ، قاد الى اندالع الحرب العالمية الث      1938االستباقية، معتبراً أن تجاهلها من قبل دول الحلفاء سنة          
وقال أثناء الدفاع عن موقفه، إن فشل االستخبارات البريطانية في اغتيال هتلر أدى الـى خـراب                 . الهولوكست

  .القارتين األوروبية واآلسيوية، إضافة الى خسارة ماليين البشر
ان اإليراني  وبوحي من هذه االعتبارات قررت إسرائيل تسديد الضربة الوقائية الى مفاعل تموز، علماً أن الطير              

  .، ولكنه لم يفلح في اصابة الهدف1980 سبتمبر / أيلول30قام بغارات عدة في 
والملفت أن الرئيس االميركي جورج بوش استند الى منطق صديقه ارييل شارون أثناء تبريره قرار الـضربة                 

ـ               ى الخالقـة، وان    الوقائية ضد نظام صدام حسين، وادعى أن أمن الواليات المتحدة يعتمد على نظرية الفوض
  .امتالك أسلحة الدمار الشامل ليست الحجة الوحيدة لدوافع إعالن الحرب

للمرة الثانية تواجه إسرائيل احتمال سقوط نظرية التفرد باقتناء السالح الذري في المنطقة، ألن إيران قـررت                 
مج خلق أزمـة كبـرى عقـب        ولكن هذا البرنا  . مواصلة تنفيذ برنامجها النووي أسوة بجارتيها باكستان والهند       

من هذه السنة قدمت كـل مـن        ) مارس( آذار   29وفي  . إعالن طهران عن استئناف انتاج اليورانيوم المخصب      
امـا تجميـد عمليـات      : المانيا وفرنسا وبريطانيا مشروع قرار تبناه مجلس األمن يمنح إيران بموجبه خيارين           

 من الفصل السابع مـن  41ابير وعقوبات حسب المادة   تخصيب اليورانيوم خالل مهلة شهر فقط، أو مواجهة تد        
  .ميثاق األمم المتحدة

 قـراراً  1696وعلق وزير الخارجية اإليراني منوشهر متقي على هذا االنذار بالقول إن بالده تعتبـر القـرار        
  .سياسياً غير شرعي وال تعيره أي اهتمام

الصين والواليـات   (لعضوية في مجلس األمن     وفي السادس من حزيران الماضي قدمت الدول الخمس الدائمة ا         
واشتمل . عرضاً يتضمن اجراءات تعاون في المجالين النووي واالقتصادي       ) المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا   

العرض على اغراءات منها مساعدة طهران على بناء محطات نووية تعمل بالمياه الخفيفـة ووعـد بانتخـاب                  
 31ثم أمهلت هذه الدول الحكومة اإليرانية حتى        . ة منظمة التجارة العالمية   مرشح الجمهورية اإلسالمية لعضوي   

  . لالمتثال لمطالبها، وإال واجهت احتمال فرض عقوبات صارمة- أي الخميس المقبل - اغسطس الجاري /آب
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 تعتـزم   في تعليق أعلنه المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية علي خامنئي، يوم االثنين الماضي، قال إن بالده              
وفهمت الدول الكبرى مـن     . مواصلة برنامجها النووي بقوة، معتمدة على عون اهللا ومتحلية بالصبر والمثابرة          

  .كالم صاحب أعلى سلطة في إيران، أنه يرفض االذعان لعرض تعليق تخصيب اليورانيوم
 على تفاسير مختلفة وصفت     أما الجواب الرسمي الذي قدمته الحكومة اإليرانية الى الجهات المعنية، فقد انطوى           

حتى الرئيس جورج بوش الذي ناقش الرّد مع وزيـرة الخارجيـة كونـدوليزا              . بأنها طويلة ومعقدة وغامضة   
ورأى المراقبون أن الصين وروسيا نجحتا في تخفيف الرد اإليراني          . رايس، وجد أنه يستحق المراجعة المتأنية     

انب االيجابي تعهدت طهران بعدم تجاوز حاجز الخمـسة فـي           ففي الج . وصوغه بطريقة تخفي النيات الحقيقية    
أي بلوغ المستوى الكافي النتاج الطاقة الكهربائية، األمر الذي يشير الـى حـصر              . المئة من درجة التخصيب   
  .البرنامج باألغراض السلمية

ب بحيـث أن    ويستدل من تعليقات الصحف األميركية أن إيران قطعت شوطاً كبيراً في مجال عمليات التخصي             
وهذا ما يفـسر كـالم رئـيس        .  في المئة  3.5علماءها توصلوا الى انتاج كمية من اليورانيوم المخّصب بنسبة          

  .برامج البحوث العلمية وقوله ان الخبراء عززوا موقع بالدهم كدولة نووية
. يل، حمل الرئيس جورج بوش على إيران واتهمها بالـسعي الـى تـدمير إسـرائ               1701عقب صدور القرار    

وتساءل، بحضور نائبه ديك تشيني والوزيرة رايس ومستشار األمن القومي ستيفن هادلي، عن خطورة النزاع               
وهاجم سورية ألنها تسمح بتمرير االسلحة اإليرانية الى حـزب اهللا عبـر             . لو أن إيران تملك السالح النووي     

  .المنطقة بين الحرية واإلرهابووصف حرب لبنان بأنها تشكل جزءاً من معركة أوسع في كل . أراضيها
الحكومة اإليرانية قرأت في كالم بوش تهديداً مباشراً يتوافق في أهدافـه مـع تحـريض زعـيم المعارضـة                    

ويبدو ان نتانيـاهو حـرص      . اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، ووصفه للرئيس محمود أحمدي نجاد بـ هتلر جديد          
كما يـذكّر   . عده لهم الرئيس اإليراني في حال امتلك القنبلة النووية        على تذكير اإلسرائيليين بالهولوكست الذي ي     

ورأت . ايهود أولمرت ايضاً بالقرار الجريء الذي اتخذه معلمه ارييل شارون يوم قرر ضرب المفاعل العراقي              
ة جريدة يديعوت أحرونوت في المخاوف التي يطرحها نتانياهو مدخالً لتعديل وزاري يتولى هو بموجبه مسؤولي              

  .ولمحت الى استعداده لتكرار العملية وضرب المفاعالت اإليرانية. وزير الدفاع بدالً من عمير بيرتس
في طهران تخوفت الحكومة من خطر المغامرة التي تتهيأ واشنطن وتل ابيب للقيام بها على أمـل امتـصاص                   

يهة بالمناورات السابقة فـي     لذلك دعت الى اجراء مناورات عسكرية شب      . زهو االنتصار الذي حققه حزب اهللا     
وأظهرت الصور التلفزيونية مشاهد مختلفة الختبـارات صـواريخ         .  ابريل الماضي  /الخليج خالل شهر نيسان   

 بحر يمكنها تعطيل المالحة وضرب كل الناقالت التي تحمل النفط الى أوروبـا والواليـات المتحـدة          -أرض  
ناورات بأنها تهديد غير مباشر لحرمان الدول الغربية من         وفسر المحللون هذه الم   . واليابان عبر مضيق هرمز   

  .ستين في المئة من النفط، في حال أقدمت إسرائيل أو الواليات المتحدة على ضرب مفاعل اراك النووي
لجنة االستخبارات في الكونغرس دعت إدارة البيت األبيض الى جمع أكبر قدر من المعلومات المتعلقـة بقـوة                  

ورأت أنه من الضروري اجـراء مـسح كامـل لمختلـف            .  والعسكرية واالقتصادية والدينية   إيران، السياسية 
المعطيات بحيث ال تؤدي المغامرة العسكرية الجديدة الى االنزالق في لجة الفوضى، تماماً كمـا حـدث فـي                   

 كي توسع   والدليل أن إيران وظفت الفراغ الذي أحدثه سقوط نظامي طالبان وصدام حسين           . أفغانستان والعراق 
  .مجال نفوذها من حدود روسيا حتى حدود إسرائيل

 ليؤكد دعمـه إلسـرائيل      1973الرئيس جورج بوش استخدم عملية انشاء الجسر الجوي األميركي في حرب            
ورّد عليه زعماء الحزب الديموقراطي     . ويطالب الكونغرس بضرورة انقاذ وجودها، مثلما فعل هنري كيسنجر        

 -مة نتائج تلك الحرب الى تسوية انتقالية أدت في النهاية الـى الـسالم المـصري                 بأن كيسنجر نجح في ترج    
وبالمقارنة مع العبرة من تلك الحرب، يقول الديموقراطيون إن ديبلوماسية كوندوليزا رايس فشلت،             . اإلسرائيلي
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ظـف النـزاع    وكان من المطلوب أن تو    . ألنها أخطأت في حكمها المسبق على نتائج حرب لم تربحها إسرائيل          
  .العسكري لفتح صفحة سياسية جديدة بين إسرائيل من جهة وسورية وإيران و حماس من جهة أخرى

التقرير المسهب الذي وضعه مركز تشاتم هاوس في لندن حول قوة إيران السياسية والعسكرية والدينية، أصبح                
كت في إعداده نخبة من الكتّـاب       وهو تقرير مفصل اشتر   . موضع اهتمام لدى لجنة االستخبارات في الكونغرس      

كما يظهر أهمية حزب اهللا في دعـم  . والمنظرين يظهر حجم النفوذ اإليراني في منطقتي الخليج وآسيا الوسطى    
والسبب أنه يستطيع شد نصف الجيش اإلسرائيلي الى الحدود اللبنانية،          . االستقرار األمني داخل سورية وإيران    

ويستفاد من غموض التقرير الـذي وضـعه علـي          . د من الدولة العبرية   في حال تعرضت الدولتان ألي تهدي     
الريجاني وحميد رضا آصفي الى دول مجلس األمن، أن إيران تحتاج الى فترة هدوء تقدر بخمس سنوات، أي                  

لذلك تستفيد من حزب اهللا كقوة ردع مستنفرة دائماً الرباك الجبهـة            . الفترة المطلوبة لتحقيق برنامجها النووي    
  .داخلية اإلسرائيلية، األمر الذي يساعد إيران على منع الضربة الوقائية عنهاال

   26/8/2006الحياة 
  

  هل تعيد إسرائيل تجربة غزة في لبنان؟ .54
  عبدالرحمن محمد النعيمي  
يبدو ان هناك شخصين في العالم لم يقتنعا بعد بانتصار حزب اهللا وعدم انتصار الكيان الصهيوني في العـدوان                

 شنه على لبنان والذي استمر اكثر من شهر، هما جورج دبليو بوش، ومجرم الحرب الـصهيوني إيهـود                   الذي
  .اولمرت

ويبدو ان المجرم األخير يعرف أكثر من رئيسه األمريكي المأزق الذي قاد دولة االستيطان العنصرية اليه، وان                 
خاسرة التي لم تحقق أياً من األهـداف        من الضروري تحقيق نصر ما على حزب اهللا لتفادي تداعيات الحرب ال           

  .المعلنة لها، ما وضعه مرة اخرى أمام النموذج الغزاوي وإمكان تكراره في لبنان
المستقلة، التي انسحب منها الجيش الصهيوني في ضوء صمود المقاومة والشعب الفلسطيني، والخـسائر              (غزة  

لجوي من قبل الحكومة الصهيونية، وتمادت هـذه  خضعت للحصار البحري والبري وا) الكبيرة لقوات االحتالل 
الحكومة في إجراءاتها العدوانية بعد انتصار حركة حماس في االنتخابات التشريعية، إلى الدرجة التي وضعت               
نصف أعضاء الحكومة وقرابة ثلث اعضاء المجلس التشريعي في المعتقل، تحت سمع وبصر رئيس الـسلطة                

كومات العربية ودول العالم والمجتمع الـدولي التـابع للواليـات المتحـدة             الفلسطينية وتحت سمع وبصر الح    
  .األمريكية، من دون أن يحركوا ساكناً، ومن دون اتخاذ موقف ادانة لحكومة العنصريين في تل ابيب

ولم تتمكن للوقت الحاضر من     . ال تزال الحكومة العنصرية الصهيونية تمارس سياسة التدمير المبرمج في غزة          
صول على الجندي االسير، كما لم تتمكن من كسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي يؤكد استمراره في النضال                 الح

  .وسط الظروف المتزايدة الصعوبة من اجل حقوقه الوطنية المشروعة
اال أنها وجدت نفسها في المأزق في لبنان بعد قيام حزب اهللا بأسر الجنديين الصهيونيين، وعدم قـدرتها علـى                   

) تحريـر (يصهما على الرغم من الحرب العدوانية الوحشية التي شنتها علـى لبنـان، والتـي اسـتهدفت                  تخل
 أيار أخـرى أكثـر إذالال مـن         17األسيرين، وخطف واغتيال قيادات حزب اهللا وتركيع لبنان لفرض اتفاقية           

  .سابقتها
لحرب ضد حزب اهللا مـستمرة،      ومنذ أن وجدت حكومة اولمرت نفسها مجبرة على ايقاف العدوان، أعلنت أن ا            

وانها ستفرض الحصار البري والجوي على لبنان لمنع تدفق األسلحة إلى حزب اهللا، وترجمت موقفهـا فـوراً                  
ويبدو . واعتقال قيادي من الحزب   ) منع االسلحة (بالعملية العسكرية التي شنتها على البقاع تحت ذريعة ملتبسة          

الوربية إلى التردد في ارسال قوات حفظ السالم إلى جنوب لبنان، ومـا             انها مستمرة في موقفها ما دفع الدول ا       
  .بدر عن بعض المسؤولين الدوليين من تصريحات حول إمكان تجدد الحرب في جنوب لبنان
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ولعل األدهى من ذلك استمرار الرفض الصهيوني لحرية المالحة الجوية إلى لبنـان، واالتفـاق بينـه وبـين                   
رورة اعتبار العاصمة االردنية محطة لكل الطائرات القادمة إلى لبنان للتأكـد مـن              الحكومة االردنية على ض   

هوية الركاب واعتقال من ترى المخابرات الصهيونية انه مرتبط بحزب اهللا أو أن له عالقـة مـع المنظمـات          
  .في المنطقة) االرهابية(

باتجاه المزيد من االجراءات العسكرية     هذا يعني أن الكيان العنصري االستيطاني الصهيوني في فلسطين يندفع           
العدوانية، ويؤكد يومياً طبيعته العدوانية، ويبرهن على أنه أبرز أداة استخباراتية وعسكرية يمكـن للواليـات                

  .المتحدة استخدامها لمواجهة قوى المقاومة والممانعة والرفض العربية لمشروعها االستعماري الجديد
يبدو من الصعوبة بمكان احالل السالم واألمن واالستقرار في المشرق العربـي،            وامام هذا التصعيد العدواني     

ويبدو واضحاً أن ما قاله األمين العام للجامعة العربية حول موت مشاريع السالم دقيق وصـادق، وان عمليـة                   
 الفرز مستمرة بين معسكر الصهيونية العنصرية والشعوب العربية التي ترى اسـتحالة الـسكوت عـن هـذه                 
الجرائم، وتمارس الضغوط المتعددة االشكال للحد من هذا العدوان، أو استمرار المقاومة وتـصعيدها ونـشر                

  .ثقافتها في المنطقة العربية عموماً، بل وعلى الصعيد العالمي
ما يجري في غزة هو تطوير صهيوني لما توصلت اليه من اتفاقيات مجحفـة مـع مـصر واألردن، ضـمن                     

الراضي الفلسطينية التي ترفض حكومة المستوطنين الصهاينة االعتراف بأنها ليست مـن            الوضعية الخاصة با  
وما تريده حكومة اولمرت في لبنان هو نقل سياستها في غزة إلى لبنان بحيث يكون لبنان                . التوراتية الموهومة 

من قبل طيلة اكثر مـن      تحت السيطرة اإلسرائيلية، بموافقة امريكية، وبتواطؤ عربي مشين، لم نسمع له مثيالً             
  . نصف قرن من الصراع ضد الكيان العنصري االستيطاني الصهيوني

اال ان المقاومة اللبنانية، التي تمثل نقيضاً للحالة العربية وال يمكن مقارنتها مع الوضعية الفلـسطينية المنفلتـة                  
ربية فـي التـصدي للمـشروع       والمتعددة الرؤوس وذات االلتباسات الكثيرة، قد برهنت على امكانية شعبية ع          

الصهيوني  األمريكي برمته من زوايا متعددة، ابرزها وضوح الرؤيا السياسية لمعسكر االعـداء االساسـيين                
والثانويين، واالهمية التاريخية في توجيه الضربات إلى العدو الرئيسي وعدم االنشغال بالصراعات الثانويـة،              

سياسي واالعالمي من حيث مصداقيته او مـن حيـث االبتعـاد عـن              باالضافة إلى االهمية البالغة للخطاب ال     
العنتريات التي درجنا، وال نزال، عليها من قبل بعض المسؤولين العرب أو القيادات السياسية الحزبية، وعـدم                 
السماح للعدو بأن يحدد توقيت ومكان وظروف المعركة، وبالتالي عدم االنجرار اليها، واالمـساك باسـتمرار                

ة األساسية في الصراع والتأكيد على وحدة الشعب واالمة في هذه المعركة التاريخية التي ستستمر طالما                بالحلق
ان الكيان العنصري الصهيوني موجود على ارض فلسطين، وطالما ان الواليات المتحدة االمريكية ترى فـي                

و بلـدانها وفـرض االنظمـة       المشرق العربي مصالح استراتيجية يجب الدفاع عنها، حتى لو تطلب االمر غز           
   .المرتبطة بها

لن ينجح النموذج الغزاوي في لبنان، أما االندفاع الصهيوني المتزايد لتطبيقه فسيوقع العدو في مطبات اكبـر،                 
ليس فقط من قبيل الخسائر البشرية والسياسية، وانما من زاوية تعمق الوعي الشعبي العربي بماهية هذا الكيان                 

ة التعايش معه، ونبذ االوهام حول السالم العادل مع الصهاينة، وبالتالي ضـرورة وضـع               العنصري، واستحال 
  .استراتيجية طويلة األمد لمواجهته لالنتصار عليه

  26/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  المطاردة مستمرة.. فتح وحماس .55
    ياسر الزعاترة 

من هذا القائد أو ذاك في حركة فتح، فقد أثبتت دعك من التصريحات الدبلوماسية التي تأتي في سياق التوضيح 
الوقائع المختلفة أن الحركة، أو قيادة السلطة بتعبير أدق، لم تغير برنامجها حيال حركة حماس الذي تبلور منذ 
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ظهور نتائج االنتخابات التشريعية، والقائم على معادلة التشويه كمقدمة لإلقصاء، ومن ثم العودة المظفرة إلى 
غالبية النيابية، وال أقول السلطة، ألن هذه األخيرة ال تزال على حالها بيد فتح، من اإلعالم إلى األمن موقع ال

 .إلى المعابر والسفارات
يخطئ البعض في حماس إذا اعتقد أن أية تنازالت مهما كانت طبيعتها يمكن أن تدفع قادة السلطة إلى تغيير 

دولة العبرية، وال حكومة التكنوقراط، وال حكومة الوحدة الوطنية برنامجهم المشار إليه، فال االعتراف بال
يتمثل األول في : في هذه المرحلة يبدو واضحاً أن مطاردة حكومة حماس ستأخذ مسارين. يمكنها أن تفعل ذلك

نقابة الموظفين (الضغط على أعصابها في موضوع الرواتب من خالل نقابة ليس لها مثيل في العالم 
وفي هذا السياق ثمة مضحك مبك يتمثل في قيام . ، وبالطبع في ظل فشل حماس في حل المعضلة)العموميين

 مليون دوالر من األموال التي جمعتها الحكومة، وذلك لتأمين مصاريف أعضاء 32الرئيس الفلسطيني باقتطاع 
 . راتب شهر للموظفيناللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والتلفزيون الفلسطيني، األمر الذي حال دون صرف

والحال أن حكومة حماس قد أخطأت منذ البداية حين قبلت بفكرة التسول من أجل تأمين الرواتب، وكان أولى 
بها أن تحيل األمر إلى الرئيس ، فإما أن يتدبر األمر بطريقته الخاصة، وإما أن يفكر الفلسطينيون جميعاً في 

إذ ليس ثمة شعب يريد التحرر من أسر االحتالل ثم يعتمد عليه وسيلة للخروج من حالة االرتهان للخارج، 
، أم بطريقة غير مباشرة من خالل )أموال الجمارك(وعلى حلفائه في تدبير رواتب موظفيه، أكان مباشرة 

 .المانحين الذين ال يقدمون المساعدات إال مقابل أثمان سياسية
 بوثيقة األسرى والشروع في محاولة لدفع الحركة المسار الثاني في الضغط على حماس هو تجاوز ما عرف

نحو تنازل جديد ينسجم بحسب محمد دحالن مع الشرعية الدولية والمبادرة العربية، وبالطبع على خلفية 
الفقرات التي أضيفت إلى تلك الوثيقة ومنحت حماس فرصة القول إنها لم تتنازل عن ثوابتها، مع العلم أن 

 التفاوض، كما تشير في فقرة واضحة إلى التحرك على أساس الشرعية الدولية الوثيقة تمنح الرئيس حق
 .والعربية

ما قيل على هامش اجتماع مركزية فتح وأي إجراء جديد هو محض تكتيك في اتجاه الهدف األساسي، أي 
اإلقصاء بعد ما تيسر من التشويه، وحين يتحدثون عن حكومة وحدة وطنية ببرنامج سياسي منسجم مع 
الشرعية الدولية والعربية فهي لعبة استدراج جديدة قد يسندها اإلسرائيليون باإلفراج عن الوزراء وبعض 

هكذا يبدو الطريق مسدوداً أمام حكومة حماس، فالحصار ال يشمل فتح، وإنما يضم الوضع العربي . النواب
تلين غير معنيين باعتراف حماس المؤثر، وكذلك الوضع الدولي، فضالً عن االحتالل، وليس صحيحاً أن المح

صحيح أن ذلك لن يغير في حقيقة تفضيلهم لفريق السلطة المعروف، والذي . بدولتهم، بل هم كذلك بالفعل
يثقون بحسن نواياه حتى لو لم يكن لديهم ما يمنحونه إياه، لكنهم معنيون باستدراج حماس من أجل دفع 

ع العربي واإلسالمي الذي يثق بحركات المقاومة اإلسالمية الفلسطينيين نحو اإلحباط، ومن ورائهم الشار
ليس لدى حماس والحالة هذه سوى تبني مسار حل السلطة . وقدرتها على تحدي االحتالل والغطرسة األمريكية

وتوريط االحتالل بوصفه الرد الحقيقي على معادلة تعمل لصالح االحتالل، ومعه بعض القوم، أما الموظفون 
حصلون على رواتبهم من االحتالل بموجب المواثيق الدولية، ويبقى من أضيفوا بعد أوسلو من فقد كانوا ي

وإال فأين ذهبت أموال المنظمة بعد . عناصر فتح، وهؤالء لهم ميزانيتهم المعروفة كما كان الحال طوال عقود
 نظيفة، وتعود إلى عرفات؟، قد يردون على ذلك باالنقالب على نتائج التشريعي، نعم، لكن حماس ستخرج

 .مهمتها األساسية في المقاومة من أجل تحرير حقيقي، وليس المساهمة في تثبيت معادلة تريح االحتالل
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ر وصف شارون العالم ذات اجتياح بأنه جسر ضيق للعبور، واألهم هو أال يشعر عابره بـالخوف، ألن الحـذ                  
  .الشديد يؤدي إلى تعثر وربما إلى سقوط

وتتلمذ على هذه الحكمة الشارونية جنراالت وساسة في الدولة العبرية، لكنهم أدركوا بعد فـوات األوان أنهـم                  
  .ضحية خوفهم أوالً وضحية الحذر الشديد ثانياً، فسقط منهم عن الجسر من سقط

تقمص ولّي نعمته الذي أورثه الدبابة والجرافة، وهمـا         أولمرت رئيس البلدية المسروقة حاول عبور الجسر، و       
توأما االستيطان والغزو في كل المراحل، وشعارات كل األحزاب، ما دام الثدي واحداً، والرضـاعة ال تقبـل                  

  .الفطام عن تربويات السطو المؤدلج والمدجج
رب، ولم يدرك أنه ضحية خطـأ       وال أشك للحظة واحدة بأن أولمرت كان مسكوناً بارييل شارون طيلة أيام الح            

منهجي قبل كل شيء، وقبل جملة األخطاء اللوجستية التي لم تحل العصمة الموهومة للجـيش العقائـدي دون                  
  .السقوط في كمائنها

فهو لجأ إلى أدنى مستويات التعلم، وبطريقة بافلوفية، انتهت الى قرع الطبول واألجراس معاً، وإسالة اللعـاب،                 
د الفعل ال يقاس ميكانيكياً على ما حدث من قبل، ألن الشعوب تتعلم من أخطائها، والمقاومـة          فر. لكن بال طائل  

تتلقح بالمزيد من أمصال المناعة واتقاء الخطر عبر التجربة فهي ال تتعلم السباحة على السرير كمـا يحـدث                   
صـابها فـائض    لجندي مكلّف سمع عن الحروب التي خاضها أسالفه، وظن أن النصر مكفول، فـي دولـة أ                

اإلحساس بالنصر، بتضخم الذات، وسرطنة الوعي فأصبحت غير قادرة على احتمال أية هزيمـة وهـذا هـو                  
  .بالتحديد ما يسمى ضعف القوة كمقابل لقوة الضعف في ثنائية الصراع الخالدة بين المعتدي والمعتدى عليه

غاثة، نسوا جـسراً ال يـرى بـالعين         ومن هدموا عشرات الجسور في لبنان بهدف تقطيع أوصال الحياة، واإل          
المجردة وال حتى من أكثر القنابل ذكاء، هو الجسر اإلنساني الذي يصل األخ بأخيه، وابن القرية المدمرة بابن                  

  .المخيم على أرض أصبحت خالل دقائق غرباالً لفرط ما ثقبها القصف
ق الدامغة للجنرال باقتراف جرائم حـرب فـي         في االجتياح الشاروني للبنان لم تنجح لجنة كاهانا وسائر الوثائ         

إقصائه عن الحياة السياسية والعسكرية، وحين شغل شارون منصب وزير الزراعة غاب عن البعض أن هـذه                 
  .الوزارة في دولة االستيطان هي وزارة حرب في الظل، إن لم تكن وزارة الحرب ذاتها

ر حتى بظله، وورط جيشه بشكوك لم تخطر ببالـه          لم يعبر شارون الجسر الضيق بال خوف أو حذر، لهذا تعث          
حول جدوى االجتياحات والغزو العسكري، فكانت االنتفاضة الفلسطينية عبر مختلف فصولها، وكان هذا الزخم              
المشهود للمقاومة في لبنان بعدما ابتكرت جسورها غير القابلة للتدمير، وقبلت بتغيير قواعد اللعبة ممـا فاجـأ                  

  .ين والحكام أيضاًالالعبين المحترف
إن ما أفرزه االجتياح األول قبل أربعة وعشرين عاماً يتكرر اآلن، لكن أولمرت التلميذ لن يقوى على احتمـال                   
المساءلة السياسية والعسكرية في المجتمع العبري، فالشجاعة تكون أحياناً قناعاً إلخفاء الخوف، والحذر يفضي              

  .عنه شارون على سبيل المجاز تحول لدى وريثه الى حقيقةحتماً الى تعثر، ألن الجسر الذي تحدث 
  26/8/2006الخليج اإلماراتية 
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