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  الحكومة الفلسطينية تنتقد تصريحات عبد ربه وتطالب عباس محاسبته .1
 انتقد رئـيس الـوزراء الفلـسطيني    :حامد جادنقالً عن مراسلها في غزة  29/8/2006الغد األردنيـة  نشرت  

 .طلقتها شخصيات فلسطينية حول إمكانية إقامة حكومة وحدة وطنيـة         إسماعيل هنية أمس حملة التشكيك التي أ      
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 .وكان هنية يشير الى تصريحات ياسر عبد ربه الذي وصف الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية باالكذوبة                
وطالب في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء بعض المسؤولين في الحقبة الـسابقة دون ان                

وأعربت الحكومة الفلسطينية عن استهجانها      .ف عن مثل هذه األمور، ووقف تصريحات التيئيس       يسميهم بالتوق 
وقال الناطق باسم الحكومـة غـازي    .التصريحات التي أدلى بها عبد ربه والتي هاجم فيها الحكومة الفلسطينية    

حين واآلخر ليس لها     ان هذه التصريحات والتي ما دأب عبد ربه على اطالقها بين ال            :حمد في تصريح صحافي   
هدف سوى التشكيك والطعن في صدقية الحكومة التي تعبر عن آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني والفـصائل                

 ان الغرض من هذه التصريحات تـسميم االجـواء          :واضاف. التي وافقت ورحبت بفكرة حكومة وحدة وطنية      
اء لالنقـالب علـى نتـائج االنتخابـات         وخلق حال من التوتر والفتنة وشق الصف الفلسطيني وتهيئة االجـو          

 تنصيب عبد ربه مدافعا حتى عن حركة فتح والفصائل فـي الوقـت              :وعبر حمد عن استغرابه من     .التشريعية
الذي تشهد فيه العالقات بين الفصيلين الكبيرين فتح وحماس تقاربا واتفاقا على البدء بالمشاورات حول تـشكيل                 

 الرئيس عباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محاسبة عبد           وطالب حمد  .حكومة الوحدة الوطنية  
داعيا المتحدثين ووسائل االعالم بضرورة اعتماد لغة المقاربة والتفاهم والبعد عن لغـة             . ربه على تصريحاته  

 .التشكيك والطعن لتجنيب المجتمع الفلسطيني من أي توترات أو ازمات اضافية
أعرب هنية عن استهجانه وأسف الحكومة من قيام عبد ربه           :نقالً عن الوكالت   29/8/2006السفير  وأضافت  

 مجلـس   :بالتطاول على هذه الحكومة، التي تمثل ضمير الشعب الفلسطيني وحارسة حقوقه وآماله، موضحاً أن             
فهـا  الوزراء سيالحقه قضائياً، والحكومة تالحظ أن هناك هجمة إعالمية مبرمجة للنيل مـن صـمودها ومواق               

  . الراسخة، ولن تتأثر بهذه الحمالت
جدد إسماعيل هنية استنكار حكومته للسياسة التي تنتهجها إسرائيل في          : 28/8/2006 48عربوجاء في موقع    

اختطاف النواب والوزراء الفلسطينيين مشيراً إلى أن استمرار هذه السياسة يأتي في مـسعى لالنقـالب علـى                  
 ماليـين دوالر    5 األزمة االقتصادية أعلن هنيـة أن الحكومـة خصـصت            وعلى صعيد  .الحكومة الفلسطينية 

كمساعدة للعمال والصيادين، وبدأ صرف هذه المساعدات، مؤكداً أن الحكومة لم تمنع األموال عـن الـشعب                 
 .الفلسطيني، لكنها ليست مسؤولة عن الحصار، بل تعمل على كسره

سماعيل هنية أعرب عن استغراب الحكومة من الدعوات        اأن  غزة   من   29/8/2006األيام الفلسطينية   وذكرت  
إن من شأن هذه الخطوات أن تعرقل المسيرة التعليمية         : المنادية بتنفيذ إضرابات في سلك التعليم والصحة، قائالً       

 .وتلحق الضرر بحياة المواطن الفلسطيني، وتضيف أزمات إلى األزمات التي يعاني منها المجتمع الفلـسطيني              
لحكومة قد بذلت جهوداً كبيرة لحل أزمة الرواتب والضائقة المالية، حيث تم تحويل األمـوال التـي                 وأكد أن ا  

وأشار  .وصلت إلى الحكومة، لصالح الموظفين والعمال والعاطلين عن العمل والشرائح االجتماعية المتضررة           
ضاع االقتصادية لكافة شرائح    رئيس الوزراء خالل اجتماع الحكومة، أمس، إلى أن الحكومة ال تنكر تردي األو            

وأكد أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، سيكون مدخالً لكسر الحصار ورفعه عن الشعب الفلـسطيني،                الشعب
منادياً كافة الموظفين إلى ضرورة االلتزام بالدوام الرسمي، ومؤكداً أن العام الدراسي، سيبدأ في موعده المقرر                

الحكومة بالقرار الذي اتخذته قيادتا حركتي فتح وحماس القاضـي بتأييـد             عن ترحيب    هنيةوأعرب   .بإذن اهللا 
  .المشاركة بحكومة الوحدة الوطنية

  
  سأحارب السوريين قدر استطاعتي  : جنبالط لنائبة إسرائيلية في فرنسا .2

 أنهـا ،  أمس النائبة اإلسرائيلية عن حزب العمل كوليت افيتال،         قول: ا ف ب   عن   29/8/2006السفير  نشرت  
 عداءه واضح لألمين العام لحزب      أن إلى في فرنسا النائب وليد جنبالط األسبوع الماضي، مشيرة          االتقت عرض 

  . المشكلة األساسية هي سوريا التي تعهد بمحاربتها قدر استطاعتهأننه اعتبر أاهللا، وموضحة 
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لون عنصرا مهما في العنف     ن السوريين يشك  إ: قال للنائبة  أن جنبالط وذكر موقع صحيفة معاريف اإللكتروني      
. الدائر في منطقتنا، مضيفا أنه ينبغي بذل كل جهد ممكن من أجل طرد كل نفوذ سوري عن األرض اللبنانيـة                   

 جنبالط والوفد االسرائيلي شاركا في االجتماع العام للحزب         أنذكر المتحدث باسم افيتال لوكالة فرانس برس        و
  . في فرنساحداأل أعماله أنهىاالشتراكي الفرنسي الذي 
 فـي   اإلعالميالمفوض  أن  : من بيروت والقدس المحتلة    29/8/2006الشرق األوسط   من جهة أخرى ذكرت     

 نفياً قاطعاً حصول لقاء بين رئيس الحـزب النائـب جنـبالط              نفى الحزب التقدمي االشتراكي، رامي الرئيس،    
  .  اللقاء الصيفي للحزب االشتراكي الفرنسيإلى جنبالط كان في فرنسا ليلبي دعوة أن وأكد. والنائبة االسرائيلية

  
 نصف اللبنانيين يؤيدون نزع سالح حزب اهللا : استطالع .3

من اللبنانيين عن تأييدهم لتسليم حزب اهللا سالحه بعد شهر مـن النـزاع بـين                % 51عرب  أ:  اف ب  ،بيروت
 معهد ايبـسوس    أجراهذي  ويظهر االستطالع ال   .مسأاسرائيل والحزب، بحسب استطالع للرأي نشرت نتائجه        

ونشرته الصحيفة اللبنانية لوريان لوجور الصادرة باللغة الفرنسية تباينا كبيرا في وجهات النظر بين الطوائـف                
 يبقي حزب اهللا سـالحه، فـي مقابـل          أن% 84ففي صفوف الشيعة الذين شملهم االستطالع، يفضل         .المختلفة

من ناحية ثانيـة،    .  يسلم الحزب سالحه   أنسنة يريدون   من ال % 54ومن المسيحيين   % 77ومن الدروز   % 79
 الذين شملهم االستطالع انتشار قوة دولية معززة في الجنوب على طول الحدود مع              األشخاصمن  % 81يؤيد  

 جندي مقابـل    ألف 15 المتحدة العاملة في لبنان التي سيصبح قوامها         األمم على قوة    أن% 67ويعتبر   .اسرائيل
 أهليةوردا على سؤال حول احتمال نشوب حرب         . تكون قوة مراقبة وليس قوة تدخل      أنيا،   موجودين حال  ألفين

 .استبعدوا ذلك% 62 في مقابل ، هذا ممكنأنمن الذين شملهم االستطالع % 38مجددا في لبنان، اعتبر 
 29/8/2006الدستور 

  
    الحكومة مطالبة باالنتقال إلى موقعها القوي بالمقاومة وشعبها: فضل اهللا .4

إن اإلدارة األمريكية تواصل حربها علـى لبنـان بالـضغوط الـسياسية              قال محمد حسين فضل اهللا    : بيروت
واالقتصادية، بعدما اسقط من يدها في الحرب اإلسرائيلية التي لعبت فيها أمريكا دور قائد العمليات الـسياسية                 

لعل الخطأ يكمـن    : وقال فضل اهللا  . قف فيه الذي يحدد بنفسه أفق المعركة وأبعادها والوقت الذي تقطعه أو تتو          
، وكأنها شيء مختلف عن إسرائيل، مع أن هؤالء         ومسئوليهافي أن البعض في لبنان ال يزال يتعامل مع أمريكا           

 األمريكية في حجم الدمار الذي أصاب لبنان باألسلحة واألوامـر والتغطيـة             لإلدارةتعرفوا إلى الوجه الحقيقي     
اهللا أن على الحكومة اللبنانية أن تنتقل من موقع المستضعف لنفسه والمتظلم على وضعه              وأكد فضل    .األمريكية

إلى موقع الحكومة القوية بشعبها وبإمكاناته وبمقاومته التي أكدت للعالم أن هناك في الساحة العربية واإلسالمية                
تطيع أن يصنع الكثير مما ال      من يملك أن يوقف إسرائيل ويجعلها تتجرع الغصص واأللم ألن لبنان الموحد يس            

  .يزال البعض في الداخل يتهيب منه
  29/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  حزب اهللا يطالب الوسطاء بأفكار إسرائيلية واضحة لإلجابة عنها .5

قالت مصادر لبنانية رفيعة مواكبة إلعداد البدء في المفاوضات بين الحكومة االسرائيلية وحـزب اهللا،               : بيروت
 جميع الموفدين األوروبيين الذين زاروا لبنـان إبـان          إنرف ثالث إلنجاز عملية تبادل األسرى،       عن طريق ط  

وطرحوا مجموعة من   .  مسؤولين في األمم المتحدة، كانوا أبدوا استعداداً للتوسط        إلى إضافةالعدوان االسرائيلي   
حزب تلقـت  ال أن قيادة    إلىت السبب   وعز .األسئلة أحيط حزب اهللا علماً بها، لكنه فضل عدم إبداء رأيه عالنية           
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 ال يحمـالن أي     أنهمـا أخيراً رسالتين من الحكومتين االيطالية واأللمانية وأنها ال تزال تدرسهما على رغـم              
حزب لم ُيقفل الباب في وجه العروض التي        ال أنوأضافت   .عروض من اسرائيل سوى تشجيعهما على التوسط      

يطلب من الوسطاء بأن ينقلوا أفكاراً واضحة من اسرائيل يكون في مقدور            تلقتها قيادته في شأن التفاوض، لكنه       
  . رأيه فيهاوإبداء عنها اإلجابةالحزب 

  29/8/2006الحياة 
  

   االستقالةإلىعون يدعو حكومة السنيورة  .6
 إلـى  أمس، ،دعا زعيم التيار الوطني الحر الحليف الرئيس لحزب اهللا ميشال عون الحكومة           :  رويترز ،بيروت

 . خالل عدوان اسرائيل على لبناناألزمةستقالة لفشلها في التعامل مع اال
 عـون   وقال . لم تقدم حكومة السنيورة استقالتها بشكل سلمي       إذا اضطرابات   بإثارةوبدا أن عون يهدد فيما يبدو       

ة على   مع المحافظ  هادئ ويحدث التغيير في شكل      ،من حق اللبنانيين أن تتألف حكومة جديدة من أناس جدد         إن  
 كـان   إذا عما   اإلفصاح  عون ورفض.  فصاعدا اآلنال فهناك أساليب أخرى للتصعيد من       إ و ،االستقرار في البلد  

  . الجديدةةالحكومالتيار الوطني الحر الذي يتزعمه سيشارك في 
 29/8/2006الدستور 

 
  الحل بإقفال الحدود والتمسك باتفاقية الهدنة  : الجميل .7

 الجميل أن ما يهم اللبنانيين بأن تكون هذه الحرب آخر           أمينالكتائب اللبنانية الرئيس     لحزب   األعلىأكد الرئيس   
 في مشروع الدولـة انخراطـاً تامـاً         إمكاناتها تنخرط بسالحها وأموالها وكل      أن إلىالحروب، داعياً المقاومة    

 يطمئن الناس بقـدر مـا يثيـر         ونهائياً، ومعتبراً أن بقاء المقاومة كقوة احتياط أو كسند للدولة وجيشها كالم ال            
مخاوفهم، والحل ال يكون إال بإقفال الحدود الجنوبية والتمسك باتفاق الهدنة كموقع ثابت للبلد في النزاع العربي                 

  . اإلسرائيلي 
  29/8/2006السفير 

  
  عباس يريد رؤية فلسطينية موحدة لحملها إلى األمم المتحدةً   .8

 أن  ، أحمـد عبـدالرحمن    ،أعلن مساعد الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس       : الخليج، وكاالت  ،رام اهللا، الجزائر  
الفلسطينيين بحاجة أكثر من أي وقت مضى لبرنامج سياسي يحظى بإجماع وطني للخروج من المأزق الـذي                 

إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اليوم اجتماعـا مهمـا           : وقال عبدالرحمن . تعيشه القضية الفلسطينية  
 ال يمكن للوضع الحـالي أن       :وأكد أنه .  ورقة للتحرك على الصعيد الداخلي للنهوض بالوضع الفلسطيني        لوضع

وقال إن عباس سيتوجه غدا األربعـاء إلـى        . يستمر على هذه الطريقة وال بد من طرح رؤية فلسطينية موحدة          
 إلى أن عباس سيذهب إلى      غزة لطرح رؤية منظمة التحرير مجتمعة وأخذ موقف الفصائل النهائي منها مشيرا           

األمم المتحدة الشهر المقبل ليلقي كلمة هناك لطرح رؤية فلسطينية تحث المجتمع الدولي على التحرك العاجـل                 
   .إلعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح

  29/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

 شيراك لمؤتمر سالم عباس يرحب بدعوة  .9
رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس امس بدعوة الرئيس          : باريس ،االت الوك ،غزة،  عبد القادر فارس  

 :وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينـة       . الفرنسي جاك شيراك لعقد اجتماع سريع للجنة الرباعية الدولية        
ـ                     ضايا ان الرئيس عباس يعتبر ان العودة الى البحث الجدي عن حل دولي للقضية الفلسطينية هو حـل لكـل ق
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وكان شيراك دعا امس الى اجتماع سريع للجنة الرباعية الدولية حول الشرق االوسط الحياء العمليـة                . المنطقة
وقال شيراك امام سفراء فرنسا المجتمعين في باريس        . الدبلوماسية بين االسرائيليين والفلسطينيين المتوقفة حاليا     

 ،هو المخاطرة بحصول دوامة عنف تفلت من اي سـيطرة          االكتفاء بالوضع القائم     :في اطار مؤتمرهم السنوي   
واشار الى حق اسرائيل العيش بامان وحق الفلسطينيين بالعيش ضمن دولة لها حدود امنة وقابلـة لالسـتمرار                  
مشددا على ان ضمان حقوق الفلسطينيين المشروعة ال يمكن ان يبرر حرمان اسرائيل من حقها في الوجود وال          

 .اللجوء الى االرهاب
  29/8/2006عكاظ 

  
  عباس وافق على عرض أميركي بنشر قوات دولية على معبر المنطار: عريقات .10

قال صائب عريقات إن الرئيس محمود عباس قبل عرضـا          : رام اهللا من   29/8/2006الشرق األوسط   نشرت  
يل وقطاع غزة،   التجاري بين إسرائ  ) كارني(أميركيا لنشر قوات دولية على الجانب الفلسطيني من معبر المنطار         

وأكد عريقات في تصريح نقله      .وذلك لمنع االغالقات األمنية التي تؤثر سلبا على الحياة االقتصادية في القطاع           
موقع وكالة فلسطين برس، أن عباس ينتظر موافقة إسرائيل على العرض الذي طرحه كيث ديتـون، منـسق                  

 إن الخطـة األميركيـة   :، قالت صـحيفة هـآرتس  من جانبها .األمن األميركي في الضفة الغربية وقطاع غزة      
 مراقبـا دوليـا علـى الجانـب         90تتضمن تدريب رجال أمن فلسطينيين وبناء معبر جديد في كارني ونشر            

   .وأضافت أن المسؤولين اإلسرائيليين قالوا إنهم يدرسون الفكرة ولم يعلقوا عليها بعد. الفلسطيني من المعبر
يشمل االقتراح االميركي الذي قدم الى المانحين       ): د ب أ  ( ورويترز  الً عن   نق 29/8/2006الدستور  وأضافت  

من جانبها، نقلـت هـارتس عـن         . مليون دوالر  19أوائل الشهر الحالي توسيع المعبر بتكلفة تصل الى نحو          
مسؤولي أمن طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم قولهم ان االقتراح القى ترحيبا غير أنه سـيظل مجمـدا لحـين                    

 .األسيرالق سراح الجندي االسرائيلي اط
  

  هجوم على مسؤول قضائي في غزة   .11
تعرض وكيل النيابة العامة في غزة همام سكيك، الذي يحقق في قضية فساد كبيرة، العتداء بـالعبوات                 : ا.ن.ق

ـ       . الناسفة على منزله، ثم تلقى تهديدا الحقا بتصفيته جسديا         ت هـذا   وأصدرت النيابة العامة بيانا صـحافيا دان
االعتداء، مؤكدة عزمها على استمرارها في أداء رسالتها ومهامها المنوطة بها بكل حياد ونزاهـة وأنهـا لـن          

 . ترضخ لهذه التهديدات مهما كلف األمر
  29/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
   األسير   االسرائيليال عالقة بين إطالق الصحافيين والجندي : السلطة .12

غازي حمد أنباء صحافية حول وجود عالقـة  .نفى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية د: ت االتحاد والوكاال ،غزة
ونفى ان يكون   . بين اختطاف الصحافيين العاملين في وكالة فوكس نيوز وبين قضية الجندي اإلسرائيلي األسير            
لتي سـتتم مـن     رئيس الوزراء إسماعيل هنية قد أعطى وعودا للخاطفين بأن يكون لهم دورا في المفاوضات ا              

وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد زعمت أن هنية وعد الخاطفين بأن           . أجل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي    
يكون لهم دور وكلمة في المفاوضات التي ستتم من أجل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير مقابل اإلفراج             

كس نيوز تمت بعد خالفات وقعـت بـين خـاطفي        وقالت إن عملية خطف صحافيي فو      .عن أسرى فلسطينيين  
الجندي اإلسرائيلي حول شروط التفاوض على إطالق سراحه، وأن احدى المجموعات الفلسطينية التي شاركت              
في اختطاف الجندي قامت باختطاف الصحافيين من أجل الضغط على الفصائل األخرى الخاطفة ليكـون لهـا                 

   .دور في بلورة شروط إطالق سراح شاليط
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  29/8/2006االتحاد االماراتية 
  

  فتح معبر رفح وتوقف اسرائيل عن قصف منازل النشطاء: اميركا وافقت على طلبين للخاطفين .13
كشفت مصادر مطلعة ومقربة من جهود الوساطة التي بذلتها اطـراف فلـسطينية واوروبيـة إلطـالق                  :لندن

لواليات المتحدة وافقت على مطالـب الخـاطفين        الصحافيين العاملين لصالح شبكة فوكس نيوز االميركية ان ا        
كما كشفت هذه المصادر ان الواليات      . الحقيقية، وليس تلك التي اعلنت في بيان اصدرته كتائب الجهاد المقدس          

المتحدة اجرت مفاوضات غير مباشرة من خالل الوسطاء مع الخاطفين خالل االيام االخيرة التي سبقت اطالق                
وقالـت المـصادر للحيـاة ان وسـطاء          .ف سنتاني والمصور النيوزيلندي اوالف ويغ     المراسل االميركي ستي  

فلسطينيين هم قياديون في لجان المقاومة الشعبية بدأوا تدخال قوياًَ لصالح انهاء محنة الصحافيين فـي اعقـاب                  
كية الخالء سبيل    ساعة لالدارة االمير   72صدور البيان االول للخاطفين االربعاء الماضي الذي حددوا فيه مهلة           
واضافت المصادر ان هذه المطالب لم      . معتقلين ومعتقالت مسلمين من سجونها في مقابل اطالق سنتاني وويغ         

تكن المطالب الحقيقة للخاطفين، كاشفة ان المطالب الحقيقية تمثلت في مطلبين، احدهما اعادة فتح معبر رفـح،                 
لفلسطينيين بعد دقائق من الطلب منهم بإخالئهـا تمهيـداً          والثاني وقف اسرائيل سياسة قصف منازل النشطاء ا       

واوضحت المصادر ان الوسطاء اتجهوا الى ممثل الحدى الدول االوروبية المهمة الفاعلة             .لقصفها بالصواريخ 
في االراضي الفلسطينية كي ينقل مطالب الخاطفين الى بالده ومن ثم الى االميركيين، والبريطانيين كون احـد                 

واشارت الى ان الوسطاء االوروبيين نقلوا هذه المطالب الى مـسؤولي     . ن اميركياً، واآلخر نيوزيلندياً   المخطوفي
بلدهم ومسؤولين بريطانيين واميركيين كانوا على اتصال دائم مع هؤالء الوسطاء، وهم بدورهم على اتـصال                

واكـدت المـصادر ان مـن بـين          .دائم مع الوسطاء الفلسطينيين، ومع وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام         
المسؤولين االميركيين الذين كانت تجري معهم المفاوضات ديبلوماسيين بريطانيين واميركيين، فضال عن وفـد       

اما نيوزيلنـدا   . امني اميركي رفيع من الشرطة الفيدرالية االميركية اف بي أي وصل الى المنطقة منذ عدة ايام               
الزمة السفيرة في تركيا جان هندرسون، ثم عادت وارسلت الـسفير فـي             غزة في االيام االولى ل     فارسلت الى 

كما وصل تزامنا مع شمبر الـسفير       . القاهرة بريان شمبر، الذي ظل في غزة حتى قبل ايام قليلة من اطالقهما            
ن الذين ولم يكن هناك أي اتصال بين الوسطاء والديبلوماسيين النيوزيلنديي         .في الخارجية النيوزيلندية بيتر رايدر    

واكـدت المـصادر ان     . اقتصرت اتصاالتهم على المستوى الرسمي مع الحكومة ووزير الداخليـة والرئاسـة           
المفاوضين االميركيين وافقوا في اتصاالتهم مع الوسطاء االوروبيين على مطلبي الخاطفين، االمر الذي عجـل          

تت الى ان التخريجة تمثلت فـي اعـالن         ولف. بإطالق الصحافيين، بعدما تم ايجاد تخريجة من جانب الخاطفين        
الخاطفين ان الصحافيين اشهرا اسالمهما وغيرا اسميهما، االمر الذي جعلهم يطلقون سراحهما وذلـك بعـدما                

واشارت المـصادر الـى ان سـلطات        . بلغهم من الوسطاء ان االميركيين وافقوا مبدئياً على تحقيق شرطيهما         
اعات يوميا قبل عدة ايام، علما ان شرط الخاطفين فتح المعبر كلياً وفي             االحتالل اعادت فتح معبر رفح لمدة س      

ولفتت الى ان قوات االحتالل امتنعت خالل االيام الماضية عن قصف منازل الناشطين، وهـو مـا                 . شكل دائم 
يل ومع ذلك يخشى هؤالء ان ال تلتزم اسرائ       . يمكن تفسيره على انه التزام اسرائيلي بشروط اطالق الصحافيين        

  .بذلك، ما يمكن ان يعقد شروط صفقة محتملة الطالق الجندي االسرائيلي االسير في غزة
  29/8/2006الحياة 

  
  حماس طلبت وساطة جزائرية لتسوية خالفها مع فتح  .14

ن حركة حماس طلبت وساطة جزائرية لتسوية الخـالف         اقالت مصادر جزائرية حكومية،      : وكاالت ،الجزائر
 وكانت هذه القضية محور زيارة موسى أبو مرزوق للجزائـر           .شكيل حكومة وحدة وطنية   القائم مع فتح حول ت    

الليلة قبل الماضية، واستقبله األمين العام لجبهة التحرير الجزائرية عبدالعزيز بلخادم، وبحث معه قيام الحـزب            
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ت إفادات أن أبو مرزوق     وذكر .الحاكم في الجزائر بدور فاعل إليجاد مخرج لحالة االنسداد الحالية في فلسطين           
   .ناشد بلخادم التدخل لدى فتح لتقريب وجهات النظر وتسريع قيام حكومة وحدة وطنية

  29/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  وحدة خاصة إسرائيلية تغتال أحد قادة كتائب األقصى في رام اهللا  .15
  عاما 25عالء الرابى    ة خاصة اغتالت  أعلنت مصادر فلسطينية في مدينة رام اهللا أن وحدة إسرائيلي         : الفت حداد 

 من سكان بلدة دير غسانة، غربي رام اهللا، وذلك بإطالق النار عليه أثناء سـيره                ىاحد قادة كتائب االقص   وهو  
 بـالرد علـى جريمـة       ىوهددت كتائب االقـص   . في احد شوارع المدينة مما أدى إلى إصابته، إصابات بالغة         

  .لفوري والسريع على عمليات االغتيال التي تطال أبناء الشعب الفلسطينيغتيال وقالت أنها ستقوم بالرد ااال
  29/8/2006 48عرب

 
     للمقاومة اللبنانبة الجبهة الديموقراطية تحيي االنتصار الكبير .16

 لبنان اجتماعاً ناقشت فيه نتائج العدوان اإلسرائيلي ضد لبنـان            في عقدت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين    
ه على اوضاع المنطقة وعلى اوضاع الشعب الفلسطيني في لبنـان والخطـوات المطلوبـة لمواجهـة      وتداعيات

وبعد االجتماع أصدرت بياناً حيت فيه االنتصار الكبير الذي تحقق والصمود البطولي للشعب             . تحديات المرحلة 
 جديدة من الصراع ستحاول     واعتبرت الجبهة أن وقف العدوان يفتح مرحلة      . اللبناني ووحدته الوطنية ومقاومته   

خاللها إسرائيل أن تعوض ما عجزت عن تحقيقه عبر آلتها العسكرية، وإلى محاولة إخراج لبنان مـن دائـرة                   
الصراع العربي اإلسرائيلي ومحاولة تحقيق هدف إدارة بوش في جعل العدوان على لبنان محوراً من محـاور                 

هذا السياق، رأت الجبهة أهمية فائقـة لالضـطالع بجهـود            وفي   .عملية إعادة صياغة الشرق األوسط الجديد     
  .مشتركة لبنانية فلسطينية من اجل دعم واستنهاض حركة الالجئين في مواجهة مشاريع تصفية حق العودة لهم

  29/8/2006السفير 
 

  في مخيم عين الحلوة الشعبية أحيت ذكرى أبو علي مصطفى الجبهة  .17
ناصري النائب اسامة سعد الدول االوروبية التي ستشارك في القوة الدولية           حذّر رئيس التنظيم الشعبي ال    : صيدا

في الجنوب من مغبة تكرار التجربة الفلسطينية، حيث سلمت اللجنة الرباعية في الملف الفلسطيني كل مقاليـد                 
لـشعبية  وقال في مهرجان سياسي اقامته الجبهـة ا       . الحسم والقرار الى اميركا واسرائيل لتتصرفا كما تشاءان       

، في الذكرى الخامسة الغتيال ابو علي مصطفى ان مشاركة           جنوب لبنان  لتحرير فلسطين في مخيم عين الحلوة     
ونحن نحذر مـن ان     . دول اوروبية كبرى في قوات االمم المتحدة في جنوب لبنان، قد تعطيها دوراً سياسياً ما              

ون اللبنانية واالنحياز في المعادلـة الـسياسية،        االول عدم التدخل في الشؤ    : هذا الدور يجب أال يتجاوز أمرين     
 .واآلخر ان يكون نزيهاً بين لبنان والعدو الصهيوني واال فسيجد االوروبيون انفسهم في بيئة ال ترحـب بهـم                  

وألقى المعاون السياسي لحزب اهللا في الجنوب خليل حسين كلمة اعتبر فيها ان المقاومة قهرت الجيش الذي ال                  
ورأى ان االنتـصار    .  الصهيوني –وته، وسجلت اعظم انتصار في تاريخ الصراع العربي         يقهر وحطمت جبر  

هو لفلسطين كما للبنان، الن ما كان يخطط له العدو هو تصفية القضية الفلسطينية بعد تصفية المقاومـة فـي                    
المقاومة فـي   لبنان، ثم ينال من سوريا، وبعدها يحاصر ايران، وبذلك يكون قد قضى على كل قوى الممانعة و                

وأشاد المسؤول عن الجبهة الشعبية في لبنان مروان عبد العال بنصر المقاومة على العدو الصهيوني،                .المنطقة
  كيف نجدد مشروعنا الوطني على قاعدة التناقض الرئيسي مع االحتالل؟ ودعا الى التمسك بقوة نتائج : سائالً
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طيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واالسراع في اعادة بنـاء          الديموقراطية الفلسطينية والحوار الوطني الفلس    
  .منظمة التحرير الفلسطينية على اساس المشاركة الجماعية في القرار والمقاومة

  29/8/2006النهار 
  

 حماس تستعد الطالق قناتها الفضائية مطلع تشرين االول المقبل  .18
نية نقال عن مصادر مقربة من حماس أن الحركة بصدد قالت وكالة أنباء رامتان االخبارية الفلسطي:  بترا،غزة

واشارت الوكالة إلى ان حماس كانت قد أطلقت  .إطالق قناتها الفضائية في األول من شهر تشرين أالول المقبل
قناتها الخاصة والمعروفة باسم مرئية األقصى قبل نحو عام لكنها بقيت في إطار البث األرضي والتجريبي 

وحسب مصادر  .ة في بث دعايات وتقارير عن قادتها ومرشحيها وبرنامجها السياسيحيث ساعدت الحرك
مقربة من قناة حماس الفضائية فإن المحطة ستباشر بثها الفضائي التجريبي على القمر االصطناعي نايل سات 

 .يةمطلع شهر تشرين االول المقبل لتكون بذلك أول محطة فلسطينية حزبية تبث على األقمار االصطناع
وذكرت رامتان أن أكثر من محطة فلسطينية خاصة تستعد لالنطالق خالل األشهر القليلة المقبلة في غزة 

 .والضفة الغربية
 29/8/2006الدستور 

 
  االحتالل يرفض السماح لسعدات بحضور تشييع والدته   .19

هة الشعبية لتحرير فلسطين     رفضت سلطات االحتالل االسرائيلي طلبا تقدم به محامي األمين العام للجب            :نابلس
ووجه سعدات من خالل محامي مؤسـسة       . أحمد سعدات، للسماح له بحضور جنازة والدته التي توفيت السبت         

  . شكره لجميع من أدى واجب التعزية بوالدته ومن حضر ومن لم يتمكن من الحضور،الضمير محمود حسان
  29/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
   جواز سفر مشعل  األردن يوافق على تجديد .20

ونقلت صـحيفة    .ن الحكومة األردنية وافقت على تجديد جواز سفر خالد مشعل         اقالت صحيفة أسبوعية أردنية     
إن مشعل تقدم بطلب تجديد جـواز سـفره         : الحدث عن المتحدثة باسم الخارجية األردنية صباح الرافعي قولها        

   . قبل أسبوعين حيث وافقت السفارة على طلبهاألردني للسفارة األردنية في العاصمة القطرية الدوحة
 29/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  حول الحرب في لبنانشكل لجنتي تحقيق يأولمرت  .21

عن تشكيل لجنتي تحقيق، واحدة تفحص اإلخفاقـات        ن اولمرت أعلن    أ: 29/8/2006-28 48 عرب ذكر موقع 
سياسية يرأسها رئـيس جهـاز االسـتخبارات         واألخرى تفحص اإلخفاقات ال    ،كا أمنون شاح   برئاسة العسكرية

وقال أولمرت   .يستمر مراقب الدولة بتحقيقاته ويركز على الجبهة الداخلية       فيما  . الخارجية السابق ناحوم أدموني   
 لـن   هتحمل مسؤولية قرار الحرب ومجرياتها، ولكن     ، أنه ي   مع رؤساء السلطات المحلية في حيفا      هاجتماعخالل  

مـن جهتـه    . بشل الجيش لعدة أشهر   وأنه لن يسمح من أجل إرضاء أحد        م القضاء،   سمح أن يقف الجيش أما    ي
أمـا   .لجنة تحقيق رسمية فقط من الممكن أن ترضي الجمهور وتعيد إليه الثقة بقيادتـه أن عامي أيالون أعتبر 

إيفي  أعتبر   فيما. دعا رئيسي لجنتي التحقيق إلى رفض تولي المسؤولية التي ألقيت على عاتقهم           فقد  يوسي بيلين   
إيتام أن الهدف من تشكيل لجنتي تحقيق هو محاولة المستوى الـسياسي إلقـاء المـسؤولية علـى المـستوى                    

اقتراح أولمرت، تـولي رئاسـة لجنـة        رفض  عضو الكنيست السابق، أمنون روبنشطاين       يذكر أن    .العسكري
تولي قاض رئاسة اللجنة يشير أن عدم على هذا الصعيد، وتفيد بعض المصادر  .تحقيق حكومية لفحص الحرب
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إلى أن أولمرت ال ينوي منح تلك اللجنة صالحيات واسعة، وقد يكون ذلك هـو سـبب رفـض روبنـشطاين                     
 وقال أن الحكومة ستطلب من مراقب       ،تحقيقال تشكيل لجنتي    اعالنمراقب الدولة على    ومن جهته رد    . عرضلل

ن مراقبة الدولة، حسب القانون، هـي بيـد مراقـب           أوضح إ و. الدولة فحص الجبهة الداخلية في فترة الحرب      
 أنه مسؤول أمام الكنيـست      الفتا إلى . الدولة، وصالحيات فحص الحرب هي في كل حالة من ضمن صالحياته          

  .فقط وال عالقة له بالحكومة
 ،جاهل ذلـك  يت ه  أولمرت أوضح أن هناك احتجاجا سياسيا، وأن        أن: حلمي موسى ،  29/8/2006السفير  وكتب  
 خطاب النـدم  مشيرا إلى    ،ورأى إن إنجازات الحرب لم يسبق لها      . ا هذا االحتجاج بمصالح لجهات معينة     مبرر

أنه لو كان يعلم ما ستكون عليـة العواقـب لمـا أمـر              والذي أوضح فيه االمين العام لحزب اهللا ب       ،  كما أسماه 
الذي يعمل معلقا قانونيـا فـي       أشار عمانويل غروس    أما على صعيد التحقيق فقد      . باالختطاف ولما بدأ الحرب   

 مجـرد لجـان     يهوالتلفزيون اإلسرائيلي، إلى أن اللجان التي أعلن أولمرت عن تشكيلها عديمة الصالحيات             
أحد المعلقين االسـرائيليين    وأشار  . فحص داخلية ال يشمل تفويضها أي استخالصات شخصية ضد المسؤولين         

شكيل لجنة تحقيق رسمية ولذلك من المتوقع أن يـصوت وزراء           إلى تزايد عدد الوزراء المؤيدين لت     السياسيين  
  .حزب العمل ضد هذه اللجان

مديرة معهد دحاف الستطالعات الرأي ذكـرت ان        إلى أن   : تل أبيب  من   29/8/2006الشرق األوسط   ولفتت  
 رؤوس وأوضحت ان االسرائيليين ال يرغبون في رؤية      . من االسرائيليين يفضلون ايضا اللجنة الحكومية     % 57

تسقط، ولكن في تحديد اسباب فشل الحرب في لبنان لالسراع في استخالص الدروس منها تحسبا لنزاع مـسلح     
  .مقبل

  
  نحتاج الى مساعدة لنزع سالح حزب اهللا: ليفني .22

 انه ال اسرائيل وال لبنان يستطيعان نزع         في برلين،   مع نظيرها االلماني   هاقالت ليفني في اعقاب اجتماع    : برلين
  .  على اسلحة من الخارجه حزب اهللا بدون مساعدة دولية ودون التأكد قبل اي شيء من عدم حصولسالح

  29/8/2006الشرق األوسط 
  

  بيرتس يرى فرصة التفاقات سالم جديدة   .23
 القول إن الحرب فـي لبنـان    ،كرر بيرتس أمس في جولة تفقدية للحدود مع لبنان :القدس المحتلة  آمال شحادة    

أضـاف  و .سرائيل لتوقيع اتفاقات سالم جديدة، وأنه واثق من أنها ستؤدي إلى تغييرات مهمة            الأوجدت فرصة   
 ن الدرس الذي خـرج بـه      أ لفت إلى  ينبغي البدء بمفاوضات مع لبنان وتهيئة الظروف لحوار مع سوريا، و           أنه

 .ما يجري في سوريا وإيرانل بانتباه ضرورة المراقبة من هذه الحرب هو االسرائيليون
  29/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
   مليار شيكل إلى ميزانيتها  19.2وزارة األمن تطالب بإضافة  .24

 مليـار شـيكل، بحيـث       19.2بـ  ته   قدم بيرتس طلبا إلى رئيس الوزراء ووزارة المالية بزيادة ميزانية وزار          
 المالية واألمن حتى نهاية     ومن المتوقع أن تجتمع إدارة وزارة     .  شهرا القادمة  16تحول إلى الوزارة خالل الـ      

وتفيـد   .األسبوع للتباحث حول حجم الزيادة في الميزانية ومن ثم يتم تقديم ما اتفق عليه إلى مصادقة الحكومة                
وجـدير بالـذكر أن     . تقديرات المالية أنه من الصعب تحقيق مطالب وزارة األمن حتى لو قلصت بشكل كبير             

 وتطالب  2007-2006يكل، والتي هي تكاليف الحرب، في ميزانية         مليار ش  11.2تطالب بزيادة   وزارة االمن   
 ممـا  . مليار شيكل زيادة على الميزانية األساسية   3 مليار شيكل لرفع الجاهزية المستقبلية للجيش، و       5أيضا بـ   
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، إلى تجاوز حجـم المـصاريف       2007وزارة المالية التي تحاول عدم المس بنسبة العجز المحددة لعام           سيدفع  
  .حة في الموازنة رغم الخطوط الحمراء التي وضعتها لنفسهاالمتا

  29/8/2006 48عرب
  

   القيادة العسكرية وافقت على وقف الحرب في أربع مناسبات:حالوتس .25
يديعوت احرونوت بشكل غير مباشر، ما قـد تتـضمنه دفـوع             سرب حالوتس، الى  :  اسعد تلحمي  -الناصرة  

ق أو فحص، أكد فيها اوالً ان المستوى السياسي، ولـيس العـسكري             المرافعة في حال استدعي امام لجنة تحقي      
كان وراء رفع سقف التوقعات من الحرب وان القيادة العسكرية لم تعلن ان استرداد الجنديين والقـضاء علـى                   

منت في قلة خبرة أقطاب الحكومة في األمور         ك  األساس فإن المشكلة  هوبرأي .حزب اهللا هما من أهداف الحرب     
توقع يوأقر بأنه فوجئ بالسهولة التي صادقت بها الحكومة على اقتراحات متشددة قدمها الجيش ولم               . يةالعسكر

وأضاف ان القيادة العسكرية وافقت على وقف الحرب في أربع مناسبات، لكن اولمرت قرر              . قط الموافقة عليها  
 لكن اولمرت ارجأ ذلـك  ،ن اطالقها وزاد ان الجيش طلب تنفيذ عملية برية واسعة قبل عشرة أيام م           .مواصلتها

  .بداعي ان حالً سياسياً في األفق
  29/8/2006الحياة 

  
  ميركافا  دبابات الوقف إنتاج اسرائيل ت .26

ونقل عـن   . قررت إسرائيل وقف انتاج الدبابة ميركافا في أعقاب أدائها غير المقنع في العدوان على لبنان  :وام
ان الحروب القادمة قد تحتاج الى عدد أقل من الـدبابات التـي             ،  لي قوله جيش اإلسرائي القائد القوات البرية في     

وقال المدير العام لبرنامج انتاج المدرعات      . هاستستعمل فيها وهو ما يدعو الى إعادة النظر في إنتاج المزيد من           
  .نتاج من عدمه امر مهم للغاية وله بعد استراتيجيالان اتخاذ قرار بشأن استمرار ا

  29/8/2006ماراتية الخليج اإل
  

  إسرائيل تنشئ فريقا خاصا لتسجيل بطوالت جنودها في لبنان   .27
 لرفع معنويات الجنود المنهارة بعد االخفـاق         منه ذكرت يديعوت احرونوت ان االحتالل وفي محاولة      : وكاالت

  . نها على المألالعسكري في لبنان انشأ فريقا خاصا يسعى لتسجيل بطوالت قام بها الجنود خالل العدوان، واعال
  29/8/2006السفير 

  
  إسرائيل تعلن تدمير أنفاق لحزب اهللا   .28

 ذكر مسؤولون عسكريون إسرائيليون أمس ان القوات الخاصة تستغل انتهاء القتال مـع حـزب اهللا                 :رويترز
ة األنفـاق    ان شبك  ، قائد البعثة اإلسرائيلية    فيما قال  .لكشف وتدمير شبكة من األنفاق والمخابئ في جنوب لبنان        

  .تشمل منطقة مساحتها كيلومتران مربعان
  29/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  فِشلنا في مواجهة األنفاق وصواريخ القسام والكاتيوشا: ديختر .29

سرائيل فشلت في السنوات الخمس األخيرة في  ا إن،قال وزير األمن الداخلي الصهيوني أمس: القدس المحتلة
سام التي يطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، وصواريخ كاتيوشا التي أطلقها حزب مواجهة األنفاق وصواريخ الق

  .اهللا خالل حرب لبنان



 

 13

 29/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  المصدومينها  لعالج جنودةالحشيشاسرائيل تدرس السماح ب .30
نودها بتناول جرعات ن أن هيئة أركان الجيش تدرس السماح لجع كشف التلفزيون اإلسرائيلي :صالح النعامي

محدودة من مادة الحشيش والماريجوانا في أثناء الحروب لمساعدتهم على التخلص من األزمات النفسية الناجمة 
بعد أن تبين حجم تأثير األزمات النفسية على أداء الجنود ، عن حاالت الهلع والفزع التي يصابون بها

 وا أعربالذينفي هذا الشأن استفزت مشاعر عائالت الجنود، توجهات إال أن ال. اإلسرائيليين في أثناء الحرب
 ألف مدمن 90دراسة إسرائيلية كانت قد أجريت مؤخرا أظهرت وجود  يشار إلى أن  .عن رفضهم لهذه الفكرة
  . والكحولتألف طفل مدمن للمخدرا 60للهيروين في إسرائيل، و

  28/8/2006اسالم اون الين 
  

   أداء السلطات المحلية العربية أثناء الحربتنتقد المؤسسة اإلسرائيلية  .31
انتقد وزير الداخلية ادعاءات رؤساء سلطات محلية حول عدم وجود ميزانيات للتعامل مع األزمات التي نشأت                

 ميزانيات خاصـة ستخـصص إلعـادة    أنوقال . نتيجة للحرب، واعتبر أن هذه األزمات ليست بسبب الحرب       
 أن رؤساء سلطات محلية وموظفين كبار في منطقة الشمال          من جهة أخرى،  وادعى  . اإلعمار ومساعدة السكان  

أنه يتحدث عن رؤساء    إلى  هربوا من بلداتهم في أيام الحرب وقسم منهم استخدم سيارة البلدية، وألمح في حديثه               
ـ        - رئيس حزب هئيحود هليئومي    كما أن  .سلطات محلية عربية   ست،  مفدال شن في جلسة الداخلية التابعة للكني

  . عدم خدمة أوالدهم في الجيشن بابعلى المواطنين العرب ورؤساء المجالس العربية مأيضا هجوما 
  28/8/2006 48عرب

  
   بشكل كامل  اسرائيليينكل صاروخ كاتيوشا دمر مبنيين: تقرير .32

ت  صاروخا سقطت على البلـدا     3950أن  ،  في تقرير ألضرار الصواريخ عملت عليه وزارة حماية البيئة        جاء  
 سقطت في مناطق مفتوحة أي حوالي الـثالثة آالف صـاروخ،           هاوأن ثالثة أرباع  . حربالالشمالية خالل أيام    

 2000 ألف مبنى، منهـا      12في نفس التقرير جاء أن عدد المباني التي أصيبت جراء الصواريخ هي             إال انه و  
،  ألـف مبنـى    12وخ من إصابة    أقل من ألف صار    االمر الذي يدعو للتساؤل عن إمكانية        .دمرت بشكل كامل  

نشب  حريقا   400وجاء في التقرير أن     . ؟!! كل صاروخ دمر مبنيين    أي أن ؟  ! مبنى تدميرا كامال   2000تدمير  و
 كميات كبيرة من النفايات التي تحتاج إلى دفن         ن ألف دنم أحراش، وقد تحدث التقرير ع       12ق  ااحترأدى إلى   و

  . مليون شيكل30قد يكلف أكثر من 
  28/8/2006 48عرب

  
   حل مشكلة االسيرين بالتفاوض حبل نجاة الولمرت: تقرير .33

نأت اسرائيل بنفسها عن الظهور وكأنها تجري مفاوضات مع حزب اهللا لإلفراج عن             :  اسعد تلحمي  –الناصرة  
الجنديين األسيرين لديه، ما قد ُيفسر على انه خضوع لمطلب الحزب بأن يتم االفراج فقـط بالتفـاوض غيـر                    

لكن، وعلى رغم االعالن الرسمي الصادر عن مكتب اولمرت، الذي نفى ان تكون اسرائيل تجـري                . المباشر
مفاوضات كهذه، نقلت االذاعة العبرية الرسمية عن مصادر سياسية رفيعة المستوى ان اتصاالت سرية تجري               

 ان اولمرت يـرى ان      واشارت المصادر الى حقيقة    .فعالً لحل مشكلة الجنديين، من دون ان تشير الى طبيعتها         
األكثر الحاحاً إلدراكه ان حلها سُيخفف الضغوط التي تمارسها عليه الحركات االحتجاجيـة      هي  قضية الجنديين   
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المختلفة ليستقيل من منصبه بداعي فشل الحرب على لبنان في تحقيق أهدافها وفي مقدمها اعـادة الجنـديين،                  
ليين المسألة األهم التي ينبغي ايجاد حل سريع لها، وهو مـا            فضال عن ان هذه القضية يعتبرها عموم االسرائي       

تحاول ليفني ايجاده ربما في جولتها الحالية الى المانيا التي سبق ان لعبت دوراً في صفقات تبادل اسرى بـين                    
   .اسرائيل وحزب اهللا

  29/8/2006الحياة 
  

  عائلة الجاسوس كوهين تطالب بادراج استرجاع جثته فـي صفقة االسرى .34
طالبت عائلة ايلي كوهين، بادراج مسألة استرجاع جثته من سورية في صفقة االسرى             :  امال شحادة  -الناصرة  

 .التي ستنفذ مع حزب اهللا معتبرة خطوة كهذه هامة وقد تكون نافذة لوضع افضل للعالقة بين اسرائيل وسورية                 
  .مقابل استرجاع جثة زوجهابعرض االفراج عن االسرى من هضبة الجوالن السورية ته وطالبت أرمل

  29/8/2006الرأي األردنية 
  

  رئيس بلدية القدس يطالب بنقل نشاط الحكومة الى المدينة .35
حاولت إسرائيل في األيام األخيرة عدم إعطاء وزن سياسي وإعالمي، لحقيقة أن : الناصرة ـ  برهوم جرايسي

 عن خيبة أملـه     أعرب وزير بلدية القدس،     إال أن  .آخر سفارتين لديها في القدس المحتلة قررتا مغادرة المدينة        
من خلو المدينة من أي تمثيل دبلوماسي على مستوى السفارات، محمال الحكومات اإلسرائيلية مسؤولية عـدم                

 مـع القـدس     ونتعـامل ي أن   أشار إلى أن علـى االسـرائيليين      و .فعل شيء لتغيير الوضع القائم في العاصمة      
ة الوزراء في كل الحكومات السابقة، والحاليين أيضا، ال يحترمون كون القدس             أن غالبي  حيث،  هم أوال كعاصمت

ليفنـي، وطالبهمـا    ووتوجه إلى أولمرت،     .عاصمة إسرائيل ويعملون من خالل مكاتبهم الفرعية في تل أبيب         
  .بالضغط على اإلدارة األمريكية لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، خاصة في ظل والية بوش

  29/8/2006الغد األردنية 
  

   كتسافمجريات التحقيق تشير إلى إمكانية توجيه الئحة اتهام ضد : الشرطة .36
 قالت مصادر شرطة مقربة من التحقيق الجاري مع كتساف، أن مادة التحقيق التي تـوفرت حتـى اآلن مـن                    

ئل والشهادات التي جمعت حتـى      تعتمد التقديرات على الدال   حيث  . هالممكن أن تؤدي إلى تقديم الئحة اتهام ضد       
من جهـة أخـرى     و .اآلن في ملف القضية، وعلى توقعات بنجاح طاقم التحقيق من التوصل إلى دالئل جديدة             

سيقرر المستشار القضائي للحكومة في األيام القريبة القادمة، بخصوص طلب لجنة الكنيست، تقديم تقرير أولي               
رئيسة لجنة   قامت   ، بعد أن   في مهامه في فترة التحقيق     هاستمرارعن التحقيق مع الرئيس، يشمل توصيات بشأن        

أنها ال تنوي في هذه المرحلة، عقد اجتماع للجنـة           حيث كانت قد أشارت أيضا إلى        . بتقديم هذا الطلب   الكنيست
واضافت أنه حتى لو قدم لها التواقيع الالزمة، فإنها لـن تـدعو   . الكنيست للتباحث حول موضوع إقالة الرئيس   

ولكنها دعت كتساف إلى إنقاذ احترام مؤسسة الرئاسة والخـروج          . هي الشرطة من تحقيقاتها   ت، حتى تن  ذلكلى  إ
  . إلى إجازة حتى اكتمال التحقيق

  29/8/2006-28 48عرب
  

 منظمات حقوقية إسرائيلية تطلب فتح المعابرالى غزة  .37
ى بحقوق االنسان بطلب عاجل إلى  تقدمت ست منظمات إسرائيلية تعن: د ب أ ، رويترز-القدس المحتلة 

محكمة العدل العليا امس لمطالبتها بإعادة فتح المعابر المؤدية الى قطاع غزة فورا لتسهيل عملية تزويد سكان 
  .القطاع باالمدادات الحيوية من غذاء وأدوية ووقود
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  29/8/2006الدستور 
  

   ألف مستوطن100مشروع استيطاني جديد فـي الجوالن للوصول الى  .38
 باشرت اسرائيل بتمويل مشروع استيطاني جديد فـي الجـوالن، داخـل مـستوطنة               : امال شحادة  -الناصرة  
واعلن مجلس المستوطنات في الجوالن ان هذا المشروع يندرج ضمن خطة وصول عشرات الـوف                .كتسرين

السياحية والزراعية  المستوطنين خالل سنوات قليلة لتجاوز المئة الف مستوطن في هذه المنطقة االستراتيجية و            
  .االكثر اهمية في منطقة الشمال

  29/8/2006الرأي األردنية 
  

   في غزة والضفة ويمطر نابلس بالرصاص العشوائي االحتالل يصعد عدوانه .39
واصلت قوات االحتالل، المتمركزة قبالة حي الشجاعية شرقي قطاع غزة، اعتداءاتها على المواطنين، موقعة 

  .  شهداء8 ساعة إلى 48رتفع عدد شهداء الحي خالل أربعة شهداء جدد، لي
وفي الضفة، نفذ جيش االحتالل حملة مداهمات واعتقاالت واسعة طالت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية 

  . وأسفرت عن اعتقال سبعة من المواطنين الفلسطينيين
  29/8/2006البيان  

  
 يفلسطينيات يضعن مواليدهن عند حواجز القهر االسرائيل .40

 سيدة ُأرغمن على وضع مواليدهن عند 68قال تقرير رسمي فلسطيني امس ان ما يزيد عن :  بترا -غزة 
 سيدات حوامل وذلك منذ 4 جنينا، فضال عن استشهاد 34حواجز االحتالل اإلسرائيلي ، بينما أجهضت والدة 

الصحية بوزارة الصحة أن نقل وأكد مركز المعلومات  . آب الحالي20 حتى 2000اندالع االنتفاضة في ايلول 
السيدات الحوامل للمستشفيات في األراضي الفلسطينية المحتلة تعد مخاطرة كبيرة، تحت السيطرة االسرائيلية 
التي ال تحترم القوانين واالتفاقيات الدولية، موضحا ان اسرائيل تعتدي بشكل فاضح على كرامة اإلنسان 

تستهدف الطواقم الطبية وتمنع سيارات اإلسعاف من التحرك وتلبية وقال التقرير ان اسرائيل  .الفلسطيني
نداءات المواطنين ومالحقتها وإطالق النار بشكل متعمد عليها، وتفتيشها بشكل مستمر وتدميرها، وتوجيه 

 مولودا فلسطينيا توفوا على الحواجز 34واوضح ان  .اإلهانات للطواقم الطبية عند الحواجز العسكرية
 .نتيجة مضاعفات حاالتهم بعد الوالدةالعسكرية 

 29/8/2006الدستور 
  

   قلقون من احتمال تجاهلهم في أي تبادل 48أسرى ال  .41
 عن تخـوفهم الـشديد      1948أعرب األسرى من فلسطينيي الداخل المحتل عام         : أمين أبو وردة   ،ا.ب. د ،نابلس

وقلقهم البالغ من احتمال القفز على قضيتهم وعدم إدراجهم في لوائح أسماء األسرى الذين سيفرج عـنهم فـي                   
وأعربوا في رسـائل وصـلت إلـى         .حال تم التوصل التفاق تبادل بين السلطة وإسرائيل لإلفراج عن شاليت          

 أنصار السجين لرعاية األسرى والمعتقلين، عن تخوفهم وانزعاجهم من الفرضية التي قد تعـود علـى                 جمعية
نفسها المرة تلو األخرى، حيث تم تجنب اإلفراج عنهم في سياق عمليات التبادل السابقة، ألن إسـرائيل تـصر       

يليين مـن وجهـة النظـر       على موقفها القاضي بعدم اإلفراج عنهم مع أية جهة، العتبارهم مـواطنين اسـرائ             
  . عاماً في السجون20 أسيراً من هؤالء أمضوا أكثر من 11وهناك  .اإلسرائيلية

 29/8/2006الخليج اإلماراتية 
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  عمان سلطنة بتمويل منح مدرسة ومركزا صحيا بغزهافتتا .42
للبنين ومركز مسقط احتفل في بلدة جبع بجنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية بافتتاح مدرسة مسقط الثانوية 

واعرب قدورة موسى ممثل الرئيس ، الصحي اللذين أنشئا بتمويل من الهيئة العمانية لألعمال الخيرية
من جانبه أكد ممثل الهيئة العمانية لألعمال الخيرية في فلسطين استمرار الهيئة في تقديم  ،الفلسطيني عن شكره

 .. ودهكل ما هو ممكن لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صم
  29/8/2006الوطن العمانية 

 
  إضراب مفتوح السبت المقبل في مناطق السلطة احتجاجا على عدم تلقي الرواتب .43

أعلنت نقابة الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أنها ستشرع في إضراب مفتوح عن العمـل،     
 على عدم تلقي الموظفين رواتبهم للشهر السادس        ابتداء من السبت القادم في كافة األراضي الفلسطينية، احتجاجا        

وأكدت النقابة في بيان صادر عنها، إن الموظفين في كافة محافظات الضفة الغربية سيعلنون غداً                .على التوالي 
األربعاء إضرابا عن العمل، يمتنعون خالله عن تقديم الخدمات األساسية للجمهور، مشددة على أن اإلضـراب                

عتباراً من يوم السبت القادم، ويشمل جميع المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة،              المفتوح سيبدأ ا  
  .وهو اليوم الدراسي األول في السنة الجديدة

وقال امجد أبو رعد رئيس نقابة الموظفين الحكوميين في نابلس، إن الموظفين أمهلوا الحكومة ستة أشهر قبـل                  
 المفتوح، مهاجماً ما اسماه سياسة التجويع التي تمارسها الحكومة منذ ستة            أن يتخذوا قرارهم بخوض اإلضراب    

من ناحيتها، تؤكد الحكومة الفلسطينية أنها ال تعترف بوجود مثل هذه النقابة، على اعتبار أنه لـم يـتم                   . أشهر
ـ       . إجراء انتخابات الختيار ممثلي النقابة     أنهم ينظمـون هـذه     وتتهم الحكومة الفلسطينية القائمين على النقابة ب
  .االضرابات بناء على دوافع سياسية

  29/8/2006الشرق األوسط 
  

  موظفون مصممون على تنفيذ تحركاتهم  ال،يطالبون وزير الصحة باالعتذار .44
صب العديد من الـموظفين، وخاصة العاملين في القطاع الصحي منهم، جام غضبهم علـى                :يوسف الشايب 

لتعميم الذي أرسله للدوائر والـمديريات الصحية، الذي قال فيه ان كـل مـن              وزير الصحة، باسم نعيم، إثر ا     
يحاول إرباك الساحة الفلسطينية وتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية اعتراضا على غياب الرواتب خدمـة               

 كل مـن    ألهداف سياسية ضيقة ال يخدم في نهاية المطاف اال أجندة االحتالل، وبالتهديدات التي أطلقها بمعاقبة              
 170يشارك في هذا اإلضراب، حيث ألغى األطباء والـممرضون في مستشفى رفيديا بنابلس، إجراء أكثر من                

وقال أسامة النجار، رئيس     عملية كانت مقررة سلفاً، ضمن قرار بالتصعيد، واقتصار استقبال الحاالت الطارئة،          
لشكر لألطباء، والـممرضين، وجميع العاملين     كان على وزير الصحة أن يقدم ا      : اتحاد نقابات الـمهن الصحية   

في الـمهن الصحية، على صمودهم طوال األشهر الـماضية، وليس تهديدهم، واتهامهم بالعمالة، مشيراً إلـى               
إذا لـم يـتم    .. أن هذه التصريحات تعبر عن إفالس إداري، وجهل بإمكانات نقابات الـمهن الصحية، وجديتها            

  . ..راءاتاالعتذار سيتم تصعيد اإلج
 29/8/2006األيام الفلسطينية 

  
  القطاع الخاص الفلسطيني يطالب بوضع آلية لحل مشكلة الديون .45
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طالب ممثلو مؤسسات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، جميـع األطـراف             : أمين أبو وردة   ،نابلس
لطة الفلسطينية، والتي وصـلت     ذات العالقة بوضع آلية لحل أزمة مستحقات القطاع الخاص المتأخرة على الس           

جاءت هذه المطالبة في ختـام اجتمـاع عقـده ممثلـو             . مليون دوالر منذ بداية العام الجاري      563إلى حوالي   
مؤسسات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في مقر مركز التجارة الفلسطيني بال تريد في رام اهللا، ناقش اخـر                  

اضي الفلسطينية، وخصوصا متأخرات القطاع الخاص المـستحقة        المستجدات على الصعيد االقتصادي في االر     
على السلطة، كالرديات الضريبية، وقيمة فواتير المشتريات الحكومية، واالثار السلبية لهذه الديون على شركات              

جدير بالذكر أن القطاع الخاص الفلسطيني هو المـشغل األكبـر للقـوى العاملـة                .ومؤسسات القطاع الخاص  
  .من قيمة الدخل العام% 66من اجمالي القوى العاملة ويساهم بنسبة % 70 بنسبة الفلسطينية

  29/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  فنانون وعاملون في الحقل الثقافي الفلسطيني يدعون إلى مقاطعة إسرائيل ثقافياً .46
يلي على لبنان وفلـسطين     اصدر عدد من السنمائيين والعاملين في الحقل الثقافي الفلسطيني اثر العدوان االسرائ           

  .بيانا دعو فيه الى مقاطعة اسرائيل ثقافيا
 29/8/2006األيام الفلسطينية 

  
  زب اهللاحيونيفيل وتؤكد عدم التدخل في سالح التركيا تقرر المشاركة في  .47

عززة  قررت المشاركة في القوة الدولية الم      أنقرة أن أمس،   ،علن المتحدث باسم الحكومة التركية     أ : برلين ،أنقرة
 أو إرسـالهم في جنوب لبنان، وذلك في ختام جلسة لمجلس الوزراء من دون تحديد عدد الجنود الـذين سـيتم                   

 .لعبت دورا نشطا منذ بداية الصراع بين اسرائيل وحزب اهللا وستستمر في ذلك            أن تركيا   موعد ذلك، موضحا    
 ومقاتلين مسلمين،   األتراكين الجنود    من احتمال وقوع اشتباكات ب     األتراكوسعى المتحدث للتهدئة من مخاوف      

عماال تقنية تجري حاليا فـي  أن أوأوضح . قائال إن القوات التركية لن تشارك في محاولة نزع سالح حزب اهللا         
  .إرسالهم الجيش وداخل الحكومة، لتحديد عدد الجنود الذين سيتم أركانقيادة 

  29/8/2006الشرق األوسط 
  

  العربي اإلسرائيليلحل الصراع ة الجامعة  رؤيورقة عن ينفي تسليم أنان موسى .48
 تقديمه ورقـة ألنـان      ،مسأ العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى،        األميننفى  :  سوسن أبو حسين   ،القاهرة

حول رؤية الجامعة العربية لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي، موضحا أنه عرض عدداً من األفكـار حـول                 
كـوفى  ونه يواصل مشاوراته مع عدد كبير من وزراء الخارجية العرب           أ أكد إال انه    .رؤيته لتسوية هذا النزاع   

أنان لبلورة موقف بشأن ما ستطرحه الدول العربية على مجلس األمن الدولي في اجتماعه الـوزاري لنقـاش                  
ـ            . القضية الفلسطينية  ة بـشأن   وحول موقف جامعة الدول العربية من الرد اإليراني على حزمة الحوافز الغربي

 وشدد موسى علـى أن      ،ملفها النووي، جدد موسى تأكيد الموقف العربي من قضية التسلح النووي بصفة عامة            
 المنطقة، بمـا فيهـا   فيمنطقة الشرق األوسط ال تحتاج إلنتاج األسلحة النووية، وهذا ينطبق على جميع الدول           

  . إسرائيل
  29/8/2006الشرق األوسط 

  
  اد المقاطعة االقتصادية سالًحا وخياًرا إستراتيجيامطالبة باعتم: إخوان مصر .49

عقدت لجنة دعم الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع باإلسكندرية مـؤتمرا بعنـوان            :  أحمد علي  ،اإلسكندرية
 حيث طالب المشاركون باعتماد المقاطعة كسالٍح وخياٍر إستراتيجي ال بديَل           ،المقاطعة والمقاومة طريق النصر   
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ب العربية ضد الصهاينة ومن يدعمونهم وخاصةً الواليات المتحدة حتى يتحـرر كـل شـبٍر مـن                  عنه للشعو 
المحالوي وجـوب مقاطعـة منتجـات العـدو الـصهيوني           الداعية اإلسالمي   وأكد   .األراضي العربية المحتلة  

 على الحكومـاِت     الخبير االقتصادى أحمد السيد النجار بالضغط      طالبو. باعتبارها واجبا شرعيا على كل مسلم     
لمقاطعة ما تستورده من أمريكا والكيان الصهيوني وبمقاطعة الشركات المدرجة في مناطق الكـويز وتقويـة                

 .المشروعات التي ال ترتبط بهذه االتفاقية المشبوهة فال انتصار دون اعتماٍد على الذات
  28/8/2006إخوان أون الين 

 
 ان ليس سرا  لبنإلىتفتيش الطائرات المتجهة : األردن .50

 معينـة   إجـراءات  هناك   إنناصر جوده   األردنية  قال الناطق الرسمي باسم الحكومة      : نيفين عبد الهادي  ،  عمان
نه فيمـا يتعلـق بتفتـيش       أ إلى للتعامل مع الطائرات من بينها التفتيش، مشيرا         األردنيةفنية تتم في المطارات     

ات مختصة في لبنان لتجاوز الحصار المفـروض عليـه،          ن هناك تنسيقا مع جه    إ لبنان ف  إلىالطائرات المتجهة   
   . طبيعيةإجراءات أنها الموضوع ليس سرا، مؤكدا أنمعتبرا 

 29/8/2006الدستور 
  

  إسرائيلشخصيات نيابية وسياسية تطالب بإعادة النظر في العالقات مع : األردن .51
 النظـر   بإعادةئر، بياناً طالبت فيه      من مائة شخصية نيابية وسياسية ونقابية ووجهاء عشا        أكثرأصدرت  : عمان

 نائباً يمثلون مختلف الكتل، ورئيس الوزراء       14ووقع البيان    .في العالقات مع الكيان، وتحسين الجبهة الداخلية      
، يؤكد انه من واجب األردن في هذه المرحلـة العمـل            اإلسالميةالسابق احمد عبيدات والمراقب العام للحركة       

 في مواجهة التحديات،    أمتهاطر، وتعميق دوره السياسي والعسكري، للوقوف مع        على تحصين شعبه ضد المخ    
  .األمريكيةوالنأي عن السياسات 

  29/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  حزب اهللا مقاومة مشروعة : منظمة المؤتمر اإلسالمي .52
ل الدين أوغلو إن    ل األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكم      وق :علي بردى  عن   29/8/2006النهار  نشرت  

اسرائيل مارست إرهاب الدولة في عملياتها العسكرية األخيرة، مؤكداً أن حزب اهللا يمثل مقاومـة مـشروعة،                 
وأضاف أنه ال بد للعالم من رسم خط أزرق فاصل          .  اإلسالم مبادئعلماً أن مهاجمة المدنيين في أي مكان ضد         

ح حزب اهللا شأن داخلي لبناني، دعا إلـى أن يكـون            وإذ رأى أن موضوع نزع سال     . بين المقاومة واإلرهاب  
كشف أوغلـو أن الجمعيـات غيـر         و .الجيش اللبناني هو القوة المسلحة التي تسيطر على كل البالد وتحميها          

الحكومية التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي قررت إعادة إعمار بلدة الخيام، فيما يسعى بنك التنمية اإلسـالمي                
وأكـد أن ماليزيـا وبـنغالدش    . اعلية في إعادة بناء ما دمرته الحرب اإلسرائيلية على لبنـان    المساهمة بف  إلى

قتة في لبنان، بصرف النظر عن الشروط اإلسرائيلية ألن         ؤ ستشارك في تعزيز قوة األمم المتحدة الم       واندونيسيا
  .العالم كله يرحب بمساهمة الدول اإلسالمية في هذا المجال

 في قوة األمـم المتحـدة       اإلسالمية مشاركة الدول    عن ما اعلنه أوغلو  : 29/8/2006ط  الشرق األوس وأضافت  
هناك بعض الدول التي لم تتخذ قرارات نهائية وتحتاج للعـودة           مؤكدا أن    ، قيد المعالجة  بانهاالمعززة في لبنان    

 إلىش وبروناي، مشيرا     رغبة في المشاركة هي اندونيسيا وبنغالدي      أبدت الدول التي    أنوأوضح  .  برلماناتها إلى
  .  برلمانية دستوريةإجراءات إلى الجيوش يحتاج إرسال أن
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  رحب بإغالق كوستاريكا والسلفادور سفارتيهما في القدسي أوغلو .53
 بقرار كل من كوستاريكا، والسلفادور، بإغالق سفارتيهما في مدينة القـدس،            ورحب أكمل الدين أوغل    :الرياض

وجدد .  مع قرارات الشرعية الدولية، والتي ال تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل          واعتبر أن هذه الخطوة تنسجم    
 في بيان صادر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي، رفض المنظمة لسياسة األمر الواقع، وفرض الحقـائق                و،أوغل

ج هـذه   بالقوة، وهي السياسات التي تنتهجها إسرائيل، وطالب دول العالم بعدم االعتراف أو التعامل مـع نتـائ                
وأكد األمين العام   . السياسة، والتي قال إنها تقود إلى تقويض فرص إحالل السالم، وتؤجج الصراع في المنطقة             

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، أن السبيل الوحيد إلحالل السالم في المنطقة، يتمثل في انسحاب إسرائيل من كافـة                 
، بما فيها مدينة القدس الشرقية، وإقامة الدولة الفلسطينية         1967األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام       

  .المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس
  29/8/2006الشرق األوسط 

 
  جنوب لبنان تجدد القتال وال بد من منطقة خالية من السالح مخاطر تلاما ز :أنان .54

لعام لألمم المتحـدة كـوفي       األمين ا  حث:  من بيروت  ناجية الحصري  عن مراسلتها    29/8/2006الحياة  نقلت  
سأعمل مـع   :  وقال ، على رفع الحصار عن لبنان     اإلسرائيليين  في بيروت     األولأنان في ختام محادثات اليوم      

 سراح المختطفين وان ينقلـوا تحـت وصـاية الـصليب            إلطالقالشركاء الدوليين لتحقيق ذلك، مجدداً دعوته       
 طلب منا   إذاالث، ونحن كأمم متحدة كلنا على استعداد لنقوم بدور           لطرف ث  أو الحكومة اللبنانية    إلى إما،  األحمر
 النار دائم مبني    إلطالق جهودنا لتحقيق وقف      إن  مخاطر عودة االعتداء والقتال،    أمام ما زلنا    : وأشار أنان  .ذلك

 أن  القرار المذكور يجب   أن، وهو عبارة عن قائمة موحدة وليست متعددة الخيارات، بمعنى           1701على القرار   
 ال بد مـن وقـف       :مؤكداً منذ وقف القتال     األزرقوأبدى إعجابه باالحترام الذي يبديه لبنان للخط         .ينفذ بكامله 

 تكون لدينا منطقة خالية من السالح في الجنوب من دون أي شروط، مـن خـالل اتفـاق                   أنكامل وال بد من     
صوصاً ما تضمنه لجهة نزع السالح من كـل         دولي، وكل البنود الواردة في اتفاق الطائف ال بد من تنفيذها وخ           

 نرى دول الجـوار     أن نريد   إننا: وحرص أنان على القول    .الميليشيات المسلحة في لبنان ما سيعزز وحدة لبنان       
 اطرح هذه القضية فـي      أنتبدي تعاونها التام والكامل لكل القضايا العالقة والمتعلقة بالمسائل الحدودية وأنوي            

.  الـسورية – االنتشار على الحـدود اللبنانيـة    ليونيفيل اأن ليس من مهماتأنان أكد و  ة، المنطقإلىزياراتي  
 النار وسـالم شـامل   إلطالق وقف دائم    إلى نتخذ كل الخطوات الالزمة لتحويل وقف القتال         أنعلينا  : وأضاف
القـوات الدوليـة،     سوى سالح الجيش اللبناني و     1701 ال سالح في الجنوب وفق القرار        أن :إلىولفت   .ودائم
 يتفـق   أنالجيش االسرائيلي سيغادر ولن يترك سالحاً وال بد من نزع السالح كامالً ويجب على الشعب                : وقال

 استخدم سالح يعرضنا للخطر فال بـد        وإذا يكون فقط مع الدولة،      أن السالح يجب    أنوفق إجماع سياسي على     
 وأعلن. ، هذه ليسـت مهمـتها   األسلحةالبيوت بحثاً عن     القوات الدولية ستتدخل، ولن تفتش هذه القوات         أنمن  
 موضـوع   أن إلى  أنان  والقنابل العنقودية ولفت   األلغام الحصول من إسرائيل على خرائط       إلى انه سيسعى    أنان

  .سالح حزب اهللا شأن داخلي وال تطرحه األمم المتحدة اآلن
 العام  في معظم االجتماعات وقال انـه         ميناأل ها  تناولأن قضية مزارع شبعا      29/8/2006 السفير   وجاء في 

 عملية ترسيم للحدود، بما يـضمن       إلى وسوريا من اجل التوصل      وإسرائيليتحرك على ثالثة محاور هي لبنان       
 عالقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا وفق       إقامة انه سيثير مع الجانب السوري مسألة        أنانوقال  . نزع هذا اللغم  

 تبـدأ   أن العام للمراحل الثالث النتشار اليونيفيـل والمفتـرض          األمينعرض  و. 1680 ما نص عليه القرار     
 7 بنشر   أوروبيوكذلك عرض لنتائج اجتماع بروكسل من التزام        )  جندي 3500 (األسبوع هذا   األولىمرحلتها  

مـة  تعهد تقديم مـساعدات للحكو    و.  في المجاالت التقنية   أخرىآالف جندي في الجنوب، فضال عن مساهمات        
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 دوالر فقـط    ألـف  300 و 200 العام يتـراوح بـين       األمين مساعدو   إليه أشار السقف الذي    أناللبنانية وتردد   
  .  عنه في مؤتمر ستوكهولم يوم الخميس المقبلاإلعالن إلىوسيصار 

  
  
  

  توقع عودة القتال إذا لم يتم التوصل إلى حل شامل ودائم: شيراك .55
 الحربية في لبنان اذ لـم يـتم   اإلعمال تستأنف  أنلفرنسي جاك شيراك    توقع الرئيس ا  : ميشال أبونجم  - باريس

 رقـم   األمـن وشدد شيراك على ان قرار مجلس       .  كلها في المنطقة   األطراف حل شامل ودائم بين      إلىالتوصل  
ضعت و: وقال شيراك . أراضيه امن اسرائيل وسيادة لبنان على كامل        إلى لحل دائم يستند     اإلطار يوفر   1701

 زيادة الهوة بين شعبين     إلى سيؤدي   أمر استئناف المعارك وهذا     إمافالخيار هو   :  مسؤولياتها أمام اآلنكل جهة   
 إلى القرار يرسم نهجا سيؤدي      أنوأضاف  .  تسوية شاملة ودائمة   إلى حل سياسي للتوصل     إلى اللجوء   أوجارين  

رع شبعا، وشدد شيراك على أهميـة       نزع سالح الميليشيات وتسوية المشاكل المتعلقة بالحدود بما في ذلك مزا          
 اإلسـرائيليين  العمليـة الدبلوماسـية بـين        إلحيـاء  األوسطاجتماع سريع للجنة الرباعية الدولية حول الشرق        

األولـى باتجـاه    : وفي الموضوع اللبناني، وجه الرئيس الفرنسي ثالث دعـوات        . والفلسطينيين المتوقفة حاليا  
ضامن مع لبنان والى إظهار ذلك من خالل دعمها لمؤتمر دولـي تعمـل              المجموعة الدولية التي حثها على الت     

مـا  ،  والدعوة الثانية باتجاه إسرائيل التي طلب منها رفع الحصار الذي تضربه على لبنـان             . فرنسا على عقده  
  .  كف يدها عن لبنانإلىرسالة شيراك الثالثة فباتجاه دول الجوار اللبناني وما وراءه التي دعاها 

  29/8/2006ألوسط الشرق ا
  

  تشكيل لجنة تحقيق للنظر في اعتداءات االحتالل في غزة  : األونروا .56
 أن لجنة تحقيق دولية شكلت للنظر فيما تقوم به قوات           ، االثنين لألونروا،أعلن نائب المفوض العام     : ألفت حداد 

 مـؤتمر  فـي فليب جراندى وقال  .االحتالل اإلسرائيلي من اعتداءات في غزة واستخدامها أسلحة محرمة دوليا   
 مستشفى الشفاء في غزة عقب جولة تفقدية قام بها هناك أن األمم المتحدة ومنظمـة الـصحة                  فيصحفي عقده   

  .العالمية شكلت هذه اللجنة التي بدأت عملها وستعلن عن النتائج التي ستتوصل لها في اقرب وقت ممكن
  28/8/2006 48عرب

  
 كا إلسرائيل خالل الحرب األخيرةاللوبي الصهيوني كان خلف دعم أمري .57

 الحجـج   – أستاذ العالقات الدولية بجامعة شيكاغو األميركيـة         –رفض البروفيسور جون ميرشيمر     : اشنطنو
اإلستراتيجية واألخالقية التي يستخدمها مساندو إسرائيل في الواليات المتحدة لتبرير الدعم األميركي إلسرائيل             

ما رفض الحجج القائلة بأن أميركا هل التي استخدمت إسرائيل فـي حربهـا              في حربها األخيرة على لبنان، ك     
األخيرة على لبنان، حيث أكد على أن لوبي إسرائيل كان القوة المحركة الرئيسية خلف سياسة الدعم األميركي                 

  .إلسرائيل خالل الحرب األخيرة
 28/8/2006 )كير(مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 

 
  شيد بجهد الحكومة الفلسطينية في اإلفراج عن الصحافيين  نيوزيلندا ت .58

أعربت رئيسة الوزراء النيوزيلندية هيلين كالرك عن عرفانهـا البـالغ بـإطالق سـراح               : اي.بي.يو ، ا.ن.ق
المصور النيوزيلندي في غزة أمس وأقرت بالدور البناء الذي قامت به الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس                
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وذكرت رئيسة الوزراء أن هذا اإلفراج ما كان يحدث بـدون الـسلطة الفلـسطينية وأود أن                 . عنهفي اإلفراج   
  أعطيهم الفضل الكامل في ذلك

  29/8/2006الخليج اإلماراتية 
  
  
  
  

  يعتزم لقاء نصراهللا قبل زيارة إسرائيل  زار مشعل وجيسي جاكسون .59
ه يعتزم لقاء األمين العام لحـزب اهللا حـسن           أكد القس األميركي جيسي جاكسون أن      : إبراهيم حميدي  -دمشق  

وأشار إلى أنه   . نصراهللا، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل، سعياً إلى التوسط في صفقة لتبادل األسرى بين الطرفين              
اجتمع لمدة ثالث ساعات في دمشق مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، سعياً إلى التوصـل                  

 1701إن جولته تستهدف ثالث نقـاط هـي تنفيـذ القـرار             : األميركيوقال القس    .هإلى اتفاق في اإلطار ذات    
 واآلخرين علـى تقـديم المـساعدات        األسد لوقف القصف المتبادل، وتشجيع الرئيس       األطرافوتشجيع جميع   

تبـادل   خدمة ل  أو معلومة   أي المعنية في المنطقة لتقديم      األطراف الشعب اللبناني، ومناشدة جميع      إلى اإلنسانية
  . بين اسرائيل وكل من حماس وحزب اهللاألسرى

  29/8/2006الحياة 
  

 الدول االسالمية من اكثر الدول فسادا في العالم: رئيس وزراء ماليزيا .60
قال عبد اهللا احمد بدوي رئيس وزراء ماليزيا امس ان الدول االسالمية صنفت على انها :  رويترز،كوااللمبور

 .لعالم وصرح بان مكافحة الفساد مهمة صعبة نظرا النتشار الفقر وسوء االدارةمن اكثر الدول فسادا في ا
واوضح بدوي في رسالته المناهضة للفساد امام منظمة المؤتمر االسالمي التي يرأسها حاليا بانه ال توجد حلول 

 تحقق نتائج وقال يحزنني جدا ان اشير الى ان الدول االسالمية كمجموعة ال .سريعة للقضاء على المشكلة
اعتقد ان الكثير من التحديات التي تواجهها االمة االسالمية ترجع . جيدة حين يتعلق االمر بمفاهيم الفساد

 لمؤسسة 2005واشار عبد اهللا الى تقرير عام  .بجذورها الى الفقر وسوء االدارة وفرص التعليم المحدودة
 دولة شملها 158 في المرتبة التاسعة والعشرين من بين الشفافية الدولية ان أحسن الدول االسالمية اداء جاءت

واحتلت تشاد مركز . وان اكثر من نصف الدول التي احتلت المراكز العشر االخيرة هي دول اسالمية. البحث
  .اكثر الدول فسادا

 29/8/2006الدستور 
  

   مليار يورو63تعويضات المحرقة بلغت : ألمانيا .61
 إن مجموع االموال التي قامت بدفعها كتعويضات عن محرقـة الهولوكوسـت،              قالت الحكومة األلمانية   :د ب أ  

من جهة ثانية، قالت الحكومة إنها ال        ).  مليار دوالر  80.6( مليار يورو    63 حتى اليوم بلغت     1949منذ العام   
لى المانيـا   ترى سبباً لدفع تعويضات لصالح آالف المعتقلين االيطاليين في السجون األلمانية، الذين جيء بهم ا              

  . خالل الحرب العالمية الثانية، حيث أرغموا على العمل بالسخرة
  29/8/2006السفير 

  
  قيادي في اإلخوان يكشف أمام النيابة الهيكل التنظيمي للجماعة: مصر .62
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وضع قيادي بارز في جماعة اإلخوان المسلمين التنظيم في مأزق، إذ أقر في تحقيقات              :  محمد صالح  -القاهرة  
 معه نيابة أمن الدولة بأنه عضو في مكتب ارشاد الجماعة، وأدلى بأسماء أعضاء المكتب وتفاصيل عن                 أجرتها

وقال الشين أبو شنب فـي تحقيقـات النيابـة إن جماعـة             . المراتب التنظيمية للجماعة في مختلف المحافظات     
من النواب خاضوا االنتخابـات      88االخوان المسلمين ال تعد جماعة سرية أو تنظيماً محظوراً، مشيراً الى أن             

وأكدت مصادر مطلعة أن أبو شـنب        .تحت الفتة اإلخوان وأن الناس يعرفون أنهم جميعاً ينتمون الى الجماعة          
  أورد في التحقيقات تفاصيل عن نشاط اإلخوان في المجتمع المصري وأدلى بأسماء أعضاء ومسؤولي المكاتب 

  
االرشاد يضع السياسة العامة للجماعـة، وأن مـسؤولي المكاتـب           اإلدارية في المحافظات، وأوضح أن مكتب       

  .االدارية يتولون تنفيذ التوجيهات التي تصدر إليهم من المكتب
  29/8/2006الحياة 

 
  اإلستراتيجية اإلسرائيلية بعد الحرب على لبنان .63

  أحمد الحيلة 
 االحتالل وصلت إلى حـد غيـاب   كشفت الحرب اإلسرائيلية على لبنان إشكاالت سياسية وعسكرية يعاني منها   

اإلستراتيجية أو فشل اإلستراتيجية المبنية على فك االرتباط من طرف واحد، وتوفير األمـن بـالتوازي مـع                  
  .استمرار االحتالل لألرض العربية باالعتماد على قدرة الردع

هيوني فـي فلـسطين     فالجيش اإلسرائيلي الذي يمثل الوجه األخر واألداة األساس للمشروع االستيطاني الـص           
والمنطقة، بدا مرتبكاً في جنوب لبنان إلى حد كبير، نتيجة تردد القيادة السياسية والعسكرية، وعـدم وضـوح                  
الرؤيا واألهداف، إضافة إلى عدم الجهوزية الكافية ونقص المعلومات االستخبارية التي تمثل عصب المعركة،              

، ـ رغم أنه قُصد منه تأجيج الرأي العام اللبناني ضد المقاومة ـ   فما حجم الدمار والقتل في المدنيين اللبنانيين
إال داللة ضعف وعجز في ضوء فشل آلة حرب االحتالل في وقف إطالق الصواريخ، والفشل في ضرب قيادة                  

  .المقاومة السياسية والعسكرية، عالوة على فشلها الميداني أمام رجال المقاومة في الجنوب اللبناني
لك، يبدو أن الحل أحادي الجانب مع الفلسطينيين المتمثل في خطة فك االرتباط آخذ في التراجـع                 في موازاة ذ  

) حكومة كاديمـا ـ العمـل   (نتيجة اإلخفاقات األمنية والعسكرية في قطاع غزة، ونتيجة ضعف القيادة الحالية 
ي بأهمية خطـة فـك االرتبـاط أو         واهتزاز ثقة اإلسرائيليين بها، مما سيحيل مهمة إقناع الرأي العام اإلسرائيل          

  .االنطواء مع الضفة الغربية إلى مهمة معقدة وشبه مستحيلة
بمعنى أخر، فشلت اإلستراتيجية اإلسرائيلية في الداخل والخارج، وأصبح الكيان المحتل أكثر انكـشافاً لقـوى                

سمى بمحور حماس ـ حزب اهللا  المقاومة التي أخذت زمام المبادرة بيدها؛ فإسرائيل تقف اآلن مرتبكة أمام ما ي
ذلك المحور الذي أبدا  قدراً كبيراً من الممانعة الـسياسية ونجاحـاً علـى    . ـ سوريا ـ إيران بملفها النووي 

مستوى المقاومة المسلحة في فلسطين ولبنان رغم حجم الضغط السياسي والتهديد بالحصار الذي سرى مفعوله               
  .في االنتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة الفلسطينيةعلى الفلسطينيين بعيد نجاح حركة حماس 

 لإلستراتيجية اإلسرائيلية في مواجهة قوى الممانعة والمقاومة يعيش الكيان المحتل اآلن            عفي ضوء الفشل الذري   
عـن  نقاشاً داخلياً وحراكاً سياسياً لم يبلور موقفاً واضحاً وموحداً إلى اللحظة التي يبحث فيهـا اإلسـرائيليون                  

  .أسباب الفشل واإلخفاق
وبعيداً عن أسباب الفشل واإلخفاق، يمكن القول أن الكيان اإلسرائيلي يقف بنقاشـه وحراكـه الـسياسي أمـام              

  :خيارين أو إستراتيجيتين، من المتوقع أن يختار إحداهما في المستقبل القريب
  :اإلستراتيجية األولى
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ل يؤدي إلى اتفاق سالم ثمنه إعادة الجـوالن إلـى سـوريا             التوجه إلى المفاوضات مع سوريا للوصول إلى ح       
إضافة إلى وزير الدفاع عمير بيـريتس       ) حزب كاديما (حسبما تحدث عن ذلك وزير األمن الداخلي آفي ديختر          
الذين أشاروا بطرق مختلفة إلى إمكانيـة       ) حزب كاديما (ووزراء حزب العمل، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني        

  .  وفي العموم يدعم اليسار اإلسرائيلي هذا التوجه. التحدث مع سوريا
والمؤيدون لهذا الخيار يتطلعون إلى تحييد سوريا عن دائرة الصراع ـ كما حدث مع مصر بعد توقيع اتفاقيـة   
كامب ديفيد ـ وبالتالي نزع الرئة التي يتنفس عبرها حزب اهللا، وتضييق الخناق على حركة حماس وفـصائل   

ينية التي ستفقد ـ حسب ظن الصهاينة ـ الملجأ والدعم السياسي كون سوريا تمثل أهم مظلـة    المقاومة الفلسط
أي تأمين المحـيط الجغرافـي      . عربية داعمة للمقاومة إضافة إلى فك التحالف االستراتيجي بين سوريا وإيران          

قوة إن لزم األمر، بعـد أن       لدولة االحتالل لمنحها الفرصة بشراكة أمريكية لمعالجة الملف النووي اإليراني بال          
تكون إيران قد فقدت بعض عوامل قوتها الكامنة في عالقتها مع سوريا، والمقاومة التي ستكون في وضـع ال                   

  ..تحسد عليه
  : اإلستراتيجية الثانية

وهذا الخيار نابع من الشعور بالمهانة والفشل في جنوب لبنان وغـزة،            . االستعداد والتهيؤ لحرب إقليمية قادمة    
وضرورة رد االعتبار للجيش اإلسرائيلي الجريح، وبالتالي استعادة قدرة الردع اإلسرائيلية المفقودة، وفـرض              

  .الحل بالقوة والضغط على الطرف العربي الممانع والمقاوم
يمكن أن يتساوق مع هذا التوجه حزب كاديما الذي يرأس الحكومة الحالية، إضافة إلى أحزاب اليمـين التـي                   

سهمها الشعبية بشكل كبير إثر توقف العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، حيث تشير استطالعات              ارتفعت أ 
الرأي إلى تقدم حزبي الليكود، وإسرائيل بيتنا، على حزبي كاديما، والعمل الحاكمين، إضافة إلى ارتفاع نـسبة                 

% 18، و   %22يث وصلت نسبة التأييد إلى      ليكون رئيساً للوزراء ح   ) زعيم الليكود (التأييد لـ بنيامين نتانياهو     
لنائب رئيس الوزراء شمعون بيريـز، و  % 12، في مقابل   )زعيم إسرائيل بيتنا  (لـ أبيغدور ليبرمان المتطرف     

لرئيس حزب العمل ووزير الدفاع الحالي عمير بيرتس، وذلك         % 1لـرئيس الوزراء إيهود أولمرت، و      % 11
  .25/8/2006عوت أحرونوت في حسب استطالع للرأي نشرته صحيفة يدي

يتوقع أن تتبلور اإلستراتيجية الجديدة للكيان الصهيوني خالل األشهر القادمة التي ستشهد مخاضاً سياسياً داخلياً               
  .صعباً بفعل انعدام اليقين الذي يعيشه اإلسرائيليون بعد الصدمة التي تلقوها إثر الفشل في لبنان

  :حتالل اإلسرائيلي ستتأثر والدتها بعدة عوامل أهمهاكما أن أي إستراتيجية يختارها اال
 .توجهات الرأي العام اإلسرائيلي •
مدى استمرار واستقرار الحكومة اإلسرائيلية الراهنة في ضوء الدعوات للتحقيق، والمحاسبة، والدعوة             •

 ..الستقالة القيادة الراهنة والتوجه إلى انتخابات مبكرة
، وموقـف تلـك     .. سوريا، الملف النووي اإليراني، العراق، والمقاومـة       سياسة اإلدارة األمريكية تجاه    •

 .الدول المضاد خاصة سوريا وإيران من السياسية األمريكية
كيفية إدارة المقاومة في لبنان وفلسطين لملف العالقات الداخلية طائفياً وحزبيـاً، وعالقتهـا بـالمحيط                 •

 .العربي واإلسالمي
 .بها المقاومة، ومستوى صمودها وثباتها في مواجهة االحتاللالقدرة العسكرية التي تتمتع  •

الثابت اآلن أن االحتالل اإلسرائيلي في مأزق، وهو يتجرع مرارة الفشل والهزيمة نتيجة الغرور والغطرسة 
  .واالستعالء الذي أناخته المقاومة
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يش في العالم، واألول في الشرق والثابت أيضاً، أن المقاومة حققت تقدماً ونصراً تاريخياً على رابع أكبر ج
األوسط، مما منحها مزيداً من الشرعية، لتصبح ركناً أساسياً في معادلة الصراع العربي ـ الصهيوني، إن لم 

  .تكن األمل الوحيد في زمن الهوان العربي
  

  ربه إذ يوضح المطلوب من حماس  عبد .64
 ياسر الزعاترة 

في العمل كصدام أمامي لحركة فتح، أو لقيادة السلطة بتعبير آخر منذ سنوات تتلخص مهمة السيد ياسر عبدربه 
عندما تميل هذه األخيرة إلى توخي الحذر أو افتعال الرصانة، أكان ذلك في سياق الهجوم على اآلخرين، أم في 

 .سياق تبني بعض اآلراء الجديدة في السياق السياسي
طية لتحرير فلسطين، ونتذكر أن الجبهة المذكورة هي التي تاريخياً ، كان عبدربه قيادياً في الجبهة الديمقرا

، وهو كما 1974استخدمها الراحل ياسر عرفات في طرح برنامج السلطة الوطنية والنقاط العشر في العام 
 في المئة من 78يعرف المعنيون فاتحة التنازالت في تاريخ القضية الفلسطينية، إذ أقر عملياً التنازل عن 

 .دفلسطين لليهو
انشق ياسر عبدربه عن الجبهة وأسس ما يعرف بحزب فدا بعد أوسلو، ومنذ ذلك الحين، ومن خالل عضويته 
في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كان عضواً مقيماً في الحكومات الفلسطينية التي شكلت بعد أوسلو، وكان 

يف كانت شاهداً على ذلك، تلك التي صاغها دوره المعروف هو ما أشير إليه آنفاً، وال شك أن تجربة وثيقة جن
مع يوسي بيلين، وتفضل باسم الشعب الفلسطيني على اإلسرائيليين بالتنازل التام عن حق العودة، فضالً عن 

 .تنازالت أخرى كثيرة فيما يتعلق بالقدس إلى غير ذلك
ية ومجموعات وعناصر في االنتخابات األخيرة شارك فصيل ياسر عبدربه، إلى جانب الجبهة الديمقراط

، وكان أن حصلت على مقعدين اثنين من مقاعد المجلس )البديل(يسارية في تشكيل قائمة انتخابية باسم 
 في المئة 3 مقعداً، ولكن األمانة تقتضي القول إن القائمة قد تمكنت من حصد 132التشريعي، وعددها للتذكير 

 .ن الفوز بأي مقعد في نظام الدوائرمن األصوات في نظام القائمة، من دون أن تتمكن م
وال حاجة هنا إلى السؤال عن حصة فصيل السيد عبدربه من الثالثة في المئة المذكورة، فيما يعتقد أن قادة 
الجبهة الديمقراطية سيقولون إن حصته ال تتعدى نصف في المئة، على اعتبار أن حصتهم هي األكبر بين 

 .المشاركين في القائمة المذكورة
شرنا إلى ذلك كله، فقط من أجل السؤال عن الجهة التي يتحدث باسمها السيد عبدربه حين يعلن المواقف أ

هل يتحدث باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وإذا صح ذلك فهل يبقى من المنطق . ويطلق التهديدات
خارج الذي شطب عبدربه قضية الحديث عن تمثيل المنظمة لجميع الشعب الفلسطيني في الداخل، فضالً عن ال

  ؟48عودته من خالل وثيقة جنيف، بعد أن تنازلت المنظمة ذاتها عن أراضيه المحتلة عام 
هل يتحدث باسم فتح، ولماذا يستدعى عندنا يكون التصعيد في اللهجة هو المطلوب، أو التهديد كما حصل في 

اعي حماس لتشكيل الحكومة مجرد أكذوبة، فيما المؤتمر الصحفي الذي عقده أول أمس األحد، واعتبر فيه مس
 كانت منذ اللحظة األولى األكثر حرصاً على تشكيل تلك الحكومة؟ ما يريده - أي حماس -يعلم الجميع أنها 

هم الذين : قادة فتح وعبر عنه ياسر عبدربه نيابة عنهم، هو حكومة وحدة ال تكون لهم فيها اليد الطولى فحسب
فاصل السلطة، وإنما حكومة تسرق من حماس ثوابتها المعروفة وتدفعها نحو التأمين على يمسكون عملياً بم

برنامج فتح وياسر عبدربه السياسي، وذلك بعد رمي ما يعرف بوثيقة األسرى في سالل المهمالت، فقط ألنها 
 .تركت لحماس فرصة القول إنها ال تزال متمسكة بثوابتها

 هل ثمة -ه، والمتمثل في القول إن اللجنة التنفيذية تعكف على برنامج سياسي يبقى التهديد الذي أطلقه عبدرب
 وفي حال رفضته حكومة حماس فإن على الرئيس أن يتحمل مسؤولياته ، أي أن عليه أن يحل -برنامج جديد؟ 
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تع  من نواب حماس قد أصبحوا في السجون فيما يتم31وبوسعه أن يفعل ذلك بالطيع، ال سيما أن . المجلس
  .السيد عبدربه ببطاقة في آي بي تمنحه حق السفر إلى حيث يشاء من دون أن ينزل من سيارته الفارهة

 29/8/2006الدستور 
 

  أنديك يتحّدث عن شراكة مصالح بين إسرائيل والعالم العربي السني  .65
  حلمي موسى  

مام بما ُيسمى باليوم التـالي بعـد        عادت سوريا الى احتالل حيز مهم في الصحافة اإلسرائيلية، كجزء من االهت           
. وفيما يتناقض موقف السياسيين اإلسرائيليين، تختلـف اآلراء بـين المعلقـين           . الحرب اإلسرائيلية على لبنان   

  . ونشرت صحيفة هآرتس مقابلة مطولة مع السفير األميركي السابق في إسرائيل مارتين أنديك
بي اإلسرائيلي في واشنطن، حكومة ايهود أولمرت باالبتعـاد         ونصح أنديك والذي سبق أن خدم طويالً في اللو        

وطالب انـديك، فـي     . عن سوريا وتركيز جهدها لتعزيز الحلف الصامت القائم بينها وبين العالم العربي السني            
مقابلة نشرتها هآرتس نقالً عن أسبوعية يهودية استرالية، إسرائيل ببذل الجهد أيضاً من أجل إبرام اتفاق سـالم     

  .  الحكومة اللبنانيةمع
وأعطى انديك، الذي يترأس حالياً مركز صبان في معهد بروكينغز في واشنطن، تفسيراً اسـتراتيجياً للحـرب                 

وقال إن هذه الحرب ستترك آثاراً إيجابية برغم أن حزب اهللا أفلح فـي خلـق انطبـاع           . اإلسرائيلية على لبنان  
ام األوراق التي بيدها، تستطيع تحويل هذا االنطباع إلى انقالب          بانتصار ميداني، فإن إسرائيل إن أجادت استخد      
  . أساسي وإيجابي في عالقاتها مع الدول العربية

وقـد  . وقال فمن الناحية العسكرية كان أداء حزب اهللا مذهالً        . ورفض أنديك تقرير من انتصر في هذه الحرب       
النهاية في كل مواجهة ومعركة، فإن الصورة في        وحتى لو خسر في     . أفلح في الصمود أمام القوات اإلسرائيلية     

الشرق األوسط هي الواقع، والصورة والرأي السائد هو أن حزب اهللا وجه ضربات ال تقّل عن تلك التي تلقاها،                   
  . وأنه حقق أكثر مما حققت إسرائيل

سياسية، وهنا أغـدو  ومع ذلك قال أنديك إن المسألة هي من الذي سينجح في تحويل نتائج المعركة إلى أفضلية      
فأوالً ألقت الحرب في لبنان ضوءاً على المخاطر التي تواجه العالم العربي السني مـن المحـور                 . أكثر تفاؤالً 

الشيعي بقيادة إيران من إيران والعراق، حيث تخضع الحكومة للسيطرة الشيعية، إلى نظام األقلية العلوية فـي                 
  . سوريا وحزب اهللا في لبنان

ا ينتج عملياً مصلحة مشتركة للعالم العربي السني مع إسرائيل، وثمة تعبيرات مثيرة لالهتمـام               واضاف إن هذ  
في ذلك، بينها حقيقة أن مصر واألردن والسعودية متصادمون اآلن مع سوريا بسبب نية هذه الدول اسـتئناف                  

ـ             رائيل وتطبيـع العالقـات     مبادرة الملك السعودي عبد اهللا، التي تضع شروطاً إلنهاء الصراع، االعتراف بإس
، الذي يقوم فعالً بتنظيم جوالت أمـام        )فؤاد السنيورة (وكذلك الحال مع رئيس الحكومة السني في لبنان         . معها

وسائل اإلعالم العالمية بين األنقاض في جنوب بيروت ويتهم إسرائيل بجرائم حرب، ولكنه في الوقـت نفـسه                  
  . يحمل غصن الزيتون

 قال انديك إنه كان من أصحاب الرأي بأن على اإلدارة األميركية منح األولوية للتسوية               وعن السالم مع سوريا،   
وأشار إلى أن من األرباح االستراتيجية لذلك قطع سوريا عن إيران، وتوفير القدرة على              . بين سوريا وإسرائيل  

ذين كانوا يتواجدون حينها     ألف جندي وال   15تجريد حزب اهللا من سالحه بأيدي القوات السورية البالغ تعدادها           
في تلك األيـام  . في لبنان، وزيادة الضغط على الفلسطينيين الختراق الطريق المسدود في العالقات مع إسرائيل   

  . كانت هناك أفضليات كثيرة لخيار سوريا أوالً
إسـرائيل  وليس هناك ما يمنع الحديث عن مباحثات مع سوريا إذ إن على             . ولكن ال أؤمن بذلك اليوم    : واضاف

ولكن ألسباب استراتيجية أعتقد أن هذا يشكل خطـأ         . أن تكون طوال الوقت معنية بالمفاوضات من أجل السالم        
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والنظام الـسوري   . واآلن األمر األساس هو اإلقرار بشراكة المصالح بين إسرائيل والعالم العربي السني           . اآلن
  . قط عن اإلخوان المسلمينالمعارضة سنية، وأنا هنا ال أتحدث ف. ليس نظاماً سنياً

فالوالد استخدم حزب اهللا ألهـداف      . وقال إن الرئيس السوري بشار األسد ليس كوالده في ما يتعلق بحزب اهللا            
وقد . تكتيكية، فيما االبن صار معلقاً بالحزب، ألنه يحتاج إليه لمنع تقدم إسرائيلي نحو دمشق من البقاع اللبناني                

  . دوفّرت له هذه السياسة عوائ
وقال انديك إن التحالف السوري مع إيران قام ألسباب استراتيجية جيدة من وجهة النظر السورية، وإن الـرأي                  

  . القائل بإمكان فك هذا التحالف هو مجرد أماٍن
. واضاف أن كل حديث مع سوريا في الشأن اللبناني هو نوع من الدعوة اليها للعودة لممارسة نفوذهـا هنـاك                   

إسرائيل أن تحاول على األقل العمل مع الحكومة اللبنانية، وهي حكومة معادية لسوريا وتطلق              ولذلك فإن على    
وقال رئـيس الحكومـة     . إشارات باستعدادها للتفاوض مع إسرائيل، والعودة إلى بنود اتفاق الهدنة بين الدولتين           

  . ذلك بشكل صريح جداً في األيام األخيرة
وأشارت افتتاحية هآرتس إلـى أن إسـرائيل        .  كذلك بالموضوع السوري   وكانت الصحف اإلسرائيلية قد اهتمت    

لكن األمين العام لألمم المتحدة كوفي أنان وقبل سفره إلى          . تطالب بنشر مراقبين على الحدود بين سوريا ولبنان       
يـات  المنطقة، أعلن أن القوات الدولية يمكن أن تنتشر على الحدود السورية اللبنانية فقط بهـدف إفـشال عمل                 

. تهريب األسلحة لحزب اهللا، وهذا لن يتم إال إذا أعلنت حكومة السنيورة عن رغبتها بذلك بـصورة واضـحة                  
وعلى ضوء االعتراضات السورية لنشر هذه القوات على الحدود مع لبنان، ليس من الواضح ماذا سيكون عليه                 

  . الموقف اللبناني بهذا الشأن
قي، كتب عاموس جلبوع أن حزب اهللا وبرغم الضربات اإلسـرائيلية           وفي معاريف وتحت عنوان الخطر الحقي     

 500وأنه فقـد حـوالى      . ظل يحتفظ بحوالى ألف منصة إطالق صواريخ للمدى القصير، مع آالف الصواريخ           
بقيت قيادتـه كاملـة علـى       .  آالف من رجال االحتياط    4 مقاتل ونحواً من     1500مقاتل، من قوة نظامية تبلغ      

  . ع اإليرانيين اآلن الِعبر، ويهدف إلى إعادة بناء نظام الصواريخ الثقيلة الذي ُأصيبيدرس م. التقريب
وأشار جلبوع إلى أن حزب اهللا يطفح بإحساس النصر، في األساس نتيجة المعركة الدفاعية الساكنة العنيدة التي                 

إنـه  . مدى في جنوب لبنـان    أدارها في جنوب لبنان، وقدرة البقاء العالية لمنصات إطالق الصواريخ قصيرة ال           
  . يهتم بتعزيز قصص بطولته في العالم العربي

وبعد أن يعرض وضعية حزب اهللا الراهنة في محيطه المباشر واإلقليمي، يرى أن ال مصلحة له في الـدخول                   
ـ . وهو لم ُيرد ذلك أيضاً قبل الحرب      . اآلن وفي المستقبل القريب، على األقل، في أي مواجهة مع إسرائيل           ه إن

يحتاج اآلن إلى مهلة زمنية طويلة من أجل إعادة البناء العسكري واالقتصادي، في جنوب لبنان الُمدمر أساساً،                 
بكالم آخر، إن اتفاق وقـف      . ولمعالجة التحديات اللبنانية الداخلية، ولُيفتت مكانة شركائه الجدد في جنوب لبنان          

ا تسميته، وتجدد إطالق النار في األشهر القريبة، كما تُكثـر           إطالق النار ليس هشاً جداً كما اعتاد كثيرون عندن        
بالطبع قد تُشعل حادثة مجنونة عندنا وعندهم، النار في الجبهـة           . الدوائر العسكرية التنبؤ، ليس األكثر معقولية     

ـ           . اللبنانية، لكن األخطار الحقيقية ليست هناك      ي إنها في الشرق، ربما تكـون سـوريا ُمقِدمـة الخطـر الحقيق
  . الوجودي، الذي يجب أن ُيجند كل جهدنا الوطني لمواجهته أال وهو إيران

أما رافي مان وتحت عنوان تاريخ العمى، فكتب أيضاً في معاريف عن الرسائل المتناقضة التي تـصل إلـى                   
 وأشار إلى أنه من أجل فهم الرسائل من دمشق، يجب أن نُدرجها في الـسياق              . إسرائيل من العاصمة السورية   

مصطلحات منذ ذلك الحين،    .  من الذاكرة  1973في هذا الصيف ُيكثرون استثارة الهزة األرضية في         . التاريخي
مثل مفاجأة الصواريخ المضادة للدبابات، والفشل االستخباراتي، والتصور العام، ولجنة التحقيـق ومـسؤولية              

 تُعيدنا إلى جذور اإلخفاق، وتُـذكرنا       لكن أقوال األسد  . المستوى السياسي، تعود وتظهر في الخطاب الحماسي      
  . مرة أخرى بما نُصر على نسيانه
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أنا أريد إجراء تفاوض للحصول على الجوالن الـذي         : ويضيف ما الذي يقوله لنا األسد، بصوت صاٍف واضح        
إذا رفضت إسرائيل الجلوس إلى الطاولة، فيوجد طرق أخـرى أيـضاً، قـال، منهـا                  .1967احتُل في العام    

يجـب  . هذه األقوال تثير القشعريرة، ال بسبب خطر حرب أخرى تنتظرنا وراء الزاوية فقط            . مة المسلحة المقاو
أن تُزعزعنا جميعاً لنتنبه ولنصِغ، ألن الحديث مرة أخرى عن الخطأ التاريخي نفسه الذي اقترفته الحكومة في                 

  . بداية السبعينيات
سمع عدد من المبعوثين في القصر في . ذ سنين في هذه الطريق    وأشار إلى أن األسد األب واالبن بعده، سارا من        

تيري رود الرسن عاد مع رسائل مفصلة كهذه، ومثله عدد          . دمشق نداء شبه يائس من أجل البدء في التفاوض        
بخالف السادات، ال يتحـدث عـن تـسوية         . ال ُيحصى من السياسيين األجانب، الذين أبلغوا القدس بمحادثاتهم        

بيد أن حكومات إسرائيل عرفت دائماً كيف تجد شروحاً تُبين لمـاذا ال             . ن تفاوض وعن سالم   مفروضة، بل ع  
إنه يود فقط تحسين مكانته الدولية، كما قالوا، وتخليص رقبته من الضغط األميركي وأشياء              . توجد قيمة لألقوال  

  . بل إخالء الجوالنأكوام من الدعاوى، شرط أال تبدأ محادثات تفضي إلى سالم في مقا. كثيرة أخرى
ويخلص مان إلى أنه يجب أن نُذكر بأن السادات أيضاً لم يوقع على اتفاق السالم بعد تلك الحرب الفظيعة، ألنه                    

وأن , 1967لقد أراد أن يحصل على األراضي التي احتلت في العـام            . فجأة امتأل بحب شديد للدولة الصهيونية     
استطعنا أن نساعده، وأن نساعد أنفسنا فـي الحـصول          .  المعسكر الغربي  ينتقل نهائياً من الكتلة السوفياتية إلى     

بعد أكثر  .  بالطرق السلمية، لكننا غطينا على أعيننا بتعجرف وتجاهلنا األمر         1973على هذه األهداف قبل العام      
خلقت تلك الحـرب الظـرف      .  ضحية، وصدمة وطنية فظيعة، تنبهنا لنفهم أنه ُوجدت طريقة أخرى          2300من  
أال يـرى إيهـود   . لدولي الذي أراده السادات، والذي أفضى في نهاية األمر إلى األهداف التي حـددت سـلفاً     ا

أولمرت وعمير بيرتس وتسيبي ليفني هذا الواقع؟ هل يعود ذلك العمى مرة أخرى ليهاجمنا؟ أليست تلك غايـة                  
؟ أليس واضـحاً أن حربـاً أخـرى         استراتيجية إسرائيلية واضحة أن تستّل سوريا من محور إيران حزب اهللا          

 في الجوالن أيضاً ولكن بثمن باهظ أكثر بأضعاف مضاعفة مـن المحادثـات              1967ستعيدنا إلى خطوط العام     
  .السلمية؟

  29/8/2006السفير 
 

  المعادالت الفلسطينية والمعادالت الدولية؟ .66
  نواف أبو الهيجاء

فلسطينية مع حركة حماس دون شروط .. وطنية إنها تريد تشكيل حكومة وحدة ) فتح(قالت مركزية حركة 
جاء ذلك بعد اجتماعات مطولة في العاصمة األردنية بحضور فاروق القدومي، وعباس زكي واإلعالن الصادر 
عن الحركة الذي اتبع بتصريح من اسماعيل هنية بأن فتح وحماس متفقتان على تشكيل حكومة وحدة وطنية 

يؤكد االستعداد الفعلي لتنفيذ وثيقة األسرى بعد التوقيع النهائي عليها إذا  .. وان ال خالف بينهما حول المسألة
هناك ما يشيع جواً من التفاؤل فلسطينياً بما يوحي بأن األوضاع الداخلية الفلسطينية يمكن أن تتجه إلى 

ت التي ال يملك االستقرار األمني، من جهة وان يتفرغ المعنيون لمعالجة قائمة مطولة من القضايا والمشكال
الطرف الفلسطيني وحده القدرة على حلها من جهة أخرى من ذلك، مثالً ، وعاجالً، وضع حد للحصار 
المفروض على الشعب الفلسطيني الذي شل الحياة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، ومن ذلك ما يتصل 

مه إلى مجلس األمن الدولي، ومن ذلك بقرار وزراء خارجية العرب سحب الملف من يد الواليات المتحدة وتسلي
  .أيضاً توحيد الموقف العربي وتفعيله في اتجاه تعضيد ودعم الموقف الفلسطيني

هنا تطرح أسئلة كثيرة نفسها بقوة، ففي حال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية كيف سيستقبلها االحتالل 
ا يكون رد الفعل العربي؟ كيف يستقبلها الشارع الفلسطيني وحكومته والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وماذ

وما هو رد الفعل في الشارع الصهيوني؟ هل المطلوب أن تعلن هذه الحكومة الجديدة تمسكها باالتفاقيات 
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المبرمة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟ واذا كانت هذه الحكومة ستعلن ذلك فهل ستقبل هذا االعالن االدارة 
كية ودولة االحتالل؟ هل تشطب عبارة التنظيم االرهابي عن حماس بصرف النظر عن مشاركة حماس األمير

هل يطلق االحتالل سراح األسرى من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والوزراء ! في هذه الحكومة؟
  ؟ !عوكيف ستحل قضية الجندي الصهيوني األسير في القطا! ورئيس المجلس ونائب رئيس الوزراء ؟

وعلى فرض ان رئاسة الوزارة ظلت ضمن ! باختصار هناك حزمة من المشكالت وحزمة من التساؤالت ؟
فهل سيكون رد الفعل األميركي واألوروبي هو الترحيب ورفع الحصار ) حماس(المعادالت الفلسطينية أي بيد 

 العبارات المستخدمة من عن الشعب الفلسطيني أم ان رد الفعل سيكون على النقيض من ذلك ولسوف تتردد
أركان دولة االحتالل بأن ما حدث لم يغير شيئاً على صعيد الواقع الذي رفضه االحتالل ومعه االتحاد 

  !األوروبي والواليات المتحدة ؟
ال أحد يضغط على حماس من الداخل الفلسطيني او : في أكثر من مناسبة كانت التصريحات الفلسطينية تقول

ترافها بدولة االحتالل وأن المطلوب الفصل العملي بين سياسة السلطة الفلسطينية وأجندة العربي إلعالن اع
ومبادئ حركة حماس أي الفصل بين متطلبات الدبلوماسية السياسية للحكومة التي عادة ما تتصرف وفق 

فالطموح هو . الممكن الراهن وتتمحور حركتها في معالجته وبين العقيدة التي تتطلع وتتمحور حول المستقبل
المشروع المستقبلي أما معالجة الواقع فهي مسؤولية الحكومة في حدود الممكن وعليه ال يرى بعضهم وجود 
تناقض بين هدف الشعب الفلسطيني النهائي والمنجزات المرحلية التي تسمح الظروف بتحقيقها أي أن القبول 

د االنسحاب الصهيوني من كامل األراضي التي بمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، بع
 واالستعداد لتنفيذه هي الشروط المطروحة 194، وإطالق األسرى واالعتراف بالقرار 67احتلت في يونيو 

 واالستعداد 1948حالياً أمام قيام حكومة وحدة وطنية لكن هذا يعني كذلك االعتراف باالحتالل الذي قام عام 
المبرمة مع اسرائيل، بدءاً بأوسلو وانتهاء بشرم الشيخ وعلى فرض أن الحكومة الجديدة لتنفيذ جميع االتفاقات 

تعترف بهذا كله فهل هناك استعداد من الطرف اآلخر لتنفيذه واالعتماد عليه في سياق إعادة الحياة للعملية 
تالل هي من اغتال وعن سبق إن دولة االح: السلمية التي يقر الجميع تقريباً بأنها ماتت؟ إن الواقع قال ويقول

االصرار عملية السالم حين تصرفت معها على طرفي نقيض وفي ضوء معطيات المعادالت الدولية الراهنة 
هناك الملف : اإلدارة األميركية منهمكة في أكثر من ملف وجبهة في آن واحد . فال شيء يمكن الجزم به

 العراقي والملف السوري، إضافة إلى ملف االنتخابات اللبناني والملف اإليراني والملف السوداني والملف
النصفية للكونغرس األميركي فأين سيكون موقع الملف الفلسطيني في هذا الخضم؟ لو كانت اإلدارة األميركية 
قد وضعته في سلم أولوياتها لما أقدم وزراء الخارجية العرب على سحب الملف من يديها وتسليمها لمجلس 

ا أن االتحاد األوروبي ليس قادراً على التصرف خارج إطار التفاهمات بينه وبين واشنطن وتل األمن الدولي كم
أبيب وإن كان يستطيع التصرف بانزياح نسبي عن التطابق مع موقف واشنطن وتل أبيب لكنه لن يذهب بعيداً 

عربي سيمنح الحكومة وإلى حد إغضابهما معاً وإذا كان هناك اعتقاد بأن المجتمع الدولي ومنه الواقع ال
الفلسطينية الجديدة الفرصة لكي تحارب أوالً مساوئ الواقع الداخلي الفلسطيني، كذريعة يتشبث بها عدد كبير 
من األطراف الدولية في ضوء تبرير الموقف من السلطة الفلسطينية، فإن كل ذلك مرهون بمستقبل غير بعيد 

لهزيمة التي مني بها االحتالل في لبنان كل شيء مرهون بما يجري في الداخل الصهيوني نتيجة لتبعات ا
بتصرفات وردود أفعال وتطورات الطرف اآلخر، لكن على الطرف الفلسطيني أن يتهيأ لالحتماالت كافة 

بما في ذلك رفض صهيوني معلن لهذه الخطوة، أو حرب سابعة تشنها : السلبية منها واإليجابية على السواء
  .ضهمالدولة العبرية أو بع
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