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   وال جديد في موضوع تبادل األسرى حماس تدرس استنساخ تجربة حزب اهللا: ابو مرزوق .1
موسى ابو مرزوق وجود اي جديد فـي        . دنفى نائب رئيس المكتب السياسي لحماس        : ابراهيم حميدي  ،دمشق

ـ  .شأن تبادل االسير االسرائيلي غلعاد شاليت بأسرى فلسطينيين منذ قبول اسرائيل بمبدأ التبادل              اكـد ان    هلكن
 الحرب  حماس تبحث في مستواها القيادي في كيفية استنساخ تجربة حزب اهللا في غزة بعد انتصار الحزب في                

وقال رداً على سؤال ان ال رابط بين مفاوضات اطالق الجنديين اللذين اسرهما حزب اهللا               . االخيرة مع اسرائيل  
االول، ان الحكومة اللبنانية ورئيس البرلمان نبيه بري مفوضان للحديث في           : ومفاوضات اطالق شاليت لسببين   

اني، اختالف الجغرافيا حيث في لبنان حرية للحركة        الث. شأن الجنديين وهناك قرار دولي يتحدث عن اطالقهما       
 قال ابو مرزوق ان الحركـة باتـت اكثـر ثقـة             ،وعن تأثير الحرب في لبنان     .بينما الحركة محدودة في غزة    

بالمقاومة وهناك بحث جدي لكيفية استنساخ تجربة حزب اهللا عبر تعزيز قدرة المقاومـة لتحقيـق االنتـصار                  
وقال ان ثمة عالقة بين ما يجري في جنوب لبنان واالراضي الفلسطينية،            .  في المعركة  وافشال الدبابة والطائرة  

 بعد جهود المقاومة في الجنـوب وانـدالع االنتفاضـة       1987في اشارة الى اندالع االنتفاصة االولى في العام         
عالجـة وضـع    لكنه حذر من ان اسـرائيل تريـد م         .2000الثانية بعد انسحاب اسرائيل من الجنوب في العام         

  .المقاومة قبل ان نتمكن من نسخ تجربة حزب اهللا، بضربات استباقية وزيادة الحصار وتكثيف االحتالل
 30/8/2006الحياة 

  
  تقر ورقة حول تحقيق الوفاق الوطني منظمة التحرير تنفيذية  .2

وعـن  رائد الفـي    وغزة أمين أبو وردة     ونابلس  نقالً عن مراسليها في      30/8/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بصفتها المرجعية العليا للسلطة الفلسطينية ورقة عمل الـشأن               :وكاالتال

وأعلنت مصادر حسنة اإلطالع في اللجنة التنفيذية أن االخيرة أقرت ورقة عمل تحدد الرؤية حول                .الفلسطيني
لق بتشكيل الحكومة الوطنية وبرنامجهـا، أو فـي مـا يخـص             آليات تحقيق الوفاق الوطني، سواء في ما يتع       

وقال قيس عبـد الكـريم ممثـل الجبهـة          . الخطوات المطلوبة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير وتنشيط دورها       
 الرئيس عباس تبنى هذه الورقة، وسيحملها إلى غزة ليناقشها مـع قيـادة حمـاس                :الديمقراطية عقب االجتماع  
 حركة الجهاد، وفي ضوء ذلك ستعود اللجنة التنفيذية لالجتماع مطلع األسبوع المقبل             والفصائل األخرى خاصة  

  . لتقرر الخطوات الالحقة المطلوبة من أجل إيجاد مخرج لالزمة المتفاقمة التي نعيشها
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في غضون ذلك استمر الجدل بشأن تشكيل حكومة االئتالف التي تثير اتهامات متبادلة أكثر مما هـي محـور                   
وطالب األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات أمس بعدم اإلعالن عـن حكومـة الوحـدة                 .لسطينيعمل ف 

سرائيل بعد أسر الجندي اإلسرائيلي، وأكد      االوطنية المقبلة إال بعد اإلفراج عن النواب والوزراء الذين اعتقلتهم           
ي، واالبتعاد عن استخدام حكومـة      ضرورة أن تتم ترجمة وثيقة األسرى بتشكيل حكومة ائتالف وطن         : في بيان 

  .االئتالف كورقة من أوراق الصراع كما تم توظيف وثيقة األسرى سابقا
وقال صائب عريقات أمس إن الحل األمثل إلخراج الحكومة والشعب الفلسطيني من األزمة الحالية يكون عبر                

. نصت عليه وثيقة الوفاق الـوطني     تشكيل حكومة ببرنامج قادر على استقطاب الدعم الدولي واإلقليمي وفق ما            
وطالب عريقات الحكومة الحالية بقيادة حماس بأن تتعامل على أنها حكومة الشعب وليس حكومة حمـاس وأن                 

  .تأخذ في االعتبار االلتزامات الموقعة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية
 عبد الرؤوف أرناؤوط  ووائل بنات   القدس  وغزة  نقالً عن مراسليها في      30/8/2006الوطن السعودية   وذكرت  

 إلى أن اللجنة التنفيذية انتقدت التلكؤ الحاصل في موضوع إغالق ملف الجندي             وان أشار ين فلسطيني يمسؤولأن  
اإلسرائيلي األسير في غزة، والذي يمثل إنهاء موضوعه مفتاحاً لتحرك سياسي واسع أمام الفلسطينيين، السيما               

  .على صعيد المجتمع الدولي
ى ذلك قال ممثل األسرى عثمان مصلح، وهو أحد قدامى األسرى، في سياق حديثه عن إمكانية عقد صـفقة                   إل

 كأسرى نأمل أن ال تضيع الفرصة أمام المعايير والشروط اإلسرائيلية كما كان يحصل في               :لتبادل األسرى إننا  
د مصلح أن هذه الحكومة بحاجة إلى       وحول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقترحة، أك       .صفقات التبادل السابقة  

برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يخرج الشعب والقضية من األزمة التي تمر بها ومن الحـصار الظـالم                 
المفروض علينا، ويساهم بفتح المعابر ووقف االعتقاالت واالغتياالت وبناء الجدار ومصادرة األراضي وهـدم              

ب أن يتالءم مع الظروف اإلقليمية والعالمية والمحلية والدولية ويخـدم           البيوت، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يج      
  .المشروع الوطني الفلسطيني ويتعاطى معه

 :عبد الجبار ابـو غربيـة     وعبد القادر فارس    نقالً عن مراسليها في غزة وعمان        30/8/2006عكاظ  وأوردت  
 اللجنة الرباعية الدولية ومجلس االمن الدولي       دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى االسراع في التحرك مع         

العادة عرض القضية الفلسطينية من اساسها والدعوة الى مؤتمر دولي للسالم والتوصل الى حل تفاوضي فـي                
  . اطاره

رحبت اللجنة التنفيذية بدعوة الرئيس الفرنسي شـيراك        :  وبترا د ب أ  نقالً عن    30/8/2006الدستور  وأضافت  
جل للجنة الرباعية، وبمبادرة إيطاليا الصديقة بإرسال قوة دولية إلـى األراضـي الفلـسطينية               لعقد اجتماع عا  

 .المحتلة اذا نجحت تجربتها في لبنان
اعتبر رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام االحمد امس بإنه ال يمكن الحديث عن تشكيل حكومة وحـدة                 من جانبه،   

 .لتي أدت إلى الحصار المفروض على الشعب والسلطة الفلـسطينية         وطنية قبل االتفاق على القضايا السياسية ا      
 كنا سنبدأ في تنفيذ ما جاء بوثيقة الوفـاق الـوطني لتـشكيل              :وأضاف في تصريحات الذاعة صوت فلسطين     

حكومة الوحدة ولكن الشروط التي أطلقها رئيس الوزراء الفلسطيني وسماها بعد ذلك محددات هي التي أعاقت                
 .لذلك قبل حل كل المسائل السياسية واالساسية العالقة ال يمكن الحديث عـن تلـك الحكومـة                . .تلك التحركات 

وأبدى االحمد  . وأشار إلى أزمة الجندي االسرائيلي االسير والتي رأى أنها أدت إلى تفاقم االزمة في قطاع غزة               
 االسرائيلي، واستنكاره لما    أسفه من استبعاد السلطة الوطنية من المشاركة في مفاوضات إطالق سراح الجندي           

اسماه تنصل الحكومة من مسؤوليتها تجاه قضية الجندي، مؤكدا أنه بدون حل كل تلك القضايا وتثبيت التهدئـة                  
 .ال يمكن االنتقال والحديث عن أي نقطة أخرى جديدة
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  1701 مخيمات فلسطينية يشملها القرار 3: مكاوي .3
 قرار نزع السالح الفلسطيني خارج المخيمات مـا         أنيني خليل مكاوي     رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسط     أعلن

 يشمل ثالثة مخيمات فلسطينية في المنطقة التي ينص على نزع سالحها           1701 القرار   أن إلىزال قائما، مشيرا    
مـن اليـوم    أنه   مكاوي   أضافو .ن الفلسطينيين سيلتزمون القرار   أوحصره بالجيش اللبناني والقوات الدولية و     

 الظهور بمظهر مـسلح فـي هـذه         أو صواريخ   إطالق طرف انتمى على     أيلى  إ كان و  أيصاعدا لن يجرؤ    ف
مـن  أ و أمنها عاما من الغياب عنها، وقد بات مسؤوال عن          35المنطقة التي سيسيطر عليها الجيش اللبناني بعد        

 .األرضالمواطنين وكل من يعيش على هذه 
  30/8/2006النهار 

 
   اإلسالمية في بيروت عند الجماعةوفدان أردني وجزائري .4

 تكلم باسمه نقيـب     األردنية فيصل مولوي وفدا من نقابات المهن الحرة         اإلسالميةلجماعة  ل العام   األميناستقبل  
وأكد مولوي للوفد حرص اللبنـانيين  .  فهنأ الشعب اللبناني بالصمود المذهل واالنتصار الرائع   األردنيين األطباء

 المقاومة  إلى في النظرة    األساسية، رغم الخالفات    األميركية الهجمة الصهيونية    أمامدين  جميعا على البقاء موح   
 لم تتردد أصداؤه    إذا هذا النصر سيكون في خطر        مولوي إن  وقال. ودورها، وأن هذه الخالفات ستحل بالحوار     

 والتطبيـع، والعتمـاد    ، وللتراجع عن حركات االنحراف    األنظمةفي البالد العربية حركة ايجابية لتعديل مسار        
  .استقبل مولوي وفدا من حركة مجتمع السلم الجزائرية كما .المقاومة خيارا استراتيجيا في الصراع مع العدو

  30/8/2006النهار 
  

    لحزب اهللالسنيورة يعلن مصادرة أسلحة جدية .5
لبنانية فؤاد السنيورة   ن رئيس الحكومة ال   عال إ :وكاالت عن ال  بيروت من   30/8/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

أن الجيش اللبناني استولى على أسلحة مهمة وجدية من حزب اهللا، وصادر أسلحة أخرى في عمليـات تفتـيش             
وأضاف أن قرار الحكومة هو القيام بمراقبة دقيقة للحدود مع سوريا ومنـع دخـول أي بـضاعة أو                   . ومراقبة

ال السنيورة إنـه    أن يتطرق للتفاصيل، وقال     شخص من دون ترخيص، وأنه حدثت هناك مصادرات، من دون           
 ينتمي حزب اهللا    :أضافو. ينبغي وجود أي ميليشيا مسلحة أو بزات عسكرية لغير الجيش اللبناني في الجنوب            

إلى مصادر وصفتها أنها مطلعـة  الفرنسية  ونسبت صحيفة لوموند    . إلى األسرة اللبنانية وال بد من التعاون معه       
اول أن يعيد تسليح نفسه في أسرع وقت ممكن، وإن الجيش اللبناني يقوم بكل مـا فـي                  قولها إن حزب اهللا يح    

  . وسعه لضبط شحنات األسلحة التي تنقل عبر الشاحنات من سوريا، وفق هذه المصادر
 نشر قوات الطوارئ الدولية على الحدود مـع         أن ال نعتقد    نحن: قول السنيورة  30/8/2006 السفير   وأضافت

 جنـدي منـه   8600لذلك نحن نريد السيطرة على حدودنا عبر الجيش اللبناني الذي انتشر نحو         سوريا يساعد،   
  .  الدعم التقنيألمانيا اللبنانية وستقدم لنا األمن أجهزة لبنان فستتم مراقبتها عبر إلىما المعابر والمداخل أ ،هناك

 
   المنطقة منزوعة السالح مطلب اسرائيلي :بو العينينألقاووق  .6

ن الحديث عن منطقة منزوعة السالح هو مطلب        إ ، أمس ،سؤول منطقة الجنوب في حزب اهللا نبيل قاووق       قال م 
سرائيلي الذي يحاول أن يحصل من خالل الضغوط السياسية أو القرارات والوساطات الدولية على مـا لـم                  اال

في لبنان سـلطان أبـو      وقال قاووق، خالل استقبال أمين سر حركة فتح          .يحصل عليه في المواجهة العسكرية    
ن لبنان وشعبه انتصرا بالمقاومة وان العدو االسرائيلي ومن معه انهزموا، وان المنتصر هـو مـن                 إ ،العينين

ن أي قـرار دولـي      أنه ال مكان في الجنوب لألولويات الدولية و       أوشدد على    .يفرض الشروط وليس المهزوم   
 إنـسان  االنتصار الذي تحقق هو انتصار لكل        أنأبو العينين   واعتبر   .يتوقف تنفيذه عند حدود المصالح اللبنانية     
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ن استهداف مخيمات الالجئين الفلسطينيين فـي لبنـان كـان           أأضاف   و .شريف وحر وهو انتصار لكل العرب     
  .شعب الفلسطينيالرسالة لوضع القرار الدولي موضع التنفيذ، متناسين بذلك كل القرارات المتعلقة بحقوق 

  30/8/2006 الخليج اإلماراتية
 

  نستغرب سياسة الكيل بمكيالين  : ميقاتي ألنان .7
رأى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن زيارة كوفي أنان تعكس اهتماماً دولياً مستمراً بلبنـان                : طرابلس

ح  في تـصري   ،وتوقف ميقاتي  .وقضاياه، منتقداً سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع القضايا العربية واللبنانية          
أمس، عند جملة معطيات ايجابية في تصريحات أنان تدل على تفهم أوسع من السابق لطبيعـة المعالجـات                   له

 تفهم أنان لطبيعة العالقة بين لبنان وسوريا وخـصوصيتها، واعتبـار أن             إلىونظر ميقاتي بارتياح     .المطلوبة
ه حول نشر قوات دولية على الحدود       الحوار مع سوريا جزء من الحل المطلوب ونفيه لما كان جرى التداول ب            

  . بين البلدين
 إنهـاء الحـصار علـى لبنـان         إلى إسرائيل اليوم،    إلى بأن يسعى من خالل زيارته       أنانوختم ميقاتي مطالباً    

وااللتزام الواضح باالنسحاب مما تبقى من أراض لبنانية محتلة، وإنهاء ملف المعتقلين اللبنانيين في الـسجون                
  .تسليم خرائط األلغام التي زرعها الجيش االسرائيلي في الجنوباالسرائيلية، و

  30/8/2006السفير 
  

  خالل يومين  من األراضي اللبنانية بدء االنسحاب اإلسرائيلي  .8
ذكرت معلومات أمنية أن جيش االحـتالل اإلسـرائيلي سيباشـر خـالل             : طارق ابو حمدان   -القطاع الشرقي 

ألراضي اللبنانية، على أن تسلم هذه النقـاط     ا وآلياته التي ال تزال داخل        المقبلة بسحب عناصره   48الساعات ال 
لقوات الطوارئ الدولية تمهيداً النتشار هذه القوات على طول السياج الحدودي ابتداء مـن النـاقورة وحتـى                  

  . مرتفعات جبل الشيخ
  30/8/2006السفير 

  
  الحربخالل كان قادرا على التحدث عبر األثير مباشرة نصر اهللا .9

قال مسؤول السياسة اإلعالمية لدى حزب اهللا حسين رحال في تصريح أدلـى بـه               :  يوليا ترويتسكايا  -دمشق
لصحيفة الثورة السورية أن حسن نصر اهللا كان قادرا على التحدث عبر األثير مباشرة فـي أي لحظـة مـن                     

ت دائمة مع نـصر اهللا حتـى        وحسب رحال كانت لدى قناة تلفزيون المنار صال        .لحظات الحرب مع إسرائيل   
عندما أعلن اإلسرائيليون أنهم قضوا على  جميع أعضاء قيادة الحركة في غارة جوية على ضـاحية بيـروت                   

  . الجنوبية
  29/8/2006وكالة األنباء الروسية 

  
 نان ووزير من حزب اهللاأكواليس لقاء  .10

 إخراج موضوع األسرى من يد مصادر خاصة إلى أن حزب اهللا يسعى إلىأشارت  :زياد عيتاني -بيروت
 وذلك عبر السير بمفاوضات حولهم من خالل دولة أوروبية وهو ما 1701األمم المتحدة وبالتالي من القرار 

 يكونا قد قاما بأية وساطة بهذا الشأن بالرغم من تأكيد نصر اهللا أنفشل به عبر نفي كل من ألمانيا وايطاليا 
ن أوأضافت المصادر . نانأ المتحدة وبخاصة إلى يد كوفي األممإلى ملعب على هذه المسألة ما أعاد المسألة 

اعتذار نبيه بري عن تولي ملف التفاوض موكالً من حزب اهللا أسبابه تكتيكية وذلك لعدم تحميل السلطة اللبنانية 
الذي التقى ن وزير حزب اهللا في الحكومة محمد فنيش  أوختمت المصادر .1701مسؤولية التلكؤ بتنفيذ القرار 
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 من اللقاء الذي استمر لنصف ساعة وبخاصة في مسألة الجنديين األكبرنان كان مستمعاً في الجزء أ
  . 1701نان أن ال مفاوضات حول الجنود األسرى بل هناك تنفيذ للقرار أ له أكداإلسرائيليين المحتجزين حيث 

  30/8/2006عكاظ 
  

  لفك الحصاريل أنان وعد بمسعى مع إسرائ: بنانيونلمسؤولون  .11
نان فـي بيـروت ال      أن المحصلة العامة لمحادثات      أ حمد فتفت أاعتبر وزير الداخلية اللبنانية بالوكالة      : بيروت

 تبنى الكثير من وجهات النظر اللبنانية في        أنان أنوكان واضحا   . سيما الشق المتعلق بفك الحصار ايجابية جدا      
ئيلية ليس فقط على األرض، ولكـن فـي موضـوع اسـتمرار              والخروقات اإلسرا  1701مالحقة تنفيذ القرار    

أما وزيـر اإلعـالم     . وهذا ما لم يحصل حتى اآلن     .  يرفع فور توقف األعمال العدائية     أنيجب   الحصار الذي 
ن لبنـان   إوقال  .  قرب فك الحصار االسرائيلي عن المرافئ اللبنانية       إلىغازي العريضي فتحدث عن مؤشرات      

نان من سورية التـزام     أ يطلب   أنكما ينتظر   . 1701لى اسرائيل استكمال تطبيق القرار    إينتظر من زيارة انان     
ن الوقت حان   أورأى وزير العدل شارل رزق      . تطبيق القرارات الدولية في ما يتعلق بترسيم الحدود بين البلدين         

لمزارع شـبعا بـرر     ن استمرار احتالل إسرائيل     أ إلىلبسط سيطرة الدولة على كل األراضي اللبنانية، مشيرا         
  .بقاء سالح حزب اهللا الذي يستحيل نزعه اليوم بالقوة كما يفكر البعض

  30/8/2006الشرق األوسط 
  

   الوطني حول اي مشروع قرار جديداإلجماعضرورة توافر : صفير .12
ـ      إلى أنان المتحدة كوفي    لألمم العام   األمينتعليقا على زيارة    : بيروت صر اهللا   لبنان، أكد البطريرك الماروني ن
 الوطني حول اي مشروع قرار جديد ملحق لقرار سابق خـاص بلبنـان مثلمـا    اإلجماعضرورة توافر صفير  

، مشددا على أهمية تحـصين وحـدة        1701توافر االجماع على مشروع النقاط السبع قبل التوصل الى القرار           
   .الموقف الوطني بين جميع اللبنانيين

  30/8/2006الحياة 
    

   المدىفقد صواريخه بعيدة هللا حزب ا: تحليل .13
بيروت عن اعتقاده، بناء على تقارير موثوق بها، بأن ما نسبته              في   أعرب مرجع سياسي   : الحاج   إيلي - بيروت

.  قد دمر بالغارات الجوية اإلسرائيلية خالل الحـرب        حزب اهللا      ترسانة   من الصواريخ البعيدة المدى في       ٪  90
استند إليها نصر اهللا للتأكيد أن ال جولة حـرب ثانيـة بـين إسـرائيل                   ون الحسابات التي  وأبدى خشيته أن تك   

يكون الرد     المئة بأن    إلى قول نصر اهللا أنه لو كان لديه شك بنسبة واحد في              مشيراً   خاطئة،   أيضاً   والحزب هي 
تلقاها عبـر      التحذيرات التي    حزب اهللا    غرب إهمال واست .  يوليو  ٢١ بهذا الحجم لما قبل بتنفيذ عملية          اإلسرائيلي

تحذيرات مفادها أن المـسؤولين األمـريكيين          قيادات لبنانية بعد التوصل إلى وقف للنار أواخر مايو الماضي،         
ومؤلم ضد كل لبنـان إذا         ائيل عن ممارسة تصعيد نوعي    يتمكنون فيها من لجم اسر       جزموا أنها المرة األخيرة   

مروان     الخط األزرق، وأسف لما تبين من معلومات موثقة أوردها المحلل اإلقتصادي            على خرق    حزب اهللا أقدم  
نوات أربعة مليارات دوالر علـى      أنفق خالل خمس س    حزب اهللا      مختصرها أن    مقاله األحد الماضي     إسكندر في 

ليز وأنفاق محصنة تحت األرض مجهـزة       مليون متر مكعب من األسمنت المسلح إلنجاز مالجئ ودها          ١١ بناء  
   .  وذلك بكفاية هندسية وتنظيمية عالية   بمستلزمات المحافظة على طاقة المقاتلين،

  30/8/2006األيام البحرينية 
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  حكومة لحدها حريته في التعبير عن رأيهالعبد ربه يريد مقاضاة  .14
في تصعيد لما يمكن وصـفه بالمواجهـة         :غزة فتحي صّباح   نقالً عن مراسلها في      30/8/2006نشرت الحياة   

السياسية بين ياسر عبد ربه، والحكومة الفلسطينية، قرر عبد ربه رفع دعوى قضائية على الحكومـة بـدعوى                  
ففي سابقة هي االولى    . تعديها على حرية الرأي والتعبير رداً على دعوتها القضائية عليه بدعوى التطاول عليها            

وصـف فيهـا    و مالحقة عبد ربه قضائياً في اعقاب تصريحات اطلقهـا           ةسطيني الفل الحكومة تمن نوعها قرر  
وقال عبد ربه بعد اعـالن الحكومـة         .الحكومة ورئيسها بانهما كاذبان ويمارسان خداع الرأي العام الفلسطيني        
بتهمة التعـدي علـى حريـة       ) الحكومة(قرارها مالحقته قضائياً انه سيكلف مجموعة من المحامين لمقاضاتها          

.  في اشارة الى عضويته في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر          ،الرأي والتعبير ونقد عضو في القيادة الفلسطينية      
ووصف عبد ربه في تصريح لوكالة انباء رامتان المستقلة امس لجوء الحكومة الى مقاضاته اعالنا كالميا غير                 

فير والتخوين والتحريم والتجريم الذي اختبرناه      جدي، لكنه يمثل في الوقت ذاته خطوة متقدمة على اسلوب التك          
  .طويالً
وعـن  رائد الفي   وغزة أمين أبو وردة     ونابلس  نقالً عن مراسليها في      30/8/2006 الخليج اإلماراتية    وذكرت

عبد ربه اعتبر أن تصريحات الحكومة، التي وصفها بالفعل العصبي غير المتـوازن والمملـوء               أن  وكاالت  ال
وفي موقـف    . المشين ضد تصريحاته، انتهاكاً خطيراً لحق التعبير عن الرأي والنقد العلني           بالتجريح الشخصي 

 نأمل في أن يكون موقف الحكومة باللجوء للقضاء ضد تـصريحاتي جـديا   :يعتبر تحديا للحكومة قال عبد ربه   
  .حتى النهاية

نفيذية لمنظمة التحرير عن رفضها     أعربت اللجنة الت   :30/8/2006 األيام الفلسطينية     في كتب حسام عز الدين   و
المساس بحق أي عضو من أعضائها في ممارسة النقد والتعبير عن الرأي تجاه سياسة الحكومة أو أي هيئـة                    
فلسطينية أخرى، على اعتبار أن اللجنة التنفيذية هي المرجعية العليا للحكومـة والقيـادة الـسياسية للـشعب                  

  .الفلسطيني
 جميعنـا   : عبـد ربـه    إن كان يتهم جهة معينة بالمسؤولية عن هذه االكذوبة، قـال          وفي رده على سؤال لاليام      

  .مسؤولون ولم أحدد جهة معينة
 ال يوجد هدف لهذه التصريحات إال تـسميم         :وقال الناطق باسم الحكومة غازي حمد، في تصريح له نشر امس          

هيئة االجواء لالنقالب علـى نتـائج       األجواء وخلق حالة من التوتر والفتنة وشق الصف الوطني الفلسطيني، وت          
  .االنتخابات التشريعية

غازي حمد رفض مـا زعمـه عبـد ربـه           . د  إلى أن  غزةمن   29/8/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأشا
وقال حمد في حديث خاص للمركز       .باستنكار تصريحاته على أنه تطاول على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير         

ن الحديث من الحكومة لم يتطرق إلى اللجنة التنفيذية، بل إن الحديث طال نهجا لـشخص                إ: الفلسطيني لإلعالم 
واعتبر حمد تصريحات عبـد ربـه        .عبد ربه وأسلوبه المرفوض والمستهجن في التعامل مع القضايا الوطنية         

 وفـصائل   عبثية ومرفوضة؛ حيث هاجم الحكومة واتهمها باتهامات باطلة وكاذبة، كما وجه االتهام إلى قـوى              
عبـد ربـه حـاول االسـتهزاء        : حمدوقال   .فلسطينية بالخداع والتالعب في موضوع حكومة الوحدة الوطنية       

بالحكومة الفلسطينية المنتخبة، وهو يقوم بإطالق تصريحاته بين الحين واآلخر ليس لهـا هـدف إال التـشكيك                  
سطيني والفصائل التي وافقت ورحبـت      والطعن في مصداقية الحكومة التي تعبر عن آمال وتطلعات الشعب الفل          

  .بفكرة حكومة وحدة وطنية
 أّن تلك :في تعقيٍب على تصريحات عبد ربه أكّد سامي أبو زهري، الناطق اإلعالمي باسم حماسمن جهته، 

التصريحات لم تكن مفاجئة ألّن عبد ربه يمثّل باستمرار األجندة الخارجية، وهو أحد األبواق األمريكية 
 مشدداً على أّن كّل ما ورد في تصريحات عبد رّبه هو كالم مغلوط والحركة ليست في موطن المعروفة،

دوافع هذه التصريحات معروفة وهي اإلساءة والتشويه وإثارة البلبلة والترويج : وأضاف .الدفاع عن النفس



 

 10

لذي يمارسه عبد ربه لمواقف مخالفة للتوافق الوطني، وقد تعّود شعبنا الفلسطيني على الدور التوتيرّي ا
  .باستمرار

  
 تدين ارهاب الدولة وجرائم اسرائيل التحرير تنفيذية منظمة  .15

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استمرار جـرائم االحـتالل مـن اغتيـال واقتحامـات                :  بترا ،رام اهللا 
سة الرئيس محمود عبـاس     واعتبرت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها برئا        .ومصادرات لألراضي الفلسطينية  

 .امس أن استمرار هذه الجرائم يدل على نوايا حكومة االحتالل بمواصلة سياسة إرهاب الدولة وجرائم الحرب               
 .وطالبت بأعلى درجات اليقظة الداخلية

 30/8/2006الدستور 
  

  األسيرالحكومة الفلسطينية تنفي التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل إلطالق الجندي  .16
لحكومة الفلسطينية ان تكون قد توصلت الى اتفاق مع اسـرائيل الطـالق الجنـدي االسـرائيلي                 نفت ا : غزة

وكانـت صـحيفة يـديعوت      . المختطف مقابل اطالق مئات المحتجزين الفلسطينيين في السجون االسـرائيلية         
 الصفقة  احرونوت نشرت في عددها الصادر أمس أنه قد تم التوصل لصفقة الطالق شليط، وأن الذي احبط هذه                

غازي حمد الناطق باسم الحكومة للشرق االوسط إنـه         .وقال د . هو اختطاف الصحافيين التابعين لمحطة فوكس     
وشدد حمد على أن هناك تباينـا كبيـرا بـين    . لم يكن هناك ربط اصالً بين قضية شليط واختطاف الصحافيين    

واشار الى أنه حسب الرسائل     . دي االسير الموقف الفلسطيني والموقف اإلسرائيلي في كل ما يتعلق بقضية الجن         
التي ينقلها الوسطاء المصريون، فإن اسرائيل تصر على االفراج عن شـليط قبـل االفـراج عـن أي اسـير            

وأشارت يديعوت احرونوت   . فلسطيني، وفي نفس الوقت ترفض تقديم ضمانات لالفراج عن اسرى فلسطينيين          
 مندوب وفد الوساطة المصرية ووزير الدفاع اإلسرائيلي ُأتفق فيـه           الى انه عقد قبل أكثر من أسبوعين لقاء بين        

واضافت الصحيفة أن الصفقة تضمنت تحرير المئات مـن األسـرى الفلـسطينيين          . على شروط صفقة التبادل   
وشددت الصحيفة على أن الصفقة كانت شاملة بحيث التزمت حماس خاللهـا            . ووقف العدوان على قطاع غزة    

وادعت الصحيفة أنه في اليوم الذي وصـل         .طالق الصواريخ من غزة باتجاه المستوطنات     بالعمل على وقف ا   
فيه الرئيس عباس إلى غزة للبحث في الصفقة مع هنية وقيادة حماس تم اختطاف الـصحافيين، األمـر الـذي                    

التـصاالت  واكدت الصحيفة أن ابو مازن سيحاول خالل لقائه السبت القادم بهنية استئناف ا            . أوقف المفاوضات 
  . حول مصير الجندي

  30/8/2006الشرق األوسط 
  

   لتحقيق أهداف فئوية وشخصيةينمصدر حكومي يحذّر من استغالل معاناة الفلسطيني .17
رت الحكومة الفلسطينية، من أسمتهم بعض العناصر من استغالل معاناة الشعب الفلـسطيني لتحقيـق               ذّ ح :غزة

 مسؤول، في بياٍن صحافي تعقيباً على االعتـداء الـذي حـدث             وقال مصدر حكوميّ   .أهداف شخصية وفئوية  
إّن هذه العناصر تهدف من خالل ما تفعلـه إلـى حـرِف           : على المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة     الثالثاء  

وأكّد المصدر أّن الحكومة تحترم حرية الرأي والتعبير،         .األنظار عن حقيقة مواقفهم أثناء ترّأسهم لنقابة العّمال       
لكنّها في الوقت نفسه ترى ضرورة الحفاظ على وحدة شعبنا في وجـه الحـصار والحـرص علـى سـالمة                     

وعّبر عن أسفه لما قام به بعض المواطنين في االعتداء على التشريعي، مشيراً              .المؤسسات والممتلكات العامة  
  .إلى أّن هذه الممارسات تتناقض مع حرية التعبير والقيم الوطنية

 29/8/2006سطيني لإلعالم المركز الفل
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   نزع اسلحتهم في محيط نهر الليطاني ى الفلسطينيون يوافقون عل:زكي .18
اكد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبـاس زكـي امـس ان الالجئـين                : ن وليد عوض  م ،رام اهللا 

يما يتعلق بنزع كافة االسلحة     الفلسطينيين في المخيمات هناك مستعدون لاللتزام بنتائج الحوار الوطني اللبناني ف          
واوضح زكي انه تم االتفاق مع القيادة اللبنانية رئاسة وحكومة وبرلمانا علي االسـتعداد               .من الجنوب اللبناني  

 نـزع سـالح     ىوشدد زكي علي ان الموافقة الفلسطينية عل      . الفلسطيني لنزع االسلحة في محيط نهر الليطاني      
م فيما يتعلق بحقوقهم المدنية واالحكام الجائرة الصادرة بحق عـدد مـن             الالجئين سيتم بمجرد ترتيب اوضاعه    

واكد زكي لالذاعة الرسمية الفلسطينية ان رئيس الوزراء اللبناني طلب منـه تـسليم              .القيادات الفلسطينية هناك  
  .االسلحة الفلسطينية في المخيمات الواقعة في منطقة الليطاني

  30/8/2006القدس العربي 
  

  عتقال اعضاء من التشريعي ووزير المالية ورئيسي بلديتي جنين وقلقيليةتمديد ا .19
 أكدت جمعية أنصار السجين في محافظة جنين، أمس، ان محكمة االحتالل في معسكر سالم، مددت فترة                 :جنين

عمر عبد الرازق، حتى السابع عشر      .اعتقال أعضاء المجلس التشريعي عن محافظات الشمال، ووزير المالية د         
وقالت الجمعية في بيان امس، ان المحكمة مددت أيضا فترة اعتقال رئيس بلدية جنين               .ن شهر أيلول الجاري   م
كما أجلت محكمة سالم االحتاللية امس محاكمة رئيس بلدية قلقيلية االسير وجيه             .حاتم جرار، لمدة ثالثة أيام    .د

قلقيلية الصحفي مصطفى صبري فـي تعليقـه        الناطق االعالمي لبلدية    اعتبر  و .هاشم المصري .قواس ونائبه د  
افالس قانوني وصلت اليه المحكمة واالدعاء العام في اعتبار         : على الئحة االتهام المقدمة ضد قواس والمصري      

منصب رئيس البلدية تهمة يحاسب عليها القانون، فهذا بحد ذاته مهزلة قانونية وطريقـة يائـسة فـي ادانـة                    
بلدية في العالم كله يعتبر من المناصب المهنية من اجل تقديم خدمات الهـالي              المختطفين، الن منصب رئيس ال    

  .المدينة وال عالقة له بالقضايا السياسية
  30/8/2006الحياة الجديدة 

  
 زنازين قذرة وفرش عفنة  : وزراء حماس: تحقيق .20

عي الفلـسطيني   يصف المحامي احمد صفية ظروف اعتقال رئيس المجلـس التـشري          :  محمد إبراهيم  ،رام اهللا 
. انه يعيش في زنزانة صغيرة، طولها متر وثمانون سنتيمترا وعرضها متر واحد فقـط              :عزيز الدويك قائال  .د

دويك أمام المحكمة   .وفي دفاعه عن د   . والضوء في الزنزانة شاحب   . وينام على فرشة اسفنجية مشبعة باألوساخ     
 .  فيها الدويك ال تصلح حتى الحتجاز الحيوانـات        قال صفية إن الزنزانة التي يعيش      العسكرية في سجن عوفر   

ناصر الشاعر جرى وضعه في ذات الزنزانة التي يعتقل فيها الدويك فـي             .دوبعد اعتقال نائب رئيس الوزراء      
 إن الزنزانة لم تكن تتسع لشخص واحد فزجوا فيها شخصين مـن اجـل          :ويقول صفية . سجن يسمى كفار يونا   

ويقول وصفي قبها وزير شؤون األسرى انه وزمـالءه خـضعوا   . جسدي عليهماالمزيد من الضغط النفسي وال 
لقد قيـدوا أيـدينا وأرجلنـا،       : وأضاف. للمضايقات والضغط النفسي والجسدي منذ الساعات األولى العتقالهم       

ـ                  اك وعصبوا عيوننا ساعة اعتقالنا، ثم اقتادونا إلى مقر عسكري في مستوطنة بيت إيل المجاورة لرام اهللا، وهن
وبعد ذلك نقلونا إلى سجن عوفر، وهناك وضعونا في الزنازين لمدة           . أجلسونا على االرض لمدة خمس ساعات     

وقال إن التحقيق في تلك المراكز يجري على هـذا           . أسبوعين، ثم نقلونا إلى أقسام التحقيق في سجون مختلفة        
لتحقيق، وهناك يوضع مقيد اليدين والـرجلين       يقتاد المعتقل من زنزانته عند السابعة صباحا إلى مكتب ا         : النحو

على كرسي أسمنتي ال ظهر له حتى الخامسة مساء، ومن حين آلخر ينقل إلى مكتب المحقق الذي يستجوبه، ثم                   
لقد حققوا معي حول عضويتي في حماس، وحول تمويـل          : ويقول قبها . يعيده إلى كرسي العذاب هذا من جديد      

: وأضـاف . وحول تصريحات صحافية قالوا إن فيها تحريضا على العنـف         جمعيات خيرية في منطقة جنين،      
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وكنت . وكان ردي طوال فترة التحقيق إنني وزير في حكومة مستقلة، ويجب على إسرائيل ان تعاملني باحترام               
اطلب من ضباط المخابرات أن يخاطبوني بـلقب معالي الوزير وليس باسمي الشخصي وهو ما كـان يثيـر                  

احد عشر يوما من التحقيق قرر قاضي عسكري إطالق سراح قبها لعدم وجود اتهامات مكتوبـة                وبعد  . جنونهم
العضوية : وقال قبها إن ممثل النيابة حاول إجباره على التوقيع على الئحة اتهام يقر فيها بثالث تهم هي                . ضده

ظيم إرهابي، وهـو مـا      ، وتقديم خدمات لتن   )وزير(في تنظيم إرهابي، والحصول على وظيفة في تنظيم إرهابي        
ويقول قبها إن إسـرائيل     . ووجهت المحاكم اإلسرائيلية ذات التهم إلى جميع الوزراء والنواب        . رفضته بالمطلق 

. باتت تعتبر كتلة اإلصالح والتغيير منظمة محظورة لكي تتمكن من محاكمة الوزراء والنواب المعتقلين لـديها               
لجانب اإلسرائيلي حرص على فتح حوار غير مكشوف مع هـؤالء           ورغم اعتقالهم وإخضاعهم للتحقيق إال أن ا      

إن مـوظفين حكـوميين     : وتابع قائال  .الوزراء والنواب الذين يمثلون الصف القيادي األول للحركة في الضفة         
كبارا، لم يكشفوا عن هويتهم، اجروا معهم حوارات طويلة ذات طابع استكشافي حول المواقف الحالية للحركة                

كانت ادارة السجن تستدعينا قائلة إن هناك باحثين اسـرائيليين يـودون مقابلتنـا،              : وأضاف. هاوفرض تغيير 
وعندما كانوا يتحدثون، كنا نفهم انهم مسؤولون حكوميون، لكنهم ال يريدون اإلفصاح عن هـويتهم فـي هـذه                   

 .المرحلة
  30/8/2006البيان 

  
   من كتائب األقصى االحتالل يرتكب جريمة قتل بدم بارد لمقاومين جريحين .21

اغتال جيش االحتالل ناشطين من كتائب االقصى في مخيم بالطة شرق نـابلس، فـي               :  وكاالت ،نابلس، غزة 
 وأكد الشهود أن الجنود اطلقوا الكـالب المفترسـة          .عملية قصف استهدف منزال كانا فيه أعقبته عملية اقتحام        
 عاما مصابين ثـم  20عاما وإبراهيم نمر أبومنيف  25داخل المنزل، حيث كان المطلوبان هاني عبداله حشاس   

وقـال والـد الـشهيد      . اقتحم الجنود المنزل وأجهزوا عليهما بدم بارد وأصيب رفيق ثالث لهما بجروح خطرة            
ونددت كتائب األقصى بجريمة االغتيال وهـددت       . ابومنيف إن الكالب نهشت أنحاء جسمه ونجله البكر يوسف        

   . البشعةباالنتقام، من هذه الجريمة
  30/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
  استشهاد قائد سرايا القدس في الضفة الغربية في أحد المستشفيات األردنية  .22

فـي    عاما 43استشهد فجر اليوم، قائد سرايا القدس في الضفة الغربية، حسام جرادات              : ألفت حداد والوكاالت  
ها االسبوع الماضي برصاص قوات اإلحتالل الخاصـة        أحد المستشفيات األردنية متأثرا بجراحه التي اصيب ب       

وكان جرادات اصيب بجراح بليغة نتيجة عملية االغتيال، تـم تحويلـه امـس إلـى احـدى                   .في مخيم جنين  
المستشفيات االردنية لتلقي العالج، وذلك بالتنسيق بين الجانب األردني والدوائر الصحية التابعة للسلطة الوطنية              

   .م سابقا التنسيق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل من اجل نقله إلى االردنالفلسطينية، حيث ت
  30/8/2006 48عرب

 
  لجان المقاومة تؤكد واميركا تنفي قبول واشنطن بشروط لخاطفي الصحافيين .23

اوضات فيما نفت القنصلية االميركية، اكدت لجان المقاومة الطرف الوسيط الرئيس في المف           :  فتحي صّباح  ،غزة
بين خاطفي الصحافيين في شبكة فوكس نيوز وطرف اوروبي على اتصال دائـم مـع مـسؤولين اميـركيين                   

 يتمثالن بفتح معبر رفح وبقية المعابر       ،وبريطانيين، موافقة الواليات المتحدة على شرطين وضعهما الخاطفون       
وكشف  .نيين من جانب اسرائيل   االخرى في القطاع في شكل دائم ووقف سياسة قصف منازل الناشطين الفلسطي           

 ان لجان المقاومة توجهت الى ممثلين فرنسيين موجودين في غـزة، ابلغـوا              ،لجان ال  الناطق باسم  ،ابو مجاهد 
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ومع ذلك، نفت القنصلية االميركية ان      . االدارة االميركية بمطالب الخاطفين وجاء ردها بعد ساعات عدة ايجابياً         
  . زالت للخاطفينتكون الواليات المتحدة قدمت تنا

  30/8/2006الحياة 
  

  كاسحة ألغام اسرائيليةكتائب القسام تنسف  .24
أعلنت كتائب القسام عن تفجير عبوة محلية الصنع من نوع شواظ في كاسحة ألغام اسرائيلية خالل توغلها في                  

  .نايضا عن إعطابها آلية لالحتالل خالل توغل في مخيم جنيالقدس وأعلنت سرايا  .شارع المنصورة
  30/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
  سلطات السجون اإلسرائيلية تنقل مروان البرغوثي إلى سجن نفحة .25

نقلت مصلحة السجون اإلسرائيلية النائب مروان البرغوثي من سجن هداريم إلى نفحة فـي صـحراء                : رام اهللا 
رى هذا اإلجراء بأنه تعـسفي      ومن جانبها اعتبرت الحملة الشعبية إلطالق سراح البرغوثي وكافة األس          .النقب

ووصفته بمحاولة جديدة لعزل البرغوثي عن بقية القادة من األسرى ونفيه إلى سجن نفحة لعزله عنهم السـيما                  
في ظل الظروف السياسية الراهنة ومحاوالت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والهجمة الشرسة من قبل حكومة               

  .االحتالل
  30/8/2006الحياة الجديدة 

  
  موال كالم غير مسؤول  األ اللجنة المركزية بتبديد   اتهام:اهللا اإلفرنجيعبد .26

أكد عبداهللا اإلفرنجي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول مكتب التعبئة والتنظيم في غزة، على أن 
لجنة المركزية، مستهجنا االتهامات بالفساد المالي التي طالت ال االنتخابات هي الوسيلة الوحيدة إلنقاذ الحركة،
وشدد على ضرورة االستمرار في العملية الديمقراطية لكي . ومعلنا عن تشكيل لجنة لحصر أمالك الحركة

ننتخب من يمثلنا في اللجنة المركزية وفى المجلس الثوري وفى لجان الشعب وفى لجان األقاليم، ألن هذا هو 
عتقد أن هناك الماليين، والبعض اآلخر يعتقد أن أن البعض ي :وأضاف. الذي يشكل الصحوة الحقيقية للحركة

هناك مئات الماليين وهذا كالم غير صحيح، وأنا اعتقد أن هذه نقطة تم نقاشها بشكل صريح جداً، مشيراً إلى 
أنه تم االتفاق على تشكيل لجنة من فاروق القدومي وأحمد قريع وبعض أعضاء اللجنة المركزية لحصر كل ما 

ر إلى أن هناك من يتحدث بشكل مسيء إلى اللجنة اشوا. عه بشكل شفاف أمام الجميعتملكه الحركة ووض
  . المركزية، مثل اتهامها بتبديد أموال الحركة وهذا كالم غير مسؤول وغير مقبول

  30/8/2006البيان 
  

   تحول غزة الى لبنان ثانحماس: شاباكال .27
 اتهاماتـه   ،لجنة الخارجية واألمن البرلمانية امـس     أعضاء   أمام   كرر يوفال ديسكين  :  اسعد تلحمي  -الناصرة  

 ان حمـاس تـنظم ذراعهـا        وأضاف .لحماس بتهريب قذائف كاتيوشا وصواريخ من طراز غراد الى القطاع         
العسكرية كأي جيش نظامي بما في ذلك اقامة وتفعيل قيادات مناطقية على غرار التنظيم العسكري في حـزب                  

وحذر من انه اذا استمرت ظاهرة التسلح فستتحول        . ةصبح مع الوقت استراتيجي   تس الفتا إلى أن التهديدات      .اهللا
 بداعي ان التنظيمات كلها تريد ان تنـتهج نهـج      ، خمس سنوات إلى جنوب لبنان ثان      -غزة في غضون ثالث     

 وادعى ان التنظيمات اقامت تحصينات تحت األرض ومخازن       . حزب اهللا الذي بات بالنسبة اليها نموذجا يحتذى       
وزاد ان لدى االستخبارات معلومات عن       .اسلحة في قلب مناطق مأهولة وفي حوزتها منظومات ضد الدبابات         

أن حركة  شار في نفس السياق، إلى      وا.  نفقا قيد الحفر والبناء، بعضها لتهريب األسلحة وآخر لتنفيذ عمليات          20
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من جهتـه   و. المستوطنات األربع قبل عام   الجهاد تسيطر على منطقة شمال الضفة الغربية التي تم فيها تفكيك            
ـ قال النائب ناتان شارانسكي انه لم يسمع منذ عشر سنوات استعراضا للوضع من رئيس   شاباك قاطعـاً فـي   ال

 أكـد ان الفلـسطينيين      ديـسكين وأضاف ان   . ما يستوجب تحركاً فورياً   هذا االستعراض،   وضوحه وخطيراً ك  
الوسائل القتالية باستثناء الدبابات والطائرات، هذا اضافة الى خبراء         يهربون عبر محور فيالدلفي مختلف انواع       

 ان تقرير رئـيس     فقد رأى من جهته،   رئيس كتلة ليكود البرلمانية      أما   .في االرهاب اجتازوا تدريبات في ايران     
 القطاع  شاباك يؤكد فشل فك االرتباط عن قطاع غزة، محذراً من ان اسرائيل قد تدفع ثمنا باهظا جراء تحول                 ال

 ان جهازه اقترح خالل الحرب على لبنان علـى الجـيش االسـرائيلي              ديسكينالى ذلك، كشف     .الى لبنان ثان  
االستعانة بمحققين مدربين من الجهاز للتحقيق مع األسرى اللبنانيين بهدف ارغامهم على االدالء بمعلومات عن               

  . لكن الجيش رفض،مصير الجنديين االسيرين
  30/8/2006الحياة 

  
  ردود فعل غاضبة على قرار تعيين لجنتي التحقيق: اسرائيل .28

قرار اولمرت تعيين لجنتين لفحـص      أن  : الناصرة مراسلها  من      اسعد تلحمي   عن 30/8/2006 الحياة   نشرت
الثغرات وأوجه القصور في الحرب على لبنان، أثار ردود فعل غاضبة من مختلف احزاب المعارضـة ومـن                  

واتفقت الردود الغاضبة على انه من غيـر         . وقف كديما وراء قرار زعيمه     حين في. اعضاء في حزب العمل   
الممكن للجنة عينها اولمرت ان تحقق معه في قصور المستوى السياسي فضالً عن ان صـالحيات كـل مـن                    
اللجنتين محدودة واستنتاجاتها ال تُعتبر توصيات ملزمة ما يفقدها األسنان وبالتـالي ثقـة الجمهـور بعملهـا                  

ورأى معلقون ان ما يعني اولمرت اساساً اآلن هو موقف الرأي العام االسرائيلي الذي سـيظهر            .موضوعيتهاو
 ما من شأنه ان يخفف من حـدة انتقـاد الـساسة والنـشاطات               ،في االستطالع القريب معوالً على دعم قراره      
 امس عن احتمال ان يعلن بيـرتس        سرت انباء على هذا الصعيد    و .االحتجاجية التي يقودها الجنود في االحتياط     

يهدف، من  حيث  . باسم وزراء العمل تأييده للجنة تحقيق رسمية وعدم االكتفاء باللجنتين اللتين عينهما اولمرت            
خطوة كهذه، ان يتجاوب مع رغبة قطاعات واسعة في الشارع االسرائيلي تطالب بلجنة تحقيق فيظهـر كمـن                  

 .تحقيق معه فيسجل نقاطاً لمصلحته والحزب تحسن من مكانتـه الـشعبية           يتحلى بالمسؤولية وال يخشى نتائج ال     
 انه لو كانت األمور على ما يرام لكانت ثمـة حاجـة ليبعـث               ،كتب نداف ايال في معاريف    من جهة أخرى    و

اولمرت بباقة من الورد الى نصراهللا مرفقة ببطاقة شكر، اذ ساعده األخير وسـاعد حكومتـه اكثـر مـن أي                     
واضاف انه من اآلن وحتى االنتخابات المقبلة سيكون بمقدور اولمرت وبيـرتس ان             . تيجي آخر مستشار استرا 

 .يكررا، في حديثهما لالسرائيليين عن الحرب على لبنان الندم المجلجل الذي أبداه نصرااهللا
نة رئيس لجنة الخارجية واألمن، رفض طلبا تقدم به معظم أعضاء اللج          أن  : 29/8/2006 48 عرب وذكر موقع 

  . على لبنان عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول إخفاقات الحرباولمرتيدعو إلى التباحث حول قرار 
  

  1559هدف اسرائيل من الحرب على لبنان تطبيق : اولمرت .29
 1559قـرار   التطبيق  ، إنما كان الهدف      ان يكون تدمير حزب اهللا هو هدف اسرائيل من الحرب           اولمرت نفى

 في طبريا امس من االمين العام لحزب اهللا الذي لـم             له سخر خالل جولة   و .ي الجنوب ونشر الجيش اللبناني ف   
  .واضاف ان شخصاً يختبئ في ملجأ محصن ال يمكنه االدعاء انه انتصر، بعدمن مخبئه يخرج 

  30/8/2006الحياة 
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  ليفني تطلب قراراً دولياً جديداً يمنع حزب اهللا من التسلح   .30
ي أمس مجلس األمن الدولي إلى إصدار قرار جديد يمنع حزب اهللا مـن التـزود                 دعت ليفن  :أ.ن. ق -ب.ف.أ

مجدداً بالسالح من إيران، وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في ختام زيارة إلى الـدنمارك أمـس إن القـرار                    
واعتبـرت انـه سـيكون مـن         .مطلوب ألن طهران ال تحتاج إلى أكثر من يوم واحد إلعادة تسليح الحـزب             

 السورية من قـوات دوليـة، ألن الحكومـة          -تعزيز الحظر على السالح ومراقبة الحدود اللبنانية      الضروري  
األزمة مع لبنان سـتحل فقـط        ومن جهة أخرى أشارت إلى أن      .اللبنانية ال تستطيع القيام بهذه المهمة وحدها      

  .مسألة لم تجد حالًالهذه ال توجد أهمية لوقف إطالق النار، طالما أن حيث  ،حينما يعود الجنود األسرى
  30/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  تجمعات او استعراضات علنية لحزب اهللا  تهدد بضرب أي اسرائيليةمذكرة  .31

 عن ان الحكومة    ،كشف ديبلوماسي خليجي في االمم المتحدة بنيويورك النقاب امس         :كتب حميد غريافي   -لندن  
 بـان سـالح الجـو       ،شرق االوسط بأن ينقل الى قيادة حزب اهللا        قبل سفره الى منطقة ال     اناناالسرائيلية ابلغت   

االسرائيلي سيضرب اي تجمعات علنية لميليشيات الحزب فـي اي مكـان مـن االراضـي اللبنانيـة تقـوم                    
 كمـا ان المقـاتالت وطـائرات        .باستعراضات عسكرية علنية في الشوارع او البلدات او معسكرات التدريب         

 وايا من قادته العسكريين في حالة ظهورهم الى العلـن فـي             للحزب،االمين العام   المراقبة العبرية ستستهدف    
الحكومـة   حيث أن    .مهرجانات او استعراضات او ماشابهها تعبيرا عن النصر الذي حققوه في الحرب االخيرة            

هـاب   هذه االجراءات من حق اسرائيل المشروع ضمن الحرب الدولية على االر           انعتبريوالجيش االسرائيليان   
هددت المذكرة بعدم تحييد القادة السياسيين لحزب اهللا مثـل وزرائـه ونوابـه         كما   .التي اقرها المجتمع الدولي   

والناطقين باسمه ووسائله االعالمية وذلك حسب الظروف التي تعرض فيها مواقفهم العدائية حياة االسـرائيليين       
  .في اسرائيل والخارج للخطر

  30/8/2006السياسة الكويتية 
  

  ق الشيفرة العسكرية اإلسرائيلية  ااخترمن   اهللاحزبتحقيقات حول تمكن  .32
كشفت مصادر اسرائيلية أن لجنة تحقيق أمريكية عالية المستوى حضرت إلى الكيان األسبوع الماضي للتحقيق               

علـى  في كيفية سيطرة حزب اهللا في المعارك األخيرة على نظام االتصاالت في الجيش االسرائيلي، والتنصت                
وقالت إن وفد الخبراء يدرس، أيضا، نظام التشفير         .كافة مكالمات القيادة وفك الشيفرة المعقدة األمريكية الصنع       

حزب لمنع اسرائيل من السيطرة على نظام اتصاالته، وأعربت عن تخوفها من نقـل              الااللكتروني الذي اتبعه    
  .في عملياتها ضد الكيان لمساعدة المقاومة الفلسطينية  غزةالتكنولوجيا إلى قطاع

  30/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  القيادة عجزت عن إدراك الفرق بين الحرب الشاملة والمواجهة المحدودة : عبري .33
لتحقيق في أداء المستوى السياسي في الحرب على لبنان، وهو الذي أشغل فـي              ا  في لجنة  تم تعين دافيد عبري   

 وقف الحرب بعد ثالثة أو أربعـة        هاإسرائيل كان بإمكان   نأشار إلى أ  وكان قد    .السابق منصب قائد سالح الجو    
يـشير إلـى أن المـستوى     و.لم يبق أي أمل لتحسين اإلنجازات السياسيةأنه  بعد األيام األولى  ، حيث تبين  أيام

وذلـك ألن   . السياسي فشل في صياغة أهداف الحرب، فخلق سقف توقعات عالياً نجم عنه خيبة أمـل مريـرة                
دة عجزت عن إدراك الفرق بين الحرب الشاملة وبين مواجهة محدودة، حيث ال يمكن بواسطتها الوصـول                 القيا

  .إلى حسم عسكري
  29/8/2006 48عرب
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  مئات المهاجرين اليهود السوفيات في الشمال يستعدون لهجرة معاكسة .34

 اليهـود الـى     ان مئـات المهـاجرين    عن  معاريف كشفت امس    أن  : الناصرة من   30/8/2006 الحياة   نشرت
اسرائيل، من دول االتحاد السوفياتي السابق الذين يقيمون في الشمال، يعدون لهجرة عكسية في اعقاب الحرب                

وأضافت ان عدداً كبيراً منهم      .األخيرة على لبنان لعدم ايمانهم بأن الهدوء سيسود المنطقة في المستقبل القريب           
تل ابيب للبحث في امكانات السفر اليهما فيما آخرون يعتزمـون           توجه الى سفارتي كندا والواليات المتحدة في        

ونقلت عن بعض المهاجرين قوله انـه قـرر          . وقد جددوا جوازات سفرهم األصلية     ،العودة الى مسقط رأسهم   
 ان بـين    أشارت الـصحيفة إلـى    و. المغادرة لعدم ثقته بالقيادة السياسية في ضوء ادائها في الحرب على لبنان           

   .اجرين قدامى وليس من الجدد فحسبالخائبين مه
 تل ابيـب  د المتحدثة باسم السفارة الكندية في       يأك ت :القدس المحتلة  من   30/8/2006 الخليج اإلماراتية    وأوردت

  .طلبات ازدادت بحوالي خمسة أضعافالن إقالت حيث ارتفاع عدد طالبي الهجرة، 
  

  ام الماضيمن الوالدات في إسرائيل في الع% 27العرب يحتلون نسبة  .35
أشارت المعطيات التي نشرتها الدائرة المركزية لإلحصاء أن عدد األطفال الذين ولدوا في إسرائيل في العام 

 نسبة األطفال العرب إلى فيما وصلت%. 70 طفالً، كانت نسبة اليهود منهم 143,913 وصل إلى 2005
يات فإن عدد الذين ولدوا في العام وبحسب المعط .في وزارة الداخلية% 3، في حين لم يتم تصنيف 27%

 وبحسب دائرة اإلحصاء فإن االنخفاض الذي حصل يعود ،2004بالمقارنة مع العام % 1الماضي أقل بنسبة 
، في حين انخفضت النسبة لدى العرب الدروز %5.6 إلىإلى انخفاض نسبة الوالدات لدى العرب المسلمين، 

 طفالً لوالدة يهودية خارج إطار 5498 فقد ولد 2005ي العام كما بينت المعطيات أنه ف .أيضاَ% 0.7بـ 
 .من األطفال اليهود% 5.5ما نسبته أي الزواج 

  29/8/2006 48عرب
  

 ارتفاع جديد في عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية .36
 نسبته سجل عدد المستوطنين االسرائيليين في الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا بلغت: القدس _ فرح سمير

وبحسب هذه االرقام التي ال . خالل االشهر الستة الماضية بحسب ارقام نشرتها وزارة الداخلية امس% 7.2
 260042 الف اسرائيلي يقيمون في القدس الشرقية، فانه يقيم في الضفة الغربية 200تاخذ في االعتبار حوالى 

  .اسرائيليا اي بارتفاع سبعة االف نسمة
  30/8/2006عكاظ 

  
  ال نية لدينا للتنازل عن مرتفعات الجوالن: لمرتاو .37

اولمرت اعتبر مرتفعات الجوالن جزءا ال يتجزأ من اسـرائيل،          أن  : الناصرة من   30/8/2006 الحياة   نشرت
  . مؤكداً ان حكومته ستواصل دعم االستيطان فيها وان ال نية لديها للتنازل عن المرتفعات

دأت في األشهر الماضية، إنشاء مجمـع ميـاه         بإسرائيل  أن  : ي آي يو ب   نقال عن  30/8/2006 السفير   وذكرت
كبير في هضبة الجوالن السورية المحتلة لتحويل مجرى المياه وإبقائها في القسم الذي يخضع لسيطرتها، وذلك                

هدف تحسين مستوى الري في مزارع المستوطنات فـي الهـضبة وتقلـيص             ، ب تحت أنظار قوة االمم المتحدة    
  . المياه من بحيرة طبريةارتباطها بضخ
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  وضعت الصراع امام وضع سياسي مفصلي الحرب على لبنان: بشارة .38

 ابرزت اهميـة الفكـرة القوميـة،         االسرائيلية على لبنان    ان الحرب   عزمي بشارة  قال :كتب حسن عبد الجواد   
، ومحاصرتها عـن    وضرورة مواجهة التخلف في هذه النظرة لدى القادة الرسميين، ودعا الى محاربة الطائفية            

ودعا الـى اسـتخالص      .وبين ان الحرب وضعت الصراع امام وضع سياسي مفصلي         .طريق الدين والقومية  
العبر والدروس على المستوى الفلسطيني، ومغادرة االزمة من خالل مزيد من التنظيم والوحدة الفلسطينية فـي                

ل ستواصل ضغوطها على القـادة      ين اسرائ اطار منظمة التحرير، لتعزيز الصمود، ومواجهة الحصار، وقال ا        
  .والشعب الفلسطيني، لمنع االستفادة من نتائج الحرب

  30/8/2006األيام الفلسطينية 
  

   من السفر إلى سيناء اسرائيليةتحذيرات .39
 ، إنه تقرر رفع مستوى التحذيرات في أعقاب معلومات استخبارية            االسرائيلية رئيس هيئة مكافحة اإلرهاب    قال

  .تصل بنوايا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد السائحين اإلسرائيليين الموجودين في سيناءجديدة ت
  29/8/2006 48عرب

  
   االسرائيليةتهديدات بعدم افتتاح السنة الدراسية في المدارس  .40

حذر رئيس نقابة المعلمين في المدارس فوق اإلبتدائية، من أنه في حال عدم إيجاد حل، فـي األيـام القريبـة،                     
إلى ذلـك،    .لمين الذين تم فصلهم، فإن السنة الدراسية لن تفتتح في كافة المدارس فوق اإلبتدائية في البالد               للمع

فقد انضمت نقابات المعلمين إلى نداءات هيئة أولياء أمور الطالب القطرية التي تهدد بإعالن اإلضـراب فـي                  
إجراء تحقيـق   بمطالبة  ال  إضافة إلى  .رسة مد 700المدارس التي ال يوجد فيها حراسة، والتي يصل عددها إلى           

 فقـد وفي سياق متصل،     .في وضع التربية والتعليم، على اعتبار أن ذلك ال يقل أهمية عن التحقيق في الحرب              
أعلن رئيس لجنة رؤساء الجامعات، أنه لن يتم افتتاح السنة الدراسية القريبة بسبب التقليصات فـي ميزانيـات                  

  .التعليم العالي
  29/8/2006 48عرب

  
  في الضفة مداهمة المنازل الفلسطينية واعتقال المواطنين يواصلاالحتالل .41

واصلت قوات االحتالل مداهمة المنازل الفلسطينية واعتقال العديد من المواطنين حيث  : وليد عوض،رام اهللا
 داهمت بلدة داهمت قوات خاصة إسرائيلية الليلة قبل الماضية مخيم جنين معززة باليات عسكرية في حين

قباطية جنوب جنين، وبلدة اليامون غربا، من كافة المحاور، وسط اطالق كثيف لالعيرة النارية علي منازل 
هذا واعلن الجيش االسرائيلي انه اعتقل  .المواطنين، في حين لم يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف المواطنين

الن عن هوياتهم فيما اكدت مصادر فلسطينية اقتحام فجر امس ثالثة مطلوبين في مدن الضفة الغربية دون االع
عدة اليات عسكرية اسرائيلية بلدة صوريف غرب الخليل، جنوب الضفة، وداهمت العديد من المنازل في البلدة، 
بدعوي البحث عمن تسميهم اسرائيل مطلوبين لها، حيث اعتقلت ناشطين من حركة حماس من منازليهما، وهما 

وذكرت  .ئيس لجنة زكاة صوريف، وقاسم حدوش، وانسحبت القوة من البلدة بعد االعتقالالشيخ خضر الفي، ر
المصادر ان عدة اليات عسكرية اخري اقتحمت بلدة اذنا جنوب الخليل وداهمت مقر لجنة زكاة مسجد سعد ابن 

هاز ابي وقاص، حيث حطمت باب المقر، ومحتويات المقر، واثاثه، وصادرت جهاز حاسوب، وطابعة، وج
 جانب ىالهاتف، اضافة الي العديد من االوراق والوثائق التي تخص العائالت الفقيرة والمحتاجة، وذلك ال

 .اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل واقتحام مقر مركز شهداء دورا الثقافي، وتدمير محتوياته
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  30/8/2006القدس العربي 
  

 ليقرر بناء كنيس ومستوطنة جديدة في قبة راحاإلحتالل ي .42
 قررت الحكومة اإلسرائيلية أمس الثالثاء الشروع ببناء كنيس يهودي ومستوطنة : جمال جمال-القدس المحتلة 

ومسجد بالل بن رباح شمال مدينة بيت لحم وعلى مدخلها الرئيسي مع  قبة راحيل جديدة في محيط وغرب
ا القرار والمشروع اإلسرائيلي وحذر فكتور بطارسة ، رئيس بلدية بيت لحم من هذ .مدينة القدس المحتلة

وقال ان كافة اإلجراءات والقرارات اإلسرائيلية الخاصة بهذا غير . االستيطاني المدمر للمدينة المقدسة
مشروعة وغير قانونية، خاصة وان هذا المشروع يأتي ضمن حدود بلدية بيت لحم وفي أراضي فلسطينية تم 

واشار الى االنعكاسات  .سرائيلي بطرق غير قانونية وبالقوة االستيالء عليها من قبل جيش االحتالل اإل
الخطيرة لهذا القرار على السياحة والحجيج الذين يتوافدون على مدينة بيت لحم وقال نحن نرى في هذا 

من مجموع % 14وأوضح ان  .المشروع تعديا على حدود وأراضي بيت لحم واألماكن المقدسة في مدينة المهد
 ألف دونم تم مصادرتها لصالح جدار الفصل العنصري 85تم االستيالء عليها وان اراضي بيت لحم 

 آالف دونم زراعي من 4وقال ان هناك أكثر من ، اإلسرائيلي واالستيطان الذي يبتلع اراضي المحافظة
اراضي بيت لحم أصبحت خلف الجدار يمنع الوصول إليها ونحو آلف دونم زراعي داخل الجدار ال يسمح 

  .ارعين الفلسطينيين في بيت لحم من زراعتهاللمز
وعقب خليل التفكجي رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية قائالً انه عقب قيام الجيش اإلسرائيلي 
بإجراء عمليات تجريف واسعة لألراضي هناك وبناء مقاطع من جدار الفصل وبناء عدد من ابراج المراقبة 

نتي الضخم في وسط الطريق الرئيس الذي يربط مدينة بيت لحم بمدينة القدس وشمال العسكرية والجدار األسم
وكشف ان المخطط اإلسرائيلي لمدينتي بيت لحم ، الضفة الغربية وذلك تمهيداً لهذا القرار والتوسع االستيطاني

سالمي والقدس المحتلة هو العزل والحصار ومصادرة االراضي وتهميش الوجود الفلسطيني العربي اإل
المسيحي لتصبح هذه المدن مثل حيفا ويافا الوجود الفلسطيني فيها هامشي كحارات السود في الواليات 
األمريكية خاصة وان القطاع السياحي الفلسطيني في هذه المرحلة يعاني من صعوبات كثيرة وال يكاد يقف 

االستثمارية اليهودية العالمية التي تدرك على قدميه لمنافسة كبرى الشركات السياحية اإلسرائيلية والمجموعات 
 .ان السياحة تلعب دوراً كبيراً في االقتصاد الفلسطيني 

 30/8/2006الدستور 
  

  بغزةمظاهرات عمالية امام التشريعي .43
مئات العمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل أن  : عبد القادر فارس عنغزة من 30/8/2006عكاظ  ذكرت
قر المجلس التشريعي في مدينة غزة واقتحم العشرات منهم المقر مطالبين بتوفير فرص  امس امام مواتظاهر

وقال مصدر امني ان عشرات من العمال الفلسطينين . عمل لهم قبل ان تفرقهم الشرطة باطالق النار في الهواء
ضح شهود عيان ان واو. العاطلين عن العمل الذين تظاهروا امام مقر المجلس التشريعي قاموا باقتحام المقر

المتظاهرين قاموا بتحطيم بعض نوافذ المجلس ثم قام العشرات من افراد الشرطة والقوة التنفيذية الخاصة 
وردد المتظاهرون هتافات تطالب  .الداخلية باطالق النار في الهواء بكثافة لتفريق المتظاهرين التابعة لوزارة

 . فرص عمل لهمالمجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية بتوفير
 بعد وقت قصير من اقتحام وامئات العمال تمكن أن :أشرف الهور عن 30/8/2006 القدس العربي وجاء في

عقد عدد من ممثلي العمال و ،باحة المجلس بعد تدخالت من نواب ينتمون الي حركة فتح والجبهة الشعبية
ريعي وأكدوا عقب االجتماع بأنه وعدهم اجتماعا مع الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التش

 ألف عامل فلسطيني قبل بدء الموسم الدراسي مطلع 50بصرف مساعدة مالية قدرها خمسة ماليين دوالر لنحو 
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ومن جانبه أوضح مشير المصري النائب عن حركة حماس للقدس العربي أن المجلس التشريعي  .الشهر المقبل
ي من أجل صرف مساعدة عاجلة للعمال الفلسطينيين، موضحا أن رفع توصية لمجلس الوزراء الفلسطين

  .المساعدة تقدر بخمسة ماليين دوالر وأنها متوفرة في خزينة وزارة المالية وسيتم صرفها في القريب العاجل
  

 الشرطة الفلسطينية تصد مسيرة للمعلمين مؤيدة للحكومة  .44
رة تضامنية أللف معلم فلسطيني، في مدينة رام اهللا  أعاق مئات من رجال الشرطة الفلسطينية مسي:آي.بي.يو

مع الحكومة ووزرائها والنواب المعتقلين، وللمطالبة بالرواتب فيما أعلن عن تأسيس جسم جديد يمثل المعلمين 
وقال شهود عيان، إن نحو ألف معلم ومعلمة تجمعوا وسط رام اهللا إلعالن موقفهم من  .في الضفة الغربية
ة ورفضهم للضغوطات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وحكومته، مطالبين باإلفراج عن تأييدهم للحكوم

 شرطي 1000لكن ما يقارب الـ ، الوزراء والنواب ودعوة الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه موضوع الرواتب
 بالهراوات شكلوا سداً بشرياً منعوا المسيرة من التوجه إلى مقر مجلس الوزراء وشرعوا بضرب المشاركين

وابلغ وزير شؤون األسرى والقائم بأعمال وزير . والعصي وإطالق النار في الهواء، واشتبكوا معهم باأليدي
تأييده لمطالب المعلمين وحقهم في االحتجاج السلمي وتأمين الرواتب مع المحافظة على  التربية وصفي قبها،
بتداء من اليوم باالتصال مع ممثلي المعلمين واألجسام وأكد قبها أن الحكومة ستشرع ا. النظام العام والدوام

 .التمثيلية بهدف التوصل لتفاهمات مشتركة ورؤية واحدة تخدم المسيرة التعليمية وحقهم اإلنساني
  30/8/2006البيان  

  
  ال ماء وال غذاء بالشجاعية   .45

مس كافة المسؤولين واللجنة     ناشد أهالي منطقة شارع المنصورة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة أ            : أ.ب.د
الدولية للصليب األحمر بالنظر إلى معاناتهم جراء حصار قوات االحتالل للمنطقة لليوم الثالث على التوالي من                

وقال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر إياد نـصر           .دون ماء ومواد غذائية تسد رمق األطفال خاصة       
لى التوالي سماح القوات اإلسرائيلية لها بـدخول المنطقـة اسـتجابة لنـداءات              إن اللجنة تنتظر لليوم الثالث ع     

  .المواطنين الفلسطينيين الذين يفقدون المياه والمواد الغذائية في أجواء الحر الشديد
30/8/2006الخليج اإلماراتية   

  
   شهيد فلسطيني منذ أسر شليت  300: وكالة معا .46

 اإلخبارية الفلسطينية أن عدد الشهداء الذين سقطوا في العدوان  كشفت إحصائية أعدتها وكالة معا:وام
 شهيد 300 يونيو الماضي بلغ حتى األول من أمس 25اإلسرائيلي منذ أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليت في 

   .  جريح شهريا500بمعدل مئة شهيد و
  30/8/2006البيان 

  
  هم نساء وأطفال فلسطينياً قتلوا في العراق بين166: معطيات رسمية .47

أفادت معطيات فلسطينية رسمية أّن عدد من قُتل من الالجئين الفلسطينيين في العراق، على أيدي ميليشيا 
وقالت وزارة شؤون  . الجئاً، بينهم أطفال ونساء166شيعية، منذ االحتالل األمريكي للعراق وحتى اآلن، بلغ 

 معتقالً، يمنع ذووهم 60نيين في السجون العراقية بلغ حوالي الالجئين الفلسطينيين إّن عدد المعتقلين الفلسطي
وأضافت  .من زيارتهم ويمنعون من توكيل محامين للدفاع عنهم، ومعظمهم يمّدد له االعتقال وهو ال يدري

الوزارة تقول إّن الالجئين الفلسطينيين في العراق يتعرضون للقتل والمالحقة بهدف ترحيلهم من منازلهم 
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يالء على أمالكهم، مؤكدة أّن هناك جهات مشبوهة تقف خلف األعمال والممارسات العدائية ضد واالست
وحّملت وزارة شؤون الالجئين،  .الالجئين الفلسطينيين، ال سيما، من وصفتهم بـ فرق الموت الطائفية

ق، كما حّملت أطرافاً االحتالل األمريكي والبريطاني مسؤولية ما يلحق بالفلسطينيين من قتل وتشريد في العرا
عراقية بعينها المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، وطالبت الوزارة، الجهات العراقية المختصة، بالعمل 

  .الفوري على وقف الجرائم وسياسة القتل والمالحقة لالجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق
  29/8/2006قدس برس 

  
  شافيز فلسطيني  .48

وقال إسحق حوشية إنه في . يني مولوده الجديد باسم الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز سجل فلسط:يو بي أي
زمٍن غاب فيه األبطال من الوطن العربّي واإلسالمّي في هذه األّيام، لم أجد إال أن أختار إسم الرئيس شافيز 

شافيز لمولوده الذي وقال إسحق، وهو من بلدة يطا قرب الخليل إن اختياره اسم . اسماً إلبني الذي رزقت به
 . رِزق به قبل أيام، جاء تيّمناً بالرئيس الفنزويلي الذي كان وطنّياً ورجل حق أكثر من حكّام عرب

  30/8/2006البيان  
  

   بنظر عرب الداخل في لبنان جرائم حرب اإلسرائيليممارسات الجيش .49
ة استطالع رأي عام آلراء العـرب        المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقي     -اجرى مركز مدى الكرمل   

ُأجري االستطالع في الفتـرة  . في اسرائيل حول اسباب وتأثيرات ونتائج الحرب االسرائيلية األخيرة على لبنان    
من العـرب فـي اسـرائيل يعتبـرون           %75 من شهر آب، وتشير النتائج الى ان       23 الى   20الممتدة ما بين    

يظنون ان الدولة لم    % 67. ئم حرب تجب محاكمة المسؤولين عنها     ممارسات الجيش االسرائيلي في لبنان جرا     
يعتقدون ان معنويـات    % 45. تعتن بالعرب في الشمال خالل الحرب بنفس طريقة اعتنائها بالمواطنين اليهود          

 في المئة من المشاركين اسرائيل مسؤولية اندالع 32وحّمل  . العرب في اسرائيل ارتفعت بسبب نتائج الحرب
 فـي المئـة يـرون ان    32 في المئة يعتقدون ان حزب اهللا هو المسؤول عن اندالع الحرب و 16ينما  الحرب ب 

 في المئة ان عملية اسر الجنديين االسرائيليين لـم تكـن            43واعتبر  . الطرفين يتحّمالن المسؤولية بالقدر ذاته    
 في المئة انه ال     58ورأى   .لةالمحفز الندالع الحرب الن الحرب االسرائيلية على لبنان كانت ستحصل ال محا           

 في المئة من المشاركين ان حزب اهللا هو الذي خرج           34يوجد منتصر او خاسر في هذه الحرب في حين رأى           
وحول اهداف الحرب التي شنتها اسـرائيل        . في المئة يعتقدون ان النصر كان من نصيب اسرائيل         3منتصرا و 

  .ان اسرائيل كانت تحقق اهدافا اميركية بدرجة عالية في المئة من المستطلعين 52على لبنان، يوافق 
  29/8/2006 48عرب

  
  أسير فلسطيني يروي قصة تعذيبه .50

أدلى األسير سامر فهمي ابراهيم عويجان، من سكان نابلس، بشهادة مشفوعة بالقسم لمحامي نادي االسير عـن                 
 . 1948 فلسطين المحتلـة عـام       تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي قاٍس في معتقل تحقيق بيتح تكفا العسكري، في           

وأوضح عويجان ان ستة محققين استعملوا معه اساليب الخداع النفسية، واخبروه انهم أحـضروا قـراراً مـن                  
وبسبب انكاره للتهم الموجهة إليه انزل بعد ذلـك للتحقيـق            . المحكمة العليا للتحقيق معه عسكرياً حتى الموت      

شديد تمثل في الشبح المتواصل على الكرسي الثابت باالرض، وكانت          العسكري مدة ثالثة أيام وتعرض لتعذيب       
وأفـاد األسـير ان     .  أيام متواصلة  3وحرم من النوم    . رجاله مقيدتين بالكرسي ووضع جسمه على شكل موزة       
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المحققين أحضروا زوجته إلى التحقيق وذلك من أجل الضغط عليه نفسياً حتى يدلي باعتراف، حيث قال له احد                  
  .إن زوجته قد تكون حامالً وهو في غاية القلق عليها: وقال، ن نقدم لك مفاجأة وهي اعتقال زوجتكالمحققي

30/8/2006الخليج اإلماراتية   
  

  سجون قامت بحركة تنقالت واسعة لألسرىإدارة ال: رىأهالي األس .51
 فـي محافظـة     قال أهالي األسرى خالل االعتصام األسبوعي أمام جمعية الصليب األحمر الـدولي           : طولكرم

طولكرم،امس، أن ادارة السجون قامت بحركة تنقالت واسعة لالسرى، مؤخراً، من سجن مجدو إلـى سـجن                 
وقالت والدة األسير يوسف أبو حديد من مخيم طولكرم، إن إدارة سجن مجدو نقلت اكثر من                 .نفحة الصحراوي 

ات البوسطة، وسط سيل مـن الـشتائم         أسيراً مقيدي األيدي واألرجل، مشيرة الى انه تم وضعهم في سيار           60
وأضافت، إن األسرى وصلوا السجن وقد أصيبوا بحاالت من التشنج، بسبب طول المـسافة               .واالهانات المذلة 

التي نقلوا خاللها من شمال الخط األخضر إلى أقصى جنوبه، موضحة انهم يعانون حالياً من التقيؤ واإلسهال،                 
  .يجة المعاملة السيئة من قبل أعضاء الناحشون الذين نقلوهم وآالم حادة في الظهر والقدمين، نت

 30/8/2006األيام الفلسطينية 
  

   1967غزة تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ  .52
أن األزمة االقتصادية      عمر شعبان،  .  تصادية والتنموية د  الشؤون االق    أكد الخبير في    :  عبدالرازق أبو جزر    ، غزة
إلـى النظـام     )  حماس  ( األولى بعد االنتخابات وقدوم      تعمقت وتضاعفت مرتين،      الفلسطيني يمر بها الشعب     التي

  عن استمرار منع العمال من العمل داخل إسرائيل،          فضالً     جلعاد شليط،     والثانية عند اختطاف الجندي      السياسي،
أن هذه األزمـة االقتـصادية      وقال    . لمعابربسبب مواصلة إغالق ا      الفلسطيني   ضرب سوق التصدير الزراعي   و 

حين زاد الدين العام وزاد التدهور         في   كونها مست جميع جوانب الحياة الفلسطينية،       ،1967األسوأ منذ العام     هي
عبر ضربه لمحطة      طال موارد الطاقة،     الذي   والعدوان اإلسرائيلي    نتيجة الحصار الدولي     والركود االقتصادي، 

  الطاقة وانقطاع التيـار الكهربـائي،        وما صاحب ذلك من نقص حاد في         يونيو الماضي،    وليد الكهرباء أواخر  ت
علـى أن العـائالت        مـشدداً    كما تهدد بالهوية الفلـسطينية،       وأضاف بأن هذه العقبات تهدد بكارثة اقتصادية،      

  فإن هذه العائالت هي      وبالتالي   و قطاع مقدس بالنسبة لها،    ه   وأن القطاع التعليمي     الفلسطينية مقبلة على مدارس،   
يتحـرك ألن حجـم األزمـة          على الجميع أن   :  وقال   . بحاجة ماسة للمال من أجل شراء المستلزمات المدرسية        

  زمـة ال  ألن هـذه األ      يلتزم بها الجميـع،      والحل هو حكومة وطنية    .  غير عادية    وحّدتها وتنوعها تتطلب حلوالً   
غير    مكن لنا أن نطالب العالم بمساعدتنا ونحن      ي   ثم إنه ال      شخص،   يستطيع تنظيم لوحده مواجهتها وال حتى أي       

  مرة أخرى على أن حكومة الوحدة الوطنيـة هـي            مشدداً   قادرين على مساعدة أنفسنا ومنقسمون على أنفسنا،      
    .  الخارجية والداخليةوالوحيد لمواجهة التحديات   المخرج الحقيقي 

  30/8/2006األيام البحرينية  
  

 مصرية الاستخدام العملة واقتصادي فلسطيني يقترح إقامة أنفاق تربط غزة بمصر  .53
اقترح خبير اقتصادي فلسطيني استخدام أنفاق تربط قطاع غزة باألراضي :  الدكتور حسن مّي النوراني-غزة 

ودعا إلى استخدام . ي تقوم السلطات اإلسرائيلية بإغالقه من وقت آلخرالمصرية بدال من معبر رفح البري الذ
عصام .وقدم د. العملة المصرية بدال من اإلسرائيلية في التداوالت النقدية اليومية في مناطق السلطة الفلسطينية

فلسطيني عدوان المحاضر االقتصادي بجامعة القدس المفتوحة في غزة خطة خمسية تهدف إلى دعم االقتصاد ال
وتطويره، وأعد دراسة بعنوان مشروع النهوض باالقتصاد الفلسطيني أكدت على ربطه باالقتصاد المصري، 
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وشددت الدراسة، على ضرورة . بدال من اإلسرائيلي، واستبدال العملة اإلسرائيلية بالعملة المصرية تدريجيا
  ره اقتصاد الصمود، وتوقيع اتفاق معابر بين ، باعتبابالقطاع الزراعي في مناطق السلطةالتركيز على النهوض 

  
السلطة الوطنية ومصر، يقضي باعتماد األنفاق الرسمية بين البلدين ، وإقامة مدينة صناعية كبرى في رفح 

 .المصرية الستيعاب العمال الفلسطينيين
  30/8/2006الدستور 

  
   مليون دوالر حجم خسائر القطاع الزراعي2ر5: خان يونس .54

 مليـون   2ر5قال محافظ خان يونس إن القطاع الزراعي في المحافظة تكبد خسائر فادحة بلغت               :يلةأيمن أبو ل  
وذكر أن جرافات االحتالل     . دوالر، خالل العملية العسكرية اإلسرائيلية األخيرة أمطار الصيف على المحافظة         

 شـجرة زيتـون     3500واقتالع   دونماً زراعياً،    750قامت خالل عمليتها العسكرية األخيرة بتجريف أكثر من         
 280 دونم زراعي، منوهاً إلى أن أكثـر مـن    700 شجرة نخيل، وإتالف شبكات ري كانت تغذي نحو          800و

  .مزارعاً تضرروا بفعل عمليات التخريب التي قامت بها قوات االحتالل
 30/8/2006األيام الفلسطينية 

  
  وقف إعطاء التطعيمات في مراكز الرعاية الصحية  .55

قرر اتحاد نقابات المهن الصحية، ومجلس التمريض الفلسطيني، ونقابة موظفي الخدمات الـصحية،             :   رام اهللا 
وقف اعطاء التطعيمات كافة، في كل مراكز الرعاية الصحية األولية، ووقف كافة الدورات واالجتماعات فـي                

، وذلك رداً على تعميم وزير      وزارة الصحة، أو المنظمة من قبلها، واالمتناع عن حضورها مهما كانت أسبابها           
الصحة باسم نعيم ضد الموظفين، واتهاماته الباطلة بحقهم، مؤكدين أنه ستتم مطالبة المجلس التـشريعي عبـر                 

  .شكوى رسمية بمساءلة نعيم
 30/8/2006األيام الفلسطينية 

  
  القمة العربية الطارئة لم تعد مطروحة  .56

 أن ملف القمة الطارئة أغلق تمامـاً ولـم يعـد مطروحـاً فـي                 أكد مصدر رفيع في الجامعة العربية      :القاهرة
وقال إن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي يعقد في السادس من أيلول المقبل             . المشاورات العربية العربية  

وأوضح المـصدر أن وزراء      .لن يناقش إمكان عقد القمة، مشيراً إلى أن الزعماء العرب اكتفوا بالقمم الثنائية            
 ارجية العرب سيركزون في اجتماعهم على البحث في آلية عربية لتقديم الدعم السياسي والمادي إلى لبنان،               الخ

الفتاً إلى أن الوزراء سيناقشون آليات استمرار التأثير العربي في قرارات مجلس األمن التي يمكن أن تـصدر                  
، إضـافة   1701التي سبقت صدور القرار     في المستقبل واالستفادة من تجربة الوفد الذي شارك في المداوالت           

 -إلى تنفيذ القرار مع مراعاة النقاط السبع التي تمثل مطالب لبنان، وضرورة الحل الجذري للصراع العربـي                
  .اإلسرائيلي

  30/8/2006الحياة 
 

  سورية تطالب إسرائيل برفع الحصار عن لبنان وسحب جنودها من الجنوب .57
 في مباحثات أجراها الممثل الشخـصي لـوزير الخارجيـة           ،ليد المعلم شدد وزير الخارجية السوري و    : دمشق

، على ضرورة تثبيت وقف إطالق النار وانسحاب إسرائيل من جنـوب             أمس  لشؤون الشرق األوسط   الدنماركي
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 بصفتها عـضوا    الدنماركودعا المعلم    .لبنان ورفع الحصار البحري والجوى الذي تفرضه إسرائيل على لبنان         
مجلس األمن الدولي إلى أن تلعب دورها من أجل وفاء مجلس األمن بالتزاماته في إحالل سـالم                 غير دائم في    

  .عادل وشامل في الشرق األوسط
  30/8/2006الشرق األوسط 

  
   منظمة حقوقية عربية تطالب بتجميد عضوية إسرائيل في األمم المتحدة  52 .58

 تجميد عضوية اسرائيل في المنظمة الدولية، عقابـا         إلى منظمة حقوقية عربية األمم المتحدة       52دعت   :القاهرة
 مجلـس   إلـى ووجهت هذه المنظمات تحية     . لها على جرائم الحرب التي ارتكبتها في أثناء العدوان على لبنان          

 قرارا بإدانـة    وإصداره التابع لألمم المتحدة على تقييمه الموضوعي ألزمة الحرب على لبنان،            اإلنسانحقوق  
 رؤية حيادية جديدة حول ما يجـري فـي الـشرق            إلرساءواعتبرت القرار خطوة مهمة     . الجرائم االسرائيلية 

  .1701 رغم صدور القرار ودانت استمرار العدوان االسرائيلي على لبنان حتى هذه اللحظة. األوسط
  30/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  سرائيل  إل الدول المساندة دعوات في إندونيسيا لمقاطعة منتجات .59

 منظمة جماهيرية وشبابية للمطالبة بمقاطعـة       48 تظاهر نحو ثالثة آالف شخص في إندونيسيا يمثلون          :أ.ن.ق
ودعا المتحدثون في    .منتجات الدول المساندة إلسرائيل احتجاجاً على االعتداءات اإلسرائيلية في لبنان وفلسطين          

ي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية لمعاقبتهما علـى مـا             التجمع إلى تقديم الرئيس األمريك    
وحث رئيس مجلس المجاهدين الشعب اإلندونيسي على مقاطعة منتجـات الواليـات             .ارتكباه من جرائم حرب   

دعـا المـسلمين السـتخدام       و .المتحدة إلظهار االحتجاج على مساندتها لفظائع إسرائيل في فلسطين ولبنـان          
  . تماعات والمؤتمرات الدولية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن اإلسالم وتعاليمه التي تسود المجتمعات الغربيةاالج

  30/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

   جندي لليونيفيل في لبنان1000إندونيسيا تعرض  .60
نان يريد مشاركة   أعلن مسؤول رفيع أن لب    :  أحمد ياسين، عبد المجيد السباوي، الوكاالت      ،أنقرة، روما، باريس  

 جندي من بينهم عـدد مـن سـالح          1000 وعرضت إندونيسيا تقديم     ،القوات اإلندونيسية في قوة حفظ السالم     
 إن فـؤاد الـسنيورة      :وقال رئيس المجموعة الوزارية المعنية بشؤون األمن ويدودو ادي سوتجيبتو         . المهندسين

 وقوبل العرض اإلندونيسي بمعارضة مـن جانـب         .تحدث مع الرئيس مرتين طالبا المساهمة بقوات إندونيسية       
إسرائيل التي قالت إنها تريد قوات فقط من الدول التي تعترف بالدولة اليهودية لكن من المتوقع اآلن أن يخفف                   

  .أولمرت من موقفه
  30/8/2006الوطن السعودية 

  
  اليونيفيل مشاركة فيالحول داخلية خالفات : تركيا .61

كشفت مصادر دبلوماسية تركية عـن أن       :  ياسين، عبد المجيد السباوي، الوكاالت      أحمد -أنقرة، روما، باريس  
وزارة الخارجية بدأت إعداد المذكرة الخاصة بمشاركة القوات التركية في قوة اليونيفيل الدولية في لبنان والتي                

 عـددا مـن     وأشارت المصادر إلى أن المذكرة تتضمن      .ستعرض على الحكومة تمهيدا لعرضها على البرلمان      
 أن تحصل الحكومة التركية على ضمانات مكتوبة من األمم المتحدة بأن قواتها لن تشارك               منهاالبنود الرئيسية   

في أي عمليات لنزع أسلحة حزب اهللا أو أي من المنظمات األخرى، إضافة إلى أنه حسب قرار األمم المتحدة                   



 

 24

كيلو مترا وأن يتم تجهيز أفراد القوات       25 وتنتشر بطول  تتمركز القوات الدولية على الحدود بين لبنان وإسرائيل       
وأضافت المـصادر أن هنـاك      . التركية بأسلحة خفيفة متطورة تكفل لهم حق الدفاع عن النفس في أي ظروف            

  .خالفا في وجهات النظر بين المسؤولين في الخارجية ووزير الخارجية عبد اهللا جول بشأن هذه المشاركة
  30/8/2006الوطن السعودية 

  
  إسرائيل هي المسؤولة عن غالبية خروقات وقف إطالق النار: أنان .62

 أن أنان أكد للجانب اللبنـاني       أن مصادر وزارية     ما قالته  رندة تقي الدين   نقالً عن    30/8/2006الحياة  جاء في   
مة اللبنانية انـه     وأن إسرائيل لم تلتزم بما عليها، لكنه أكد أيضاً للحكو          1701لبنان التزم حتى اآلن بنود القرار       

 ترجمته عملياً وانه يفترض التعاطي مع نص القرار على          إلىهو الجهة الوحيدة المخولة تفسير القرار والسعي        
وكـان   .انه حل كامل وليس فيه بنود اختيارية يمكن تطبيقها أو عدم تطبيقها بل أن جميع البنود وصفة متكاملة                 

لحكومة اللبنانية اتخذت خطوات جدية لمراقبة الحدود في شـمال           ا أن إلىأنان أشار في تصريحاته في الجنوب       
وفي القدس  . وشرق البالد، وهناك مباحثات جدية مع الحكومة األلمانية لتزويدهم معدات تسمح بمراقبة الحدود            

فـوراً   عنهما   اإلفراج إلى لدى حزب اهللا     األسيرين مجدداً، بعد اجتماعه ليالً بوالدي الجنديين        أنانالمحتلة، دعا   
 الحـصار   إنهـاء  إلىوحض بعد لقائه وزير الدفاع االسرائيلي عمير بيرتس         . 1701 األمنتنفيذاً لقرار مجلس    

  .الجوي والبحري التي فرضته اسرائيل على لبنان
 إن إسرائيل هي المسؤولة عن غالبية خروقـات وقـف إطـالق       : أنان هقال ما   29/8/2006 48عربوأوردت  

لعمل على ضمان استقرار وقف إطالق النار، وعدم المخاطرة بتفجير حرب أخـرى             النار، وطالب الطرفين با   
  . سنة20 سنوات أو 6خالل 

  
  األونروا تدرس استئجار أبنية مدرسية تقام على أراض تشتريها الضمان االجتماعي .63

ة االستثمار في   مع دائر ) األونروا(تدرس وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين       : نادية سعد الدين    -عمان  
مؤسسة الضمان االجتماعي توجهاً بشراء األخيرة أراضي تخصص لتشييد أبنية مدرسية على أن تقوم الوكالـة       

 مليون  30 مدرسة بكلفة تقدر بنحو      15وتضع الوكالة في مصاف األولوية الملحة بناء قرابة          .باستئجارها الحقاً 
نة المدارس المستأجرة التي شيد أغلبهـا ألغـراض          مدرسة في خا   177 مدرسة من أصل     51وتدرج   .دوالر

 مدرسة  162مقابل  % 8 مدرسة تابعة للوكالة بنظام الفترة الواحدة بنسبة         15سكنية وليست تعليمية، بينما تعمل      
  %.92تعمل بنظام الفترتين بنسبة 

  30/8/2006الغد األردنية 
 

  ن بوارج عسكرية إيطالية إلى لبنا4وجندي فرنسي في لبنان 900 .64
 4غادرت أمس ميناءي برينديزي وتارانتو      : أحمد ياسين، عبد المجيد السباوي، الوكاالت     : أنقرة، روما، باريس  

بوارج عسكرية إيطالية مصحوبة بحاملة الطائرات غاريبالدي، في اتجاه ميناء الناقورة بلبنان من أجل تعزيـز                
أن إرسال القوات اإليطالية إلى لبنـان سـيكلف         مصادر بوزارة الخارجية اإليطالية     وعلم من   . قوات اليونيفيل 

وأعلنـت رئاسـة     . مليون يورو، مؤكدا أن هذه الميزانية ستتضاعف بحلول السنة المقبلة          216حكومة برودي   
 دبابة لوكليرك ومدفعية ثقيلة ستنـضم       13 جندي فرنسي مجهزة ب      900أركان الجيوش الفرنسية أن كتيبة من       

  . في منتصف سبتمبر المقبلإلى القوة الدولية في لبنان 
  30/8/2006الوطن السعودية 
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  نسعى إلى إنهاء قضية األسرى في لبنان وإسرائيل: جاكسون .65
 القس جيسي جاكسون على رأس وفد من رجال الـدين       األميركي داعية الحقوق المدنية     أمس بيروت   إلىوصل  

، واإلسـرائيليين سرى والسجناء اللبنـانيين   األأزمة إنهاءوشدد على . المسلمين والمسيحيين واليهود والناشطين 
رئـيس  أن  :  بعد لقائـه لحـود     وصرح جاكسون   الحصار البري والبحري والجوي على لبنان،      إنهاء إلىداعياً  

 دعمـه   أيضا أكد الذي   األسدكنا اجتمعنا مع الرئيس     وأضاف   النار،   إلطالق دعمه لوقف ثابت     أكدالجمهورية  
 – المعابر السورية    إقفال، مما يعني انه لن يقدم على        1701بيق الكامل القرار     النار، والتط  إطالقلصمود وقف   

  ".اللبنانية، وهو يعتقد بضرورة رفع الحصار البحري والجوي المفروض على لبنان
  30/8/2006النهار 

  
  واشنطن تتحضر لتجميد أموال هيئة دعم المقاومة اإلسالمية   .66

، أمس، أنها بدأت إجراءاتها لتجميد أصول هيئة دعم المقاومـة           يركيةاألمأعلنت وزارة الخزانة    :أ ب، رويترز  
. اإلسالمية في الواليات المتحدة، بتهمة بثها إعالنات على تلفزيون المنار لجمع تبرعات لدعم مقاتلي حزب اهللا               

رهـاب  وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون اإل     .  تقديم مساعدات إلى الهيئة    األميركيينوتحظر هذه الخطوة على     
فيما تحاول بعض المنظمات اإلنسانية التي تـدعم اإلرهـاب إخفـاء دعمهـا     : المالي ستيوارت ليفي، في بيان   

وأوضح أن الهيئة تقـدم إلـى       . لإلرهاب، فإن هيئة دعم المقاومة اإلسالمية ال تقوم بأي جهد إلخفاء هذا األمر            
  .شراء صواريخالمانحين حق اختيار إرسال تمويل لتجهيز مقاتلي حزب اهللا أو 

  30/8/2006السفير 
  

  الخارجية األميركية تؤكد اقتراحها نشر المراقبين الدوليين .67
أكد مدير مكتب الشرق األدنى للدبلوماسية العامة في الخارجيـة األميركيـة البرتـو              :  منير الماوري  ،واشنطن

ئيلي تتعلق بإيجاد سـبل ومنافـذ       فرنانديز أن الواليات المتحدة طرحت أفكاراً على الجانبين الفلسطيني واإلسرا         
اال انـه   . أوسع للشعب الفلسطيني في اتصاله مع العالم الخارجي، بما فيها نشر مراقبين دوليين فـي المعبـر                

أوضح أن المقترح يقضي بنشر مراقبين دوليين في معبر المنطار في قطاع غزة جنبا إلى جنـب مـع قـوات              
 المقترح يقتضي بنشر مراقبين     أنوشدد فرنانديز على     .ة حماس فلسطينية تابعة للحرس الرئاسي، وليس لحكوم     

  .وليس جنوداً
  30/8/2006الشرق األوسط 

  
  الضياع ومراجعة الذات يسودان إسرائيل : بالزي .68

رأى زير الخارجية الفرنسي أمام السفراء الفرنسيين المجتمعين في مؤتمرهم السنوي في بـاريس أن               : ب.ف.أ
الـضياع ومراجعـة    : جابية في إسرائيل التي خلفتها االنتخابات األخيرة تراجعت، وقال        ما سماها الدينامية اإلي   

الذات يسودان اآلن على ما يبدو، وشدد على أن تحرك إسرائيل على الصعيد األمني يصطدم بحـدود بـسبب                   
ضد الصعوبة في االنتصار سياسيا وحتى عسكريا في نزاعات غير متناسقة، سواء أكان ضد حركة حماس أو                 

  .إن خطر الدخول في مأزق سياسي وعسكري قائم فعالو تظهر األحداث الحالية ذلك، :حزب اهللا، وأضاف
  30/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
   مليون دوالر500المبلغ المطلوب خالل المؤتمر إلعمار لبنان : السويد .69

 التعاون الدولي كارين جامتين     قالت أمس الوزيرة السويدية لشؤون     :كاالت  الخليج، -بيروت، القدس ، باريس     
في مؤتمر صحافي في استوكهولم إن المبلغ الذي يريد المؤتمر الدولي الخاص بالمساعدة إلعمار لبنان ويعقـد                 
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 ماليين دوالر من المـساعدات      10 مليون دوالر، وأفادت أن بالدها قدمت        500غدا في العاصمة السويدية هو      
  .  مليون إضافية20وتنوي تقديم 

  30/8/2006يج اإلماراتية الخل
  
  

 وزيرة ألمانية تطالب بتحقيق دولي في استخدام اسرائيل القنابل العنقودية  .70
 تسويل وزيرة مساعدات التنمية والتعاون االقتصادي في -قالت هايدي ماريا فيتسوريك :  د ب أ-فرانكفورت 

هذه حالة  :أمس نشرته األلمانيةألمانيا لدى عودتها من بيروت في تصريح لصحيفة فرانكفورتر روندشاو 
 . المتحدةاألممتستلزم التحقيق من قبل 

 30/8/2006الدستور 
  

  حزب دنماركي يدعي على ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب   .71
قال نائب دنماركي من حزب الئحة الوحدة اليساري المعارض أمس انه تقدم بدعوى ضـد وزيـرة                 : ب.ف.ا

وقال النـاطق   . ني التي تزور كوبنهاجن، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في لبنان         الخارجية االسرائيلية تسيبي ليف   
وقـدمت   .باسم الحزب فرانك آين انها تمثل اسرائيل التي ارتكبت من دون أدنى شك جرائم  حرب في لبنـان                  

ي الدعوى إلى مكتب المدعي الدنماركي المكلف متابعة القضايا الجنائية الدولية الخاصة، وقد رفـضها المـدع               
  .الثالثاء بحجة أن الوزيرة االسرائيلية تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وال يمكن أن تالحق أمام القضاء
  30/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  إعادة تنظيم البنتاغون لتنسيق الحرب على اإلرهاب .72

التنـسيق حـول مـا       تعتزم وزارة الدفاع األميركية إعادة تنظيم مكتبها السياسي لتسهيل           : رويترز، يو بي أي   
يسمى بالحرب على اإلرهاب داخل الحكومة األميركية ومع الحلفاء الدوليين، ولمـساعدة واضـعي الـسياسة                

وتوقع وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية       .  أيلول 11العسكريين على مواكبة الطلبات المتنامية منذ هجمات        
ين البنتاغون ووزارة الخارجية والبيت األبيض ومجلس       اريك ايدلمان بأن تسفر التعديالت عن احتكاكات أقل ب        

األمن القومي، معترفاً بصحة التقارير التي تحدثت عن توترات سابقة بين البنتـاغون والـوزارات االتحاديـة                 
  . بسبب حرب العراق) ومن بينها الخارجية(األخرى 

  30/8/2006السفير 
  

 اليمن يتعهد إعادة بناء برج الشمالي اللبنانية .73
ان الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح تعهد تمويل إعادة إعمار بلدة ) سبأ(ذكرت وكالة األنباء اليمنية :  ب أ د

وقالت إن إعادة بناء . برج الشمالي بجنوب لبنان التي لحق بها دمار واسع أثناء الهجوم اإلسرائيلي على لبنان
لة تبرعات شعبية واموال قدمها رجال أعمال البلدة الواقعة في قضاء صور بجنوب لبنان سيمول من حصي

 .يمنيون لتمويل حملة صالح لالنتخابات
  30/8/2006البيان  

  
  إخوان مصر وليس األردن على قائمة اإلرهاب الروسي .74
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علمت الحياة أن مكتب االرشاد الذي يمثل أعلى سلطة في جماعة االخوان المـسلمين              :  محمد صالح  -القاهرة  
في تداعيات اعتراف أحد أعضائه في تحقيقات أمام النيابة بتفاصيل عن نـشاط الجماعـة               عقد اجتماعاً للبحث    

وتلقت الجماعة أمس ضربة أخـرى بعـدما تلقـت          . وأسماء قادتها ومراتبهم التنظيمية في مختلف المحافظات      
المسلمين في صورة من رسالة بعث بها السفير الروسي في عّمان الكسندر كالوغين إلى المراقب العام لإلخوان              

األردن الشيخ سالم الفالحات نفى فيها ما تناقلته وسائل إعالم حول إدراج جماعة اإلخوان فـي األردن علـى                   
وقال السفير إن القرار ال يعني      . قائمة اإلرهاب مشيراً إلى ان اإلخوان في مصر هم الذين أدرجوا على القائمة            

 أصالً في هذه البالد، الفتاً إلـى أن اإلخـوان فـي             األردن بل يخص الحركة في مصر كونها حركة محظورة        
األردن هم حركة شرعية معترف بها في المملكة وخارجها ولها نواب في البرلمان وتعتبر جزءاً من المجتمـع                  
األردني وتعمل في ظروف طبيعية وال يوجد لدينا أي نيات مبيتة ضد اإلخوان المسلمين في األردن ال حاليـاً                   

وانتقد نائب مرشد    .ا يدل على ذلك اتصاالت رسمية بين السفارة والجماعة في بعض المناسبات           وال مستقبالً وم  
االخوان في مصر الدكتور محمد حبيب الموقف الروسي ووصف االجراء بأنه تدخل سافر فى الشأن المصري                

نبذون العنف وال   ومحاولة تحريضية للحكومة المصرية ضد االخوان المسلمين التي تعرف عنهم الحكومة أنهم ي            
  .يعتمدونه سبيالً لالصالح

ورد . وسعى مراقب اإلخوان في االردن الى إقناع القيادة الروسية برفع جماعة مصر من القائمـة الروسـية                 
برسالة على السفير قال فيها، ووفقاً لمصادر االخوان في مصر، إن جماعة اإلخوان المسلمين في مصر حركة                 

(...)  نائباً وهي موجودة في النقابات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفـة            88لها في مجلس الشعب المصري      
ومنهجها سلمي مدني إصالحي ولها موقفها الواضح من اإلرهاب، وهي تفرق بين المقاومة واإلرهاب بشكل ال                

  .ودعا الحكومة الروسية الى مراجعة موقفها. لبس فيه
 30/8/2006الحياة 

  
  خيارات حماس .75

  انمحمد أبو رم
في حال تمكّنت حماس الخارج من الحيلولة دون المضي قدما في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فـإّن قيـام                   
الرئيس عباس بإعالن حل السلطة رسمياً غير محتمل، لكن تدهور السلطة وانهيارها عملياً سيكون االحتمـال                

ور الحالة األمنية، وانتقال الكلمة إلى قـادة        األكبر، ما سينتج عنه إمكانية تجدد الصراع واالقتتال الداخلي وتده         
  .األجنحة العسكرية وقيادات الشارع

المستوى األول من المتغيـرات     . ثمة متغيرات عديدة تساهم في تحديد مستقبل حركة حماس واتجاهاتها القادمة          
والعالقـة مـع    الموقف اإلقليمي، فيما إذا سيطرت أجواء األزمة والحرب على تطور الملف النووي اإليراني              

سورية، أم تم عقد صفقات إقليمية تعيد ترتيب األوراق في المنطقة، والمستوى الثـاني يـرتبط بالتـصورات                  
اإلسرائيلية للمرحلة القادمة في ضوء المراجعات والمناظرات التي تدور في تل أبيب عقب العدوان على لبنان،                

 األخرى، والمستوى الرابع رؤية الحركـة للمرحلـة         والمستوى الثالث، فلسطيني، والعالقة بين حماس والقوى      
  . وإستراتيجية التعامل معها

أحد األسئلة الرئيسة المفصلية، الذي يمثل مفتاحاً في قراءة االحتماالت المستقبلية يتمثل فـي تـشكيل حكومـة                 
. ية المختلفـة  الوحدة الوطنية، التي نصت عليها وثيقة اإلجماع الوطني ووقعتها حماس مع الفصائل الفلـسطين             

عملية تشكيل الحكومة تواجه ثالثة ملفات رئيسة، األول ملف الموقف من التسوية، والثاني توزيـع الحقائـب،                 
والثالث الشروط التي أعلنها إسماعيل هنية، ويرتبط التعامل مع هذه الملفات بوجود رغبة حقيقية وقوية لـدى                 

  . الخطيرة التي وصلت إليهاحماس وفتح، بإنقاذ الحالة الفلسطينية من المرحلة 
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فمـن  . هذه المتغيرات واألسئلة تلقي بظاللها الواسعة على الديناميكية الداخلية واالتجاهات المختلفة في حماس            
الواضح أن ثمة اتجاهين رئيسين داخل الحركة، األول واقعي، تمثله الحكومة ورئيسها إسماعيل هنّية، ويقـود                

ية واالقتراب من تفاهمات كبيرة مع حركة فتح واالندماج بمنظمة التحريـر            عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطن    
المشكالت الواقعية التي تواجهها الحكومة مـن معانـاة الفلـسطينيين           ) لـ(ومستجيباً  ) بـ(الفلسطينية، متأثراً   

ي الـذي   اليومية، وتأمين رواتب عشرات اآلالف من العاملين في مؤسسات السلطة، والحصار الدولي واإلقليم            
  . عانى منه الفلسطينيون طيلة الشهور الستة التي تلت تشكيل الحكومة

أّما االتجاه الثاني المتشدد، فيمثله المكتب السياسي في دمشق، أو ما اصطلح على تسميته بـحماس الخـارج،                 
 محـاوالً  ويتقاطع بدرجة رئيسة مع األجندة اإليرانية والسورية، ويروج اليوم للصمود الذي حققـه حـزب اهللا       
إذ تشير  . تعميم التجربة ونقلها إلى غزة ابتداء، ويؤيد هذا االتجاه الجناح المسلّح للحركة كتائب عز الدين القّسام               

بعض التقارير أّن حكومة حماس لم تكن على علم بعملية الوهم المتبدد في غزة، بينما كان خالد مـشعل ملّمـاً                     
  . بتفاصيلها

 االتجاه المتشدد، هو الدفع باتجاه حل السلطة الفلسطينية، ووضع إسرائيل والمجتمـع             الخيار الرئيس الذي يتبناه   
الدولي أمام استحقاق االحتالل المباشر والمعلن، والتخلي عن سلطة وهمية ال معنى وال مضمون حقيقي لهـا،                 

  . المسار السياسيوالعودة إلى خيار المقاومة المسلّحة، بعدما ثبت عملياً استحالة الجمع بين المقاومة و
معتبـراً أّن   . يعترف االتجاه المتشدد أّن خيار حل السلطة ليس بيد حماس، إنما بيد فتح، التي تعارضه بـشدة                

استمرار حماس بالحكومة أو موافقتها على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يساهم في حل مشكالت االحـتالل،                
لق عليه في أوساط إسرائيلية احتالل ديلـوكس أو نظيـف؛ إذ   الذي تحّول مع قيام السلطة الفلسطينية إلى ما يط       

تقوم السلطة بواجبات االحتالل، وفق القانون الدولي، برعاية الخاضعين له، كما أنها تسمح لجـيش االحـتالل                 
  . بالبقاء بعيداً عن التجمعات الفلسطينية، مع التدخل وقت الحاجة، دون رادع، بحجة الرد على العمليات

كانية حل السلطة حالياً، فإّن هذا االتجاه يدفع نحو االنسحاب من الحكومة، أو سحب الـصف األول                 مع عدم إم  
في حماس منها، والعودة إلى مشروع المقاومة، والهروب من استحقاقات السلطة التي أرهقت حكومة حمـاس                

حركة فتح، وهي مـن     منذ تأسيسها، بخاصة أن أغلب موظفي السلطة، وفقاً لرؤية قيادات من حماس، هم من               
  . باب أولى مطالبة بتأمين رواتبهم، بعد أن سلّمت حماس خزينة خالية

يمكن رصد الخالفات داخل حماس من خالل الهجوم اإلعالمي غير المسبوق الـذي تـشنه أقـالم مقربـة أو                    
س محسوبة في األصل على حركة حماس على الحكومة، ومن الواضح أن هذا الهجوم يأتي بتحريض من حما                

الخارج لممارسة ضغوط على الحكومة لعدم المضي قدما في تشكيل الحكومة الوطنية مـن ناحيـة، ولتأليـب                  
  . قواعد حماس وأنصارها على قيادة الداخل من ناحية أخرى

المقاالت المذكورة لم تتردد باستخدام مصطلحات وإطالق أحكام قاسية على رئيس الحكومة واتهامه بالـضعف               
  ! لبوصلة والسير بركاب الرئيس عباسوالعجز وفقدان ا

في حال تمكّنت حماس الخارج من الحيلولة دون المضي قدما في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فـإّن قيـام                   
الرئيس عباس بإعالن حل السلطة رسمياً غير محتمل، لكن تدهور السلطة وانهيارها عملياً سيكون االحتمـال                

د الصراع واالقتتال الداخلي وتدهور الحالة األمنية، وانتقال الكلمة إلى قـادة            األكبر، ما سينتج عنه إمكانية تجد     
األجنحة العسكرية وقيادات الشارع، وإذا وقع ذلك، فإن الحديث عن عودة الفدراليـة بـين الـضفة الـشرقية                   

ركـي، كمعهـد    والغربية سيتجدد بقوة أميركياً وإسرائيلياً، بل إن هنالك مراكز دراسات مرتبطة بـاليمين األمي             
األميركي، بدأت بالفعل بمناقشة خيار الفدرالية، مع البحث عن حل سياسي وأمني لمـشكلة قطـاع                ) انتربرايز(

غزة، الذي لن يكون األردن متحمساً، بالضرورة، للتورط فيه، فضالً عن موقف األردن الواضح والمعلن مـن                 
  . ياةرفض الفدرالية قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للح
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يبقى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتفويض أمر المفاوضات لمحمود عباس هو الحل الـواقعي األنـسب                 
للمشهد الفلسطيني، ما يضمن على األقل الوحدة الداخلية وإدارة االختالفات سلمياً وعدم تفجر الصراع، وإلقـاء          

 أن يكون موقف حماس هو الشماعة التي تعلـق          الكرة في ملعب إسرائيل والنظام العربي والمجتمع الدولي بدالً        
  !عليها جرائم إسرائيل والتواطؤ األميركي والعجز العربي

  29/8/2006مجلة العصر 
  
  
  
  

  أما من مخرج لهذه المتاهة الفلسطينية؟ .76
     عريب الرنتاوي 

تحريك وجدان العـرب  في الشائع من األقوال، أن الدم الفلسطيني المراق بغزارة في غزة والضفة لم يعد كافيا ل    
لكن الصحيح كذلك، أن هذا الدم، لم يعد كذلك سـببا           . وتوحيد مواقفهم واستنهاض عزائمهم، وهذا أمر صحيح      

كافيا لتحريك ضمائر المسؤولين الفلسطينيين وتوحيد مواقفهم واستنهاض مسؤوليتهم الوطنية الـضائعة علـى              
 في األفق بارقة أمل في الخروج من أوحـال االنقـسام            فكلما الحت .. مذبح الصراعات الفصائلية والزعاماتية   

واالصطراع، جاء من يصب النار على جمرها المتقد، وكلما اقتربنا من شاطئ أمـان، أحـدقت األعاصـير                  
  .واألنواء بالمركب ومن عليه

وفتح تقول  .. حماس تزعم أنها تريد حكومة وحدة وطنية، لكنّها ال تفعل شيئا جديا يذكر لجعل هذا الخيار ممكنا                
أنها تريد حكومة وحدة وطنية، والحال أنها تعجز عن توحيد صفوفها فما بالك بتوحيد الشعب وفصائله، وبـين                  
هذين القطبين تتحرك رموز وشخصيات بخطاب انقالبي تحريضي، يعبر عن مأزق غياب أصحابه ومطلقيه ال               

  .عن الحاجة للخروج من المأزق الوطني األعم واألشمل
انقضت على االنتخابات، والحكومة الفلسطينية الجديدة تكاد تكمل نصف عامها األول، من دون أن              سبعة أشهر   

الوضع االقتـصادي انهـار     .. تلوح في األفق بوادر تغيير على المستوى الداخلي وال على المستوى السياسي           
من والفلتـان مـا     بالكامل، والسلطة على عتبات عصيان مدني ضد حكومتها وليس ضد االحتالل، وفوضى األ            

زال مستشريا، اإلصالح والتغيير اللذان كانا عنوانين لحملة حماس وقائمتها، لم يتحقـق منهمـا شـيء علـى        
  األرض، واألفق السياسي الفلسطيني يكاد يكون مسدودا تماما، فما الذي تنتظره حماس؟

 التاريخيـة السـتعادة الـروح       الوقت ذاته انقضى على هزيمة فتح في االنتخابات، فما الذي تنتظره الحركـة            
والوعي، لترميم صفوفها وشحذ همهما، أم أن الحقبة التاريخية التي قادت فيها فتح كفاح شعب فلسطين قد ولّت                  

.. هل توقفت هذه الساحة عن اإلنجاب؟     .. وماذا عن اآلخرين في الساحة السياسية الفلسطينية؟      . إلى غير رجعة  
أما من وسيلة الستنهاض قطب     .. طريقه بين ركام فتح وتكلسات حماس؟     أما من سبيل لطريق ثالث جدي، يشق        

  فلسطيني ثالث، يخرج الساحة الفلسطينية من ثنائيتها القاتلة؟
إن لم يكن انهيار السلطة وتآكلها سببا للتوحد والوحدة، إن لم تكـن العـدوانات واالغتيـاالت والحـصارات                   

إن لم يكـن الجـدار واالسـتيطان والتهويـد واألغلفـة            .. لوراء؟واالجتياحات سببا كافيا لدفع الخالفات إلى ا      
العنصرية، أسبابا كافية للتواضع في الجري وراء األضواء والمايكروفونات واألدوار المزعومة، فمتى سيتوحد             

  .الفلسطينيون، ومتى ستدرك فصائلهم بأنها في الصيف ضّيعت اللبن
ن وضياعاتها، لم تأت بمعزل عن المؤامرات والمتآمرين، وهذا         وفي الشائع من األقوال أيضا، أن نكبات فلسطي       

بيد أن الصحيح أيضا، أن نكبة فلسطين الجارية، ومتاهتها الراهنة التي ال يبدو أن ثمة مخرجا قريبـا         .. صحيح
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منها، هي الحصاد المر لألداء الفلسطيني البائس، تستوي في ذلك السلطة والمعارضة، أو باألحرى من كـانوا                 
  .السلطة، ومن كانوا في المعارضةفي 

  30/8/2006الدستور 
  

  هل تتغير الفتوى بتغير العالقات السعودية اإليرانية؟ .77
  مصطفى فرحات

أعادت بعض الفتاوى األخيرة التي أصدرها بعض مشايخ المملكة العربية السعودية حول المقاومـة اللبنانيـة                
ث عن عالقة السياسة بالشريعة، ارتباطا وانفصاال، وكـذا         وحامل رايتها حزب اهللا الشيعي إلى الواجهة، الحدي       

  . الحدود التي تحفظ للشريعة مصداقيتها دون أن تقع في فخ المسار السياسي لطرف أو آلخر
وكما قلنا في مقال سابق، فإن زاوية المناقشة لن تكون بتجريم العلماء واتهامهم بالعمالة والوالء لألنظمة علـى                  

ر إلى ذلك بعض الذين تصّيدوا هذه المواقف وحاولوا أن يجعلوا منها قدرا تنـضج فيـه                 حساب الحق، كما انج   
ولكننا نريد أن نبحث    . لحوم العلماء التي قرر الشرع أنها مسمومة، وأن عادة اهللا في منتهكي أستارهم معلومة             
 هذه العالقة فـي ظـل    مدى عالقة الفتاوى األخيرة بموقف الدولة السعودية من األحداث من جهة، ثم امتدادات            

فهل كان يمكن أن تسير هذه الفتـاوى فـي اتجـاه            .. الصراع السعودي اإليراني في المنطقة من جهة أخرى       
  معاكس لو كان للعالقات السعودية اإليرانية وضع آخر غير هذا الذي تشهده المنطقة بكاملها؟ 

  : صراع هيمنة بغطاء أيديولوجي* 
ة الدولة العربية المحورية في منطقة الخليج، في مقابل الدولة المحورية األخرى            تعتبر المملكة العربية السعودي   

إيران، ولهذا كان الخليج العربي كله يعيش على وقع الشد والجذب اللذان عرفتهما العالقة بين البلـدين طيلـة                   
مي الفارسـي   في حين يحاول البعض تصوير المشهد على أنه امتداد تاريخي للصراع اإلسال           . عقود من الزمن  

وشهدت المنطقة على مدار التاريخ صراعا تراوح مـا          .قبيل سقوط الكسروية الفارسية على يد الفتح اإلسالمي       
بين اإلدارة السياسية إلى المواجهة العسكرية، وما قصة امتداد البرامكة في البالط العباسي ثم نكبتهم على يدي                 

ية االعتزال والتشيع في مواجهة اآلخر السني، إال نقطـة مـن            هارون الرشيد، واالمتداد البويهي الذي حمل را      
  . بحر المواجهات التي حدثت بين الطرفين

واستغلت الواليات المتحدة األمريكية في القرن الماضي هذا االختالف الـذي أدى ضـرورة إلـى الخـالف،                  
ود فـي المملكـة، بحيـث    وحاولت أن تلعب على حبلين متوازيين بتدعيم نظام الشاه في إيران ونظام آل سـع       

  . أصبحت طرفا رئيسا في إدارة المنطقة التي تنام على بحر من النفط
ولكّن الثورة اإليرانية التي قادها الخميني وما صاحب ذلك من انتشار الصحوة الشيعية فـي مقابـل الـصحوة                   

إن اإلسالم الـسعودي هـو      السنية، ثم التصريحات العدائية تجاه المملكة العربية السعودية، حتى قال الخميني            
إسالم على الطريقة األمريكية، ومساهمة السعودية في تمويل صدام حسين في حرب الخليج األولى لمواجهـة                

 من طرف السلطات األمنية الـسعودية       3/7/1988 حاج إيراني في     400المد اإليراني، وبعد ذلك حادثة مقتل       
ومة اإلسالمية الشيعية في الحجاز، وهو ما أدى بـالخميني          بتهمة محاولتهم االستحواذ على الحرم وإعالن الحك      

إذا غضضنا الطرف عن جرائم صدام، فجرم آل سعود بخصوص قتل الحجاج اإليرانيين ال يمكـن                : إلى القول 
كل ذلك أدى إلى تأجج العداء بين الدولتين، وزاد األمر حدة االختالف العقدي الذي جعل األمر يبدو                 . العفو عنه 

  .  صراعه هو الصراع السني الشيعي الممتد منذ مرحلة ما بعد ِصفِّينوكأن أساس
  : ويمكن تلخيص مراحل العالقة بين البلدين كما يلي

فبعد نجاح الثـورة    ): 1982 كانون االول /  ديسمبر 12 إلى   1979 كانون الثاني / من يناير ( مرحلة الترقّب    -1
بتصريحات تعّبر عن وجهات نظرهم تجاه الثورة، وسـعوا         اإلسالمية في إيران، امتنع السعوديون عن اإلدالء        

  . إلى الحيلولة دون تصديرها إلى الدول العربية، ولكن بشكل سري
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حيث قامت السعودية بالـسماح للحجـاج       : 1986 — 1982 السياسة السعودية المزدوجة تجاه إيران من        -2
م نظام صدام حسين بالمال والمعلومـات حتـى         اإليرانيين بممارسة شعائر الحج، وبالمقابل كانت السعودية تدع       

  . يحارب إيران
أين تم القطع الرسمي للعالقات بين البلـدين بعـد          ): 1998 حتى   1986من أواخر   ( مرحلة قطع العالقات     -3

  . حادثة مقتل الحجاج المشار إليها آنفا
 بطبع كتب كثيـرة تتعلـق       وسعى النظام الديني السعودي إلى ممارسة هذه الحرب بطريقته الخاصة، حيث قام           

بالجانب العقدي للشيعة وفضحهم وذكر مساوئهم، وقاموا بتوزيعها مجانا داخل السعودية وخارجها ككتاب وجاء              
  . دور المجوس لعبد اهللا محمد الغريب، وكتب محب الدين الخطيب وإحسان إلهي ظهير وغيرها

  وحملة هوالكو الثانية .. حزب البعث* 
منطقا قد ال ينسجم مع ما يظنه كثيرون، فحرب الخليج األولى بين العراق وإيران انتهـت،                لكّن السياسة تملك    

وخرجت إيران من الحرب مستنزفة، في مقابل تطور المنظومة الدفاعية العراقية وظهور النزعـة التوسـعية                
لذي غذّته بعض   لصدام حسين الذي بدأ يستعرض عضالته كقوة أولى في المنطقة، واكتشف الجميع أن النظام ا              

دول الخليج وعلى رأسها السعودية أخذ حجما أكبر من ذاك الذي ُأريد له، وبدأ العراق يبرز على أنه الخطـر                    
وبعد احتالل العراق للكويت وما تبعه من تدخل تحالف أجنبـي بقيـادة الواليـات                .اآلخر الذي يهدد المنطقة   

 ضروريا للقيام بهجمات برية، وبدا األمـر جـد حـساس        المتحدة األمريكية، كان استعمال األراضي السعودية     
لطبيعة المنطقة التي عاشت زهاء أربعة عشر قرنا دون أن تحتضن كافرا، لحديث ابن عباس عن النبي صلى                  

فصدرت فتاوى تؤكد كُفـر صـدام        .أخرجوا المشركين من جزيرة العرب كما رواه الشيخان       : اهللا عليه وسلم  
البعث اإللحادي، مع أن صدام لم يحدث شيئا بعد انتهاء حربه مع إيران، بل كـان                حسين، بحجة انتمائه لحزب     

هو هو الذي دعمته السعودية وغيرها ليسّد على الثورة اإلسالمية آفاقها ويمنعها من الولوج إلـى بـاقي دول                   
 بكفر صدام حسين،    وأفتى رئيس هيئة كبار العلماء حينها، فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهللا             . المنطقة

إنه ما دام ينطق بالشهادتين نتوقـف فـي         : هل يجوز لعن حاكم العراق؟ ألن بعض الناس يقولون        : حيث سئل 
ال إله  : هو كافر وإن قال   : لعنه، وهل يجزم بأنه كافر؟ وما رأي سماحتكم في رأي من يقول بأنه كافر؟، فأجاب              

 مبادئ البعثية اإللحادية، ويعلن أنه تاب إلى اهللا منهـا ومـا             إال اهللا، حتى ولو صلى وصام، ما دام لم يتبرأ من          
  . تدعو إليه، ذلك أن البعثية كفر وضالل، فما لم يعلن هذا فهو كافر

بل قال أحد المفتين بتحريم مساندة حزب اهللا اللبناني، إن صّدام أكبر كافر عرفه التاريخ، ضاربا عرض الحائط                  
مع أن فتوى علماء المنطقة فـي       . قبت عبر األزمان، وعلى رأسها فرعون     بكل رموز الكفر والطغيان التي تعا     

ثم أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية فتـوى تعلـن          . الخروج على أي حاكم هو المنع ما أقاموا فيكم الصالة         
لهم، بموجبها جواز االستعانة بالكفار لدحر الظلم ودفع الفساد، رغم اعتراض بعض الدعاة في حينها، فتم اعتقا               

  . وكان ما كان
  رافسنجاني يفتح الباب وخاتمي يحج إلى البيت العتيق * 

فإيران سعت لفتح منفـذ     . وشيئا فشيئا، بدأت العالقات السعودية اإليرانية تنتعش من جديد بعد عقود من الركود            
فق قـانون   يفك عنها الخناق المضروب من طرف أمريكا نتيجة استمرار سياسة العقوبات االقتصادية ضدها و             

داماتو، والسعودية فقدت كثيرا من بريقها ألنها لم تعد الحليف اإلستراتيجي األبرز ألمريكا في المنطقة، حيـث                 
 أنه توقفت المحاوالت الـسابقة لجعـل المملكـة العربيـة            2005ياف في مايو    . ورد في تقرير أعده مايكل د     

حدة األمريكية، وبدال من ذلك بدأ نهج جديد قوامه تطوير          السعودية في قلب اإلستراتيجية اإلقليمية للواليات المت      
  . عالقات ثنائية قوية مع دول الخليج الصغيرة ذات اإلمكانيات العسكرية المتزايدة
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وزار الرئيس اإليراني األسبق محمد هاشمي رافسنجاني السعودية، وزار المعالم الدينية فيها، ولكنه لما دخـل                
مة الزهراء رضي اهللا عنها وطفت إلى السطح معتقداته الشيعية فتجّرأ علـى لعـن    إلى البقيع بكى عند قبر فاط     

  . بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
واستنكر كثير من الدعاة واألئمة ما جرى، ومن أبرز ذلك الخطبة التي ألقاها الشيخ الحذيفي إمام الحرم النبوي                  

الجمعة، حيث تكلم عن استحالة التقارب بين السنة والشيعة، ومـن  سابقا، أثناء حضور الرئيس اإليراني لصالة    
... وكيف يكون هناك تقريب بين السنة والشيعة؟ أهل السنة الذين حملوا القـرآن الكـريم              : ضمن ما ذكره قوله   

وحفظ اهللا بهم الدين وجاهدوا إلعالء منارة اإلسالم وصنعوا تاريخه المجيد، والشيعة الذين يلعنـون الـصحابة                 
  . ويهدمون اإلسالم، فإن الصحابة رضي اهللا عنهم هم الذين نقلوا الدين لنا فإذا طعن أحد فيهم فقد هدم الدين

ولكّن الوقت لم يكن وقت إثارة للخالفات العقدية على حساب المصالح السياسية بين البلدين، فتم توقيف الـشيخ                  
وجاء عهد خاتمي في إطار دعوته إلى حـوار    . أخرىقبل أن يعاد إلى منصبه مرة       . الحذيفي من اإلمامة حينها   

 نيـسان / الحضارات، فعرفت العالقات مزيدا من االنتعاش، وتُّوجت بتوقيع اتفاقية أمنية بين البلدين في أبريـل       
  . ولكّن سقوط العراق بأيدي االحتالل األمريكي جاء ليقلب الموازين مرة أخرى. 2001

االمتداد الشيعي في جنوب العراق، وصعود أحمدي نجاد إلى سدة الحكم،         فإيران وجدت نفسها في موقع قوة مع        
وبرز التهديد اإليراني إلى السطح مرة أخرى بعـد         . وهو يمثل التيار المحافظ المتشدد، خلط األوراق من جديد        

  . يسعي إيران الحثيث المتالك القنبلة النووية، وهو ما من شأنه أن يقلب موازين القوى في الخليج العرب
ويؤكد التقرير األمريكي السابق الذكر أنه رغم الفترة الطويلة من البرجماتية المعلنة واالستقرار في عالقـات                

  . إيران الخارجية، إال أن طهران تمثل حاليا أهم خطر عسكري واستخباراتي لدول الخليج
ط المجموعة الدولية على إيـران      وهذا ما يفّسر تنامي موجة الحساسية السعودية تجاه إيران بالموازاة مع ضغ           

لتخليها عن برامج تخصيب وتنضيب اليورانيوم، ومع بروز الحديث عن مخطط أمريكي يهدف إلـى تقـسيم                 
  . المنطقة على أساس طائفي ال جغرافي

 مليار دوالر، كما    36 حوالي   1999إن اإلنفاق العسكري لدول الخليج الست بجانب إيران والعراق قد بلغ عام             
مـن  % 15وتمثّل دول الخلـيج  . من الناتج المحلي لهذه الدول% 15إلى % 6اإلنفاق العسكري ما بين   تراوح  

وهذا كله يوحي بأن المنطقة أضحت علـى        . من اإلنفاق العالمي على الدفاع    % 4حجم سوق السالح العالمية و    
 صاحبه من فتاوى مجّرمـة      وجاء العدوان الصهيوني على لبنان، وما      .صفيح ساخن يمّده النفط ويحميه السالح     

 .لحزب اهللا باعتبارهم شيعة رافضة ال خير فيهم، وأن عداءهم وكيدهم ألهل السنة معروف منذ التاريخ القـديم                 
وبعيدا عن منطق التجريم والتجريح، نرى أن الفتاوى الدينية في السعودية لم تتعارض بحـال مـع المواقـف                   

الموقف السياسي الضعيف في كثير من األحيان ليكـسب مـن قـوة             السياسية، بحيث تأتي الفتوى كإمداد يدعم       
فلم نسمع عن تكفير صدام حسين وتجريم حزب البعـث إال بعـدما أوقفـت               . الشريعة ما فقده من قوة السياسة     

السعودية تمويل مشروعه التسلحي، وصارت االستعانة بالقوات الغازية األمريكية جائزة بحجـة أنهـم إنمـا                
لم ال أنهم سيقيمون إلى األبد، وظهر بعد ذلك أن الواليات المتحدة األمريكية فّرخت وباضـت                يدفعون بغي الظا  

ولما اعتبرت السعودية ما قام به حزب اهللا مغامرة غير محـسوبة العواقـب، جـاءت                . في المنطقة بعد صّدام   
  . الفتاوى التي تؤكد تحريم إعانة المقاومة اللبنانية ولو بالدعاء

ت عبر التاريخ مصنعا ُأنتجت، فيه وعلى ضوئه وبسببه، الكثير من الفتاوى، وهـذه حقيقـة ال                 إن السياسة كان  
كما أن الحقيقة األخرى تؤكد أنه ليس بالضرورة أن يكون المفتـي عمـيال ليـصدر                . يجرُؤ أحد على إنكارها   

.  تتحكم في صناعة الفتوى    ألن البيئة واألفق المعرفي والوعي والوظيفة كلها معالم       .. فتاوى على مقاس الساسة   
ولكن بين هذه الحقيقة وتلك، علينا أن نعي أّن سلطة الشريعة تفقد قوتها المستمدة من مصداقيتها، بقدر ما سعت                   

  .هذه الشريعة إلى تقوية المواقف السياسية، ولو على حساب الحقيقة
  29/8/2006مجلة العصر 



 

 33

  
  قانون مكافحة اإلرهاب األردني والعودة للخلف .78

  مر عياصرةع
، وما صاحبها مـن أعمـال عنـف         1989إبان عهد الملك حسين، وبعد أحداث نيسان في جنوب األردن عام            

وصدام مسلح، شهد األردن بداية للتحول نحو الديمقراطية، رغبة منه في تجاوز االحتقـان الـشعبي ودخـول                  
أي والتعبير واحترام حقوق اإلنسان،     مرحلة جديدة، وشهدت عمان حراكاً ديمقراطياً يتسم بالزخم وحرية في الر          

وصدرت في تلك الحقبة تشريعات تنظم العملية وتدفعها لألمام، وُأخرج السجناء السياسيين مـن المعـتقالت،                
وسادت أجواء حوارية توحي بإمكانية البناء على التجربة والسير فيها نحو نموذج مثالي، وبات ينظر الجميـع                 

 واالنتظار والتوجس أيضاً، كما حازت التجربة على احترام نسبي فـي الـداخل              للتجربة األردنية بعين الترقب   
  . والخارج

من الطبيعي أن يواجه التحول الديمقراطي األردني تحديات محتملة وكبيرة، فقد واجه معضالت بنيوية متجذرة               
ألردنـي مـن ناحيـة      في خصوصية الدولة األردنية من ناحية، وفي طبيعة وتركيبة البنية االجتماعية للشعب ا            

أخرى، كما أطل التحدي االقتصادي وضعف الموارد برأسه على هذه التجربة، وكان لمسألة االنتماء الـوطني                
وحسم مسألة الهوية دوراً كبيراً في عرقلة عملية التحول الديمقراطي، سيما وأن هذه المسألة مرتبطـة بـشكل                  

  . وثيق بمسار األمور على الجانب الفلسطيني
، يصدق عليها وصف الحقبة الذهبية واألكثر ديمقراطية وأمناً فـي تـاريخ             1993 - 1989رة من عام    ـ الفت 

األردن، تم فيها انتخاب مجلس نواب شرس، ال يسمح بتغول الحكومة على دوره وأداءه، وال يـستبدل شـراء                   
تحرك اإلخوان المسلمون واليسار    الشعبية بالمواقف المبدئية، وشهدت تلك الفترة نشاطاً حزبياً ومدنياً مشهوداً، و          

والوطنيون بحرية أكبر داخل أروقة التأثير الشعبي، وصدرت الصحف األهلية، وخيل للبعض أن األردن بلـغ                
مرحلة النضوج وإمكانية الوصول لمفهوم تداول السلطة، وأن مسيرة الديمقراطية باتت عصية على االنتكاسـة               

  . والعودة للخلف
يام دولة إسرائيل على التراب الفلسطيني، ساهمت الدولـة األردنيـة ممثلـة بأجهزتهـا               في الفترة التي تلت ق    

، في بناء ثقافة رفض إسرائيل، واعتبارها كياناً مؤقتـاً، وأن الـصهيونية عـدو               )التعليم واإلعالم (األيدلوجية  
لى لمسيرة التحـول    ، األجواء السابقة حكمت بمجيء االنتكاسة األو      )ال سالم معه وال تفاوض    (مغتصب للحقوق   

الديمقراطي في األردن، فقد وقّع األردن اتفاقية سالم مع إسرائيل في وادي عربة، االتفاقية صنعت هوةً وبونـاً         
شاسعاً بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي، وال يستقيم وفق نظرة الدولة الجمع بـين اسـتمرار الـصعود                  

، فجاءت حزمة القوانين واإلجراءات التـي تهـدف لتمريـر           الديمقراطي والرفض الشعبي للعالقة مع إسرائيل     
  . االتفاقية وتكميم األفواه المعارضة لها

، عنواناً لتحجيم المعارضة والقوى اإلسالمية، وبالتالي تشكيل مجلـس          1993صدر قانون الصوت الواحد عام      
 فـي عمليـة التحـول       نيابي بمقاييس حكومية يمرر مستلزمات التسوية مع إسرائيل، وشـكل ذلـك منعطفـاً             

الديمقراطي، حيث إن السير في عملية التسوية ومشاريعها يستلزم أن ثمة قوى داخلية أردنية أصبحت تـشكل                 
عبئاً على الموقف الرسمي، ولم يعد باإلمكان السماح لها بالحركة الحرة، مما يدفع باتجـاه تقلـيص هـوامش                   

  . الحرية والديمقراطية
ن أيلول وسقوط بغداد بأيدي االحتالل األمريكي، وانفراط عقـد التـسوية فـي              تال ذلك أحداث الحادي عشر م     

فلسطين، وشكل مجموع ما سبق تحدياً آخر لمسيرة التحول الديمقراطي في األردن، وجاء االصطفاف األردني               
ية مع الحملة األمريكية في محاربة اإلرهاب، ذلك االصطفاف أدخل الدولة األردنية في صراع مع قوى إسـالم  

كالقاعدة، وتعتقد هذه القوى أن األردن شكل أداة أمنية متقدمة بأيدي الواليات المتحدة، موجهة ضد مـشروعهم                 
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تفجيرات فنادق  (وحضورهم في المنطقة، مما جعل الدولة األردنية ساحة محتملة لمواجهات وتفجيرات انتقامية             
  ). 2006عمان 

 التضييق على اإلنسان األردني في حرياته وتعاطيه السياسي،         جملة الظروف والتطورات السابقة، حكمت باتجاه     
كما كان لها الدور في ارتباك األداء للدولة األردنية ونزوعها نحو مزيد من التشدد، السيما أن اإلقلـيم الـذي                    
يعيش فيه األردن، أصبح على صفيح ساخن، حتى إن التركيبة الديموغرافية الحالية لألردن تشهد فوضى مـن                 

  . سيات يجعلها عرضة الختراقات أمنيةالجن
قانون مكافحـة   (وقبل أيام أقر مجلس النواب األردني، المنتخب وفق قانون الصوت الواحد، قانون أطلق عليه               

، حيث شكلت هذه الخطوة مزيداً من المأسسة والتقنين لمسيرة التراجع في التحـوالت الديمقراطيـة                )اإلرهاب
بروح الشبهة والضبابية في إعطاء صالحيات لألجهزة األمنية لالعتقال والحجـز           األردنية، واتسم هذا القانون     

  . واالتهام، كما يعتبر أداة للتخويف موجه للقوى السياسية المعتدلة في تعاطيها مع المواقف القومية واإلسالمية
يها أنها عظمت   رغم أن الدولة األردنية تعيش مرحلة من البحث عن الذات في إقليم مضطرب، ولكن يؤخذ عل               

االعتبارات األمنية على حساب األمن الناعم، الممثل بالحوار ومنح المزيد من الحرية التي تقود لحالة التضامن                
  .والسلم األهلي والتقارب، وتلك معضلة وعقدة تواجه العقل السياسي الرسمي العربي في إدارته لألزمات

  29/8/2006مجلة العصر 
  

  األتراك قادمون  .79
  و  سعد محي

  ماذا يعني احتمال انضمام تركيا إلى القوات الدولية في جنوب لبنان؟
ففي النهاية، هذه القوات ستكون رمزية وفي حدود العشرات، وتقتـصر           . القليل، تقول حكومة رجب أردوغان    

  .مهمتها على الشؤون المدنية واإلنسانية ال العسكرية
  .ار، في الداخل كما في الخارجالكثير، يرّد خصومها الكثر على اليمين كما اليس

فالعلمانيون األتراك يشنون من اآلن الحمالت العنيفة على هذه الخطوة، متهمين أردوغان بأنه يريـد تـوريط                 
  . البالد أكثر في شؤون وشجون الشرق االوسط والعالم اإلسالمي

ة والتنمية الحاكم يسعى    ووول ستريت جورنال األمريكية ذهبت أبعد من ذلك، حين شددت على أن حزب العدال             
 الستبدال الهوية القومية التركية بالهوية األممية اإلسـالمية، وإلقامـة شـرق      2002منذ استالمه السلطة العام     

  .أوسط إسالمي، وأيضاً لنسف التحالف االستراتيجي القديم بين أنقرة وتل أبيب
 المثال، يعتبر محمد نـور الـدين، الخبيـر          وعلى سبيل  .لكن، في الجهة المقابلة، نجد تفسيرات معاكسة تماماً       

اللبناني بالشؤون التركية والمقّرب من كل من أردوغان والسيد حسن نصر اهللا، أن مجيء القوات التركية إلـى      
  )إسرائيل(الجنوب سيعتبر خدمة ل 

تركيـة  حريصة على مشاركة قوات      إسرائيل:يقول، في دراسة سينشرها قريباً مركز دراسات الوحدة العربية،        
في القوات الدولية، ال بل ترؤسها أيضاً، ألن تركيا دولة أطلسية وعلمانية ومـسلمة وجيـشها مـدّرب جيـداً                    

  .ومحترف جيداً
مشاركة تركيا خارج االتفاق مع كل االطـراف المعنيـة، ومنهـا    : ثم يحذّر نور الدين، في موقع آخر، من ان        

.  الـسنّية  -ول توتر جديدة وخطيرة، منها الحساسية الشيعية      إيران، سيدفع العالقات بين أنقرة وطهران إلى حق       
القوات التّركية ستذهب إلى منطقة غير مـستقرة        : وهذا منطق يؤّيده الكاتب التركي المعروف عصمت بركان       

وبالتالي، فائدة أنقرة من هذه الخطوة موضع شبهة، إذ إن حزب اهللا            . وستصطدم، عاجالً أم آجالً، مع حزب اهللا      
  .اية امتداد إيراني، وهذا يعني الصدام مع إيرانفي النه
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من يجب أن نصّدق هنا ؟ األمريكيين والعلمانيين األتراك الذين يعتبرون الدور التركي في جنوب لبنان خطراً                 
على الهوية القومية التركية وعلى إسرائيل معاً، ام أنصار إيران وحزب اهللا الذين يرون في هذه الخطوة خدمة                  

   وللهوية القومية التركية ؟)لاسرائي(ل 
لكن هذه الحيرة تتبدد حين نعلم أن األطراف كافة في تركيا، اإلسالمية كما العلمانية، معنية بـشكل                 . أمر محّير 

ليس فقط بالصراع الراهن على أرض لبنان بين إيران وامريكـا، بـل             ) وبرغم الجدل الداخلي الراهن   (مباشر
  .عة التي تجري داخل إيران نفسها، خاصة على صعيد التسلح النوويأيضاً وأساساً بالتطورات المتسار

هي معنية، ألن إيران الحائزة على القنبلة النووية والصواريخ بعيدة المدى، ستقلب كل مـوازين القـوى فـي                   
الشرق االوسط رأساً على عقب، وقد تعّرض لالنكشاف الموقع االستراتيجي التركي برمته في منطقتي الشرق               

  . آسيا الوسطى-طاالوس
ثم انها معنية، أخيراً، ألنها تريد أن تكون على الئحة ضيوف الخرائط الجديدة التي تعـد ل الـشرق االوسـط       

  .الجديد، ال على الئحة الطعام
ستكون رمزية حقاً، لكن في     ) في حال أقرها مجلس النواب التركي     (كل هذا يعني أن مشاركة تركيا في اليونيفيل       

  .في المدلوالت والمضاعفات، فقد تثبت أنها نقطة تحّول في مسارات الشرق االوسط ومصائرهاما . الحجم فقط
  هل تتضمن نقطة التحول هذه احتمال نشوب سباق تسلح نووي بين تركيا وإيران ؟

  30/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  الحصار الشامل في القانون والواقع   .80
  محمد المجذوب

 الذي دعا الى التوقف عن األعمال العدائية، فلم يغّير          1701األمن القرار    صدر عن مجلس     ،11/8/2006في  
العدو اإلسرائيلي من مواقفه وعاداته المناهضة لتطبيق القرارات الدولية، فارتكب في األسبوعين األخيرين من              

ن ذلك أنه فرض    واألغرب م . المجازر وأعمال التدمير واالنتقام ما أذهل الزائرين والمراقبين العرب واألجانب         
على لبنان، في البحر والجو، وبإرادته المنفردة، حصاراً شامالً، واشترط لرفعه إنجاز مهمة منـع دخـول أي                  

  . سالح الى البلد
  فما هو، أوالً، تعريف الحصار في القانون الدولي العام؟ 

بالعالم الخارجي، ويتم   الحصار تدبير حربي تتخذه دولة محاربة ضد دولة أخرى بقصد حرمانها من كل اتصال               
ذلك عن طريق البحر بمنع دخول السفن الى موانئ الدولة أو االقتراب من سواحلها، أو االنطالق منها، وعـن                   
طريق الجو بمنع هبوط الطائرات في مطارات الدولة أو إقالعها منها، وعن طريق البر بقطع اتصاالت الدولة                 

  . بالخارج
دول في حاالت االستعداد للحرب، أو خالل الحرب، أو بعد الحرب، من أجل             والحصار عمل عدائي تلجأ إليه ال     

  . انتزاع مطلب، أو تحقيق مأرب، أو إكراه الخصم على الرضوخ ألمر معّين
  وما هو، ثانياً، موقف الفقهاء الدوليين من مسألة األساس القانوني للحصار؟ 

يات التي سادت كانت تتمحور حول فكرتين أو تمثل         وغالبية النظر . انهم، منذ القرن التاسع عشر، على خالف      
اما اإلشادة بإرادة الدول واعتبار أن ال وجود للقواعد واألصول القانونية خارج نطاق هـذه اإلرادة،                : اتجاهين

واما االستناد الى عوامل واعتبارات أسمى من إرادات الدول، مثل اعتماد مبدأ القوة، أو مبدأ المصلحة الذاتية،                 
  . دأ حق الضرورةأو مب

وتعرضت هذه النظريات لالنتقاد، ألنها تقّر بتفّوق القوة على الحق وتؤدي الى هدم القاعد الدولية وتقضي على                 
  . فكرة التضامن االجتماعي القائم على العدالة والمساواة والتعاون واالحترام المتبادل بين دول المجتمع البشري
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وما مدى توافرها في الحصار اإلسرائيلي المضروب على لبنان، بعـد           وما هي، ثالثاً، شروط صحة الحصار،       
  ؟ 1701صدور القرار 

  : هناك أربعة شروط
األول هو ضرورة وجود سلطة مختصة، ويتجلى ذلك في وجود دولة ذات سيادة وهذا الشرط متوافر فـي                   -

انونيـة، بدولـة إسـرائيل، وال       لبنان والكيان الصهيوني، على الرغم من أن لبنان ال يعترف، من الناحيـة الق             
  . بحكومتها، وال يعتبر نفسه ملزماً بما تقرره سلطاتها

وهـذا الـشرط    . الشرط الثاني هو وجود حالة حرب بين الدولة المنفذة للحصار والدولة المعّرضة للحصار             -
بين الطرفين ال يغّيـر     وتكرار الحديث عن وجود اتفاقية هدنة قائمة        . متوافر أيضاً بين لبنان والعدو اإلسرائيلي     

فالهدنة نُسفت بعد قيام العدو باجتياح لبنان واالعتداء عليه أكثر من مرة، وبعد تصريحات              . من واقع األمر شيئا   
ثم أن الهدنة في القانون الدولي ال تعني إنهاء حالـة الحـرب بـين               . زعمائه بأن اتفاقية الهدنة أصبحت الغية     

اسي يقتصر على إيقاف العمليات الحربية دون وضع حد لحالة الحرب التي            ان أثرها األس  . األطراف المتنازعة 
  . تبقى قائمة مع جميع نتائجها القانونية

وهذا الشرط يعني تـوافر عناصـر النجـاح        . وهو شرط أساسي لنجاح الحصار    . الشرط الثالث هو الفاعلية    -
  . حصاره ألي خرق أو انتهاكلعملية الحصار، وتمكّن القائم بالحصار من الحؤول كليا دون تعرض 

وهو شرط شكلي ينطوي على تدبير إعالمي يتمثل في تبليـغ الدولـة المعنيـة               . الشرط الرابع هو اإلخطار    -
والدول المحايدة بفرض الحصار، فال يمكن، مثالً، االحتجاج بالحصار لدى الدول المحايدة إال إذا كانت علـى                 

بواسطة التصريحات الرسمية اليومية التي اشترطت لرفع الحصار        وقد أنجز عدونا هذا الشرط      . علم مسبق به  
  . نجاح السلطات اللبنانية أو األممية في حظر دخول السالح الى لبنان بطريق البر أو البحر أو الجو

 فلم تـصل بـاخرة الـى المـوانئ          1701وهذا الشرط يطبقه العدو اإلسرائيلي بحزم وشدة منذ صدور القرار           
وقد اعترف أمير قطر، لدى زيارتـه بيـروت، أن          . تهبط طائرة في مطار بيروت، إال بإذن منه       اللبنانية، ولم   

وهذا ما حدث عندما عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم في          . طائرته حظيت بإذن مسبق من سلطات العدو      
  .  لبنانبيروت وهرولوا بعد وليمة الغداء الى طائراتهم قبل انقضاء المدة التي حددت لهم لمغادرة

وهل يعني، رابعاً، توافر الشروط المطلوبة لصحة فرض الحصار التسليم بحق العدو اإلسرائيلي في اللجوء إلى                
  الحصار متى يشاء وكيفما يشاء؟ 

  : نجيب بالنفي وندلي بالحجج القانونية اآلتية
 الميثاق ينص على وجـوب      وهذا.  ان لبنان والكيان الصهيوني عضوان في األمم المتحدة وملتزمان ميثاقها          -1

وألن الحصار يشكل عمال عدوانيا فإنه ال يعتبر، في أي حال مـن             . تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية    
  . األحوال، وسيلة سلمية لفض المنازعات بين الدول

خاذ أي تـدبير     ان الميثاق األممي يحظر على الدول اللجوء الى استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، أو ات               -2
األولى هي حالة الدفاع المشروع عن الـنفس، وفقـا          : عقابي أو قسري أو انتقامي ضد أية دولة إال في حالتين          

 من الميثاق، عندما تتعرض الدولة العتداء ما ويعجز مجلس األمن عن التدخل واتخاذ قرار بإيقـاف                 51للمادة  
من باستخدام القوة ضد دولة أمعنت في انتهاك مبـادئ          والحالة الثانية هي صدور قرار عن مجلس األ       . العدوان

والحالتان غير متوافرتين في الوضع الراهن، فمجلس األمن لم يتخـذ قـرارا بـإنزال عقوبـة                 . األمم المتحدة 
وهذا العدو لم يتعرض العتداء مسلح من قبـل     . الحصار بلبنان، ولم يفّوض العدو اإلسرائيلي بتنفيذ هذه المهمة        

  . نانية حتى يحق له التسلح بحق الدفاع المشروع وفرض الحصارالدولة اللب
بقرار مشهور منهـا، يـدرج      1974 إن تعريف العدوان الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام             -3

والعدوان، وفقا للمادة الخامسة من نظام رومـا التـي تحـدد       . الحصار في خانة األفعال التي توصف بالعدوان      
 المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، هو إحدى الجرائم الدولية األشد خطورة التي تمس المجتمع الدولي               اختصاص
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جريمة اإلبادة الجماعيـة، والجـرائم ضـد        : وقد عددت المادة المذكورة هذه الجرائم على النحو اآلتي        . بأسره
 جريمة دولية، وهذه الجريمة تستحق      والعدوان. فالحصار عدوان . اإلنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان    

  . عقابا دوليا
 الصادر عن مجلس األمن باإلجماع بفرض إيقاف العمليات الحربية ال يتضمن أي نـص               1701 ان القرار    -4

عن الحصار البحري أو الجوي، وال يشير في أي بند من بنوده الى حق العدو اإلسرائيلي في فرض أي نـوع                     
  . فق اللبنانيةمن أنواع الحصار على المرا

الى وقـف تـام لألعمـال       ) حزب اهللا وإسرائيل  (بدعوة الطرفين المتنازعين    ) في البند األول  (إن القرار يكتفي    
من المجتمع الدولي اتخـاذ تـدابير   ) البند السادس(، والطلب في  )القتالية كما وردت في النص العربي     (العدائية  
مطالبة تلك الحكومـة     (14سلطة الحكومة اللبنانية، وفقا للبندين      إلعادة فتح المطارات والموانئ تحت      ... فورية

اتخاذ الدول جميع التدابير     (15و) بتأمين الحدود اللبنانية وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول األسلحة والعتاد          
  ). الالزمة لمنع حصول أي فرد أو مجموعة في لبنان على أي نوع من السالح

نا البالغة لعجز األمين العام لألمم المتحدة، وكبـار المـسؤولين فـي الـشرق               وفي الخالصة نعرب عن دهشت    
والغرب، الذين بّحت أصواتهم، منذ أسبوعين، وهم يناشدون العدو اإلسرائيلي المتغطرس التكّرم برفع الحصار              

واإلقـالع  دهشتنا لعجزهم الفاضح عن إكراه هذا العدو، بالحسنى أو غير الحسنى، على فك الحصار،               ... فورا
عن العربدة، وإعادة شيء من المصداقية الى تلك المنظمة العالمية التي وعدت في ديباجتها بإنقاذ األجيال مـن                  

  .ويالت الحروب
  2006-8-30السفير 

  
  لماذا على األوروبيين أن يحموا إسرائيل؟ .81

  روبرت فيسك
 جندي  7.500، اآلن سيكون هناك      جندي لتعزيز قوات يونيفيل    15.000في البداية، كان الحديث عن جيش من        

تقريبا، ولن تقوم هذه القوة بتجريد حزب اهللا من سالحه، وفي جميع األحوال فإن حـزب اهللا يـرفض نـزع                     
  .سالحه

 بعد ذلك قال اإليطـاليون إنهـم        400 جندي في البداية، وبعد ذلك أرسلوا        200الفرنسيون قالوا إنهم سيرسلون     
 جندي، مما يرفع مساهمتهم اإلجماليـة إلـى         2000نسيون إنهم سيرسلون     جندي، ثم قال الفر    3000سيرسلون  

، بما في ذلك المجموعة التي بقيت في اليونيفيل منذ أن أبعدت فرنسا من منظمة حفـظ الـسالم عـام                     2.600
وماذا .  جندي700 بعد مواجهات مع ميليشيات شيعية في قرية مواكي، واآلن تقول بلجيكا إنها قد ترسل                1986
ألتراك؟ حسنا، اللبنانيون األرمن يعترضون على مساهمتهم على خلفية اتهامهم للجيش التركي بارتكـاب              عن ا 

  .، يالها من خطة عجيبة نحيكها عندما نتدرب أوال على الخداع1915إبادة ضد األرمن عام 
ألوسط والغـرب،   هذا بالطبع ينطبق على الجميع في المستنقع اللبناني، خداع النفس أصبح سرطانا في الشرق ا              

ووسط دول االتحاد األوروبي التي تتعهد اآلن بإرسال شبابها ليضحوا بحياتهم في لبنان، إنهم ذاهبون للحفـاظ                 
على السالم، كما يقال لنا بأنهم ذاهبون للحفاظ على وقف إطالق النار، وهم سوف يساهمون في إنقـاذ حيـاة                    

  .الكثيرين
اليونيفيل الموسعة لن تقوم بحفظ السالم، إنها ستقوم بالحفاظ على          / الناتوإنها صورة بعيدة عن عالم الواقع، قوة        

منطقة عازلة لحماية إسرائيل بعد فشل األخيرة الذريع في تحطيم ونزع سالح والقضاء على حزب اهللا خـالل                  
زلـة لحمايـة    األسابيع الماضية، قد تنكر األمم المتحدة أنها منطقة عازلة لإلسرائيليين ولكن لو أنها منطقة عا              
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اللبنانيين فإن األمم المتحدة يجب أن تتمركز بالتأكيد داخل إسرائيل، ولكن ال، إنهـا موجـودة هنـاك لحمايـة         
  .إسرائيل

 كيف قبلنا فكرة أن أمن إسرائيل وسعادتها أكثر أهمية          -الحظوا كيف قبل العرب بهذا، الحظوا كيف قبلنا هذا          
سوف يتم نشر جنودنا لحماية إسرائيل،      . عيشون أيضا في هذه المنطقة    من أمن وسعادة ماليين المسلمين الذين ي      

هل نعتقد حقا أن العرب ال يالحظون هذا؟ وهل نعتقد أن حكوماتنا في الغرب ال تالحظ هذا وهي تتحدث عـن           
إرسال جنود إلى الشرق األوسط؟، غني عن القول أن األمريكيين والبريطانيين ال يريدون أن يكونوا جزءا من                 

ذا العبث، بعد العراق وأفغانستان ليست لديهم الجرأة للدفاع عن إسرائيل، ناهيك عن لبنان، عملهم هـو دفـع                ه
الجموع األوروبية إلى المستنقع الذي صنعوه بسبب ظلمهم وجبنهم في الشرق األوسط، الـرئيس بـوش يعـد                  

وجميعـا نعـرف مـدى جـودة هـذه          بمساعدة استخباراتية لقوة اليونيفيل، وهذا يعني استخبارات إسرائيلية،         
االستخبارات، فيما ال يعد توني بلير بأي بطل يقدم حياته، بعد أن ضحى بحياة جنود بريطانيين فـي العـراق                    

  .وأفغانستان بشكل يثير الغضب
ولكن في الوقت الذي كان فيه كبار الساسة اآلخرون في أوروبا يترددون خالله هذا األسـبوع، قالـت شـبكة                    

ي سي العالمية إن األوروبيين يبدو أنهم مستعدون للكالم وليس للفعل، بعبارة أخرى فإن الـدول                تلفزيون بي ب  
  .األوروبية التي ترددت في المساهمة في اليونيفيل دول جبانة ال تساند المبادئ األوروبية

ن األخيـر   تلك المبادئ، كما يتضح اآلن، يفترض أن تكون التضحية بحياة جنودها في سبيل قرار مجلس األم               
  .في نيويورك، لكن بي بي سي مخطئة تماما) بمساهمة بريطانية(الذي أعدته أمريكا وفرنسا 

األوروبيون ليسوا قلقين من خسائر عسكرية أو من تفويض غير واضح، كان لديهم الكثير من كال األمرين في                  
  .البوسنة

 - لها عالقة بوعد بلفور أو اتفاقية سايكس         إن ما يحدث في أوروبا هو أن عددا متزايدا من الدول التي لم يكن             
 جميعهـا فـي     1982 أو حـرب     1973، أو حرب    1967 في الشرق األوسط أو حرب       1948بيكو أو حرب    

، 2006 والقصف األخير للبنـان عـام        1996 وعام   1993الشرق األوسط، أو القصف اإلسرائيلي للبنان عام        
  .يف األوساخ بعد هذه الحروب القذرة بين إسرائيل والعربوالغزو المصغر للجنوب اللبناني قد تعبت من تنظ

، )الهولوكوسـت (معظم أوروبا لم يكن لها عالقة بوعد بلفور، معظم أوروبا كان لها دور في المحرقة اليهودية                
لكن السنين تمضي، واألجيال التي يطلب منها اآلن الذهاب إلى الشرق األوسط ال يشعر حتى آبـاؤهم بالـذنب          

دة اليهود في أوروبا، األوروبيون تعبوا من أن يطلب منهم التكفير عن ذنوب أجدادهم، ربما حان الوقت                 تجاه إبا 
  .لإلسرائيليين والعرب ليدفعوا ثمن حروبهم

ليس هناك ما هو ال أخالقي في هذا، يدعي الرئيس بوش أن اإلسرائيليين انتصروا في حربهم ضد حـزب اهللا                    
  .ان، ولكن اإلسرائيليين أنفسهم ال يدعون هذاوأضعفوا مؤيديه في سوريا وإير

 وبالتأكيد الجيش اللبنـاني المـسكين بتحقيـق جميـع           - وربما األتراك    -واآلن يفترض أن يقوم األوروبيون      
 كما سيفعلون بالتأكيد ألن الناتو لن يخوض حربا ضد اإلسـالم            -األهداف اإلسرائيلية الفاشلة، وعندما يفشلون      

  .بالتخلي عن إسرائيل المسكينة ستتهمهم إسرائيل -
سوف تذكر إسرائيل الفرنسيين بأن حكومة فيشي الفرنسية سلمت اليهود والفرنسيين إلى النازيين، وسـيذكرون               
البلجيكيين أن نصف بلدهم كان مؤيدا للنازية، وسيذكرون اإليطاليين أنهم انتخبوا الفاشية، وسيذكرون اإلسـبان               

  .أن الجنرال فرانكو كان فاشيا
 ومن هم المنتـصرون؟، سـوريا       -وسيجلس العرب بصمت وهم يشاهدون األوروبيين يخونونهم مرة أخرى          

  . وكل أولئك الغاضبين بسبب ظلم ونفاق ديموقراطيتنا-وإيران 
  30/8/2006الوطن السعودية 
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  !مرجعية وطنية... عبد ربه  .82
  إبراهيم حّمامي.د

ه ولو سطر واحد، أو أن يرد عليه، فالرد على أمثاله هو تكبيـر       ال يستحق عبد ربه الفاشل سياسياً أن يكتب عن        
لصغار تجاوزهم الشعب الفلسطيني، لكن ولألسف الشديد تتمسك به القيادة المزعومة بزعامة عّباس وتقّربـه،               
وتغدق عليه األلفاظ والصفات، من ناطق باسم اللجنة التنفيذية لممثل الرئيس وغيرها، حتى صدق هذا الـشيء                 

ه، وعّين نفسه ناطقاً باسم الشعب الفلسطيني ليخرج علينا كل يوم بتفاهات تزيده صغراً وسقوطاً، وهو مـا                  نفس
  .يستدعي التوقف

عبد ربه هذا يا سادة ال يعيش إال من خالل اإلنشقاق والتشتت، وال تتفتح قريحته إال لغرض الفرقة والفتنة، وال                    
 ربه هذا هو أحد أوضح األمثلة على كواهين فلـسطين ممـن             ينتعش إى من خالل األكاذيب واألراجيف، عبد      

  .باعوا ضمائرهم استرضاء لمحتل لن يرضى عنهم ولو تمسحوا بأحذيته النجسة
لست بصدد التجريح أو التعدي لكني بصدد توثيق تاريخي لشخصية من كواهين فلسطين سقطت بكـل معنـى                  

سمون باسماء ناطق رسمي ومن مهامهم محاولة ستر        الكلمة، وهو ما قد ال يعجب البعض من كواهين أصغر يت          
عيوب الفاشلين من ساسة العهر السياسي، لكن وكما أكرر دائماً، من يرتضي لنفسه الذلة والمهانة ال يلومن إال                  
نفسه، خاصة أن ما سأسوقه يثبت المدى الذي وصل إليه المدعو عبد ربه ومحاوالته المستميتة لـشق الـصف              

 كل ما يستطيع خدمة ألسياد له استمتع معهم بالسباحة واللهو في منتجعات البحـر الميـت                 الفلسطيني، بل لشق  
  .وسويسرا ومن أموال الشعب الفلسطيني، ليبيع هذا الشعب في سوق النخاسة

محطات سوداء، وتاريخ أسود هو محصلة تاريخ عبد ربه الذي ال يمثل حتى نفسه، فما بالكم وهو يقف اليـوم                    
ان رد الحكومة وناطقها يمثل تطاوال على دور اللجنة التنفيذية بصفتي عضوا فيهـا               :نظيرهويقول بصلف قل    

  .ومن أقدم أعضائها حيث تمثل القيادة الفلسطينية العليا ومرجعية الحكومة ورئيسها وسائر اعضائها
وتـصحيح  ورأى عبد ربه ان رد الحكومة يشكل محاولة لتعطيل حقه وواجبه بحكم موقعه في نقـد الحكومـة                   

  مسارها او نقد مسار أي فصيل او هيئة أو شخصية عامة، أي دور وأي حق باهللا عليكم؟
أي تمثيل وأي مرجعية وأي نضال يتحدث عنه، التهمني اليوم الخالفات بين فتح أو حماس، ولـست بـصدد                   

هو أن من كان سـبباً        مراجعة برامج هذه الفئة التي تطالب باالنبطاح، أو تلك المتمسكة بالثوابت، لكن ما يهم               
في فقدان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحترامها وتمثيلها، يقف اليوم ليقـول أنـا هـي اللجنـة                   

تباً لهكذا لجنة ومنظمة تقبل بهـذا الـشيء         ! التنفيذية، أنا المرجعية، أنا األقدم وأنا األصل، أنا الرقيب، أنا األنا          
  .متحدثاً باسمها

فكر أحد بالدفاع عن عبد ربه كما فعل الناطق باسم فتح في الضفة العربيـة جمـال نـزال بتـاريخ                     قبل أن ي  
ف، .ت. ويضيف عدا ذلك، هو عضو فـي تنفيذيـة م          ،ان عبد ربه سياسي ذكي موهوب     :  قائالً 19/06/2006

ر حالة سـتل     وكس ،يفكر خارج الصندوق ويحاول بنظرات يقوم بها خارج القوالب المألوفة كسر االمر الواقع            
 مـضيفا انـه يبـادر       ،ميت، التي يحاول ان يفرضها علينا الجانب االسرائيلي في لعبة شطرنج يتفوقون بهـا             

بمناورات سياسية موفقة في بعض االحيان ليعرض بديال فلسطينيا عن سياسة االحتالل واالضطهاد االسرائيلية              
وقبل التهجم على ما    . ة واحدة في تاريخ عبد ربه     والهروب من الال مفاوضات وكنت أتمنى أن يعدد نزال ايجابي         

  .أقول، لنقرأ ما يلي، ومن بعدها نقرر إن كان عبد ربه يستحق الدفاع عنه
رأس االنشقاق دون منازع، والراقص على حبال الخمسة بلدي بحـسب رأي دحـالن فـي شـريطه                    •

لمن يدفع أكثر، فمن صـفوف حركـة        الفضيحة، والمتلون بكل ألوان الطيف في سبيل المنصب، الناقل لوالئه           
، ليصبح مساعداً لنايف    1969القوميين العرب إلى أحضان الجبهة الشعبية، ومنها إلى الجبهة الديمقراطية عام            

ويصبح أمينه العام، إلى طـرده      ) فدا( ويؤسس التحاد الديمقراطي الفلسطيني      1991حواتمة، ولينقلب عليه عام     
 وفي مقابلـة مـع موقـع        10/03/2006 باسم حركة فتح ليعلن وأمام المأل في         وتحوله ناطقاً رسمياً  ) فدا(من  
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الفلسطينية أن فتح ال تستطيع أن تقبل المشاركة في حكومة وفق برنامج حركة حماس الذي سيؤدي إلى عزلـة                   
. الشعب الفلسطيني والى خسارة كثير من المكاسب التي حققناها وإلى تراجع اإلعتراف الـدولي بالفلـسطينيين               

وأضاف في مقابلة معه أن الحركة ترفض بشدة مشروع حماس ألنه سوف يقدم خدمة لخطة أولمرت، وليكرر                 
  .ذلك باسم فتح وبعد يومين في لقاء مع إذاعة سوا األمريكية

بائع وسمسار للقضية الفلسطينية من الطراز األول، ومنذ ما قبل أوسلو، وهو ما استوجب وقفـة مـن                    •
 وفي معرض تعليقه على الغاء محاضرة في مجلس         1989 في لقاء مع صحيفة القبس عام        الراحل ادوارد سعيد  

رئيس اللجنة السياسية فى المجلس     (العالقات الخارجية األمريكية محمالُ الفشل إلى ياسر عبد ربه ونبيل شعت            
 المـدعوة دروا  ألنهما فى تصوره اعتمدا وسطاء يعملون لحزب العمل اإلسرائيلي مثل) الوطني في ذلك الوقت  

كاس التي تعمل لصالح أبا ايبان وزير الخارجية اإلسرائيلي االسبق وقد اعتبر إدوارد سعيد هذا الفشل غلطـة                  
  . مأساوية وحمقاء

من أكبر مهندسي اتفاقات التفريط والتنازل، من وثيقته مع بيلـين، إلـى المفاوضـات الـسرية فـي                     •
 01/12/2003، إلى وثيقة جنيف فـي       03/06/2000ياة بتاريخ   استوكهولم والتي نشرت تفاصيلها صحيفة الح     

وما أدراك ما وثيقة جنيف، تلك الوثيقة الجريمة التي طار يروج لها من طوكيو إلى جنيف مروراً بالعديد مـن                    
العواصم وانتهاءاً على شاطيء البحر الميت بانتظار حفل التوقيع، ليمزق الشعب ويلغي ثلثيـه مقابـل هـدايا                  

ن يوسي بيلين على الشاشات، وهو من عراّبي باقي االتفاقات المهينة وتكفي شهادة رئيسه عّباس في                وقبالت م 
ياسر عرفات ومحمود عبـاس     : كتابه طريق أوسلو الذي ذكر فيه أن السرية اقتصرت تفاصيلها على ثالثة هم            

  .وياسر عبد ربه
-3-23يم الـصحفيين الـسبت      كاذب من الطراز األول دون خجل فمن تصريحه في خالل حفل لتكر             •

 أن الفلسطينيين لن يقبلوا أي قرار تصدره القمة العربية المقلبة في بيروت إذا تغيب الرئيس الفلـسطيني                  2002
ياسر عرفات عن حضورها وأنه لن نقبل أن يتخذ قرار حول مستقبل فلسطين ومصير شعبها ونحن غـائبون،                  

 تكون قراراتها الخاصة بفلسطين ناقصة، بل عديمـة المعنـى    وإن لم يذهب الرئيس عرفات إلى قمة بيروت فس        
لن نقبل أي قرار مهما كانت درجة توافقه مع مصالحنا الوطنيـة وحقوقنـا وقـضايانا،                : وليضيف بنبرة حادة  

ويجب أن يدرك العالم بأسره أن عصر الوصاية قد ولّى، حتى الوصاية الشقيقة الحنونة، من هذا كله إلى حـد                    
الجديدة بالتساوق مع مخططات أولمرت ألنها ال تقبل الشرعية الدولية والعربيـة التـي سـبق       وصفه للحكومة   

مبادرة السالم العربيـة لهـا      : 04/06/2006ورفضها وليصرح في برنامج بنوراما على قناة العربية بتاريخ          
حلت قضايا الالجئـين    أهمية استثنائية ألنها حّددت ألول مرة موقف عربي يقول أنه إذا انسحبت إسرائيل وإذا               

الفلسطينيين وفق الشرعية الدولية فالدول العربية جميعها مستعدة لكي تقيم عالقات سالم مـع إسـرائيل، هـذا                  
  !الموقف نحن ملتزمون به فلسطينياً

منافق ال مثيل له فهو من تاجر بما سمي وثيقة األسرى ومأل الدنيا صراخاً من أجل حكومـة وحـدة                      •
 في برنامج   31/05/2006على تعليمات عّباس باالستفتاء ويعلن جاهزيته له في تصريح يوم           وطنية ليلوح بناء    

واجه الصحافة الذي تقيمه وزارة االعالم وحتى انتهاء جلسات الحوار الوطني، وليقول في لقاء مـع صـحيفة                  
ليلة القادمة، لكن ليس     أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خالل األيام الق        22/06/2006الجارديان البريطانية نشر في     

 أن  حكومـة     27/08/2006قبل حل الخالف حول انشاء حكومة وحدة وطنية ليعود ويعلن قبل ايام وبتـاريخ               
الوحدة أكذوبة يجب العمل على وقفها، و ان ال أحد فلسطينيا يريد حكومة وحدة وطنية، وانما هم يقولون ذلـك                    

 ربه استمرارا لالكذوبة يقولون تارة انهم يريدون حكومـة  النهم يريدون كسب المزيد من الوقت فقط  ليضيف        
  فصائل، وتارة يقولون انهم يريدون حكومة كفاءات

 في صحيفة   19/10/1989واهم غارق في األحالم، يظن نفسه نبض الشارع الفلسطيني فتارة يعلن في               •
 قرارات المجلس الـوطني تـستهدف       البيان االماراتية أن المرونة التكتيتكية في الوقف الفلسطيني المستند إلى         
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 أن الشعب الفلسطيني ال يتمـسك       21/11/2002، وتارة يعلن في     !كسب الرأي العام العالمي ومنه االمريكاني     
، وتارة أخرى يقول في برنامج بانوراما المذكور الجمهور الفلسطيني عندما صّوت صـدقني لـم                !بحق العودة 

ت من أجل اعتبارات داخلية فلسطينية والتصويت الـسياسي كـان           يصوت تأييداً لبرنامج حماس السياسي، صوّ     
ان رد  : التصويت لبرنامج الرئيس أبو مازن، ولينصب نفسه اليوم مرجعية مقدسة ال يجوز المساس بها ويعلن              

الحكومة وناطقها يمثل تطاوال على دور اللجنة التنفيذية بصفتي عضوا فيها ومن أقدم أعضائها حيـث تمثـل                  
  فلسطينية العليا ومرجعية الحكومة ورئيسها وسائر اعضائهاالقيادة ال

وقح بشكل غير مسبوق فهو يبدي اعجابه بالنموذج اللبناني وبرئيس الحكومة اللبناني فـؤاد الـسنيورة             •
 علينا أن نحذو حذو االخوة في الحكومة اللبنانيـة          16/08/2006يوم  ) صوت فلسطين (ليعلن في حديث الذاعة     

واقعيا متفق عليه لحل القضية الفلسطينية، لنثبت للعالم أننا قادرون على إدارة شؤوننا الداخليـة               ونقدم برنامجا   
وإقامة الدولة الفلسطينية وبالتالي تفنيد االدعاءات االسرائيلية بغياب الشريك الفلسطيني وقال يجـب أن نتقـدم                

ن، رؤية موحدة للرئاسة والحكومة، وهـو       نحن للعالم ونقول إن هذا هو برنامجنا للحل وهذه رؤيتنا كفلسطينيي          
 12/03/2006الذي سبق وطعن الحكومة الفلسطينية أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة منها ما صرح به في                  

بأن  حركة فتح ترفض بشدة مشروع حماس ألنه سوف يقدم خدمة لخطة أولمـرت، وبأنـه يبـدو أن خطـة                      
وهو الذي سبق وصرح أنه ال يحق للحكومة جمع األموال          أولمرت وخطة حماس تلتقيان مع بعضهما البعض،        

كيفما أرادت في معرض تعليقه على إدخال األموال إلى الداخل الفلسطيني عبر معبر رفح، وهو الذي حّمل يوم                  
 كال من إسرائيل ورئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية على حد سواء، بوضـع العوائـق                19/08/2006

   حكومة وحدة وطنية فلسطينيةوالعراقيل أمام تشكيل
-توتري تحريضي يحاول اثارة الفتن بكل الطرق، بل والدعاية والترويج لحـرب أهليـة فلـسطينية                 •

 استغرب عبد ربه التالعب بالمصطلحات من حيث        31/05/2006فلسطينية ففي برنامج واجه الصحافة بتاريخ       
ل باننا ال نعرف الحرب االهليـة اسـتذكروا معـي           ان الفلسطينيون بعيدون عن الحر االهلية ومتسائال من قا        

الحرب االهلية في لبنان والتي استمرت خمسة عشر عاما، رغم أنه سبق وأقر بحجم الحصار علـى الـشعب                   
نحاول أن نخفف من تأثير هذه األزمة في        :  ليقول 13/04/2006الفلسطيني في تصريح ل صوت فلسطين في        

سبق لنا أن واجهنا إجراءات من هذا النوع ربمـا خـالل الثالثـين سـنة                المجتمع الفلسطيني، في الواقع لم ي     
الماضية، فقد كانت هناك مراحل تمر علينا من الحصار والتضييق، لكننا لم نشهد حصاراً مماثالً أو شبيهاً لكل                  

ـ    :  هذا الحصار الذي نمر به اليوم، ليستدرك دوره في التوتير والتحريض المبطن ويضيف             ي إن الـسياسة الت
تنتهجها حكومة حماس يمكن أن تجلب مخاطر كبيرة، ليس فقط على دور الحكومـة، وإنمـا علـى المجتمـع              

  والشعب الفلسطيني بأسره
مرّوج لإلحتالل مجّرم لشعبه، وهو من خرج على شاشات التلفاز باسم السالم فـي عـامين متتـالين                    •
عب الفلسطيني للكف عن العنف واالرهـاب،       ليوجه رسائل للمحتل يبشره بالسالم وليدعو الش      ) 2004-2005(

، وحقهم في 1948وفي نفس الوقت ومن خالل وثيقته الجريمة وثيقة جنيف يؤكد على الطابع اليهودي لفلسطين              
العيش بأمن وأمانم دون عنف وتفجير ودون أن يدين االحتالل بكلمة واحدة، وربما كان من أكثـر األوصـاف         

انه نموذج المثقف الذي يقبل القسمة على كـل األرقـام والجهـات،             :  خالد بركات انطباقاً عليه ما قاله الكاتب      
ويدافع عن اتفاقياته الكثيرة مع العدو اكثر من دفاعه عن المخيم وعودة الالجئين، بل انه يدافع عن حصته في                    

م ت  (نية و   صفقة شارك فيها على حساب المخيم والالجئين، وعبد ربه، مثل غيره من مثقفي السلطة الفلـسطي               
 –ثـم مـع فـتح       ) م ت ف  (، كان مع الثورة، ثم صار مع اليسار الثوري ثم انقلب عليه وصار مع قيادة                )ف

عرفات، ثم مع عرفات بال فتح، وفي الحقيقة انه لم ينقلب على أحد بل ظل ينط مـن تيـار آلخـر بحـسب                        
؟ ويذكر الـشاعر الفلـسطيني      !المصلحة الشخصية ومن يدفع له اكثر، ليضيف  جنيف سيئة الصيت والسمعة           

المعروف عز الدين المناصرة، كيف كان الشهيد غسان كنفاني يرفض نشر قصائد ياسر عبد ربه حـين كـان                   
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، وحين سأله المناصرة عن السبب قال لـه         )الهدف(األخير في القاهرة، وكان كنفاني يرأس هيئة تحرير مجلة          
وكـأن كنفـاني أراد أن      ..  ن أجل الشعر يا مناصرة    هذا رجل يكتب الشعر من أجل فلسطين وليس م        : غسان
أن حب الوطن ال يؤكده مديح الوطن، بل تؤكده ممارسة ثورية واعية تدافع عـن اإلنـسان والـوطن                   : يقول

وبين مفهوم الوطن النقيض، شربت غولدا مائير نخب استشهاد غسان كنفاني بينمـا شـرب               . والثقافة المقاومة 
تخيلوا؟ ياسر عبد ربه يقرض الشعر؟      ! وآخرون نخب اتفاق أوسلو ووثيقة جنيف     الصهيوني بيرز مع عبد ربه      

  ! هذه مهزلة.. أن بإمكانه أن يقرض أي شيء إال الشعر
هذا غيض من فيض الصفحات السوداء في تاريخ هذا االفاشل المتاجر، ورغم ذلك قّربه عرفات، ورفعه عباس                 

 اليوم باسم النضال والمرجعية، فهل هذا من يرتضيه شـعب           بدالً من مقاضاته وطرده شر طردة، ليخرج علينا       
فلسطين البطل ممثالً له وهل هذه هي اللجنة التنفيذية لمنظمة تدعي تمثيل الشعب الفلسطيني وهي تحوي أمثال                 

  المدعو عبد ربه؟
يبـاً   وتعق 21/11/2006من أصدق ما قرأت ما صرح به مدير مركز العودة الفلسطيني السيد ماجد الزير في                

على تفوهات عبد ربه حول حق العودة نعتقد أنه ال يستحق أن يكون مسئوال، ال فـي الـسلطة، وال فـي أي                       
مؤسسة من مؤسسات الشعب الفلسطيني، معنية بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين، والمضي قدما من أجل تحرير               

  .األرض المغتصبة، من يصرح مثل هذه التصريحات
. هذا دعوة إلقالة الوزير عبد ربه من منصبه؟ أجاب الزير مـن دون تـردد طبعـاً         وحين سئل هل يعني قوله      

مرة أخرى ال يستحق أن يكون مسئوال، ال في السلطة، وال في صفوف الشعب الفلـسطيني،                .. وأضاف مؤكداً   
عتيـد  من يتجرأ على ثوابت شعبنا ومقدساته، نعم هو ال يستحق إال مزابل التاريخ وهو الذي حصل مع حزبه ال                  

فقط % 0.5 على ثقة    12/12/2006الذي طرده فيما بعد في استطالعات الرأي بعد أوسلو مباشرة وتحديداً في             
  .من الرأي العام الفلسطيني

 من الحـوار المتـدن بتـاريخ        674ومن أجمل الرسائل التي وجهت لهذا الدعي ما كتبه عامر راشد في العدد              
همس في أذان السيد ياسر عبد ربه  أبو بشار  فال بأس أن أناديه               وأخيراً سأسمح لنفسي أن أ    :  06/12/2003

، أهمس لـه    ) ما في حدا أحسن من حدا       ( باللقب، فهو من  أبوات أوسلو  وكما يقول المثل الشعبي الفلسطيني             
زار  لماذا ال تطّلق عمل السياسة يا سيادة الوزير السابق وربما الالحق، أال تكفيك كل سـنوات  اإلسـتي                  : قائالً

من حقك أن ترتـاح، ومـن       . ف  . ت. ومن قبلها وبعدها التصاقك المستمر بكرسي دائرة اإلعالم الثقافة في م          
حقنا أن نرتاح منك قليالً، لماذا ال تتفرغ لكتابة مذكراتك كما جرت العادة عند من تحبهم في الـدول الغربيـة                     

روايـات والمجموعـات القصـصية واألفـالم        وأنت الضليع بتقليدهم، وال بأس أن تخرج علينا ببعض من  ال           
، ولعل من المفيد    )أم بشار (المتواضعة المستوى بأموال وزارة اإلعالم كتلك التي أتحفتنا بها زوجتك ليانة بدر             

أن أذكره بأن يستدرك ويضمن الوثيقة نصاً يمنع قدح المقامات العليا ليعطيه قوة القرار الدولي، فرغم وجـود                  
 قوانين السلطة فهذا ال يمنع بأن العديدين في رأس هرم السلطة على اختالف زاوية الرؤية                مثل هذا القانون في   

يسرهم قدح مقامه العالي وما يمثل، عندها قد يحسب أحدنا ألف حساب قبل أن يهاجم السيد عبد ربـه وأمثالـه             
وأقول لـه   . ني صهيون الذين ستمنحهم  إسرائيل لقب مواطني شرف من الدرجة األولى كبناة حقيقيين لهيكل ب             

دموع التماسيح التي تذرفونها أمام الكاميرات على معاناة شعبنا وتجعلون منها سبباً لتنـازالتكم              : ولفريقه أخيراً 
. لن تخفي حقيقة مشروعكم المدمر، وشعبنا سيفشله كما أفشل ما سبقه من مؤامرات، وإن غدا لناظره قريـب                   

ار يكفي مسمار صغير بيد فتى من فتيان جيل فارس عودة ومحمد الدرة             لقد جعلتم من أنفسكم مجرد بوالين اختب      
  . لتنفيسه

  : يتساءل فيه26/12/2003قبل أن أختم اقتبس فقرات من الكاتب عبد الرحيم نصار من مقال نشره بتاريخ 
لـى  يا إخوتـنا الكبار في حركة فتح، هل يستطيع ياسر عبد ربه أن يخرج إلى الشارع الفلسطيني ويتحـدث إ                  

ـًا؟      أنه أجبن من أن يفعل ذلك ولكنه يصول ويجـول ويبحلـق عبـر              ! الفلسطينيين عن وثيقة جنيف ويبقى حي



 

 43

ـًا ويردد كالببغاء ما تقوله الصحافة اإلسرائيلية عن عدم وجود أي حق لعـودة                  ـًا تافه الفضائيات ويقول كالم
ـًا أو ممـثال لهـم فـي أي          الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم، هل مثل هذا الصعلوك يحق له أن يك            ون فلسطيني

  محادثات أو مفاوضات مع إسرائيل؟
لكـي يفـاوض    .. يا إخوتـنا خذوا أي طفل فلسطيني فقد أباه أو أخاه أو هدم الصهاينة بيته وتركوه في العراء                

إسرائيل حول حقوقه ومصيره، إنه سيقول لإلسرائيليين غير الكالم الذي يقوله ياسر عبـد ربـه، جربـوا أن                   
فقد أصبحت النساء في هذا الزمن الـرديء        .. تأخذوا لمفاوضة إسرائيل أخت االستشهادية آيات األخرس مثال       

  !!أشرف كثيرا من الرجال النساء
رغم كل ذلك فاللوم كل اللوم على أبناء الشعب الفلسطيني الذين قبلوا وما زالوا يقبلون أشـباه الرجـال مـن                     

لدي على ايقاعات الوحدة ونص كما تصفها زعاماتهم، فمثل هـؤالء ال            كواهين فلسطين، من راقصي الخمسة ب     
مكان لهم بين شرفاء وأبطال شعبنا، وكل التبريرات التي تساق للسكوت عنهم ال تقنع طفل صغير، وحـسابهم                  
ومقاضاتهم وعقابهم يجب أن تكون اليوم قبل الغد، ال أن تترك لهم الساحة ليصولوا ويجولـوا ويهـددوا هـم                    

اضاة، سبحان اهللا كيف انقلبت األمور وصرنا نعيش زمن يهدد فيه من تلطخت اياديهم بـدماء وعـذابات                  بالمق
  .شعبنا بمقاضاة من عرفوا بالطهر والعفاف

لشعب فلسطين القرار وال شك لدي أن مصير هؤالء لن يكون إال كما كان مصير كـل                  هل أزيد، هل أضيف؟   
  . ين الجبناءال نامت أع .مفرط بائع سمسار عميل مجرم

30/8/2006  
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  30/8/2006الحياة الجديدة 


