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  مفتاح الحل في الشرق األوسطهي إقامة الدولة الفلسطينية : عباس وأنان يؤكدان .1

اتفق الرئيس محمود عبـاس وكـوفي       : وكاالتال ونقالً عن رام اهللا   من   31/8/2006األيام الفلسطينية   نشرت  
 فـي   عبـاس وقال   .دولة فلسطينية على مجمل الوضع في الشرق االوسط       انان على االهمية المصيرية القامة      

 إن األمن واالستقرار لن يتحققا في الشرق األوسـط فـي            :مؤتمر صحافي مشترك مع انان، في رام اهللا أمس        
سيتحقق األمن والسالم فقط عندما يستعيد الفلـسطينيون حقـوقهم          : غياب الدولة الفلسطينية المستقلة، وأضاف    

ة، وتحل مشكلة الالجئين وتطبق القرارات الدولية وتقام الدولة المـستقلة ذات الـسيادة وعاصـمتها                المشروع
واكد انان من جهته ضرورة إنهاء االحتالل لالراضي الفلسطينية وأن إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبـا                 .القدس

 بالضغط  أنانوطالب الرئيس    .إلى جنب مع إسرائيل هي مفتاح الحل لكل المشكالت في منطقة الشرق االوسط            
 آالف أسير آخرين يقبعون في الـسجون        10على الحكومة اإلسرائيلية إلطالق سراح النواب والوزراء وزهاء         

فليعلموا أيضاً أننـا نهـتم ألسـرانا        .. إذا كانت إسرائيل تهتم لجنديها األسير في غزة       . والمعتقالت اإلسرائيلية 
ة وحدة وطنية، قال عباس إنها يجب أن تضم كافة ألوان الطيف السياسي             وحول تشكيل حكوم   .ونوابنا ووزرائنا 

لقد أجرينا حوارا مهما مع السيد انان وبحثنا تطورات الوضع الخطير التي تعـيش      : وأضاف عباس  .الفلسطيني
 .لفيها االراضي الفلسطينية واللبنانية، والمنطقة بأسرها، وبحثنا سبل الخروج منها في ظل ممارسات االحـتال              
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أكدنا ضرورة وقف التوسع االستيطاني، وضرورة فك الحصار االقتـصادي، وإنهـاء إغـالق              :  عباس قالو
 أننا نبذل جهودا على المستويين العربي والدولي، من أجل الوصول لحل جذري لقـضية               : مؤكدا القول  .المعابر

نعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة     الشرق االوسط، وذلك بإعادة طرح القضية برمتها أمام مجلس االمن، أثناء ا           
يجب : وقال انان إنه اطلع على االوضاع السياسية واالقتصادية في االراضي الفلسطينية، مضيفا            .لالمم المتحدة 

وقال إنه طالـب القـادة       .أال ننسى معاناة الشعب الفلسطيني وأننا نسعى الحالل السالم في المنطقة وفي لبنان            
على إسرائيل أن :  التقى بهم بوقف قتل الفلسطينيين ووقف التوغالت في قطاع غزة، مضيفا        االسرائيليين بعد أن  

ودعا  .ترفع الحصار عن غزة، وعليها أن تفتح نقاط الحدود والمعابر ليس فقط للبضائع ولكن أيضا للمسافرين               
 الـصواريخ محليـة    إلى إطالق النواب والوزراء المعتقلين وإطالق سراح الجندي األسير ووقف إطـالق        نأنا

  .وأعلن انان تأييده لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية .الصنع باتجاه إسرائيل
 قال مقربون من اللقاء بـين عبـاس         :رام اهللا محمد يونس    نقالً عن مراسلها في      31/8/2006الحياة  وأضافت  

. على المسار الفلـسطيني   وانان ان االخير ابلغ عباس انه طالب الجانب االسرائيلي بايجاد اطار سياسي للتقدم              
. ونقل عنه مصدر مطلع قوله انه ابلغ اولمرت ان التحرك في الجانب الفلسطيني سيؤدي الى التحرك في لبنان                 

كما طالبه بتحويل جزء من اموال الضرائب والجمارك الفلسطينية المحتجزة من اجل حل مشكلة الكهرباء فـي                 
  .قطاع غزة

  
  ن األساس للرأسالخارجية بحاجة لتنظيف م: الزهار .2

محمود . وجه وزير الخارجية الفلسطيني د     :غزة فتحي صباح  نقالً عن مراسلها في      31/8/2006الحياة  نشرت  
الزهار انتقادات شديدة الى الحكومات الفلسطينية السابقة التي شكلتها حركة فتح، وقـال ان وزارة الخارجيـة                 

لث الموازنة العامة ينفق على رواتب موظفي االجهـزة         بحاجة الى تنظيف من األساس الى الرأس، مضيفاً ان ث         
وتحدث الزهار في لقاء مع عدد من مراسلي الصحف المحلية والعربية،           . االمنية التي وصفها بأنها غير منتجة     

عن الفساد المالي واالداري بصراحة غير مسبوقة، مستعيناً باالرقام واالسماء، فقال ان الحكومة الحالية تسلمت               
 مليونا، وحسابات مكـشوفة للبنـوك       1061 مليون دوالر، منها ديون خارجية بقيمة        1772 تبلغ قيمتها    مديونية

 مليونـا، ونفقـات     66 مليونا، وفوائد واقساطاً للبنوك ايضا بقيمـة         550العاملة في االراضي الفلسطينية بقيمة      
 ان رواتب موظفي االجهزة االمنية      :لوقا . مليونا، واصفاً هذا الوضع بأنه كارثة مالية حقيقية        95اخرى بقيمة   

 مليون من الموازنة الشهرية للسلطة والبالغة       53.1 يونيو الماضي نحو     /بلغت خالل حزيران  )  الفاً 78عددهم  (
 الفصائل المنضوية تحت    :واضاف ان . ن ثلث الموازنة يذهب الى جهاز غير منتج       أ : مليونا، معتبرا  150نحو  

 تتلقـى الـساحات     : مليون دوالر، في حـين     4.1غاً مالياً سنوياً تبلغ قيمته نحو       لواء منظمة التحرير تتلقى مبل    
 64واشـار الـى ان رواتـب     .  مليون مخصصة لساحة لبنان    2.5 مليون سنويا، منها نحو      3.9الخارجية نحو   

وللخروج من االزمة، دعا الـى ترشـيد     .  الف دوالر شهريا   323سفيرا وممثال لفلسطين عبر العالم تصل الى        
 الزهار ان هذه الوزارة تحولت في الخـارج         عتبروا .النفقات ورفع المشنقة التي وضعتها اسرائيل على رقابنا       

 في المئة   99وقال ان   . الى أوكار تسيء الى الشعب الفلسطيني، في اشارة الى السفارات والممثليات الفلسطينية           
 لـم يحـصلوا     100، منهم   ) اشارة الى فتح   في( من لون واحد     400من موظفي وزارة الخارجية البالغ عددهم       

احمد صبح واحال ملفه على     .وكشف انه أوقف عن العمل وكيل وزارة الخارجية د        . على شهادة الثانوية العامة   
واضاف انـه اوقـف     . النائب العام للتحقيق معه لالشتباه باختالس اموال من منحة مالية قدمتها تركيا للوزارة            

ابراهيم خريشة عن العمل وشكل لجنة تحقيق معه في شأن مخالفات اداريـة فـي               السفير في وزارة الخارجية     
وعن االنتقادات الموجهة الى الحكومة التي يرأسها هنية، قـال           .الوزارة، ومنها محاولة االنقالب على الوزير     

النـاس  هذه الحكومة جابت جهنم الحمراء، في اشارة الى انتقادات بأنهـا أتـت علـى                : الزهار بلهجة تهكمية  
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في لبنـان ال أحـد      : وقال بنبرة حادة  . لماذا؟ أألنها تهدد المشروع االستراتيجي االسرائيلي     : وتساءل. بالويالت
لكن لدينا من يحمل المقاومـة او       : اصبح االتهام يوجه الى اسرائيل، مستدركاً     ... يوجه اتهامات الى حزب اهللا    

 اخيرا لحل السلطة، واصفاً هذه الدعوات بأنها كـالم          واعلن رفضه الدعوات التي اطلقت    . الحكومة المسؤولية 
 الرئاسة لم توضح    :وقال ان . هل تعني هذه الدعوات حل الرئاسة ام الحكومة ام االثنتين معاً؟          : وتساءل. خطير

  .موقفها من هذه الدعوات
 أمـس،   الزهـار أبـرز   . أن د  غزة رائد الفـي   نقالً عن مراسلها في      31/8/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  

مجموعة قال إنها وثائق رسمية، أظهر بعضها أن نسبة كبيرة من األموال تذهب للفـصائل التابعـة لمنظمـة                   
 .التحرير، والمنظمات األهلية غير الحكومية التابعة لحركة فتح، وآخر مخصص لما يعرف بالساحات الخارجية             

إن : ومة الحالية التي شكلتها حماس، وقـال      وقارن الزهار بين الحكومات السابقة التي كانت ترأسها فتح والحك         
 آالف دوالر أمريكي، في حين أن الوزير والنائب حالياً لم يتلقيا          3الوزير والنائب كانا يتلقيان راتباً شهرياً قدره        

وحول االتهامات الموجهة للحكومـة      .ومرتين فقط منذ تشكيل الحكومة    )  دوالراً 330نحو  ( شيكل   1500سوى  
منهم % 99 موظف   400قصاء الوظيفي، ضرب الزهار مثالً بوزارة الخارجية التي تضم نحو           بأنها تمارس اال  

 موظفين في شواغر الوزارة بحاجة لهم، الفتاً إلى ان          4من المحسوبين على فتح، في حين انه لم يوظف سوى           
قوقهم، بـسبب    عاماً من ح   12الحكومة الحالية وظفت عدداً من المحسوبين على حماس ممن حرموا على مدار             

ما يعرف ب السالمة األمنية التي كانت تقصي من ينتمون إلى الحركة، لكن الحكومة قصرت هذه السالمة اآلن                  
  .على العمالء وأصحاب القضايا الجنائية

الزهار الى أن بعض وسائل االعالم الخاصـة التـي     .داشار  : غزةمن   31/8/2006الشرق األوسط   وأضافت  
سطينية تحصل على مخصصات من موازنة السلطة، معتبراً أن ذلك من مظاهر الفـساد              تخدم اطرافا سياسية فل   

واتهم الزهار فاروق القدومي بتحريض موظفي وزارة الخارجيـة علـى عـدم االنـصياع               . المالي واالداري 
لتعليماته، على اعتبار أن المسؤولية عن العالقات الخارجية هي من اختصاص منظمة التحريـر ولـيس مـن                  

اص الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن القدومي بعث برسائل بهذا المعنـى الـى مـوظفي الخارجيـة                  اختص
واكد الزهار أن الحرب التي تواجهها الحكومة الفلسطينية تأتي بسبب رفضها تقديم تنازالت سياسية              . الفلسطينية

تبه المؤقت في مدينـة غـزة،       وفي حديث مع عدد من الصحافيين في مك       . لكل من اسرائيل والواليات المتحدة    
اوضح الزهار أن حكومته ستخوض نضاالً من أجل تغيير االتفاقيات التي وقعتها الحكومات الفلسطينية السابقة،               

  .والتي وصفها بأنها سيف مسلط على رقبة المواطن الفلسطيني، ال سيما اتفاقية تشغيل معبر رفح
الزهار أكد ضرورة ترشيد    . إلى أن د   حامد جاد لها في غزة    نقالً عن مراس   31/8/2006الغد األردنية   وأشارت  

اإلنفاق كي يتم النهوض باالقتصاد الفلسطيني الفتاً الى أن لدى حكومته عدة مشاريع في الخارج تـدر سـنوياً                   
  . مليون دوالر300أكثر من 
فضه لمحـاوالت    جدد الزهار ر   :غزة سمير حمتو  نقالً عن مراسلها في      31/8/2006الحياة الجديدة   وجاء في   

مـنهم ال   % 25 موظف   400البعض تسخير قضية الرواتب ضد المصلحة الوطنية، مشيرا الى ان وزارته بها             
وتطرق  الزهار إلى االوضاع المالية للحكومة والرواتب الشهرية للمؤسسات           .يوجد معهم شهادة الثانوية العامة    

 1,08 شـيقالً، أي     4,753,453ي رواتب المؤسسات    في غزة تبلغ صاف   : التابعة لديوان الموظفين العام، وقال    
 دوالر، والمجمـوع    688,000 شيقل، أي    2,781,858مليون دوالر، بينما تبلغ رواتب المؤسسات في الضفة         

وأشار الزهار إلى أن الحكومة تسلمت عملها منـذ خمـسة            . مليون دوالر  1,696 شيقل ويساوي    7,535,311
 مليون دوالر، خالل شهور     102,2ة التي دفعت خالل هذه الفترة بلغت        شهور فقط موضحا أن الرواتب الشهري     

، ومـا  %51 مليون شيقل  تمثل 230ونوه إلى أن ما تم دفعه خالل شهر مارس   .آذار ونيسان وايار الماضية  
 مليون شيقل وتمثل    266، وما تم دفعه عن شهر مايو          %55 مليون شيقل وتمثل     258تم دفعه عن شهر ابريل      
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 75وأشار الزهار، إلى أن االتحاد العام لطلبة فلسطين ميزانيته           .من المستحقات % 55,9النسبة الكلية   ، و 59%
  .ألف شيقل شهريا، وما زال يرأسه إبراهيم خريشة السفير في الخارجية الموقوف عن العمل

المالية، مشيراً إلى أن    أوال تزويد الموارد    : وحول كيفية النهوض باالقتصاد، حدد الزهار ثالث نقاط لذلك، وقال         
الحكومة استطاعت أن تعمل شيئاً في هذا المجال، فعلى سبيل المثال التزمت الكويـت بـدفع حـصص مـن                    
المستحقات التي كانت عليها لشعبنا، وليبيا لم تكن تدفع واآلن دفعت خمسين مليون دوالر وباكـستان أعطتنـا                  

واعتبر الزهار، أن فتح معبر رفح هو        .وغيرها من الدول   مليون دوالر،    50ثالثة ماليين دوالر، إيران دفعت      
 .مشروع وطني ومعركة حقيقية يجب أن يخوضها شعبنا موحداً، ألن فتحه يعني فتح كـل أبـواب االسـتثمار     

واستهجن الزهار، اتهام وزارته بممارسة سياسية اإلقصاء واإلحالل، متسائالً عن أسماء من طردوا من وزارة               
  .يه المهامالخارجية منذ تول

  
   بحكومة وحدة وطنية  طالبي اإلسالميالعمل : لبنان .3

 ضرورة تشكيل حكومة وحـدة       في بيان إلى    في لبنان برئاسة الداعية فتحي يكن      اإلسالميجبهة العمل   ل دعت  
، )منبر الوحدة الوطنية  (لثة  الوطني الحر، والقوة الثا     الفاعلة على األرض، والتيار    اإلسالميةوطنية تضم القوى    

واألحزاب الوطنية، إلخراج البالد من النفق السياسي المظلم الذي تعيشه ومن حدة التجاذبـات والـصراعات                
وشددت على أهمية الحفاظ على السلم األهلي والمحافظة على صـيغة العـيش             ،   المتزايدة واإلعالميةالسياسية  

الستقرار الداخلي في البالد، والتفرغ إلفـشال أي محاولـة أو           المشترك ورفض أي محاولة لزعزعة األمن وا      
  . العمق اللبناني بعد فشله عسكريا في تحقيق ذلكإلى العدو الصهيوني للعودة إليهاوسيلة قد يلجأ 

  31/8/2006المستقبل 
 

  قوات دولية على حدود سوريا  لبنان رفض طلباً أميركياً بنشر .4
 الموضوع الذي طرح خالل اجتماعه إلى مساعد وزيرة          أن اني الياس المر   وزير الدفاع اللبن   أوضح: أييو بي   

،  عدد من عناصر القوات الدولية إلى البقاع شـرق لبنـان           إرسالكان  ، أمس،   الخارجية األميركية ديفيد وولش   
ـ  الجيش اللبناني لـيس فـي حاجـة          أنكان جوابي واضحا جدا حول هذا الموضوع، وهو         : وقال  أو ةلثالثمائ

وال ليراقب عمله، الن الجيش اللبناني لديـه          المتحدة في البقاع ليترأسه،    األمم أللف عسكري من     أو ةئلخمسما
 اتخاذ قـرار    توصلنا في النتيجة إلى   : وأضاف.  ويقوم بواجبه وال يمكن وضع ناطور عليه       أرضهسياسته على   

 . هذه المنطقةإلى المتحدة األمم عسكر من إرسالفي مجلس الوزراء بعدم 
  31/8/2006بيان ال

  
  الحزب بتعهداته  التزام   يؤكدفنيش .5

 جانب  إلى الحزب سيلتزم بكل ما يعلنه من تعهدات، وسيعمل          أنقال وزير الطاقة اللبناني محمد فنيش       : بيروت
 إسرائيل بالبنيـة    ألحقتهورفض تحميل المقاومة مسؤولية الدمار الذي        . اعمار ما تهدم   إعادةالحكومة من أجل    

نـه  إوقال فنيش   . للبنانية، متسائالً ما إذا كان المطلوب خضوع لبنان للشروط واإلمالءات اإلسرائيلية          التحتية ا 
 ،جل الحفاظ على سيادة بالدهم وحريتها     أ يكونوا مستعدين لبذل التضحيات الالزمة من        أنينبغي على اللبنانيين    

   .ومة اللبنانيةلى الحكإ إسرائيل تشترط عدم انضمام وزراء من حزب اهللا أنخصوصاً 
  31/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  نتائج الحرب قد تدفع أمريكا وإسرائيل إلى طاولة التفاوض  : لحود .6
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ن المقاومة جعلت المجتمع الدولي يعيد حـساباته ويقتنـع   أاعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود      : بيروت
من الممكن بعدما أدركت إسرائيل وأميركا وبعض الدول         :الوق. بأن إسرائيل ال يمكنها التغلب على لبنان بالقوة       

 طاولة المفاوضات لدرس السبل التي تتيحها القـوانين الدوليـة           إلى تعود   أن القوة لن تحل القضايا،      أنالغربية  
وانتقد لحود عـدم التـزام      .  حل شامل وعادل في منطقة الشرق األوسط كلها وليس فقط في لبنان            إلىللوصول  
 في مقابل التـزام لبنـان التـام         1701  األمم المتحدة، وعدم احترامها القرار     إلىالوعود التي أبلغتها    إسرائيل  

ن القرارات التي تخدم مصالح إسرائيل هي الذي        وأضاف لحود إ  . بمضمون القرار وبااللتزامات التي تعهد بها     
  .تنفذ، فيما ال ينفذ أي قرار يخدم المصالح اللبنانية والعربية

  31/8/2006األوسط الشرق 
  

  هنية يطالب الموظفين بالتراجع عن االضرابو...  يحّمل الصواريخ مسؤولية الحصارعباس .7
أكد الرئيس  : غزة يوسف الشايب وحامد جاد    ورام اهللا   نقالً عن مراسليها في      31/8/2006الغد األردنية   نشرت  

يته، رافضاً موقف الحكومة بـرفض      الفلسطيني محمود عباس على شرعية إضراب الموظفين عن العمل وقانون         
وطالب عباس خالل استقباله للموظفين عبر مسيرة حاشدة باآلالف، توجهت           .اإلضراب والتشكيك في شرعيته   

إلى مقر الرئاسة في رام اهللا الحكومة بالتفكير ملياً في أسباب الحصار، والبحث عن السبل واآلليات للخـروج                  
وطالـب   . لستم أنتم من تجوعون، بـل الـشعب        :جوع وال نركع بالقول   من هذه األزمة مخاطبا رافعي شعار ن      

. عباس الحكومة والفصائل بالعمل على سحب ذرائع العدوان اإلسرائيلي، واصفا  صواريخ المقاومة بالمواسير             
 لمـاذا هـذه     :وقـال . مشدداً في الوقت نفسه على الضرر الكبير الذي تسببه هذه الصواريخ للشعب الفلسطيني            

 إنكم تؤمنون قوت أنفسكم، لكن يجب أن        :يخ؟ ثم أين هي الرواتب؟ وأين هو الطعام، مضيفاً بلهجة حادة          الصوار
وطالب عباس جميع القوى بتحمل مسؤولياتها، واالبتعاد عن النظر إلى هذه الحكومة             .تؤمنوا قوت شعب بأكمله   

عب عليه أن يبحث عن حكومة      على أنها محاصصات، وتقسيمات، ومصالح حزبية، فمن يريد حكومة تخدم الش          
وأكد عباس   .قادرة على فك الحصار، وتأمين الرواتب، والمساعدات، ومن ال يفكر بهذا ال يفكر بطريقة وطنية              

وقدمت نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية، رسـالة إلـى عبـاس             .أن لقمة العيش أهم من نتائج الديمقراطية      
ته القانونية والدستورية، إلخراج الموظفين من حالة االنهيـار التـي         طالبوه فيها بضرورة االضطالع بمسؤوليا    

وأشارت مصادر نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية إلى أن أكثر مـن             .يعيشونها، جراء دخول الشهر السابع    
 ألف موظف، نظموا، أمس، مسيرات إلى مقرات المحافظات في الـضفة، وسـلموا المحـافظين رسـائل                  20

  .مشابهة
غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية من خطورة انتشار الفوضى وقيام من وصفهم               في  

بالمغرضين بمحاولة استغالل االوضاع الحالية لتحقيق أهدافهم في خلق التوترات واالضطرابات والـصراعات             
لبهم، مـشدداً علـى حـق       وقال هنية في بيان ان الحكومة تحتضن كافة موظفي السلطة، وتؤيد مطا           . الداخلية

المواطن في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، داعياً إلى توجيه التظاهرات إلى العنوان الحقيقـي الـذي                 
وأكد أن جميع أبناء الشعب الفلسطيني في        .يفرض الحصار على الشعب الفلسطيني في اشارة منه الى االحتالل         

ا كافة األطراف وفي مقدمتهم جامعة الدول العربيـة، ومنظمـة           خندق واحد في وجه هذا الحصار الظالم داعي       
المؤتمر اإلسالمي، واالتحاد األوروبي للتحرك العاجل من أجل إنهاء هذه المعانـاة، ووضـع حـد لالبتـزاز                  

وقال بأن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها، وهي تتقاسـم  . السياسي الذي تمارسه اإلدارة األميركية وإسرائيل    
وطالب الموظفين تحديداً في قطاعي الـصحة       . سؤولية مع الرئيس عباس وبقية المؤسسات ذات الصلة       هذه الم 

والتعليم بمراعاة حياة المواطن وتقديم الخدمة الصحية له، حتى ال تقع أضرار بليغة على هذا الصعيد، وحماية                 
مسة ماليين دوالر كمساعدة    منظومة التربية والتعليم للشعب الفلسطيني موضحا بأن الحكومة خصصت مبلغ خ          
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 ألف عامل فلسطيني، وهي المرة األولى التي تخصص لهذه الفئة مبالغ من الحكومات الفلسطينية بشكل                50لنحو
  .مباشر

طالب الرئيس عباس بوقف     :وكاالتونقالً عن ال  نابلس  ورام اهللا   من   31/8/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
را أنه سبب في الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، جديـة بهـذا             سرائيل معتب اإطالق الصواريخ على    

وشارك نحو ألفي موظف من العاملين في المؤسسات الحكومية في التظاهرة وهي األكبر منـذ بـدء                 . االتجاه
.. وردد المتظاهرون هتافات ضد الحكومة بينها هالحكومـة الرشـيدة     . االحتجاجات على تأخر صرف رواتبهم    

  . يدة وكنا شعب الجبارين صرنا شعب الشحادينخلتنا عالحد
رئـيس المجلـس    إلـى أن    الخليل وسام الشويكي    نقالً عن مراسلها في      31/8/2006الحياة الجديدة   وأشارت  

عزيز الدويك طالب من داخل زنزانته، الموظفين الحكوميين بالمحافظة على المـسيرة التعليميـة              .التشريعي د 
ا من خطواتهم مشروعاً لفك الحصار وليس مشروعاً لزعزعة االستقرار الداخلي           ومؤسساتنا الوطنية وان يجعلو   

والوقوف الى جانب الحكومة الفلسطينية، والوزراء والنواب الـذين يـدفعون الـثمن فـي زنـازين العـزل                   
الدويك الوقوف الى جانب مطالب الموظفين ضد الحصار ومن يمنـع دخـول الرواتـب               .واكد د . واالختطاف
 انتم محقون في مطالبتكم لرواتبكم وعليكم ان تتظاهروا ضد من يمنع دخولهـا ويحاصـر                :واضافللحكومة،  

القوى الوطنيـة واالسـالمية وقطاعـات الـشعب          وطالب الدويك،  .حكومة شعبنا ويختطف نوابنا ووزراءنا    
ـ               وف الـى   الفلسطيني، بوضع برنامج كفاحي جماهيري ضد الحصار الذي يمنع الناس لقمة عيشهم، والى الوق

عزيز يعاني من عدة امراض على رأسها ارتفاع الضغظ وآالم          .واكدت المحامية الدويك ان د    . جانب الموظفين 
  .في الصدر ناتجة عن حاجته الجراء عملية قسطرة وترفض ادارة السجن اجراءها له

مريـر اقتـراح،    فشلت كتلة حماس البرلمانية، في ت     : 31/8/2006األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبو عون   و
أمس، يقضي بتعليق إضراب الموظفين المزمع تنظيمه يوم السبت المقبل، وإفساح الوقت للمجلـس التـشريعي                

ودعا المجلس لعقد لقاء مع ممثلي النقابات لدراسة األوضاع القائمة، والطلب مـن              .إليجاد حل ألزمة الرواتب   
فة، واألطر النقابية القيادية، ودعوة الـرئيس عبـاس         رئيس الوزراء هنية االجتماع مع ممثلي القطاعات المختل       

ورئيس الوزراء إلى مخاطبة الشعب عبر المجلس التشريعي، والطلب من هنية تقديم تقرير عن خطة الحكومة                
وناشد المجلس الجميع البعد عـن كيـل        . عن الوضع الراهن، كما تتناول المائة يوم األولى من عمر الحكومة          

ؤولية مشتركة بين الرئاسة والحكومة، مع عدم تسييس قضية الرواتـب، والتأكيـد علـى               االتهامات، ألن المس  
  .رفض تقديم أي ثمن سياسي من أجل فك الحصار

  
 عباس يعيد تعيين أبو صفية في موقعه السابق ويلغي قرار وزير الداخلية .8

ـ            :ألفت حداد  سطينيين عـن المعـابر     أصدر الرئيس محمود عباس جملة قرارات تتعلق بتغيير المـسئولين الفل
وقالت مصادر مقربة من مكتب الرئيس عباس إن الرئيس قرر إعادة تعيين سليم أبـو صـفية فـي                    .الحدودية

موقعه السابق مديرا عاما ألمن المعابر، ليلغي بذلك القرار الذي أصدره وزير الداخلية سعيد صـيام بتعيـين                  
، تعيين موسى أبو غزة مديرا عامـا لمعبـر رفـح            كما قرر الرئيس أبو مازن     .محمود فرج في هذا المنصب    

البري، خلفا لسمير أبو نحل، في حين قرر تعيين سمير الحارون مديرا عاما لمعبر رفح التجـاري المعـروف                   
  .باسم كيرم شالوم

  30/8/2006 48عرب
  

  عباس قّرع الرجوب وأجهض اجتماعه بمشعل  .9
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 عباس أجهض لقاء رتب لكي يـتم بدايـة األسـبوع            أكدت مصادر فلسطينية موثوقة للشرق أن محمود       :عمان
 أكدت أن الرجوب كان يعتـزم       - وهي فتحاوية    -المصادر  .. الحالي بين خالد مشعل واللواء جبريل الرجوب      

 ، عبر اتصاالت اجراها مع محمد نـزال       ، بعد أن تم ترتيب موعد اللتقائه مشعل       ،التوجه إلى دمشق لهذه الغاية    
وتالحـظ   . ودون علمه أو استئذانه    ،ور أن علم بما يعتزم القيام به من وراء ظهره          ف ،لكن عباس قرع الرجوب   

 العتقاده أنه بات ينظر إلى قائد حماس        ،المصادر أن عباس يتعامل بحساسية كبيرة مع كل ما له عالقة بمشعل           
ا مـع الـرجلين     وتقول المصادر إن عباس يقدر أنه نسج عالقات قوية وتفاهما كبير          . باعتباره زعيما فلسطينيا  

 ، وخاصة خالد مشعل ونزال الذي يعرب عباس عن بالغ اسـتيائه منـه             ،بقصد تجاوز قيادة حماس في الخارج     
 .ويحمله مسؤولية تحريك حملة إعالمية ضده

  31/8/2006الشرق القطرية 
  

  االيام تنشر التفاصيل الكاملة لخطة تفعيل وثيقة الوفاق الوطني .10
 ورقة سياسية اعتمدتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ويعرضها الـرئيس           حددت :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   

عباس على حركتي حماس والجهاد االسالمي ثالثة بدائل لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتضمنت خطـوات               
لتفعيل منظمة التحرير بموجبها يدعى ممثلون عن الحكومة ورئاسة المجلس التشريعي وحركتي حماس والجهاد              

وطبقا للورقـة    .السالمي للمشاركة في اللجنة التنفيذية كصيغة مؤقتة لحين انتهاء الحوار حول تفعيل المنظمة            ا
التي جاءت تحت عنوان خطة العمل لتفعيل وثيقة الوفاق الوطني وحصلت األيام على نسخة منها فان الحكومة                 

نية واالقتصادية والمعيـشية علـى ان تتـولى         الجديدة ستعنى بالشأن الداخلي الفلسطيني بما يشمل الملفات االم        
منظمة التحرير ورئاسة السلطة ملف ادارة المفاوضات ويشارك الرئيس في ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء              

  .كضمانة لوحدة القرار
وتتضمن الورقة اعادة تشكيل مجلس االمن القومي برئاسة الرئيس ومشاركة ممثلي الحكومـة لتوحيـد عمـل                 

ية وفق خطة عمل يتم التوافق عليها وطنيا كما يعاد تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات بما يـضمن                 االجهزة االمن 
المشاركة في تحمل مسؤولية القرار الوطني في الملف التفاوضي، ويدعى الجتماع للمجلس المركزي للمصادقة              

  .على وثيقة الوفاق الوطني وآليات تطبيقها وخطة التحرك السياسي المنبثقة عنها
يدعى الى اجتماع عاجل للجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة والمشكلة من رئيس واعـضاء اللجنـة                 : وتقول

التنفيذية ورئيس المجلس الوطني واالمناء العامين وشخصيات وطنية يتفق عليها ليكون على جدول اعماله سبل               
تخاب وتشكيل المجلس الوطني الجديـد وفقـا        تنفيذ البند الثاني من وثيقة الوفاق الوطني وبشكل خاص آليات ان          

  .لمبدأ التمثيل النسبي
  :وبحسب الورقة فانه بشأن تشكيل الحكومة العتيدة يتم االخذ بأحد البدائل التالية

 تتشكل حكومة الوحدة الوطنية من رئيس وزراء يتم التوافق عليه وطنيا وكفاءات تقترحها وتمنحها الدعم                :اوال
  .صائل الموقعة على وثيقة الوفاق الوطنيوالتأييد القوى والف

 او، تتشكل حكومة الوحدة الوطنية من رئيس وزراء يتم التوافق عليه وطنيا وممثلين عن الكتل البرلمانية                 :ثانيا
  .والقوى السياسية وكفاءات مستقلة تتوافق عليها القوى مع الرئيس ورئيس الوزراء المكلف

  : طنية من او، تتشكل حكومة الوحدة الو:ثالثا
  .ـ رئيس وزراء يتم التوافق عليه وطنيا

ـ وزراء دولة يمثلون القوى السياسية المشاركة ويشكلون مع الرئيس ورئيس الوزراء وعدد مـن الكفـاءات                 
  .المستقلة مجلسا وزاريا مصغرا لدراسة وانضاج القرار الحكومي

  .ـ كفاءات وشخصيات مستقلة يتم التوافق عليها
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كيل حكومة الوحدة الوطنية هو تكوين ائتالفي يقوم على مبدأ المشاركة وليس المحاصـصة،              وتؤكد الورقة تش  
يعاد تشكيل مجلس االمن القـومي برئاسـة   :ويأخذ بعين االعتبار اوال المصلحة الوطنية وليس الفصائلية وتقول 

مل يتم التوافق عليها    رئيس السلطة الوطنية ومشاركة ممثلي الحكومة لتوحيد عمل االجهزة االمنية وفق خطة ع            
  .يشارك رئيس السلطة الوطنية في ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء كضمانة لوحدة القرار: وتضيف" وطنيا

وتشير الورقة الى ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والذي يأتي تطبيقا للبند السادس من وثيقة الوفاق الـوطني                  
ترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا ودوليا واقليميا        يأتي على قاعدة تطبيق هذه الوثيقة وبرنامج مش       

مشددة على ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو استحقاق وطني فلسطيني عاجل وملح وال يجوز ان يـرتهن                  
الرادة قوى خارجية او ان يربط بشروط خارجة عن نطاق القرار الوطني الفلسطيني مؤكدة انه من الضروري                 

ج الحكومة وتشكيلها قادرين على توفير مقومات النجاح في فك الحصار الظالم ولجم العـدوان               ان يكون برنام  
  .االسرائيلي

ومن اجل ذلك فالوثيقة تؤكد ان برنامج الحكومة ينطلق من تأكيد مسؤولية منظمة التحرير ورئـيس الـسلطة                  
 وعلى اساس خطة التحرك الـسياسي       الوطنية عن ادارة المفاوضات وفقا للبند السابع من وثيقة الوفاق الوطني          

الشامل التي يدعو اليها البند الرابع من الوثيقة والتي يجب ان تشمل اطالق مبادرة سياسية تعلن للعالم االستعداد                  
الفلسطيني للتوصل الى سالم شامل على اساس حل الدولتين من خالل مؤتمر دولي للسالم ينعقد علـى قاعـدة      

 67الصلة بما يؤدي الى االنسحاب االسرائيلي الكامل الى حدود الرابع من حزيران             قرارات االمم المتحدة ذات     
 وعلى طريق   194واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية الالجئين وفقا للقرار             

ة لشعبنا في االراضي    انهاء االحتالل يجب ان تتضمن الخطة مطالبة مجلس االمن الدولي بتأمين الحماية الدولي            
  .الفلسطينية من خالل قوة دولية فاعلة والعمل على تفعيل قرار محكمة الهاي

وفي هذا الصدد فتشير الورقة الى ان برنامج الحكومة يؤكد دعمها لهذه المبادرة والجهود المبذولة لتنفيذها كما                 
اق وبالشرعية العربية وقرارات االجمـاع      يؤكد تمسكها باالهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في وثيقة الوف         

العربي بما فيها مبادرة السالم العربية وبقرارات الشرعية الدولية التي تضمن الحقوق الوطنية لشعبنا وبالسعي               
  .الى سالم شامل على اساس حل الدولتين يكفل تنفيذ هذه القرارات

ا منظمة التحرير والسلطة الوطنية بدءا من وثيقـة         يؤكد البرنامج ان االلتزامات التي تعهدت به      : وتقول الوثيقة 
تدعم الحكومة وتلتزم باالجماع الوطني علـى التهدئـة         :  ملزمة للحكومة وتضيف   93االعتراف المتبادل لعام    

باعتبارها مصلحة وطنية عليا من اجل وقف شامل ومتبادل للعنف يضع حدا للعدوان االسرائيلي ضـد شـعبنا                  
س السلطة الوطنية بصفته القائد االعلى لقوات االمن الفلسطينية مـن اجـل فـرض               وتتعاون الحكومة مع رئي   

  .االنضباط لهذا القرار الوطني ومنع اي خروج عنه
وطبقا للوثيقة فان برنامج الحكومة واهتمامها يركز بشكل رئيسي على معالجة الملفات الداخلية وبخاصة ملـف                

ووضع حد للفلتان االمني وفرض سيادة القـانون الـى جانـب            االمن الداخلي بما يضمن انهاء فوضى السالح        
متابعة برنامج االصالح ومحاربة الفساد والنهوض باالقتصاد الوطني والحد من الفقر والبطالة وتأمين مقومات              
الصمود للمجتمع وبخاصة فئاته االكثر تضررا ورعاية اسر الشهداء واالسرى والجرحـى ذوي االحتياجـات               

ود القدس والمناطق المنكوبة بالجدار وبالتوسع االسـتيطاني وتـأمين وتحـسين الخـدمات              الخاصة ودعم صم  
  .االساسية للمواطنين وحماية حقوق المرأة والشباب والخريجين

اما ما يتعلق بتفعيل وتطوير منظمة التحرير فتؤكد الوثيقة انه من اجل ضمان وحدة القرار القيادي على نحـو                   
كومة ورئاسة المجلس التشريعي وعن حركتي حماس والجهاد االسالمي للمشاركة          عاجل يدعى ممثلون عن الح    

  .في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كصيغة مؤقتة لحين انتهاء الحوار حول سبل تفعيل وتطوير المنظمة
ي والدوائر  تقوم اللجنة التنفيذية باحياء وتفعيل مؤسسات المنظمة ودوائرها بما في ذلك الصندوق القوم            : وتقول

المختلفة وتشرف على احياء مهام هذه الدوائر وادائها لوظائفها على صعيد الوطن وخارجه وذلك بالتنسيق مع                
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الحكومة ودعم دورها فيما يتصل بملفات الوضع الداخلي في مجاالت االمن واالقتـصاد واالعـالم والتعلـيم                 
  .والصحة وسواها

ي اعقبت الحرب االخيرة على لبنان يمكن ان تخلق مناخا الستنهاض           الى ذلك تشدد الوثيقة على ان الظروف الت       
االهتمام بضرورة ايجاد حل لقضايا الصراع في المنطقة تجنبا لمزيد من التوتر وعدم االستقرار مشيرة الى ان                 

مثـل اوروبـا والـدول      (فكرة عقد مؤتمر دولي للسالم تنتشر وتكسب تأييدا متزايدا وبخاصة لدى كتل دولية              
  .تتزايد الحاجة الى دورها في تحقيق السالم في المنطقة) سالمية ودول عدم االنحيازاال

 31/8/2006األيام الفلسطينية 
  

  القّسام تطلق عملية مصيدة الجبناءو شهداء برصاص القناصة في غزة 7 .11
 حـي   الحق رصاص قناصة االحتالل اإلسرائيلي أجساد المدنيين العـزل فـي           :ب.ف. أ ، ماهر إبراهيم  ،غزة

الشجاعية لليوم الثاني على التوالي، في حرب على كل من يتحرك هناك، موقعة ستة شهداء جدد، فيما أمطـر                   
جنودها شابا آخر بالرصاص في بيت الهيا شمال القطاع، فردت فصائل المقاومة على المجـازر االسـرائيلية                 

 جرافات إسرائيلية فيما بات يعـرف       4افا و المتواصلة في القطاع لليوم الخامس على التوالي، بتدمير دبابة ميرك         
وأقدمت قوات االحتالل على ارتكـاب      . بمصيدة الجبناء في حين قصفت مستعمرة سديروت مجددا بالصواريخ        
 وبـشأن تـصدي فـصائل المقاومـة         .جريمة جديدة في غزة موقعة سبعة شهداء جميعهم من المدنيين العزل          

لنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطالق ثالث قـذائف أر بـي جـي              الفلسطينية لعمليات التوغل اإلسرائيلي أع    
من جانبها، أعلنت ألويـة الناصـر صـالح الـدين     . باتجاه ثالث جرافات إسرائيلية توغلت في حي الشجاعية   

بـدورها،  . باتجاه دبابة ميركافا شرقي مدينة غزة وتدميرها تدميرا كليا         مسؤوليتها عن إطالق قذيفة أر بي جي      
 كيلو جراما بجرافـة إسـرائيلية كانـت تقـوم           30ايا القدس مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة تزن         أعلنت سر 

مـن جهـة أخـرى،      . بعمليات تجريف بالقرب من مسجد المعتصم فى منطقة المنصورة شرق حي الشجاعية           
 . أعلنت كتائب األقصى مسؤوليتها عن قصف مستوطنة سديروت بصاروخين من طراز أقصى

 31/8/2006البيان 
 

  ال قائد ألوية الناصر في مخيم الشاطئ يغتوااستشهاد قائد من شهداء األقصى  .12
قالت مصادر فلسطينية أن وحدة إسرائيلية خاصة اقتحمت حي القريون في نابلس في ساعة مبكرة من صـباح                  
 اليوم، وقامت بمحاصرة مجموعة من كتائب األقصى، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطـرفين أسـفرت عـن                

 المصادر أن مجموعـة مـن المـسلحين         ، قالت وفى غزة  .كتائبالقائد ميداني في    وهو  استشهاد فادي قفيشة،    
قطاع ممـا أدى    الالملثمين أطلقت النار على رائد نخال قائد ألوية الناصر صالح الدين في مخيم الشاطئ شمال                

  .إلى مقتله على الفور
  31/8/2006 48عرب

 
  فا ساخنا داخل الحركة فتح يتوقعون خريفي قياديون  .13

توقع قياديون في فتح أن تشهد األيام المقبلة خريفا ساخنا داخل الحركة جراء إخفاق اللجنة               :  ماهر إبراهيم  ،غزة
 على أن ضغوطا    فتح، في وقت أكد عضو بارز في        هاالمركزية في التوصل إلى قرارات حاسمة إلعادة إصالح       

وتوقع النائب عن الحركة حاتم عبـد        .ساح المجال أمام الحرس الجديد    تمارس على القيادة التقليدية للحركة إلف     
آن األوان إلحداث تغييرات جديـة    : ، وأضاف فتحالقادر سجاال ساخنا على صعيد حسم األمور داخل مؤسسات          

واتهم اللجنة المركزيـة بأنهـا قامـت        . داخل الحركة وسنمارس الضغوط لكي تعطى القيادات الشابة فرصتها        
ألزمة من دون أن تطرح حلوال بل هربت المركزية إلى األمام من خالل القفز عن مـشكالت فـتح                   بترحيل ا 
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بدوره، أكد قيادي من الحركة، رفض الكشف عن هويتـه، مـا أوردتـه              . ةالداخلية إلى حكومة الوحدة الوطني    
 إلفساح المجال   الصحف اإلسرائيلية على أن هناك من يرغب في حسم األمور والضغط على قيادة فتح القديمة              

للقيادات الشابة بأخذ دورها في الحركة، وأضاف أن القيادة الشابة تخطط لعقد اجتماع طـارئ لمجلـس فـتح                   
الثوري، في إشارة تعتبر األولى لالنشقاق العلني، الفتا النظر إلى أن المجلس يضم العديد مـن القـادة الـذين                    

زية أخفقت في التوصل إلى قـرار، وتجاهلـت مطالـب           وأشار إلى أن لجنة فتح المرك     . يحظون بقواعد شعبية  
اتهـم أعـضاء    و. الحرس الجديد بإجراء إصالحات في فتح عقب هزيمتها في االنتخابات الفلسطينية الـسابقة            

وكوادر فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في الساحة األردنية، اللجنة المركزية للحركة بالعمـل علـى إسـقاط                 
 . داخلها ي تقودها حماس، موجهين أصابع االتهام ألعضاء اللجنة بوجود تيار متصهينالحكومة الفلسطينية الت

 31/8/2006البيان 
  

 مصادر تكشف للجزيرة نت تفاصيل محاولة اغتيال مشعل    .14
كشف مصدر فلسطيني مطلع للجزيرة نت تفاصيل أحدث محاولة اغتيال خطـط لهـا جهـاز االسـتخبارات                  

وقال المصدر إن عناصر من الموساد تمكنت من التـسلل     .الغتيال خالد مشعل  ) سادالمو(اإلسرائيلية الخارجية   
تموز الماضي تحت ستار متطوعين وفرق إغاثة تابعة لمنظمات وهيئات إنـسانية            /إلى دمشق خالل شهر يوليو    

 مكثت  وأوضح المصدر أن تلك العناصر     .وكانت مهمتها المحددة هي القيام باغتيال خالد مشعل        أوربية ودولية 
 دفعها لمغادرة األراضـي     ،عملها وخشيتها من انكشاف أمرها     شهرا كامال في دمشق لتنفيذ العملية، ولكن تعثر       

وحسب المصدر فإن اإلجراءات األمنية المشددة والصارمة التي اتبعها مشعل بعـد عمليـة الـوهم                 .السورية
وأكد أن مشعل توارى عـن األنظـار    .ليهالمتبدد، هي التي حالت دون نجاح العناصر المذكورة في الوصول إ     

بشكل شبه تام، خصوصا في األسابيع األولى بعد عملية الوهم المتبدد، إضافة إلى أنه بدأ يقيم في أماكن سرية                   
ومتغيرة، ويقابل ضيوفه في أماكن غير معروفة، وبطرق معقدة نسبيا، إضافة إلى أنه يتجنب الحـديث عبـر                  

  .د مكانهالهواتف المتنقلة خشية تحدي
  30/8/2006الجزيرة نت 

 
   وتدعوه إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنيعباس جناحاً عسكرياً لفتح تؤكد دعمها ل12 .15

طالبت أجنحة عسكرية تابعة لحركة فتح الرئيس عباس بتحمل مسؤولياته والعمل على تشكيل حكومـة انقـاذ                 
 جناحاً عسكرياً في بيان لها، عن دعمهـا         12ت  روعب .وطني، لتخليص المواطنين من األزمة التي يمرون بها       

ووقوفها خلف الرئيس عباس كرئيس للسلطة الوطنية ولمنظمة التحرير الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب               
ودعت أعضاء المجلس التشريعي بكافة أطيافه وألوانه الـسياسية للعمـل علـى تخفيـف معانـاة                  .الفلسطيني
 .لموظفين في شتى القطاعات خاصة قطـاعي التعلـيم والـصحة          وأكدت دعمها لصمود العمال وا     .المواطنين

وطالبت بااللتفاف حول قرار الحركة ونبذ التبعيات والوالءات الخارجية، وتجديد عهد الوفـاء لـدماء الـشهيد      
وهاجمت األجنحة ما أسمته     .الراحل ياسر عرفات ومحاربة ظاهرة خطف األجانب واالعتداء على المؤسسات         

دام المنظمة ذات الفتاوى المبرمجة، مشيرة الى وجود عصابات مسلحة تتطاول على األمـوال              انتشار فرق االع  
وانتقدت سياسة االقصاء الوظيفي التي أصبحت تمارس في كافة مؤسسات السلطة الوطنيـة              .الخاصة والعامة 

  .على مختلف الدرجات والمسميات تحت شعار األقربون أولى بالمعروف
 31/8/2006األيام الفلسطينية 

  
  ب مهمة انان برفض فك الحصار عن لبناناسرائيل تصّع .16
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انان لم يحقق نجاحاً اثناء محادثاته مـع  أن : الناصرة مراسلها من  اسعد تلحمي عن31/8/2006 الحياة   نشرت
المسؤولين االسرائيليين، وفي طليعتهم اولمرت القناعهم برفع الحصار الجوي والبحري عن لبنان، حتى بعـد               

 نشر ما يصل الى خمسة االف جندي دولي، واشترط المسؤولون في القدس المحتلة التطبيـق الكامـل                  اكتمال
 واطالق سراح الجنديين االسرائيليين مقدمة لرفع الحصار، ملمحين الى ان الحكومة            1701لبنود القرار الدولي    

. لفرصة سـانحة اآلن لـذلك     تعطي عقد اتفاق سالم مع لبنان اهمية اكبر من مسألة رفع الحصار ويرون ان ا              
تشير تصريحات كبار المسؤولين االسرائيليين الى انهم يميلون الى ادخال االفراج عن الجنديين األسيرين لدى               و

 ، اللبنانية –وبينما اصر اولمرت على نشر القوات الدولية على الحدود السورية            .حزب اهللا الى رزمة الشروط    
 مضيفًا انه ينبغي وضع آلية ناجعة لمراقبـة الحـدود بالتعـاون مـع               ،سألةطالبه انان بعدم التعنت في هذه الم      

وأشار إلـى   . تعهد انان ببذل كل جهد من اجل التوصل الى االفراج عن الجنديين            ومن جهته    .الحكومة اللبنانية 
لقضية االسرى  انه ينبغي ايضا ايجاد حل      أضاف بالمقابل   و.  انطباع بأنهما ليسا على قيد الحياة      هلم يتولد لدي  أنه  

  .ان االمم المتحدة واسرائيل متفقتان على وجوب نزع سالح حزب اهللا وجدير بالذكر أن أنان أكد .اللبنانيين
ن ثمة تفاهما صامتا مـع  أ هآرتس عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله   هنقلتما  : 31/8/2006الـسفير   وأوردت  

 حتى وصـول قـوات اليونيفيـل         على لبنان،   االسرائيلي األمم المتحدة بشأن ضرورة مواصلة فرض الحصار      
كما نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولهـا إن الحكومـة           . وانتشارها على طول الحدود السورية اللبنانية     

مـن جهـة     . إلدخال أسلحة وذخيرة لحـزب اهللا       ذلك اللبنانية ال تمارس ضغوطا لرفع الحصار خشية استغالل       
 الى اتفـاق  يسعال اي اتصال مباشر او غير مباشر مع اسرائيل وال يمكن  قال السنيورة ان لبنان يرفض    أخرى  

ان لبنان آخر   ، وأضاف   ال من قريب وال من بعيد، الى ان يتم السالم الشامل والعادل بناء على المبادرة العربية               
  .بلد عربي يمكن ان يوقع اتفاق سالم مع اسرائيل

  
  ونه إلى االستقالةجنراالت سابقون يوجهون رسالة إلى حالوتس يدع .17

حتياط يعدون الأن مجموعة من جنراالت امن ريف، ا صحيفة معهقالتما : 30/8/2006 48 عربذكر موقع
 .الجيش يجب أن يخطو في طريق جديدةأن رسالة إلى حالوتس يدعونه فيها لالستقالة، ونقل على لسان أحدهم 

  .ا اتفق عليه بين الجنراالت نشر الرسالة أو موننويال  تأكيده، أنهم  آخرنقل عنفيما 
أن حلوتس، في محاولة منه لتلطيف معارضتهم الشديدة له،         إلى  : 31/8/2006السفير   في   حلمي موسى وأشار  

هذا غيـر   ويشار هنا إلى أن تحرك الضباط       . دعا مئة من الجنراالت االحتياط لالجتماع به يوم الثالثاء المقبل         
عقـد  حيث . ي صفوف الجيش والرامية إلى التطهر واإلقرار باألخطاءمعزول، كما يبدو، عن الحملة الجارية ف  

 ، عاصفا قبل أيام لقادة األلوية والكتائب في قيادة الجبهة الشمالية بحضور رئيس األركان وقائد الجبهـة         ااجتماع
  .لدرجة أن عددا من كبار الضباط أشاروا إلى استعدادهم للتخلي عن رتبهم العسكرية جراء الفشل

  
  ء في حزب العمل يطالبون بيرتس باالعتراض على اقتراح لجنة التحقيقأعضا .18

تقرر في نهاية لقاء جمع أربعة أعضاء كنيست من حزب العمل التوجه إلى بيرتس وباقي وزراء حزب العمل 
وقد عرفت تلك المجموعة باسم متمردي  .بطلب ينادي بلجنة تحقيق رسمية واالعتراض على اقتراح أولمرت

مل باإلضافة إلى عضو الكنيست كوليت أفيتال التي تتواجد خارج البالد، بسبب معارضتهم لسياسة حزب الع
فإنه سيحصل على اولمرت، حزب أنه إذا قرر بيرتس االعتراض على اقتراح الوقد قال بعض نواب  .بيرتس

لرفاه االجتماعي من  بتعيين وزير لمن جهة أخرى وا طالبيشار إلى أن المتمردينكما و. دعم من أعضاء حزبه
  .حزب العمل

  30/8/2006 48عرب
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  واجهت األوضاع الصعبة التي خلفها أصحاب التجربة : بيرتس .19
واجه الوضع الصعب الذي خلفه أصحاب      فقد  ،  هرغم قلة تجربت  ، أنه   انتقد بيرتس سابقيه في وزارة األمن قائال      

 أنه يجب فحص المستوى الـسياسي دون        ان،على صعيد التحقيقات في اخفاقات الحرب على لبن       وقال   .التجربة
 مستعد أن   موضحا أنه . تمييز، حول القرارات التي اتخذت بشأن الحرب واالعتبارات التي أخذت بعين االعتبار           

يدرس بعمق موضوع لجنة التحقيق الرسمية، وأوضح أنه من الممكن تشكيل لجنة كتلك في               وأعلن أنه . فحصي
ج قضايا ال تتحمل التأجيل، كمستلزمات مخازن الطوارئ، وتطوير الجاهزيـة           وقد تعهد بيرتس بعال    .المستقبل

  من جهة أخـرى، أن     وقال .واالهتمام بجنود االحتياط، الذين سيحصلون على كل ما يلزم من معدات وتدريب           
 يجب تقوية الجهـات المعتدلـة     حيث  امتحان الحكومة اإلسرائيلية الكبير هو تحويل الحرب إلى فرصة للسالم،           

   .مع الفلسطينيين، ومع الشعب اللبناني وحينما يحين الوقت مع السوريين، والبدء بمفاوضات
  31/8/2006 48عرب

  
  أيالون وبروفرمان يعلنان الشراكة في المنافسة على رئاسة حزب العمل  .20

ـ         وصرح رئيس الشاباك السابق، يوم أمس، أنه قرر          ادة أفيشاي بروفرمان، أن ينافسا، بشكل مشترك، علـى قي
  سيكون هنـاك اعتبـارا واحـدا       حيثال توجد مشكلة، إذا قرر باراك المشاركة،         ولفت إلى أنه     .حزب العمل 

  . من سيعيد حزب العمل للسلطة وإلى مركز الخارطة السياسيةللمنافسة، وهو
  31/8/2006 48عرب

  
  إسرائيل تستخدم إغالق معبر رفح كورقة ضغط إلطالق الجندي األسير .21

هآرتس كشفت عن وثيقة رسمية إسرائيلية تؤكد أن كالً من          أن  : غزة من   31/8/2006وسط   الشرق األ  نشرت
 وسيلة ضغط هامة على الفلسطينيين إلجبارهم علـى          رفح  يعتبران أن مواصلة إغالق معبر     ،الجيش والشاباك 

وء تحذيرات  وأكدت أن مزاعم إسرائيل بأن إغالق المعبر يأتي في ض         . اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير    
  .استخبارية حول نية حركات المقاومة القيام بعمليات في المعبر، هي مزاعم مدحوضة

 عن اوساط لم تسمها بـأن       تنقلإلى أن هارتس    : الناصرة من   31/8/2006 الحياة    مراسل  أسعد تلحمي  ولفت
يني، وانه بالذات عندما    لى عدم فهمها ما يدور في الجانب الفلسط       ع يدلل    هذا من اغالق المعبر،    موقف اسرائيل 

  .مغلقا، يزداد تهريب االسلحةالمعبر يكون 
  

 لجنة المالية تصادق على تقليص ميزانيات الوزارات غير اإلجتماعية .22
صادقت لجنة المالية في الكنيست، على تقليص ميزانيات الوزارات غير اإلجتماعية، وذلك من أجـل تمويـل                 

ام حزب العمل باسـتبدال إثنـين مـن أعـضاء     يقذلك بعد جاء  .2006الزيادة في ميزانية وزارة األمن للعام 
 أن اإلئتالف لـن  الحكوميصرح رئيس اإلئتالف من جهة أخرى  و. من أجل ضمان أغلبية    الكنيست المتمردين 

  .يستطيع مواصلة العمل إذا لم يتم تحسين العالقات الداخلية بين مركباته
  30/8/2006 48عرب

  
   االسرائيليةئيس اإلستخبارات العسكرية منزل رل  مجهوليناقتحام .23

وجـاء أن    .حيث تمت سرقة مجوهرات وأشياء ثمينة     . تعرض منزل عاموس يدلين، إلى عملية اقتحام مؤخراً       
وبحسب الجيش  . عملية تأتي بهدف التمويه على زرع أجهزة تنصت في المنزل         الاألجهزة األمنية تخشى من أن      

يشار إلى أنه تـم     . و وثائق مصنفة، وإنما بعض أغراض تعود لزوجته       لم تحصل أية سرقة لمعدات عسكرية أ      
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اقتحام عدد من منازل كبار الضباط في الجيش في الفترة األخيرة، سرق خاللها معدات مصنفة، مثل الحواسيب                 
  . النقالة

  30/8/2006 48عرب
  

   ربع السكان وثلث األطفال في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر .24
معطيات تقرير حول الفقر نشرته مؤسسة التأمين الوطني، بينت أن          أن  : 31/8/2006-30 48 عرب ذكر موقع 

وبحسب التقرير فقد ارتفـع      . في وسط المسنين   ها، مقابل انخفاض  2005نسبة الفقر واصلت اإلرتفاع في العام       
كمـا  . 1,630,500 إلى   االجماليعدد  الوصل  حيث  .  عائلة 7000 ألف شخص ما يقارب      47عدد الفقراء بـ    

من عـدد   % 35يشكلون ما نسبته    وهم   طفل،   768,800 بلغ عددهم    بحيث من األطفال،    همبين التقرير أن نصف   
يشار إلى أن حساب     . عائلة 410,700بلغ عدد العائالت التي تعيش تحت خط الفقر         فيما  . األطفال في إسرائيل  

 . شـيكل  4778 أنفـار    4لمكونة من    شيكل للفرد، وللعائلة ا    1866خط الفقر يعتمد على توزيع دخل يقل عن         
ويأتي اإلرتفاع في نسبة الفقر بالرغم من ارتفاع عدد المعيلين والهبوط في نسبة البطالة، وذلك ألن اإلرتفـاع                  
الحقيقي في األجور كان وسط األغنياء وذوي التحصيل العلمي العالي، مقابل تآكل أجور ذوي التحصيل العلمي                

 ال يجب وضع احتياجات األمن مقابل       أوضح بيريتس تعليقا على التقرير، أنه      ومن جهته    .المتوسط والمنخفض 
 بناء القدرة العسكرية وإعداد الجيش وأجهزة األمن للمواجهة القادمة، وفي المقابـل             فيجباحتياجات المجتمع،   

 .ال يأتي الواحد على حساب اآلخربحيث . يجب إعادة بناء المجتمع اإلسرائيلي
ـ  أن   :القدس المحتلـة   مراسلتها من    آمال شحادة  عن   31/8/2006ماراتية  الخليج اإل وأضافت    ا إسـرائيلي  ابحث

 على ان النتائج األولية للحرب العدوانية علـى لبنـان علـى المجتمـع             دل   ،مركز ماركو لالقتصاد السياسي   ل
ة خالل   شخصاً كل سن   42اإلسرائيلي ستمس بشكل خطر الشرائح الضعيفة، بحيث ستقذف إلى شريحة الفقراء            

وبينت معطيات البحث أن النفقات المباشرة للحرب على جهاز األمـن بلغـت مليـار                .السنوات الثالث المقبلة  
أما االضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باالقتصاد فبلغت، حسب التقدير، ملياراً            .  مليون دوالر  600و

مليار دوالر، أما إجمالي األضرار فوصـلت إلـى         ونصف المليار، فيما قدرت كلفة الترميم بمليارين ونصف ال        
يبدأ في التدهور منذ مطلع السنة المقبلـة، ليـصل فـي            س البحث أن الوضع      ويقدر . مليارات دوالر  4حوالي  

  .غضون أربع سنوات إلى اسوأ وضع، حيث يكون واحد من كل ثالثة إسرائيليين يعيش تحت خط الفقر
  

   رش البطالةالقرى العربية في النقب تتربع على ع .25
يستدل من معطيات مكتب العمل، انه خالل شهر تموز من العام الجاري طرأ إنخفاض على : ياسر العقبي 

 230 ألف عاطل، بينما توجه في العام الماضي من نفس الشهر 218معدل البطالة، حيث توجه لمكتب العمل 
%. 40مين الجدد بزهاء ض المنويعزو مكتب العمل هذا االنخفاض الى الحرب، حيث أنخفض عدد .ألف

 شخص بينما في السنة الماضية كان عدد العاطلين الجدد عن 3266وأنضم في المنطقة الشمالية هذا الشهر 
وفي بيان مكتب العمل، يتضح أن القرى العربية في النقب تتربع على  . شخص5420العمل في شهر تموز 

  .لمدن التي تعتبر بؤر بطالة، هي عربية أن جميع البلدات واايضاتضح كما ا. عرش البطالة
  30/8/2006 48عرب

  
  من الشبيبة العرب يتعاطون المخدرات% 12 .26
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لمكافحة آفة المخدرات إن نسبة متعاطي المخدرات لدى ابنـاء الـشبيبة            االسرائيلية  قالت السلطة   : ياسر العقبي 
 من معطيات نشرت     أيضا ويستدل .مئة بال 12وبلغت  % 2العرب في البالد ازدادت خالل العام المنصرم بنسبة         

  .الدرزي وعشرة بالمئة في الوسط اليهودي-نسبة بلغت ثمانية بالمئة في الوسط العربيال ان ،أمس
 31/8/2006 48عرب

  
  إسرائيل زادت من انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين  : بيتسيلم .27

طينيين خالل الشهرين الماضيين مستغلة سيلم جيش االحتالل بزيادة انتهاكاته ضد الفلست اتهمت منظمة بي:غزة
وقالت إنها جمعت أدلة على زيادة كبيرة في الضرب واالنتهاكات . تحول اهتمام اإلعالم إلى الحرب على لبنان

نها كتبت أشارت إلى أو. واالمتهان الذي يتعرض له الفلسطينيون على يد جنود االحتالل وشرطة حرس الحدود
 . لي ووزارة العدل مطالبة بالتحقيق في أسوأ ست حاالت وثقتهاإلى المدعي العام اإلسرائي

  31/8/2006البيان  
  

   طفل  300 على  جنسيارجل دين إسرائيلي يعترف باعتدائه .28
اعترف رجل دين يهودي من سكان مستعمرة بني براك اليهودية، باالعتداء جنسياً على أكثر من ثالثمائة طفل                 

 فتحت الشرطة تحقيقاً في شكوى تقدمت بها إحدى أمهات األطفال المعتدى            يهودي، جميعهم قصر، وذلك عندما    
 . بأنه يعاني حالة مرضية تستوجب العالجادعىن المتهم أوقال أحد رجال التحقيق . عليهم

 31/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  الفلسطينيون في العراق يدعون إلعادتهم لوطنهم .29
العربية رئيس القمة العربية، الرئيس الـسوداني علـي حـسن البـشير     طالبت األمانة العامة لمؤتمر األحزاب   

بالتحرك وبذل الجهود لرفع الظلم عن الجالية الفلسطينية في العراق، والتي تتعرض منذ ثالث سنوات لعـدوان                 
جاء ذلك في رسالة رفعتها األمانة بعد تلقيهـا تقريـرا           . شرس قتال وسجنا وتعذيبا وحرمانا من العمل والمنزل       

. ونداء من الجالية الفلسطينية في العراق، والذي تحدث باألرقام والوقائع عما يتعرض له الفلـسطينيون هنـاك                
وأشار التقرير، إلى أن المداهمات للتجمعات الفلسطينية مستمرة وبأسلوب وحشي تسهم فيه القوات األمريكيـة               

وقدمت الجالية الفلـسطينية عـدة حلـول        . حيث تكرر هجوم الميليشيات على التجمعات الفلسطينية      . والعراقية
كما طالبت بإيجاد مكان آمـن      . لقضيتها ووقف استهدافها، وحددت هدف إعادتها إلى وطنها فلسطين كحل أول          

كما طالبت بقيام وكالة غوث الالجئين باإلشراف عليهم، وتحمل          . في العراق إلى أن تتحقق العودة إلى الوطن       
توزيع الجالية الفلسطينية في العراق علـى       أن ت اقترحت الجالية    و ). من والمساعدة بتوفيراأل(المسؤولية الكاملة   

  .الدول العربية، أو أية دولة عربية لحين استقرار األمور
  29/8/2006السبيل االردنية 

  
   انان بقطعة من الجدار الفاصل وصرخات امهات االسرىونستقبليسالفلسطينيون  .30

لفلسطينيون في رام اهللا امس االمين العام لالمم المتحدة كوفي انان بهدية بالغـة              استقبل ا :  محمد يونس  ،رام اهللا 
وتظاهر العشرات من اهالي قرية بلعين التي يبتلع الجـدار          . الرمزية عندما قدموا له قطعة من الجدار الفاصل       

بااللتقاء بهـم   اكثر من نصف ارضها، وممثلون عن اهالي االسرى في مقر المقاطعة حيث حّل انان، وطالبوه                
ولدى وصوله اليهم، قدم المتظاهرون من قرية بلعين النان قطعة من الجدار مرسوماً              .واالصغاء الى مشاكلهم  

وخاطبه رئيس اللجنة الشعبية لمناهضة الجدار عبد اهللا ابو رحمه طالباً منه العمـل علـى                . عليها الجدار نفسه  
ومنها قرار حصر االضرار التي يتسبب بها هذا الجـدار فـي            تطبيق قرارات االمم المتحدة الخاصة بالجدار،       
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كما قدمت له عائالت االسرى رسالة تطالبه بالعمل على اطالق ابنـائهم فـي الـسجون                 .االراضي الفلسطينية 
  .بدنا الحرية لكل اسرانا: وصرخت والدة احد االسرى قائلة. االسرائيلية

  31/8/2006الحياة 
  

  مدا بعد اعتقالهم اسيرا فلسطينيا قتلوا ع72 .31
كشفت هيئة حقوقية اسرائيلية النقاب عن عملية اعدام جديدة بدم بارد ، نفذها جنود  : زهير اندراوس،الناصرة
 اعتقاله، ثم زعم الجنود ى يوليو الماضي، مع سبق االصرار والترصد، بحق فلسطيني جر/ تموز فياالحتالل

 والمحررين الفلسطينية، فقد ىحسب وزارة شؤون االسر و.ان الحادث وقع عندما حاول الفلسطيني الفرار
 في المئة من مجموع شهداء الحركة االسيرة 39.3 اسيرا فلسطينيا، للقتل العمد بعد اعتقالهم بنسبة 72تعرض 

 . اسيرا183الفلسطينية الذين يبلغ عددهم 
  31/8/2006القدس العربي  

 
  بو سالم شاحنة مساعدات دولية ومصرية عبر كرم أ18إدخال  .32

 أكد مدير معبر كرم أبو سالم أسامة العصار دخول كميات كبيرة من المساعدات الخارجية               : نادر القصير  ،رفح
الخاصة بوكالة  األنروا مشيرا إلى أن كميات أخرى من األرز مقدمة من الحكومة المصرية لوزارة الـصحة                  

ات أخرى من تلك المـساعدات المقدمـة مـن          مشيرا إلى أن كمي   ،  الفلسطينية أيضا سمح بإدخالها عبر المعبر     
  .الحكومة المصرية ستدخل في الساعات القليلة المقبلة

  31/8/2006الحياة الجديدة 
  

  قريباً.. ال بوادر أو مؤشرات إلعادة فتح معبر العودة  .33
لمـه  نفى الرائد أسامة العصار مدير غرفة العمليات المشتركة بمعبر العودة الحدودي بـرفح، ع              :محمد الجمل 

بوجود أية مواعيد محددة العادة تشغيل المعبر في أي من االتجاهين، مؤكداً عدم وجود اتصاالت أو بوادر قد                  
وقال العصار حتى اللحظة يمكننا الحـديث عـن          .تشير الى احتمال اعادة فتح المعبر في الفترة القريبة المقبلة         

لصمت، وال توجد أية اتصاالت تتحـدث عـن   أزمة قادمة بخصوص المعبر، فجميع األطراف تبدي نوعا من ا   
  . تحديد مواعيد العادة فتح المعبر

   31/8/2006األيام الفلسطينية 
  

   مترا يصل الى معبر المنطار 150زعم اكتشاف نفق طوله ياالحتالل  .34
 مترا حفر 150 آب على نفق عريض جدا يبلغ طوله 28زعم ناطق باسم الجيش االسرائيلي ان الجيش عثرفي 

الذي يستخدم لنقل البضائع بين قطاع ) كارني( قا من منزل في حي الشجاعية ويؤدي الى معبر المنطارانطال
  .واضاف ان النفق كان سيستخدم لتنفيذ هجوم في المعبر .غزة واسرائيل

 31/8/2006الدستور 
  

   مليون دوالر خسائر منطقة الشوكة شرق رفح70 .35
 الشوكة، شرق محافظة رفح، أمس، بأن منطقة الشوكة تكبـدت          أعلن منصور بريك، رئيس بلدية    :  د ب أ   ،غزة

   . مليون دوالر70خالل العملية العسكرية االسرائيلية االخيرة أمطار الصيف خسائر فادحة تقدر بقيمة 
 31/8/2006األيام الفلسطينية 
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  مصر ال تتفق مع عمرو موسى حول موت عملية السالم   .36

تقر بإعالن الجامعة العربية بأن عملية السالم        ي أحمد نظيف إن بالده ال      قال رئيس الوزراء المصر    :اي.بي.يو
إن مصر في كل مراحلها لم ولن تفـرط           عن نظيف قوله   ، أمس ،ونقلت صحيفة األهرام  . مع إسرائيل قد ماتت   

 لمصلحة شعبها وشعوب أمتهـا      العالقة مع إسرائيل   وقال إن مصر تسخر      ،في أي حق لها أو للشعوب العربية      
  .  خاصة حقوق الشعب الفلسطيني، الحقوق العربيةإلىربية للوصول الع

  31/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  تنظيم سري في الجوالن يهدد بخطف جنود إسرائيليين .37
 بغية مبادلتهم بالمعتقلين السوريين     إسرائيليينهدد تنظيم سري في هضبة الجوالن المحتلة بخطف جنود          : دمشق

جـاء  ، و شـرط أو السوريين فورا دون قيد     األسرى، ما لم تفرج سلطات االحتالل عن        في السجون االسرائيلية  
لهـذا المطلـب    اسـرائيل   ذا لم تـستجب     إ: وقال التنظيم . عتقالاال عاما على    22في بيان بمناسبة مرور     ذلك  

  . المعتقلين سراحإطالق والعادل سوف نتخذ التدابير الالزمة من اجل اإلنساني
  31/8/2006النهار 

 
  وتل أبيب تشكك  ..المعلم يؤكد استعداد سوريا للتفاوض مع إسرائيل .38

أعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن استعداد سوريا للتفاوض مع إسرائيل إذا             :  بارعة ياغي  -دمشق
ونقلت صحفية دي بريسه النمساوية عن       .ما توفرت رغبة صادقة في تحقيق السالم في منطقة الشرق األوسط          

 نحن نريد حال يشمل مزارع شبعا ومرتفعات الجـوالن والـضفة الغربيـة              :لم قوله في مقابلة أجرتها معه     المع
 أن شرط   وأوضح المعلم . وانسحاب إسرائيل كليا من الجنوب اللبناني، وإنهاء حصارها البحري والجوي للبنان          

في النهاية من التركيز على التنميـة        حتى تتمكن المنطقة     242تحقيق السالم يكمن في تنفيذ قرار األمم المتحدة         
 وهـو رد علـى      ، تصريحا للسفير اإلسرائيلي في فيينـا      ، أمس ،وفي الوقت نفسه نشرت الصحيفة     .االقتصادية

وقـال الـسفير إن     ،   شكك فيه بما وصفه استعداد سوريا إلجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل           المعلم،مقابلة  
  . ة مع سوريا وفي أي وقت ولكن دون شروطإسرائيل مستعدة إلجراء مفاوضات مباشر

  31/8/2006الوطن السعودية 
   

  سياسة األسد حمقاء وخطابه يحّرض على الفتنة: البيانوني .39
بشار األسد بأنه   ل المسلمين في سوريا علي صدر الدين البيانوني الخطاب األخير           لإلخوانوصف المرشد العام    

 سياسة األسد حمقاء وخطابه أرعن، ونظامه يقـود الـسوريين           نإ: وقال .خطاب تحريض على الفتنة في لبنان     
 أدنى شك بأن النظام السوري هـو        هليس لدي إنه  وقال   . إلى العدو االسرائيلي   اإلشاراتيرسل  و االستسالم   إلى

 المـسلمين بالواليـات     لإلخوانن ال عالقة    البيانوني أ وأكد   .من ارتكب جريمة االغتيال ويجب أن ينال عقابه       
 اإلخـوان  أنة األميركية وال توجد قنوات اتصال مع األميركيين، أما العالقة مع أوروبا فإنها مختلفة، إذ                المتحد

 وعن القواعد العسكرية الفلسطينية فـي لبنـان قـال          .األوروبيةأرسلوا برنامجهم السياسي إلى كل السفارات       
ن يجب أن يجرى وفق القرارات الدولية        إن الوضع الفلسطيني يحتاج إلى معالجة، وحل وضع الالجئي         البيانوني

  .وبإعطائهم حقوقهم المدنية، أما السالح فيجب أال يكون خارج سلطة الدولة اللبنانية
  31/8/2006المستقبل 

  
  األسد يعتبر القرارات الدولية هيمنة أميركية  .40
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 لمجلس  األخيرةن القرارات   أ ،رأى الرئيس السوري في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفنزويلي         : دمشق
 وهـي نتيجـة هيمنـة       ،صبحت تدخالً في الشؤون الداخلية للـدول      أ األوسط الدولي حول قضايا الشرق      األمن

 التفـاؤل علـى     إلـى ذا استمر دور المجلس بهذه الطريقة فاألمور ال تـدعو            أنه إ  ضافأو. الواليات المتحدة 
أبعد مناالً سيصبح السالم إن    قائال د من الدماء   المزيد من الفوضى والمزي    إلى، وربما يؤدي هذا الشيء      اإلطالق

   .بكثير عن منطقتنا
  31/8/2006الحياة 

  
  لن نقف مكتوفي األيدي إذا أرسلت أسلحة من سوريا إلى لبنان: إيطاليا .41

 المجتمع الـدولي لـن يقـف        إن : االيطالية أن وزير الخارجية االيطالي ماسيمو داليما قال        اإلنباءذكرت وكالة   
  .  لبنانإلى أرسلت سورية أسلحة إذادين مكتوف الي

  31/8/2006الحياة 
  

  مع الحكومة اللبنانية إلطالق الجنديين اسرائيل عازمة على التفاوض: جاكسون .42
 إلطـالق ن حزب اهللا أكد رغبته في التفـاوض         إ : القس جيسي جاكسون   األميركيداعية الحقوق المدنية    أعلن  

 ما زاال علـى قيـد       األسيرين الجنديين   أنل سلمي وان لديه انطباعا       تباد إلىسيسعى  ) جاكسون( وانه   األسرى،
وهـذا  .  وفقا لمعطيات لديه، عازمون على التفاوض عبر الحكومة اللبنانية         اإلسرائيليين إن:  كما وأعلن  .الحياة

 دولـة هـو     إلى التفاوض من دولة     أنواعتقد  .  مقبول من حزب اهللا    األمر هذا   أنوعد رسمي، ويبدو ظاهريا     
 اللبنانيين والفلسطينيين   وباألسرى يكون هناك قرار يتعلق بهما       أنمن الواضح انه يجب     : وأضاف. طريق جيد 
  .ا لحلهاإلرادة كانت لكل الجهات إذا تحل أنوهذه المسائل يمكن . والسوريين

  31/8/2006النهار 
  

   حماسوزب اهللا قاعدة عسكرية في الباراغواي تحت غطاء محاربة حإنشاء  :لبنتاغونا .43
ستطاعت الواليات المتحدة أن تقيم هذه األيام قاعدة عسكرية في أراضي الباراغواي  ا: حسين مجدوبي،مدريد

ضمن ما يعرف بالمثلث الحدودي الذي يجمع هذا البلد والبرازيل واألرجنتين وذلك تحت مبرر محاربة خاليا 
 بدأ يقلق دول المنطقة التي تعارض أمرلمخدرات، وهو حركة حماس وحزب اهللا في أمريكا الالتينية وتهريب ا

وتؤكد مختلف تقارير االستخبارات . األمريكيةأي تواجد عسكري للبنتاغون وباقي مؤسسات االستخبارات 
األمريكية أن التواجد اللبناني الشيعي في منطقة المثلث الحدودي مكثف وأن ضمنه خاليا حزب اهللا، كما تؤكد 

ركة حماس الكثير من الخاليا التي ترسل لهما األموال ومصدرها تهريب األسلحة والمخدرات أن لحزب اهللا وح
 المحلل االستراتيجي خوان كارلوس بايخو أن الهدف الحقيقي ىومن جانبه، ير .األخرىوباقي أنواع التهريب 

متحدة، وجاء في تقرير ليس مواجهة حزب اهللا وإنما محاولة التواجد في منطقة انفلتت من سيطرة الواليات ال
لشبكة رودولفو والش ما مفاده أن الواليات المتحدة أدركت أن جميع الموارد الطبيعية من غاز وبترول وماء 

 . مستقبال متواجدة في أمريكا الجنوبية، ولهذا تريد تعزيز تواجدهاإليهاالتي ستحتاج 
  31/8/2006القدس العربي 

 
 نشر خمسة آالف من جنود حفظ السالم  النسحاب االسرائيلي من لبنان بعد ا .44

 الفرنسية اليوم الخميس ان )ار تي ال( إلذاعة أنان المتحدة كوفي لألمم العام األمين أكد :اف ب، باريس
 إلف 16الجيش االسرائيلي سينسحب من جنوب لبنان بعد نشر خمسة آالف من جنود حفظ السالم الدوليين و

 . جندي لبناني
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 31/8/2006الدستور 
 

  يونيفيلالضغط أمريكي على القاهرة للمشاركة في  .45
كشف مصدر مسؤول في األمانة العامة لجامعة الدول العربية عن رفض دول عربية، بينهـا مـصر                 : القاهرة

 ،1701يونيفيل في إطار تنفيذ قرار مجلس األمن        الواألردن، ضغوطاً أمريكية وفرنسية من أجل المشاركة في         
حاولتا مراراً إقناع مصر باعتبار أن موافقتها تـشجع دوالً عربيـة أخـرى علـى                وقال إن واشنطن وباريس     

المشاركة، لكن هذه المحاوالت فشلت أمام تصميم الجانب المصري على الرفض، واسـتدالله بتـردد فرنـسا                 
   .نفسها

 31/8/2006الخليج اإلماراتية 
  
 

  دماتهااألونروا تشمل أبناء الالجئات المتزوجات من غير الالجئين بخ .46
 اتخذت األونروا قراراً رسمياً بشمول أبناء الالجئات المتزوجات من غيـر الالجئـين              :نادية سعد الدين  ،  عمان

 .بالخدمات التي تقدمها الوكالة في خطوة اعتبرت أنها تمهد لتوريث صفة اللجوء من جهـة األم إلـى األبنـاء                   
الياً على إعداد سجالت لتوثيق أعداد أبناء الالجئات        ويعكف برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية في الوكالة ح       

إال أن ثمة محاذيرُ تجمل في التنبيه من األهداف السياسية الحقيقية الكامنـة وراء تطبيـق                 .المستهدفات بالقرار 
 القرار يرمي إلى تسويف قضية الالجئين ويؤثر على وضـعهم           أن إلىذلك القرار رسمياً، وفق مراقبين لفتوا       

 في ظل توقعات بشمول القرار أزواج الالجئات أيضاً، عدا عن التحذير من أن يشكل تغييراً في السياسة                  النهائي
  .العامة للوكالة وللمجتمع الدولي برمته

  31/8/2006الغد األردنية 
  

 االسد وشافيز يعتزمان التصدى للهيمنة االمريكية .47
لفنزويلي هوغو شافيز امس عن عزمهما التصدي اعلن الرئيسان السوري بشار االسد وا : ايمان عثمان،دمشق

الموقف نفسه وهورفض االمبريالية ) مع سوريا(لهيمنة الواليات المتحدة بموقف موحد، وقال شافيز اننا نعتمد 
وعبر االسد عن االراء ذاتها فاكد ان موقفي دمشق .ومحاوالت الهيمنة من جانب االمبراطورية االمريكية

وعبر االسد عن  .في ما يتعلق بالقضايا الدولية، معربا عن رفضه لعالم احادي القطبوكراكاس متقاربان جدا 
  .عزمه على تنسيق سياسات البلدين على اعلى مستوى

  31/8/2006عكاظ 
  

   شركة مغربية تتعامل مع إسرائيل28: معهد صهيوني .48
ع حجم التبادل التجاري مع إسرائيل،      لفت كتلة العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي انتباه الحكومة إلى ارتفا          

ودعت الحكومة إلى فتح تحقيق في موضوع التبادل التجاري الذي أعلن معهد تابع للكيان الصهيوني أنه ارتفع                 
 مليون دوالر، مما جعـل      11.2 بالمائة وبلغ حجم المبادالت التجارية حسب المعهد ذاته          18 بنسبة   2005سنة  

في تعامل الدول العربية مع الكيان الصهيوني بعد كل من مصر واألردن ولبنان             المغرب يحتل المرتبة الرابعة     
ويؤكد المعهد الصهيوني الذي يعطي مؤشرات حقيقية بانتظام في الكيان الصهيوني، إلى أن هناك               . 2005سنة  
يـة إذ    شركة مغربية تتعامل بشكل مباشر مع الكيان الصهيوني، هذا دون البضائع التي تدخل بطريقـة خف                28

  . تنزع عنها عالمة الصنع في الكيان الصهيوني
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  29/8/2006السبيل االردنية 
  

 دروٌس وعبٌر: حرب لبنان .49
 المهندس إبراهيم غوشة

 يوماً مع الكيان الصهيوني ويستحق بجدارة إزجاء التهنئة 33ال شك أن حزب اهللا قد انتصر في حرب الـ 
 األمة العربية واإلسالمية وأعاد لها االبتسامة المفقودة والثقة والشكر له على إنجازه الكبير الذي هز وجدان

  ·.تبالنفس مما يؤكد بأن صفحة جديدة في سفر الكرامة العربية قد افتتح
هدف العدوان الصهيوني بدفع أمريكي إلى إيجاد أوضاع جديدة في لبنان تشكل منصة استهداف لدول المنطقة 

تساع وعمق المجازر البشرية المرافقة لهذا العدوان، وهو ما وصفته بما فيها سورية وإيران ومهما كان ا
كونداليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية بأنه مخاض ال بد منه لبروز شرق أوسط جديد يجتث المقاومة من 

 .ةجذورها ويعيد فك وتركيب البالد العربية وفق المصلحة األمريكية الصهيوني
 ألف قذيفة مدفعية التي استهدفت بالدرجة 130 الجوية الصهيونية وأكثر من وعلى الرغم من آالف الغارات

األولى مواقع الكتلة البشرية المناصرة لـ حزب اهللا في الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية في بيروت ومنطقة 
ألبدان  شهيد مدني ثلثهم من األطفال في مجازر تقشعر لها ا1200بعلبك وعلى الرغم من سقوط أكثر من 

 من أجل كسر شأفة مجاهدي حزب اهللا وعلى رأسهم القائد الملهم 30/7/2006وعلى رأسها مجزرة قانا في 
السيد حسن نصر اهللا على الرغم من ذلك صمد المجاهدون في الجنوب، في مارون الراس وبنت جبيل والخيام 

مظليين، وتم تدمير دبابات الميركافا وغيرها، وسقط المئات من نخبة جيش االحتالل الصهيوني من جوالني وال
بالعشرات وخاصة في وادي الحجير، ولم تستطع أمريكا وال الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافها بإطالق 
األسيرين، وفي تطهير جنوب الليطاني من مجاهدي حزب اهللا وتجريده من أسلحته، وخاصة منصات 

، 1948ين المحتلة بهذه الكثافة منذ احتاللها في عام صاروخ على مدن فلسط) 4000(الصواريخ التي أطلقت 
وأجبرت ماليين الصهاينة للنزوح أو النزول للمالجئ وجعلت من الشمال الفلسطيني المحتل منطقة منكوبة بكل 

 !معنى الكلمة 
 :ويمكن استخالص الدروس والعبر باختصار كما يلي

اً للشعوب العربية واإلسالمية بأنه بالعزيمة واإليمان باهللا أعطت المقاومة اإلسالمية في لبنان دروس: لبنانياً* 
واإلعداد الجيد والضبط والربط والكتمان يمكن مواجهة أقوى جيش في المنطقة وتركيعه وإذالله ونزع عقدة 
الهزيمة من األمة، تلك العقدة التي زرعتها األنظمة العربية في حروبها الالجدية السابقة، كما ضرب الشعب 

بناني مثالً رائعاً في الوحدة الوطنية والتكافل وعودة النازحين فوراً إلى قراهم ومنازلهم رغم القنابل العنقودية الل
المبثوثة في كل مكان ورغم الهدم والتدمير، وكذلك في تعليمات السيد حسن نصر اهللا بصرف األموال إليوائهم 

 .دء بالتعميرفوراً وتسابق الشباب اللبناني في إزالة الركام والب
 -أولمرت (تتعرض حكومة كاديما لحملة متواصلة بعد هزيمة الصهاينة في لبنان وخاصة الثالثي : صهيونياً* 

، من أجل تشكيل لجنة رسمية للتحقيق وبضغط شعبي صهيوني وخاصة من جنود االحتياط ) حالوتس-بيرتس 
االكتفاء بالقصف الجوي وتأخير الهجوم البري حتى الذين فوجئوا بقوة المقاومة اللبنانية وبالفوضى العسكرية و

 .آخر يوم باإلضافة للجوع والعطش الذي قاسوا منه
ومع أن جولة قادمة هو أمر محتم مع العدو الصهيوني ينبغي االستعداد لها، إال أن ذلك سيكون على األغلب 

 .ةه، وربما الذهاب النتخابات جديدبعد حسم التناقضات الصهيونية الداخلية بما فيها مستقبل حزب كاديما نفس
 بوقف العمليات العسكرية قام محمود عباس ومطبخه السياسي 1701مباشرة بعد تنفيذ قرار : فلسطنيياً* 

بكشف النقاب عن خطته بغية القفز عن الدرس األول من حرب لبنان بتكريس المقاومة كوسيلة وحيدة للتصدي 
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 إلى مجلس األمن مع المجموعة العربية لتفعيل المسارات السلمية واشتملت الخطة على الذهاب.. لالحتالل
 .وعقد مؤتمر دولي وفقاً القتراح يوسي بيلين صديق عباس

وكذلك تسريع فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من األزمة كما يزعم بسبب اعتقال وزراء ونواب 
إلضافة للرئاسة ألن وزراء حماس سيتم حركة حماس وهي خطة حزبية فتحاوية للهيمنة على الحكومة با
 .ةاعتقالهم فوراً من حكومة الوحدة الوطنية وخاصة في الضفة الغربي

إن الدرس األول للمقاومة الفلسطينية من المقاومة اللبنانية هو االستفادة من سرية التنظيم ومنع االختراق 
ع وصواريخ كاتيوشا حديثة وفعالة مهما واالبتعاد عن حب الظهور واإلعالم والحصول على مضادات للدرو
 .كان الثمن وبكل الطرق من أجل قلب المعادلة في مواجهة االحتالل

إن رؤية الدكتور عزيز الدويك والقيود في رجليه ويديه، شديدة اإليالم واالستفزاز وخاصة لشباب حماس، 
 . حزباً سياسياً لتشكيل الحكومةوعلى كٍل فحركة حماس هي حركة مقاومة النهاء االحتالل قبل أن تكون

خاضت الواليات المتحدة حرب لبنان جنباً إلى جنب مع الصهاينة فسالح الصهاينة هو سالح : أمريكياً* 
أمريكي والقنابل العنقودية والذكية هي أمريكية أيضا وبوش هو الذي مدد للحرب ورفض وقف إطالق النار 

 له ضمير، ولكن حليفه الصهيوني خيب ظنه، ولم يستطع أن ينجز المبكر وسمح بقتل األطفال دون أن يهتز
 .شيئاً
ظن عدد من األنظمة العربية بأن المقاومة في لبنان ستُهزم ووضعوا اللوم عليها إرضاء ألمريكا، : عربياً* 

ة والمسارعة ولكن تطور الحرب لمصلحة المقاومة اللبنانية جعلهم يسارعون إلمداد لبنان بالمساعدات اإلنساني
 .إلى مجلس األمن للتخفيف من المشروع األمريكي الفرنسي

 30/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حماس غير حزب اللّه .50
     منير الرمحي . د

ان كانت حركة حماس سوف تستفيد من تجربة حزب اللّه في الحرب االخيرة على لبنان، فعليهـا ان تـدرك                    
بأوجه الشبة واالختالف بينها وبين حزب اللّه، وان هناك عوامل مشتركة بينهما            مجموعة من الحقائق المتعلقة     

  .وعوامل اختالف جذرية قد ال تقود في النهاية الى نفس النتائج
من العوامل المشتركة ان كلتا الحركتين تتمتعان بقاعدة جماهيرية عريضة واسعة انطلقتا منها، وان كال منهما                

تعتمد مفهوم الجهاد وقدسيته، وتعتبر صراعها مع اسرائيل صراع وجود ال حـدود،             حركة راديكالية اسالمية    
وانهما قد اعتمدتا االسلوبين السياسي والعسكري للمقاومة وآلياتها وكلتاهمـا ال تعترفـان باسـرائيل، وانهمـا             

عتبار امريكي بأنهما   تواجهان عدوا مشتركا هو اسرائيل وتواجهان تنديدا وتهديدا امريكيا ان لم نقل دوليا على ا              
  .من حركات االرهاب الواجبة مقاتلتها ومكافحتها

اما العوامل المختلفة فهي اكثر بكثير من تلك العوامل المشتركة، فإن كان وزراء حزب اللّـه يـشاركون فـي                    
 الحكومة اللبنانية فهم على االقل ضمن حكومة وحدة وطنية منتخبة يعترف بها العالم في دولـة مـستقلة ذات                  

سيادة، ويقبل التعامل معها، اما حماس فقد شكلت كحكومة فلسطينية منتخبة، لكنها ليست حكومة وحدة وطنية،                
وقد جاءت هذه الحكومة بناء على استحقاق عملية السالم بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، رغم التناقض الذي                

ال انها ال تـزال ال تعتـرف باسـرائيل،          يبدو واضحا من ان حماس حصلت على السلطة من هذه االتفاقيات ا           
وحماس ليست حكومة دولة رسمية معترفا بها فتتصرف على هواها بل حكومة سلطة محلية في دولة محتلـة                  
وبالتالي عليها مجبرة ان تتعامل مع قواعد اللعبة كما يراها كل الالعبين ال من وجهة نظرها فقـط، واالمـر                    

 وحزب اللّه ان حزب اللّه صمد امام اسرائيل وكانت صـواريخه التـي              االكثر اهمية في االختالف بين حماس     
سددتها يد اللّه، قد وجدت يدا ايرانية امتدت لها بالمال والسالح والتدريب، فحزب اهللا ترعاه دولـة غنيـة ذات                 
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لمال، وال  نفوذ وتريد ان يزيد نفوذها بالمنطقة في حين ان حماس ال تمتلك ال السالح الفاعل وال التدريب وال ا                  
  .الدولة الراعية

حزب اللّه الشيعي العناصر ضمن دائرة االسالم الثوري منذ عهد علي بن ابي طالب كرم اللّه وجهـه وحتـى                    
اآلن، اما حماس فهي ضمن الدائرة االسالمية السنية التي لم تتعارض مع الحكام واختارت في معظم مراحلهـا                  

تاريخ االسالمي تبين اهمية هذا االمر، فأوامر االمام الشيعي تمثـل           وعودة قليلة الى ال    .الخيار السلمي المحض  
امرا عقائديا ال يناقش اما اوامر االمام السني فهي عرضة لالخذ والرد وهذا االمر هام جدا حيث ال يمكن عند                    

 ان حماس تقـود مـصير الـشعب        .حماس ان يتحول امر القيادة الى عقائدية دينية كما الحال عند حزب اللّه            
الفلسطيني بأكمله، وهي بذلك عليها مهمة تاريخية هي حماية هذا الشعب وعدم جره الـى مزيـد مـن القتـل                     
والتدمير بحجة المقاومة المسلحة التي ال تمتلك اسلحة في الحقيقة، فليست الصواريخ المحلية الصنع التي تفتقر                

ن هذا النوع مـن المقاومـة، شـبه         لكل شيء وال بنادق الكالشنكوف سوف تحرر ارضا وتصنع دولة، بل فإ           
المسلحة والبعيدة جدا عن التسليح الفاعل هي احدى آليات الدمار الذاتي لهذا النوع مـن المقاومـة وللـشعب                   

ان حركة حماس طالما انها قبلت بالعمل السياسي، وتسلمت الحكومة الفلسطينية عليها ان تتصرف               .الفلسطيني
لفلسطينيين، خاصة بعد ان خرجت اسرائيل جريحة من حرب لبنـان،           كحكومة مسؤولة عن ارواح وممتلكات ا     

اذ ستصب جام غضبها على حماس والشعب الفلسطيني الذي انتخبها وهذا يتطلب من حماس مجموعـة مـن                  
االستحقاقات الضرورية في طريق الحصول على حق الدولة الفلسطينية المنشودة ومن اهم هذه االسـتحقاقات               

نية من جميع التيارات الفلسطينية واالعتراف باسرائيل كدولة جارة توقع معها اتفاقيـة             تشكيل حكومة وحدة وط   
سالم برعاية دولية وان تعمل على حل جميع المليشيات الفلسطينية المـسلحة وان تنـزع سـالح عناصـرها                   

لـى  والعناصر المسلحة االخرى وان تتعامل كحكومة مسؤولة، تسعى لعالقات دوليـة مثمـرة، وان تكـون ع         
مستوى من المسؤولية الوطنية والقومية للحفاظ على ما يمكن ان يعطيه لها المجتمع الدولي حاليـا، عليهـا ان                   
تقبل ما قبله ابو عمار حين بدأ بغزة واريحا اوال، كل القضايا المختلف عليها يمكن حلها، القدس والالجئين، كل                

ها، لذلك على حماس ان تبادر بـالخطوة االولـى          ذلك يتم بالتفاوض ال بالحرب التي ال تستطيع حماس خوض         
حماس ليـست   .المشروطة، االعتراف باسرائيل ومد يدها للسالم وحينها ستجد ان كل العالم يؤيدها ويمد لها يده              

حزب اللّه ولن تكون وليس امام حماس خيار حرية الحركة واالنتقال لعناصرها فغزة محاصرة تمامـا وهـي                  
الق معبر رفح اكبر دليل على اغالق باب السجن الفلسطيني الكبير، وليس في غزة              محاطة بدولة اسرائيل واغ   

احراش وجبال ووديان ومناطق شاسعة تختفي فيها المقاومة لضرب اسرائيل كما حزب اللّه، بل ان المقـاومين             
محصورون في ارض واسعة مكشوفة منبسطة تماما تجعل كل بيوت غزة عرضة للدمار وكل اطفالها عرضة                
للمجازر، حزب اللّه ليس مخترقا من قبل اسرائيل في حين حماس مخترقة بكثير من العمالء مما يسهل تصفية                  
قيادتها بسهولة، فقد تم اغتيال زعمائها واحدا تلو اآلخر، باختصار شديد جدا، ما ينطبق على حـزب اللّـه ال                    

 حزب اللّه عليها االسراع في دراسـة        ينطبق بأي حال على حماس، فإن كانت حماس تريد االستفادة من تجربة           
، وعلى رئيس وزرائها السيد اسماعيل هنية       رمقوماتها وامكاناتها الحقيقية، وان تتعامل مع ما حولها بواقعية اكث         

ان يتعامل مع االمر كرئيس وزراء لحكومة منتخبة لها وعليها استحقاقات كثيرة تجاه الناخبين الفلسطينيين، ال                
عة لجمع عواطف المؤمنين، فإن كان الدعاء يساعد في بناء الدولة فإنه وحده حتما لـيس                كخطيب لصالة الجم  

  .كافيا لبناء دولة دون ان يرافقه امور ملموسة على ارض الواقع
  31/8/2006الدستور 

  
  ماذا يفعل أنان ؟ .51

  سحر بعاصيري
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ن أجل تثبيت الهدنة وضمان تطبيق      ال يمكن االمين العام لالمم المتحدة كوفي أنان أن يكون جاء الى المنطقة م             
 متوقعا ان يلقى التجاوب من االطراف المعنيين مباشرة بالتهدئة اللهم باستثناء مـا سـمعه مـن                  1701القرار  

  .الحكومة اللبنانية
جدول اعماله يستحيل ان يتفق وجداول االعمـال المتناقـضة لهـؤالء            : والسبب يعرفه أنان كما يعرفه الجميع     

كان هو يحاول دفع دول المنطقة الى حل سياسي دائم، فان كالً من هذه الدول تريد ان تحقـق                   فاذا  . االطراف
  .من التباسات الهدنة ما لم تستطع تحقيقه خالل الحرب

فهل مستغرب اذاً كل هذا الرفض الذي قابل به ايهود اولمرت طلبات انان؟ طلب منه رفع الحصار عن لبنـان                    
على جميع  : بمعاودة العمل في مطار بيروت، لكن رد اولمرت كان حازما         ليحصل ولو على رفع جزئي يسمح       

وطلب منه ان تنسحب القوات االسرائيلية كليا من لبنان بمجرد ان يبلغ عدد             . اطراف الهدنة احترام كل بنودها    
ا يطبق  اسرائيل ستنسحب عندم  : جنود القوة الدولية فيه خمسة آالف بدل انتظار اكتمال العدد، فكان رد اولمرت            

  .القرار
انه وجبة  ).  البنود التي تعجبك   -تختار منه االصناف    (ان القرار ليس بوفيه     : وملخص موقف اولمرت كما قاله    

كاملة، لذا لن تنسحب اسرائيل قبل التطبيق ولن ترفع الحصار عن جزء من لبنان دون غيره ولن ترضى بأقل                   
  .من ضمان منع وصول أية اسلحة الى حزب اهللا

غرب ايضا انه في حين كرر انان من اسرائيل الدعوة الـى االطـالق غيـر المـشروط للجنـديين                    وهل مست 
  االسرائيليين لدى حزب اهللا، اعاد الحزب تأكيد موقفه الحازم ايضا بانه لن يطلقهما اال في اطار تبادل لالسرى؟

دة واقنـاع االطـراف بـان       واضح ان انان يسعى الى تعزيز الهدنة عبر تفكيك المشاكل ومعالجتها واحدة واح            
 هو عملية تدريجية، لذا يحاول ان يحصل على تطمينات للحد االدنى المطلوب كي تصمد               1701تطبيق القرار   

تطمينات من لبنان الى انه سيضمن عدم وصول اسلحة الى حزب اهللا وخصوصا عبـر حـدوده مـع                   : الهدنة
لدولية، ومن سوريا وايران في المرحلة الالحقة من        سوريا، ومن اسرائيل الى انها ستنسحب بعد انتشار القوة ا         

  .جولته الى عدم تزويد حزب اهللا السالح وعدم دفعه في اتجاه الخيارات الصعبة
  . ولكن، في المقابل، يريد االطراف سلة متكاملة وربطا للمشاكل ال تفكيكا لها

فهل يمكنه توقع تعقيدات فيهما اقـل       . نوهذا ال ريب يزيد االمور تعقيدا، وانان لم يصل بعد الى سوريا وايرا            
  مما لمس من اسرائيل في مختلف المسائل ومن حزب اهللا في موضوع االسرى؟

ندعم خيارات  :  سيسمع االجابات المعهودة   1701غالب الظن انه عندما يطلب من دمشق وطهران التزام القرار           
شعر بحاجة الى تعهد جدي في هذا المجـال اوال          والواقع ان ايا من الدولتين ال ت      . حزب اهللا وال نزوده السالح    

النهما استبعدتا من الحل ثم ألن كال منهما تريد استخدام نتائج الحرب لخدمة مصالحها، وان كانتـا سـتقدران                   
  . ألنان تمسكه بزيارتهما القتناعه بضرورة التحدث معهما على رغم النصائح االميركية له بتجاهلهما

 هو في جولة استكشافية الستعدادات االطراف لضمان الحد االدنى لـصمود الهدنـة،              فماذا يفعل أنان؟ االرجح   
واالهم محاولة فهم اتجاهات المرحلة المقبلة في ظل تعقيدات كبيرة ووضع متفجر لم تكن الحرب االخيـرة اال                  

  .احد تجلياته
  31/8/2006النهار 

  
  أربعة خيارات أمام حماس للخروج من األزمة  .52

     رأي البيان
اعتبر المحلل والباحث السياسي إبراهيم أبو الهيجا أن حركة حماس حاولت من خالل اشـتراكها فـي اللعبـة                   
االنتخابية إنجاز تغيير من الداخل واإلثبات للجميع أن إفرازات أوسلو فيها الكثير من المخاطر علـى الـشعب                  
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أمام أربعة خيارات ال بد لها من اختيـار         الفلسطيني، إال انها دخلت والشعب الفلسطيني في مأزق كبير يجعلها           
  . واحدة منها

السياسية وصلت في هذه األيام إلى أوجها والبد من إعادة تقييمها، معتبرا أن الـسلطة        ) حماس(وقال إن تجربة    
 ليست مكسبا يستوجب التمسك به، فالسلطة التنفيذية تعارك مـن تبقـى مـن               ،الفلسطينية في وضعيتها الحالية   

  . سط صالحياتهم وهم بال قوة وال مال، في حين أن السلطة التشريعية فاقدة ألغلبيتها المؤيدةوزرائها لب
وأشار إلى أن كل ذلك يطرح خيارات أربعة مهمة بشأن مستقبل السلطة الفلـسطينية والتـي برأيـه تتـراوح                    

  :  كاآلتي
و ال حتى حركـة فـتح ومؤسـسة         وهذا ماال يرغب به األميركيون وإسرائيل       :  بقاء الوضع كما هو    :أوال ً  -

الرئاسة التي تلمح إلى استخدام صالحياتها وقت الضرورة بحل الحكومة وتشكيل أخرى، والضغط هنا واضح               
  . لتشكيل حكومة وحدة وطنية ال يكون لحماس فيها ذكر

 وعـدم   وهذا استسالم يراد منه منع حماس من استثمار فوزها االنتخابي، وعدم إفادتها من النـصر اللبنـاني                
  . تمكينها من تمرير صيغة الجمع بين سالح المقاومة وإصالح الحياة السياسية

 حكومة وحدة وطنية وذلك بأن ترضى حماس بتشكيل حكومة وحدة وهي فاقدة لقوة أغلبيتها البرلمانية،                :ثانيا -
  . بحيث يجري فعليا إضعاف سلطاتها وتحجيم صالحيات الوزارات التي ستتمسك بها

صرت على أن يكون رئيس الوزراء منها فلن تقبل حركة فتح الدخول فيها ألن شكل ما يسمى حكومة                  أما إن أ  
الوحدة الوطنية يهدف إلى استثمار نتائج الحصار على حماس بزيادة الضغط عليها من الداخل وصـوال إلـى                  

  .  إضعافها إلى الحدود الدنيا بحيث تصبح مشاركتها عبئا على ثوابتها وأنصارها
 حكومة الخبراء وهذا الخيار على بريقه وتلميح اإلدارة األميركية على تفضيله إال انه قد يخفي تورطا                 :الثاث -

آخر في بوابة تفصيل الحكومة الفلسطينية على الرغبات األميركية التي سينقلها الرئيس أبـو مـازن وكأنهـا                  
  .  شروط فتحاوية

ي ال يعد كارثيا في ظل اإلنهاك اإلسرائيلي المتواصل للـسلطة      حل السلطة الفلسطينية، وهو األمر الذ      :رابعا -
ومؤسساتها، والضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي بهذا الخيار قد يساهم في فك الحصار المفـروض علـى                 

  .  الفلسطينيين
  31/8/2006البيان 

  
  مشروع فلسطيني مطور تدعمه عمان والقاهرة يستنسخ المشهد اللبناني .53

  عربي القدس الرأي 
 يكثر الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه االيام من المبادرات والتحركات واللفتات التي تجعله فـي اقـرب                 

  .نقطة ممكنة من المحور االقليمي العربي الثالثي الذي تشكل مؤخرا ويضم السعودية ومصر واالردن
اهرة والرياض ويتقـصد االتـصال      وللبقاء في المسافة االقرب يكثر عباس من جرعات التنسيق مع عمان والق           

 وال يخفي الرئيس الفلسطيني رغبتـه       ىعدة مرات في االسبوع الواحد بأمين عام الجامعة العربية عمرو موس          
  . موطئ قدم ضمن هذا المحورىالشديدة في المزاحمة عل

ـ                    ضلع وحسب مصدر قريب جدا من عباس يتقصد الرجل فعل كل ما ينبغي لكي يشكل الزاوية الرابعة فـي م
المحور الثالثي وانسجاما مع هذه االهداف تمكن عباس بقليل من الجهد من عزل المشهد اللبناني تمامـا عـن                   

. المشهد الفلسطيني الداخلي خالل االجتماعات التي قادها باسم مركزية حركة فتح في عمان االسبوع الماضـي               
 ترحيل القضايا التنظيميـة الملحـة مثـل    ى مناقشات روتينية وعادية او عل ىوهنا لم يكتف عباس بالتركيز عل     

التقرير المالي كما يحصل بالعادة، ولم يكتف بمداوالت خالية من الضجيج تنتهي ببيان انشائي لم يرض عنـه                  
  . االطالق جميع ابناء حركة فتح ابتداء من رام اهللا وانتهاء بتونس وعمانىعل
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قاومة في لبنان عن الـساحة الفلـسطينية ومنـع           عزل جزئية انتصار الم    ىفوق كل ذلك عمل عباس جاهدا عل      
اعضاء المركزية من ادخال المقاومة اللبنانية كمقرر في اجتماعات عمان االخيرة بذريعة تجنب خلط االوراق               
ووجود اولويات اساسية فلسطينية الطابع، ومن هنا كان الفتا جدا ان اجتماعات المركزيـة لثالثـة ايـام فـي                    

 انه عرس عند الجيران ومن هنا ايضا لفت عباس االنظـار            ىلت مع الحدث اللبناني عل    العاصمة االردنية تعام  
 الدوحة في بعض االحيان الهداف تكتيكية       ىوهو يكثر من محاوالت التنسيق مع القاهرة وعمان والرياض وحت         

  .واضحة
لسياسي الذاتي وهو   وعباس هنا بوضوح يريد استثمار المحور العربي الثالثي كقاعدة انطالق تتبني مشروعه ا            

  . داخل الحركة التي يترأسهاىمشروع يواجه منذ اشهر وسنوات تحديات كثيرة داخل فلسطين وخارجها وحت
 اضيق المـستويات    ىوتأسيسا علي هذا المنطق والتوجه اعد مكتب عباس ملفا خاصا لمبادرة جديدة نوقشت عل             

موجة العربية لنغمة العودة لالمم المتحدة والمجتمع       في مؤسسات القرار الفلسطينية وهي مبادرة تركب عمليا ال        
الدولي لتسليط االضواء مجددا علي الصراع االسرائيلي ـ الفلسطيني استثمارا للحظة التي دخل فيهـا العـالم    

  .مؤخرا علي خطوط األزمة اللبنانية ـ االسرائيلية
جلس االمن التي انهت الصراع في لبنان       وكانت المجموعة العربية الفاعلة قد خططت جيدا الستثمار مناقشات م         

لصالح طرح الملف الفلسطيني بنفس الطريقة علي امل ان يدخل المجتمع الدولي ومن خلفه اوروبا علي الخـط         
 دولي واقليمي مماثلة لما حصل في لبنان االمر الذي يتحدث عنه علنـا االن               ى مستو ىبحيث تنشأ ترتيبات عل   

  .وكل من االردن ومصراالمين العام للجامعة العربية 
 االردني يبرز تصور بان االكتفاء باالدارة االمريكية كراعية لعملية السالم لم يعد الخيار االمن               ى المستو ىوعل

 السعودي ثمة اعتقاد بان احياء المبادرة السعودية الشهيرة التـي           ى المستو ىوهو ما تفكر به القاهرة ايضا وعل      
د انتهاء الصراع في لبنان عبر العودة لقنوات مجلس االمن والمجتمـع            حظيت بغطاء عربي يمكن ان ينجز بع      

  .الدولي والشرعية الدولية وقراراتها
 المستوي الفلسطيني فعباس لديه ايضا اجندة موازية عبر تفسيرات يتحدث عنها في العواصم العربيـة                ىاما عل 

 سـبيل   ىيعارضها االمريكيون، وعل  بصياغات جديدة لقرارات الشرعية الدولية وهي صياغات يفترض ان ال           
 رغم ان موقف منظمة التحريـر التـي         194 اساس القرار    ىالمثال يكثر عباس من التحدث عن حل عادل عل        

  . اساس هذا القرارى بوضوح وليس دعوة لحل عادل عل194يرأس لجنتها التنفيذية هو الدعوة لتنفيذ القرار 
 مؤسسات االمـم    ىماتية تصورا بعدة نقاط يمكن ان يطرح عل       ويبدو ان بين يدي عباس حسب المعطيات المعلو       

المتحدة عبر المحاولة العربية التي يتم االعداد لها حاليا ونقاط برنامج عباس الذي كشفت عنه في الواقع اوساط                  
 / ايلول 28 رأسها انسحاب اسرائيلي سريع وفوري الي ما قبل          ىاردنية ومصرية يتحدث عن مجموعة نقاط عل      

 غرار التجربة اللبنانية يعقب ذلك حق تقرير المـصير للـشعب         ىثم التحدث عن قوات حماية دولية عل      سبتمبر  
الفلسطيني في ظل قوات الحماية الدولية وفي ظل وجودها ثمة اتفاق مباشر مع اسرائيل لوقف كل االعتداءات                 

  .بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية
ات يمكن القول ان قوات حماية دولية معزوفة جديدة يعزف عليهـا            وفي القراءة المتأنية في جذور هذه الصياغ      

عباس بدعم الحكومات العربية المجاورة لفلسطين وفي التفاصيل ثمة حديث هامس عن اعالن دولة فلـسطينية                
في ظل قوات الحماية الدولية ثم اعالن دولة مستقلة بعد رحيل هذه القوات ويعقب كل ذلك اتفاق وقف االعتداء                   

وبرأي مراقبين محايـدين فـان      . بادل الذي يعتبره عباس صيغة سترضي االمريكيين وستشجعهم وتحفزهم        المت
فرصة صمود هذا البرنامج المطور لمشروع الرئيس عباس والذي يتم التهامس بتفاصيله بين العواصـم فـي                 

بعـد ان قـدم لالمـريكيين       المنطقة كبيرة اذا ما لقي مساندة من الدول العربية وهو ما يعمل عليه عباس فعليا                
واالسرائيليين ورقة ال يمكن االستهانة بها تمثلت في العزل التام ما بين المشهد اللبناني وتداعياته واجتماعـات                 

  .اللجنة المركزية االخيرة
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وبرأي المراقبين ايضا تنحصر خطورة هذا المشروع المطور للرئيس عباس في انه قد يشكل الحد التفاوضـي                 
الب الفلسطينية وهي مسألة تخضع االن للنقاش في المحيط االقرب للـرئيس الفلـسطيني وفـي                 للمط ىاالقص

 بان العالم بعد ان نجح في وقف الحرب االخيرة في لبنان وفر فرصة ذهبية لوقـف                 ىعواصم القرار التي تر   
  .ة في كل االحوال اطار االمم المتحدة بموافقة امريكيىالصراع في فلسطين عبر استنساخ التجربة والعودة ال

 اساسها بان الفرصة مواتية االن لحل دولي اقليمي للصراع واردنيـا ايـضا              ىواردنيا ثمة قناعة يتم العمل عل     
ـ             ىوفرت الحرب االخيرة عل     ى لبنان امام دول الطوق السلمي العربية فرصة تاريخية الجبار االسـرائيلي عل

 المستويات بان اسـرائيل ال تريـد توقيـع    ى أعل ىئما وعل الجلوس والتفاوض والتوقيع، فاالردنيون يعتقدون دا     
 اعتبار ان ميزان القوي يضمن لها التفوق والريادة وفرض شروطها بدون االضطرار             ىمعاهدات سالم فعال عل   

لتوقيع اوراق يشهد عليها المجتمع الدولي، فاالوراق تعني اتفاقيات تدخل في هامش القـانون الـدولي وتعنـي                  
ني وجود قوات دولية وحماية للشعوب كما يقول مسؤول بارز اكد لـ القدس العربـي بـان                 ترسيم حدود وتع  

  . توقيع معاهدات واتفاقياتىفضيلة حرب لبنان تتمثل اآلن بحصول اختراق يمكن ان يجبر فيه االسرائيلي عل
 ىممكن بناء عل  عباس يعرف ذلك، وعمان تعرف ذلك والمراقبون في المنطقة يعتقدون االن بان انهاء الصراع               

 ىالمنجز الدولي في لبنان خصوصا اذا انتهي هذا المنجز بتوقيع معاهدة اسرائلية ـ لبنانية تجر بعـدها اخـر   
  .  ان ينتهي االمر بالنسخة المطورة لمشروع الرئيس عباسىسورية ـ اسرائيلية عل

  31/8/2006القدس العربي 
  

  هل شطبت أميركا بوش سوريا بشار ؟ .54
  سركيس نعوم

ى قبل يومين رئيس الوزراء االيطالي رومانو برودي اتصاالً هاتفياً ودياً بالرئيس السوري بـشار االسـد                 أجر
شرح له فيه قرار ايطاليا المشاركة في اليونيفيل المعززة في جنوب لبنان، كما شدد على اهمية اتخاذ خطـوات     

وعلقت دمشق على االتصال بأنـه      . نطقةملموسة العادة اطالق الحوار واالفساح في المجال لالستقرار في الم         
تناول الوضع في المنطقة واالمور التي تهم البلدين الصديقين سوريا وايطاليا والطروحات المتداولة للسالم في               

  .الشرق االوسط
والتقى قبل يومين وزير الخارجية السوري وليد المعلم مبعوث الدانمارك الى دمشق وتنـاول البحـث بينهمـا                  

وقبل يومين ايـضا جـرى    . 1701المنطقة وخصوصا في لبنان بعد اصدار مجلس االمن القرار          االوضاع في   
اتصال هاتفي بين الوزير السوري المعلم ووزير خارجية المانيا فرانك فالتر شتاينماير تركز البحث فيه علـى                 

متفقـة   وضرورة الحفاظ على وقف النـار، وكانـت وجهـات النظـر              1701لبنان في ضوء القرار الدولي      
  .وخصوصا على ضرورة بذل الجهود القامة سالم عادل وشامل في المنطقة

 بالزي في مقابلة مع جريدة الفيغارو دمشق الـى          -وقبل يومين كذلك دعا وزير خارجية فرنسا فيليب دوست          
ن لتطبيـق   ودعاها ايضا الى التعـاو    . التعاون مع االسرة الدولية معتبرا ذلك شرطاً حتمياً العادة الثقة بسوريا          

 وذلك التاحة الفرصة للجنة التحقيق الدولية كي توضح مالبسات اغتيـاالت            1559 و 1701القرارين الدوليين   
واليوم يزور االمين العام لالمم المتحدة كوفي انان دمشق مع الوفد المرافق لـه الـذي                 .عدة حصلت في لبنان   

هل يعني ذلك كله ان سوريا بدأت تخرق         .سن الر -يضم في عداده مبعوثه المغضوب عليه سورياً تيري رود          
 –طوق العزلة الدولية التي فرضتها على نفسها بردود فعل قيادتها السياسية العليـا وباسـتراتيجيتها اللبنانيـة                  

قبـل اعطـاء     ؟2004 الدولية والتي فرضها عليها في الوقت نفسه المجتمع الدولي منذ اواخر عام              –االقليمية  
من االشارة الى ان معظم االتصاالت المشار اليها اعاله ينطلـق مـن حـرص الـدول                 جواب عن ذلك ال بد      

 ، على عـدم تعـرض       1701االوروبية، التي قررت المشاركة في القوة الدولية المعززة تطبيقاً للقرار الدولي            
 فيـه عـام     وحداتها الدولية في لبنان الى اخطار واعتداءات مشابهة لما تعرضت له القوات المتعددة الجنـسية              
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وسبب هذا الحرص هو معرفة المسؤولين الكبار في        .  وعدد كبير من الرعايا االجانب في لبنان بعد ذلك         1983
الدول المذكورة ان سوريا قد ال تكون قادرة منفردة على اعادة االستقرار في لبنان، وإن كلفها المجتمع الدولي                  

. لت داخل المجتمع اللبناني او باالحرى المجتمعات اللبنانية       ذلك، نظرا الى التغييرات الكثيرة والعميقة التي حص       
لكنها حتما قادرة على زعزعة االستقرار فيه اوال من خالل استخباراتها التي ال تزال عاملة على ارضه، وثانيا                  

  ولم يقبلوا مـا حـصل وال       2005من خالل حلفائها اللبنانيين الذين همشتهم التطورات التي شهدها لبنان عام            
يزالون يحنون الى الماضي السوري في لبنان ويعملون الستعادته، وثالثا من خالل حزب اهللا اللبناني المـرتبط                 

وهي ستمارس هذه القدرة، في حال بقيت معزولة، بقطع النظـر عـن             . مع سوريا وايران بتحالف استراتيجي    
التصاالت المشار اليها ينطلق من اقتناع      وال بد من االشارة ايضا الى ان معظم ا        . االسباب التي ادت الى عزلها    

الدول االوروبية، رغم التباينات التفصيلية في ما بينها، بأن ال استقرار في المنطقة اذا بقيـت ازمـة الـشرق                    
االوسط، ولبها قضية فلسطين، من دون حل وبأن سوريا، رغم الضعف والعزلة اللذين بدأا منـذ نحـو سـت                    

وال بد من االشارة اخيرا الى ان الدول االوروبية ال تزال تدعم بقاء             . ذكورةسنوات، ضرورية لحل االزمة الم    
النظام السوري الحالي رغم اخطائه الكثيرة، بل خطاياه، الن البديل منه سيكون اسوأ وبما ال يقاس، االمر الذي                  

محاوالت سابقة مماثلـة    يجعلها تسعى مرة جديدة الى محاولة ادخاله دائرة الفعل الدولية واالقليمية رغم اخفاق              
انطالقا من ذلك كله يمكن القول ان الفرصة امام كسر سوريا طوق العزلة المفـروض عليهـا والـذي                 . كثيرة

ولكن يمكن القول في الوقت نفسه ان مساحة اللعب والمغامرة والمماطلة           . فرضته على نفسها ال تزال موجودة     
البعض في الدوائر الدولية، وتحديدا الغربية، يعتقد ان هـذه          لم تعد واسعة كما في السنوات الماضية، علما ان          

المساحة لم تعد موجودة، وابلغ دليل على ذلك اصرار وزير خارجية فرنسا قبل يومين وبعد مدة قصيرة مـن                   
ـ            ـ 1701موقف رسمي لرئيسها جاك شيراك، على ان تعاون سوريا في تطبيق ال  هو شرط حتمـي     1559 وال

ويعني ذلك ان على سوريا عدم استعمال لبنان وحلفائها فيه للقضاء على التحقيـق              . ولية بها الستعادتها الثقة الد  
الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري واغتياالت اخرى ولجعل المحكمـة ذات الطـابع الـدولي المقـرر                  

ة الـى مـن ال      ويعني ايضا ان عليها االمتناع عن ارسال االسلح       . انشاؤها بعد اشهر قليلة غير ذات موضوع      
ويعنـي  . يزالون يحملونه في لبنان والى جهات اخرى لتنفيذ انقالب في البالد يعيدها العبا اوحد على سـاحته                

ثالثا ان عليها العمل مع حزب اهللا الممثل الفعلي لمجتمع لبناني واسع القناعه بالتكيف مع المرحلة الجديدة التي                  
ويعني رابعا ان عليها اقناع ايران حليفهـا االسـتراتيجي          .  جديدة دخلها لبنان، او على االقل بأنه دخل مرحلة       

اما اذا لم تفعل ذلك واستمرت في المناورة السـتعادة          . بـالتساهل لبنانيا هذا اذا كانت تستطيع ان تمون عليها        
اته، بمن فيـه    دور لبناني مهيمن لم يعد مقبوال ال لبنانيا وال دوليا وربما اقليميا، فان المجتمع الدولي بكل مكون                

علما ان االنفتاح عليها، كما من خالل اللقاءات واالتـصاالت االخيـرة،            . االوروبيون، سيضطر الى مواجهتها   
ولعل في الجـواب    . لكن توظيفها اياه الستعادة وضع دولي واقليمي ذهبي لن يكون مقبوال          . مفيد للبنان والعالم  

هل هنـاك   : منطقة وال سيما لسوريا من زمان عن سؤال       الذي حصلت عليه من صديق اميركي متابع للبنان وال        
تحضير اميركي لمعاودة الحوار مع سوريا؟ وهو سؤال دفعتني الى طرحه معلومات تشير الى امكان ذلك، لعل                 

ال شيء من ذلـك يحـصل او   : والجواب هو. في الجواب ما يؤكد صعوبة وضع سوريا دوليا وتحديدا اميركيا        
فسوريا بشار االسـد تـم التـأكيس    . خالل ما تبقى من والية الرئيس جورج بوشيمكن ان يحصل على االقل   

  .عليها واعتبارها تابعة اليران االسالمية) بمعنى التشطيب(
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هم، بـدأت   منذ توقف المواجهات العسكرية في لبنان التي لم تنته بحسم واضح في رأي االسرائيليين لمـصلحت               
  .معركة محمومة داخل اسرائيل من اجل توظيف نتائج الحرب في انجازات سياسية واضحة وقاطعة لصالحها

 تموز  12واذا ما تعذر على الجيش االسرائيلي تحقيق الهدف االساس للحرب أال وهو تغيير ما كان سائداً قبل                  
قوة الصاروخية والعسكرية لحزب اهللا، فإن كـل        في الجنوب اللبناني تغييراً جذرياً عبر توجيه ضربة ماحقة لل         

االجهزة الرسمية االسرائيلية مستنفرة اليوم لتحقيق هذا الهدف عبر السبل الديبلوماسية من طريق تطبيق قـرار                
  . 1701مجلس االمن 

ضع في  فبالنسبة إلسرائيل اليوم تحديد من المنتصر والمنهزم الحقيقي في لبنان رهن بما ستؤول اليه صورة الو               
ورغم ان نزع سالح الحزب ليس مـن المهمـات          . الجنوب وعلى معابره الحدودية بعد انتشار القوات الدولية       

المنوطة بهذه القوة تماماً مثلما انتشار هذه القوة على الحدود السورية اللبنانية ليس وارداً اال اذا طلبت الحكومة                  
التعويل االساسي إلسرائيل هو ان تنجح هذه القـوة فـي           اللبنانية ذلك، وهو أمر لن يحصل على االرجح، فإن          

  .فرض حظر تام على عمليات تهريب السالح الى حزب اهللا من ايران وسوريا
ولكن رغم ذلك يبدو من الصعوبة بمكان ان تستطيع حكومة اولمرت الحصول على انجازات سياسية من شأنها                 

من حربها االخيرة، وليس التعويل االسرائيلي الكبير على        التخفيف من وطأة االخفاقات الكثيرة التي خرجت بها         
دور االمم المتحدة ومجلس االمن اال صورة على حجم الضعف الذي تعانيه هذه الحكومة التي تواجـه حركـة                   

  .احتجاج شعبي ومطالبة كبيرة من جانب كل االحزاب والقوى السياسية في اسرائيل بمحاسبتها
 ان عجزهم عن تحقيق الحسم في مواجهتهم مع حزب اهللا ليس معناه هزيمة امام            يدرك المسؤولون االسرائيليون  

ويكشف التحول في النقـاش الـداخلي االسـرائيلي         . الحزب فحسب وانما امام سوريا وايران في الوقت عينه        
وما عودة الكالم االسرائيلي على ضرورة احيـاء        . المتصل بكل من سوريا وايران هذا االمر بصورة واضحة        

ويبدو واضـحاً ان سـوريا      . لمفاوضات السياسية مع سوريا اال ترجمة للربح الذي جنته سوريا جراء الحرب           ا
 عنـدما اضـطرت الحكومـة       1973 عـام    أوكنوبر/  أول نجحت في تحقيق ما حققته مصر في حرب تشرين        

ان تخـوض هـي     االسرائيلية الى التفاوض مع مصر في كمب ديفيد والتوقيع على اتفاق سالم معها، من دون                
  .الحرب او تتكبد خسائرها

فإسرائيل ال تحتل اراض ايرانيـة وال حـدود مـشتركة           . بالنسبة للموقف من ايران تبدو الصورة أكثر تعقيداً       
يعتقد االسرائيليون ان تبني إيران للقضية الفلسطينية ودعمهـا         . بينهما، لكن النزاع معها له وجه اقليمي ودولي       

 اهللا انما يهدف بالدرجة االولى الى تعزيز مكانتها االقليمية ونفوذها في المنطقـة              الكبير لحركة حماس وحزب   
ولقد . االمر الذي ال يهدد اسرائيل فحسب وانما يهدد عدداً من االنظمة العربية           . وتحولها الى قوة اقليمية عظمى    

بنان والتخوف من وقوعـه   ساهمت الحرب االخيرة في كشف المخاطر المترتبة على تزايد النفوذ االيراني في ل            
  .تحت هذا النفوذ

اما دولياً فقد عززت الحرب االخيرة مخاوف االوروبيين من تحول ايران الى دولـة نوويـة وصـعدت مـن                    
  . معارضتهم لمشروعها النووي المطروح اليوم على مجلس االمن

شبثها باالستمرار في   في رأي فريق من االسرائيليين ايران خرجت رابحة من الحرب وبرز ذلك بوضوح في ت              
فالتلويح بفرض العقوبات عليها لم يردعها وهي ما زالت تتحدى االميركيين واالوروبيـين             . مشروع التخصيب 

ولكن ثمة فريق آخر يرى ان الحرب لم تكن تماماً لمصلحة ايران التي كانـت تـود ان تحـتفظ                    . في آن معاً  
حال تعرضها لهجوم عسكري ما يـستهدف منـشآتها         بالترسانة الصاروخية للحزب ألوقات الطوارىء اي في        

ناهيك بالضرر السياسي الذي لحق بعالقة ايران ببعض االنظمة العربية وبعالقاتها مع الدول الغربيـة               . النووية
  .التي باتت اليوم اكثر حذراً وتخوفاً في تعاملها مع الملف النووي االيراني

ية على انجازات سياسية في لبنان بعد الحـرب هـي مـن بـاب               أمام هذا كله تبدو مراهنة الحكومة االسرائيل      
  .التوقعات واآلمال التي قد تبددها االيام المقبلة
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  رياح مواتية ومراوح فلسطينية معطلة .56
  طالل عوكل
ر ثمة ما يشبه تسونامي سياسي يجتاح القوى الفاعلة على المستويين الدولي واالقليمي، على خلفيـة االنتـصا                

الكبير الذي حققته المقاومة اللبنانية في حرب االربعة وثالثين يوماً وصمود المقاومة الفلـسطينية فـي وجـه                  
التحالف االميركي االسرائيلي، الذي يسعى لتحويل منطقة الشرق االوسط الى محميـة طبيعيـة لمـصالحهما                

  .واستراتيجياتهما العدوانية
ت السياسية، عرفت الهدوء، بعد الهدوء النسبي الذي تشهده الحـدود           ال الحركة على االرض وال على المستويا      

  .1701االسرائيلية اللبنانية منذ الرابع عشر من آب الجاري واثر صدور قرار مجلس االمن الدولي 
الحركة على االرض تشهد على تنامي العنف في العراق وافغانستان، وتفجيرات في تركيا وامـاكن أخـرى،                 

ات في بريطانيا والواليات المتحدة، واستمرار المواجهات بـين قـوات األمـن الـسعودية               ومحاكمات وتهديد 
واالرهابيين، واستمرار الحصار الجوي والبحري االسرائيلي على لبنـان، ومواصـلة اسـرائىل عـدوانها               

  .وحصارها على االراضي الفلسطينية المحتلة خصوصاً قطاع غزة، وتهديده باجتياح واسع
لية التي تتصل بالملف النووي االيراني، مستمرة ومرشحة للتصعيد، واسـرائىل تتحـدث عـن               المعركة الدو 

ضرورة االستعداد لمواجهة التهديد االيراني، واستمرار حالة التعبئة في سورية، فيما الحركات الشعبية في عدد               
يـان االميركـي    من البلدان العربية أخذت تصعد من نشاطاتها ضد السياسات العـاجزة عـن مواجهـة الطغ               

  .االسرائيلي
وعلى المستوى السياسي يضج العالم بالمواقف والتصريحات التي تتصل بتشكيل القوة الدولية في جنوب لبنان،               
وما اذا كان عليها ان تلعب دوراً مباشراً في نزع سالح حزب اهللا ام ان عليها ان تترك االمر للقوى اللبنانيـة،                      

تشر على الحدود السورية اللبنانية ام تكتفي باالنتشار في جنوب لبنان تاركة شأن             وايضاً ما اذا كان عليها أن تن      
  .الحدود السورية اللبنانية للجيش اللبناني

وفي السياق يتواصل الحديث عن وساطات البرام صفقة تتصل باالفراج عن االسيرين االسرائيليين لدى حزب               
 اسرائيل، وعلى نحو اقل اهمية تتواصل الجهود والوساطات         اهللا، مقابل االفراج عن اسرى لبنانيين وعرب لدى       

لالفراج عن الجندي االسرائيلي االسير لدى حركة حماس جلعاد شاليت، والصوت بـدأ يرتفـع ازاء امكانيـة                  
  .ارسال مراقبين دوليين في قطاع غزة على غرار ما يجري في جنوب لبنان

ة للمشاركة في قوة دولية تنتشر في قطاع غزة، فـي حـال             وزير الخارجية االيطالي اعلن عن ان بالده مستعد       
نجاح التجربة في لبنان، اما منسق االمن االميركي في الضفة والقطاع كيت ديتون، فقد تقـدم مـن الـرئيس                    
محمود عباس باقتراح لنشر تسعين مراقباً اوروبياً على معبر المنطار شرق غزة، الذي سيعاد تأهيله ومن اجل                 

  .ر الحصار على الحياة االقتصادية للفلسطينيينضمان عدم تأثي
بحسب انباء صحافية وافق الرئيس عباس على اقتراح ديتون الذي لم يحصل بعد على الموافقـة االسـرائيلية،                  

  .فيما عارضه رئيس الحكومة اسماعيل هنية، مطالباً المجتمع الدولي بحماية االراضي الفلسطينية
ي رسمي ان اسرائيل ستفكر بأمر كهذا في ضوء نتائج ما يجري في لبنـان               في وقت سابق قال مسؤول اسرائيل     

خصوصاً جنوبه، وهو ان حصل فانه يشكل اختراقاً لموقف اسرائيلي تاريخي كان وال يزال يرفض اي تـدخل                  
  .دولي مباشر من هذا المستوى واقل منه

م في المنطقة، ويتحدث اكثر من غيـره        وعلى المستوى الدولي ايضاً تتصاعد الدعوات العادة بناء عملية السال         
الرئيس الفرنسي جاك شيراك عن ضرورة انعقاد اللجنة الرباعية الدولية من اجل ذك، والحديث عـن مـؤتمر                  
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دولي بدأ يشق طريقه بقوة في الفضاء الدولي، وخالل فترة قريبة سينعقد مؤتمر دولي فـي الـسويد لمناقـشة                    
  . المتحدة ستعقد اجتماع قمة دولياً خالل الشهر المقبلموضوع لبنان، والجمعية العامة لألمم

امين عام الجامعة العربية عمرو موسى كان قد اعلن فشل عملية السالم، وطالب باعادة بنائها مشيراً الـى ان                   
، سيتجه نحو األمـم     2002جهداً عربياً مستنداً الى المبادرة العربية التي اقرتها القمة العربية في بيروت العام              

  .المتحدة، خصوصاً مجلس األمن
ومن االمير الهادئ، والمقتصد في الكالم، وزير الخارجية السعودي سمعنا كالماً جيداً ومبشراً، حيث اشار في                
مؤتمر صحافي مطلع هذا االسبوع الى جهد بحثي سعودي متخصص، يتم منذ بعض الوقت لدراسة التحـديات                 

  .وتعجز منذ ستين عاماً عن مواجهتهااالستراتيجية التي تواجه االمة العربية 
االمير الفيصل قال ان نتائج هذه الدراسة ستقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا، من اجل تقديمها للبحث                  

  .في االطار العربي
حديث الفيصل المهم، تضمن توصيفاً معقوالً، ولكنه مختصر لواقع حال االمـة العربيـة يـدل علـى ادراك                   

العربي لهذا الواقع وما ينجم عنه، ويتطلب امتالك رؤية مختلفة لكيفية الخروج من هذا الواقع، وارادة                المسؤول  
عمل جماعي عربي، ربما الحظنا مدى اهميتها عندما تتوفر، ولو بـالمعنى النـسبي، اثـر اجتمـاع وزراء                   

  .الخارجية العرب الثاني خالل الحرب االخيرة الذي انعقد في بيروت
التطورات واالرهاصات، ينبغي ان ال نقلل من قرارات كل من كوستاريكا والسلفادور بنقل مقـري               وفي اطار   

سفارتيهما من القدس الى تل ابيب، في اطار تصحيح خطأ تاريخي كما يقال، وكذلك قرار الرئيس الفنزويلـي                  
  .قوية من شافيزشافيز باستدعاء سفير بالده من اسرائيل التي تعرضت سياستها الى ادانات متواصلة و

وربما كان علينا ان نشير الى االهمية الكبرى التي تنطوي عليها دراسة قدمها باحثان اميركيان مـن جـامعتي      
هارفرد وشيكاغو، تنتقد بشدة دور اللوبي اليهودي في التأثير البالغ على السياسة والمـصالح االميركيـة فـي                  

رار التي تلحق بالواليات المتحدة نتيجة استمرار هيمنـة         الشرق االوسط، مروراً بالحديث عن المخاطر واالض      
  .اللوبي االسرائيلي على صناعة القرار السياسي في اميركا

لسنا بصدد المرور على االحداث المستجدة كلها التي رافقت ونجمت عن انتصار حزب اهللا وصمود المقاومـة                 
هدين االسرائيلي والفلسطيني من هذه التطورات،      الفلسطينية، لكن ما مر منها حتى اآلن يكفي للوقوف على المش          

والى اي حد يتأهل الطرفان للتعامل مع هذه المستجدات، في اسرائىل ثمة تطورات سلبية جداً، هي جزء مـن                   
القطاف الطبيعي لهزيمة نكراء لحقت بها على المستويين السياسي والعـسكري دون ان نـستثني المـستويات                 

  .الخالقية والمعنويةاالقتصادية واالجتماعية وا
رئيس هذه الدولة العدوانية، يخضع منذ بعض الوقت لتحقيقات شرطية تتصل بأخالقياته وحيـث انـه مـتهم                  
بالتحرش الجنسي، ومثله الذي استقال بسبب التهمة ذاتها الوزير حاييم رامون، الذي كان يشغل حقيبـة العـدل         

  .والقضاء في حكومة اولمرت الحالية
اولمرت على الطريق، حيث تجرى تحقيقات تتصل بالفساد، اذ انه يتهم باسـتغالل منـصبه               ورئيس الحكومة   

لتعيين موظفين من حزبه في شركة، فيما اضطر اخيراً لتشكيل لجنة تحقيق تتصل بالتقصيرات فـي الحـرب                  
صـمودها فـي    ومبدئياً اوقفت اسرائيل انتاج جوهرتها االكثر تحصيناً دبابة الميركافاه، بسبب عـدم             . االخيرة

  .مواجهة صواريخ مقاتلي حزب اهللا
المطالبة باستقالة اولمرت ووزير دفاعه، ورئيس االركان، تتصاعد، ولم يكن آخرها اسـتطالع الـرأي الـذي        

% 74يطالبون باسـتقالة اولمـرت، و     % 61نشرته يوم السبت الماضي يديعوت احرونوت، الذي جاء فيه ان           
مستاؤون من ادارة اولمرت لشؤون الدولـة       % 74لة دان حالوتس، وبأن     باستقا% 54باستقالة عمير بيرتس، و   

كل ما في اسرائيل ينطق بالهزيمة، وشجرتها تهتز من الجذور، وال تجد طريقـة              . خالل الحرب بشكل خاص   
لتخفيف مرارة الهزيمة سوى تصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، ومحاولة استدرار التعـاطف االميركـي               
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اذا كان هذا هو وضع اسرائيل، والوضع العربي عموماً والدولي، فان حال الفلـسطينيين، الـذين                . واالوروبي
عليهم ان يستثمروا هذا الوضع، ليس بأفضل، ان الوضع الفلسطيني الراهن الـذي ال يتميـز بـشيء سـوى                    

سة الدوليـة   بالصمود مدفوع الثمن في وجه العدوان والحصار ال يمكن ان يساعد في تغيير اتجاهـات الـسيا                
  .والعربية، على نحو يخدم القضية الفلسطينية اكثر

على الصعيد الفلسطيني يستمر االنقسام السياسي، وتستمر التناقضات التي تجتاح كل زوايا الوضع بما في ذلك                
حكومة الوحدة الوطنية مجرد شعار، وكذلك اعادة بناء وتفعيل منظمة التحريـر            . داخل الفصائل االساسية ذاتها   

وبدالً من ان يؤدي اجتماع اللجنـة       . الوضع االمني واالقتصادي الداخلي يعاني من ازمات متفاقمة       . الفلسطينية
المركزية لحركة فتح الذي انعقد مؤخراً وبعد طول غياب في عمان، الى النهوض بالحركة واعادة بناء وحدتها                 

مال عدا الصمود االسطوري، فان الـشعارات       وقوتها، نالحظ خيبة االمل من قبل اعضاء اساسيين فيها، وباالج         
الجميلة البراقة التي تجري على السنة الجميع، ال تزال تنتظر ارادة سياسية جماعية غائبة، واسـتعداداً غائبـاً                  

وبرأينا فان المبادرة السياسية التي ينوي الرئيس محمود عباس طرحهـا      . لتجاوز الفصائلية والسياسات الخاصة   
 الشهر المقبل، ستفتقد الى القوة الفلسطينية التي تحظى باألولوية عن الحديث عن آليات الفعل               في االمم المتحدة  
  .والتحريك السياسي

  31/8/2006األيام الفلسطينية 
  

    2006  و 1973الجيش االسرائيلي بين حربي  .57
  إدوارد لوتفاك 

الم العربي باهتزاز األسطورة التي    ، ابتهج الع  1973 أوكتوبر   /، في تشرين األول   )رمضان(غداة حرب الغفران    
. فالجيش المصري اجتاز قناة السويس، وهاجم الجيش السوري الجـوالن         . تزعم أن الجيش االسرائيلي ال يقهر     

وأدى .  آالف جندي في حرب انتهت من غيـر نـصر حاسـم            3وحمل المسؤولون االسرائيليون تبعة خسارة      
راء، وموشي دايان، وزير الدفاع، وديفيد اليعازر، قائد االركـان،          التشكيك في كفاءة غولدا مائير، رئيسة الوز      

  .ورئيس جهاز استخبارات الجيش، الى صرفهم وإقالتهم
والمفارقة أن القيادة المصرية والسورية     . واقتضت العودة الى تقدير الحوادث والوقائع حق قدرها، بعض الوقت         

وبينما كان المعلقون، باسرائيل وخارجها، ينعون خـسارة        . بادرت الى العودة هذه، وسبقت القادة االسرائيليين      
التفوق العسكري االسرائيلي أو يبتهجون بها، أقر الرئيسان المصري أنور السادات، والسوري، حافظ األسـد،               

وهـذا مـا    . وخلص الرئيسان الى فرض تجنب حرب جديدة      . 1967أن بلديهما شارفا كارثة أقسى من كارثة        
، على توقيع وقف نار بالجوالن، واالتفـاق        1974نتهاج طريق السالم، وحمل األسد، في       حمل السادات على ا   
  .هذا لم ينتهك مذ ذاك

وفي حرب الغفران أخذت إسرائيل على حين غرة، ولم يؤل عمل االستخبارات التأويل المناسب، بينمـا سـاد                  
ير حماية، لم تقو الجبهـة علـى        وفي أكثر من موضع ترك من غ      . البلد جو من الثقة المفرطة حاذى الغطرسة      

وتقدمت المدرعات السورية من غير تـردد،       . وكانت خطة المصريين العسكرية ممتازة، وقاتلوا جيداً      . الصمود
 ساعة على بـدء     48وبعد  . وهاجمت القوات االسرائيلية طوال ثالثة أيام وثالث ليال على شاكلة أمواج متعاقبة           

ولكن انجاز تعبئة الجيش االسرائيلي، وجاهزية فرق       . ، قريبة من الهزيمة   الحرب، بدت اسرائيل، على الجبهتين    
 في المئة من عديد القوات المسلحة، أمكنت االسـرائيليين مـن التـصدي للجيـشين،                90االحتياط وهذه تبلغ    

وعندما وضعت الحرب أوزارها، كانت     . وبادر الجيش، من غير ابطاء، هجومه     . المصري والسوري، وردهما  
ولكن صدمة الهجوم المفـاجئ، فـي أول        .  كلم من دمشق   30 كلم من القاهرة، و    100 االسرائيلية على    القوات

  .الحرب، حجبت االنجاز، على نحو ما حجبته ردود الفعل االنفعالية، وحالت دون تبديد الظواهر الخادعة
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لدهشة من اختـراق الـسالح      فال مسوغ ل  . وتتجدد الظاهرة نفسها، اليوم، في تقويم حرب لبنان وتعليلها الالحق         
والحق أن الـدبابات االسـرائيلية حـدت    . المضاد للدروع، األكثر تطوراً، صفائح المدرعات الثقيلة والحصينة       

وقياساً على األمر نفسه، تتعذر الحماية مـن الـصواريخ القـصيرة المـدى              . الخسائر المترتبة على المفاجأة   
وقوة هذه الصواريخ ال تستحق انفاق باليين       .  القاصي والداني  والمزودة رؤوساً متفجرة صغيرة، على ما يدرك      

ويماشي معلقون كثر قول الشيخ نصراهللا أن حزب اهللا قاتل قتاالً           . الدوالرات على أنظمة تسلح بالاليزر ضخمة     
والحق أن المـشاة المـصريين، فـي        . تفوق شجاعته قتال جنود الجيوش النظامية العربية في الحروب السابقة         

وقاتل الجنود المـصريون علـى      .  صمدوا صموداً مشرفاً بوجه تقدم المدرعات االسرائيلية وهجومها        ،1973
  .أرض ومنكشفة، في الصحراء، ولم يحظوا بالمخابئ وجدران البيوت الحجرية التي احتمى بها حزب اهللا

رتب دمار كبيـر    وأدى هذا الى ت   . وال شك من وجه آخر، في أن خطة اسرائيل العسكرية كانت غير متماسكة            
وعلى النحو نفـسه،    ). ولكنه أدى الى مفعول رادع فلم تبدر من سورية بادرة رد          (على قصف االهداف الدقيقة     

. ولم تطبق اسرائيل خطة جيدة سبق إعـدادها       . كانت تحركات الجيش االسرائيلي البرية مترددة وغير حاسمة       
ريع ووراء خطوط الجبهة، على أن تلتـف        وكانت الخطة تقضي بتنسيق هجوم مثلث، بحري وجوي وبري، س         

والسبب في تركهـا    . وبقيت الخطة في االدراج   . القوات على خطوط حزب اهللا الخلفية في مسيرها الى الحدود         
هو ضعف الخسائر المدنية االسرائيلية، فالقيادة االسرائيلية توقعت قصفاً كثيفاً بآالف الصواريخ غيـر الدقيقـة                

ولو صـدق   .  التدميرية ضعف تصويبها، وفي مستطاعها قتل مئات المدنيين يومياً         التصويت التي تعوض قوتها   
هذا التوقع، ونجم عن القصف الصاروخي وقوع مئات المدنيين قتلى، لجاز سياسياً القيام بعملية هجومية كبيرة                

  . ألف جندي وتؤدي الى مئات القتلى منهم45تحشد فوق 
وحرصت هذه  . قذائف مدفعيته في الميدان، وأوكل بها ميليشيا القرى       ولكن حزب اهللا اختار بعثرة صواريخه، و      

واقتـصرت  . ولم تفلح في تنسيق اطالق كثيف ومجمع على االهداف        . على حماية منصات الصواريخ وتخبئتها    
وغداة ثالثة اسابيع من الحرب، كانت المحصلة       . خسائر االسرائيليين على قتيل مدني أو اثنين في اليوم الواحد         

فلم يسوغ األمر، في نظر الجمهور االسرائيلي والرأي العام، هجوماً كبيراً           .  من بعض العمليات االنتحارية    أقل
يؤدي الى سقوط جنود فتيان وآباء أسر، وال يجتث حزب اهللا، وهو حركة سياسية ولـيس جيـشاً أو ميليـشياً                     

واضطالعه بالمسؤولية عـن    . نوبوعلى خالف ياسر عرفات، يعول نصر اهللا على مساندة أهالي الج          . وحسب
. وقاعدة الحزب الشعبية هي، اليوم، رهينة نهجه، واستقامة هذا الـنهج          . الحرب دعاه الى تعجيل اعادة االعمار     

  .وال يسعه، بعد هذا، المبادرة الى دورة عسكرية جديدة تفضي الى دمار عميم
  30/8/2006الحياة 

  
  سرائيل خاضت الحرب الخطأا .58

  ماكس بوت
سـورية  (ولعل قتال الربـاعي الـشرير       . قع المسؤولون اإلسرائيليون دوام الهدنة القائمة مع حزب اهللا        ال يتو 
والحـق أن   . فهو يسعى الى السيطرة علـى الـشرق االوسـط         . فرض اسرائيلي ) حزب اهللا وحماس  و وايران

اتـل، ومعظـم     مق 500وخسر حزب اهللا نحـو      . إسرائيل لم تمن بخسارة قاطعة في الحرب، ولكنها لم تنتصر         
ورجال االستخبارات اإلسرائيلية على يقـين      . صواريخه المتوسطة والبعيدة المدى، وشبكة خنادقه بجنوب لبنان       

فهذه أرادت بقاء صواريخ حزب اهللا، واستهداف       . من أن فقدان حزب اهللا ترسانة الصواريخ هذه ال يسر إيران          
ولن تألو سورية وإيران جهداً إلعـادة       . أسلحتها النووية اسرائيل بها في حال قصفت هذه، أو الواليات المتحدة          

  .مخزون حزب اهللا إلى سابق عهده
وعلـى  . يرى الرباعي أن صواريخه قادرة على إضعاف تفوق إسرائيل العسكري، وإلحاق خسائر جسيمة بـه              

 يلـزم   رغم نجاحه في وقف العمليات االنتحارية، يعجز الجدار العازل عن وقف الهجمات الـصاروخية، مـا               
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وفي االثناء تتسلح حماس وتكدس الصواريخ في غزة، ثم تطلـق           . إسرائيل تأجيل انسحابها من الضفة الغربية     
  .حماس انتفاضة ثالثة، على ما اقترح كاتب في صحيفة الرسالة، الناطقة بلسان

. يـران وال شك في أن سورية هي الحلقة األضعف في التحالف الرباعي، على رغم كونها قاعـدة أماميـة إل                  
 سوري جديد يتعقب    -فسورية هي ممر الذخيرة إلى حزب اهللا، ومعقل خالد مشعل، ومركز استخبارات إيراني              

ويأمـل  . تحركات الجيش اإلسرائيلي، وينقلها إلى وكالئه التنفيذيين، بحسب مصادر اسـتخباراتية اسـرائيلية            
ت األميركية واإلسرائيلية، على غرار إعـادة       المتفائلون في وزارة الخارجية األميركية ان تؤدي بعض التنازال        

ولكن الواليات المتحـدة تنـشد، منـذ        . مرتفعات الجوالن إلى سورية، إلى فصل المسارين السوري وااليراني        
والحق ان سورية ال تتنازل، وال تلين شـوكتها،         . ولم تبلغ بغيتها الى يومنا هذا     . ، عقد صفقة مع سورية    1990

ويومها، هددت تركيـا سـورية      . 1998ء الى القوة العسكرية، على ما فعلت تركيا في          إال بعد تهديدها باللجو   
  .بضربات عسكرية إذا لم تمتنع عن دعم اإلرهابيين األكراد وأثمر التهديد امتناع سورية فعالً

فعـوض  . وبحسب شلومو أفنيري، مدير وزارة الخارجية اإلسرائيلية السابق، شنت اسرائيل الحرب الخاطئـة            
فالقوات السورية المسلحة اقل حماسة من حزب اهللا، وهي فـي  . هداف لبنان، كان على بالده ضرب سورية است

ولكن اسرائيل ديموقراطية ليبرالية، وال تشن حرباً إذا لم تـستهدف بالعـدوان             . متناول سالح الجو االسرائيلي   
وعلـى خـالف    . قطرة دم لبنـاني   وهذه تفضل مواصلة القتال الى آخر       . وهذا ما تعول عليه سورية    . مباشرة

ولكن االسرائيليين ال يخيرون بين السلم والحرب، بل بين الحرب القريبـة            . سورية، يفضل اإلسرائيليون السلم   
وال يسع اإلسرائيليين تجاهـل     . في غزة والضفة الغربية، أو الحرب األبعد التي يشنها العدو وفقاً لشروطه هو            

  .ارتكبته إسرائيل مع حزب اهللا في االعوام الستة الماضيةفهذا خطأ . الخطر، وانتظار زواله
  23/8/2006لوس انجيليس تايمز االميركية، 
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  باسم الطويسي
يفترض نظرياً ان األطراف الفاعلة في الشرق األوسط، من داخله وخارجه، تعكف في هذا الوقت على إجراء                 

ية في ضوء الوقائع الجديدة التي تؤكد معادالت تقليدية حكمت طويالً مسار السياسة والقـوة           مراجعات استراتيج 
ليست الحرب العدوانية اإلسرائيلية    . في المنطقة أكثر من تغيرات تحدث تحوالت أو ازاحات في مسار األحداث           

األزمة الممعنة منذ أكثر مـن      على لبنان وما آلت إليه من نتائج مفتوحة ومبهمة هي الدافع لهذه المراجعة، بل               
فـي هـذا     .ثالثة أعوام والتي لم تكن الحرب األخيرة إال احد مظاهرها وحسب، وليست التعبير الكامل عنهـا               

الوقت تُستدعى المراجعة االستراتيجية وتتوفر المسوغات لها أكثر من أي وقت مضى، وكل طـرف يـدرك                 
ساحة المناورة ومداها، ويسمع صوت هذه الحقيقة هـادراً         ضرورتها وأهميتها أمام تقلص الخيارات وانحسار م      

بعد ان سكنت رياح التغيير وموجاته الموعودة والمنتظرة التي كان الحديث عنها يصم اآلذان خـالل األعـوام                  
الثالثة الماضية، وبات من الواضح ان استراتيجية تغيير العالم التي أراد المحافظون الجـدد ان تنطلـق مـن                   

 1967لم تشهد المنطقة منذ عـام        .ط لم تتعثر وحسب بل توقفت، ويشكك كثيرون في انها بدأت          الشرق األوس 
حالة من الفراغ السياسي كما نشهده هذه األيام، فاحتماالت الحرب والسالم مطلقة، ويتوفر لكل منهـا الحجـة                  

فسه قريبة جداً وفي الحقيقة     والنصيب بالقدر نفسه، فالحرب الشاملة التي قد نراها ابعد ما تكون هي في الوقت ن              
الفراغ السياسي الراهن يعنـي عـدم        .فقد بات الالعبون اإلقليميون فاقدين للبوصلة     ! لم تتوقف، وكذلك السالم   

قدرة األطراف اإلقليمية والدولية وعدم نضوج إرادتها في إجراء جراحات عاجلة وجذريـة لمـشاكل اإلقلـيم                 
ين يكمن جذور كل هذه التعقيدات، هـذا الفـراغ الـسياسي يجعـل              وتحمل آالمها، بعد ان بات من الواضح أ       

التفاعالت السياسية الحرجة محكومة بالغموض واألسرار والتفاهمات الخفية، وهذا النمط مـن التفـاعالت، ال               



 

 35

أهم مالمح الفراغ السياسي الـذي يخـيم علـى جميـع             .يقود إلى انفراج حقيقي، بل يعتم األفق السياسي أكثر        
وفي مقدمتهم تفاعالت الواليات المتحدة وإسرائيل، واألخيرة تواجه هذا الفراغ بمحاولة صنع األلعاب             الفاعلين  

وحدها، ونجد هذه المالمح في سلوك المحاور العربية وانغالقها المحكم، وفي سلوك إيران تجاه القضايا العربية                
، كما يسيطر هذا الفراغ في سلوك كـل  وزهدها في فتح قنوات لحوار المكاسب والخسائر مع األطراف العربية       

من مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية حيال بعضهما وحيال اسـتحقاقات القـضية الفلـسطينية وظروفهـا                
التاريخية الحرجة، وفي سلوك حزب اهللا والقوى والكيانات اللبنانية األخرى، واهم هذه المالمح سـوء التقـدير          

فعالهم، ورغبة الكثير منهم في إظهار عزمه للسير نحـو الهاويـة كـي ال               لمواقف اآلخرين وقدراتهم وردود أ    
يطويه النسيان، وبهذه الطريقة افتقد العديد من  الالعبين المحليين الرؤية الحقيقية، وتراهم وكأنهم فـي النـزع                  

يع مـن  األخير لديهم رغبة جامحة في التجاوز في الوقت الذي يبذل كل منهم قصارى جهده من اجل ان ال تض             
 –اآلفاق السياسية المغلقة في ملفات الصراع الفلـسطيني        .أمامهم الخطوط الحمراء التي وضعها لهم اآلخرون      

اإلسرائيلي واالحتالل األميركي للعراق واألوضاع األمنية المتدهورة والحرب األهلية غيـر المعتـرف بهـا               
ي لبنان، تنتظر مراجعات استراتيجية ربما تكون       والمواجهة االميركية اإليرانية المحتملة واألوضاع المفتوحة ف      

قريبة ومفاجئة من قبل إدارة المحافظين الجدد الذين يواجهون انتخابات نصف رئاسية بعد عدة أسابيع، والفترة                
الثانية واألخيرة للرئيس جورج بوش وفريقه، وإنجازات تحققت لهم ال يمكن التنازل عنها بسهولة رغـم مـا                  

قات، والمفاجآت االميركية قد تصل إلى تقليص كبير ومفاجئ للقوات االميركية في العـراق              يتردد حول اإلخفا  
بينما تنتظـر    .وإعادة انتشار خارج المدن وخوض معركة قاسية لفرض عقوبات اقتصادية وحصار على إيران            
ي لتجعله اإلطار   األطراف الرسمية العربية تداعيات أفعال اآلخرين، ويتلقف بعضها مقاال يكتبه صحافي أميرك           

لفهمها االستراتيجي للوقائع المتغيرة، فان بعض المراجعات الراهنة ستقود إلى ان يتحول من كانوا جزءاً مـن                 
المراجعات الهادئة القادمة مـن الخـارج     .المشكلة في السابق إلى جزء من الحل في بعض الملفات وقريباً جداً           

 الباردة من جديد؛ فلقد كان من أعظم نجاحـات حقبـة الحـرب              تقود إلى العودة الستخدام دليل ألعاب الحرب      
الباردة الطريقة التي استخدمتها واشنطن في شق االشتراكيين المعتدلين عن الشيوعيين المتشددين، ولكن فـي               
الحالة الشرق أوسطية يبدو ان الطرف األخير هو األكثر جرأة على عقد الصفقات التاريخية، وهذا ما سـتبديه                  

منذ أحداث تفجيـرات أيلـول مـروراً         .القادمة إذا ما عادت الحياة للسياسة من جديد في الشرق األوسط          األيام  
بحرب احتالل العراق جربت اإلدارة االميركية أنماطا من الدبلوماسية في التعامل مع قضايا الشرق األوسـط؛                

ق، ثـم دبلوماسـية االبتـزاز ونهـب     أهمها دبلوماسية األكاذيب الكبيرة، كما برز ذلك في تبرير احتالل العرا      
الثروات كما يتم تحت غطاء إعادة االعمار، ودبلوماسية اإلهانة واإلذالل إلـى جانـب سـيل مـن األلعـاب                    
الدبلوماسية الصغيرة من زلة اللسان، وتكنيك التوبيخ بدال من االعتذار، والتنـصت وإدارة اإلقلـيم  بالهـاتف                  

 يبقى الباب مفتوحا أمام دبلوماسـية الـضربات الـسريعة والموجعـة             الرئاسي، وفيما تبقى من عمر الرئاسة     
 االميركية واإلسرائيلية هناك شبكة شديدة التعقيد من المصالح تحتاج          -في الحالة اإليرانية   .والمفاجآت السياسية 

اآلخر إلى فائض من السياسة، وقد تحمل معها الوضع السوري واللبناني بينما تتكرس استقاللية كل منهما عن                 
بينما ستبقى واشنطن تنتظر المزيد من النضوج للوضع الفلسطيني، إذ لم تنفض يديها منه خالل               . يوماً بعد يوم  

الحرب عبر التاريخ هي جزء من السياسة أو هي السياسة المكثفة أو النـار التـي تحـرك                   .العامين القادمين 
  .لفراغ السياسيالسياسة إال في الشرق األوسط؛ كلما ازدادت الحروب ازداد ا

  31/8/2006الغد األردنية 
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