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  إتجاهــــــــــــــــــات
  2007   حزيران18الشرق العربي    نشرة يومية         متخصصة بمنطقة 

com .neworientnewsتصدر عن أخبار الشرق الجديد ـــــــــــ   
  ــــــــــ

  

إعالن تشكيلة حكومة الطوارئ الفلسطينية، على اثر االنقسام الحاد بين الفلسطينيين وتداعياته         
المستوى العربي واإلقليمي، استحوذ على اهتمامات وسائل اإلعالم كافـة فخصصـت            على  

مساحات واسعة للحديث عنها وقرأت في أبعادها في ضوء التصريحات االسرائيلية، وربطت            
وسائل اإلعالم بين ذلك ومستجدات الوضع األمني في جنوب لبنان بعد إطـالق عـدد مـن           

   ".  أب يتبناها" دون الصواريخ على شمال فلسطين بقيت من
  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  اقليمي...حدث واتجاه

حكومتان وصراع سياسي مفتوح هو الواقع الفلسطيني بعد األحداث األخيرة، التحليالت الدولية 
ظيفي بين مصر واألردن، وهي والعربية المواكبة تحدثت عن إحياء إسرائيل لفكرة التقاسم الو

 حيث دعا بعض القادة اإلسرائيليين إلى تلزيم قطاع غزة 67فكرة قديمة أعقبت حرب العام 
لوصاية مصرية وجعل الضفة تحت وصاية األردن وحيثية هذا الطرح كانت خدمة مصلحة 

الحقوق الوطنية إسرائيل في منع قيام كيان فلسطيني يجسد الهوية الوطنية الفلسطينية ويرفع راية 
  .الفلسطينية في حسابات الصراع العربي اإلسرائيلي

  :حركة حماس تواجه في نظر المراقبين والمحللين مجموعة من التحديات دفعة واحدة
 تقديم نموذج للسلطة التي تمارسها حكومة هنية في قطاع غزة بصورة خاصة، سواء بالقدرة – 1

وطنية والعلمانية واإلسالمية وتوفير القدرات المطلوبة على احتواء جميع التيارات السياسية ال
لمواصلة الصراع ضد االحتالل وسط معلومات عن قيام إيهود باراك باالستعداد الجتياح غزة 

  .بعشرين ألف جندي إسرائيلي خالل األسابيع الثالثة المقبلة
لصراع السياسي تعبيراً  مخاطبة األوساط السياسية الفلسطينية المتنوعة على قاعدة اعتبار ا– 2

عن االختالف في الخيارات التي تتصدرها المقاومة كفكرة وكالتزام وليس تجسيداً لصراع نفوذ 
  .كما تجهد أدبيات كثيرة للقول بهدف تسفيه موقف فصائل المقاومة بصورة عامة

ع ضد  مواصلة العمل إليجاد حلول سياسية داخلية بصورة مستمرة، تضع في األولوية الصرا– 3
  .االحتالل والحقوق الوطنية الفلسطينية ورفض تقسيم الفلسطينيين ضفةً وقطاع أو فتحاً وحماس

 القيام بحملة سياسية إعالمية واسعة النطاق تقدم صورة صادقة لما جرى ولتوجهات حماس – 4
حة شاملة المستقبلية حيث األولوية صد الغزو اإلسرائيلي المرتقب للقطاع وإعداد إيهود باراك لمذب

  .  خالل أسابيع

  :الصحف العالمية*
 إيطاليا اقترحـت    أن مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية   االسرائيلية عن   " هآرتس"نقلت صحيفة   *

 الخروج من عزلتها الدولية في مقابل سعي دمشق إلى منع التعـرض             فيعلى سوريا مساعدتها    
 لهجمات مـن جانـب حـزب اهللا أو          ،انللجنود اإليطاليين العاملين ضمن القوات الدولية في لبن       

 إيطاليا اقترحت خالل الشهرين الماضيين مـرات عديـدة           وذكرت المصادر أن   .منظمات أخرى 
 الرسائل اإليطالية للسـوريين     ، مشيرة إلى أن    قطاع غزة  إلىإرسال جنود لقوة متعددة الجنسيات      

قطاع غزة لن  لتي قد يرسلونها إلىتظهر أنه على رغم النيات الطيبة لدى اإليطاليين إال أن القوة ا
  .تمنع إطالق صواريخ القسام وتهريب األسلحة ألنهم سيتوصلون إلى اتفاق مع حماس

 "نهاية"بـ  ما وصفته  في تحقيق قد نجحت   ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الوساطة القطرية        *
 قدمته حكومـة صـنعاء      مؤقتة على األقل للتمرد الحوثي في محافظة صعدة اليمنية، بعد اقتراح          
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ن االتفاق يقضي بمغادرة الحوثي     أ"قطرية   مصادر حكومية     ونقلت عن  .لوقف االشتباكات العنيفة  
وإخوته مع عائالتهم والقائد الميداني لعناصر التمرد عبد اهللا الرزامي لإلقامة في المنفى في دولة               

اد للـيمن مـن قطـر أو     قطر لفترة غير محدودة وعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو إعالمي مع           
  ."خارجها

اعتبر فيه  " واشنطن بوست "نشرته خدمة    كتب بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة مقاال        *
انجاز آخر، متواضع في مداه، ولكنه ضخم في قدراته         أن الدبلوماسية المتشددة الصبورة أدت إلى       

يرا، خطة لنشر قـوة حفـظ سـالم          الرئيس السوداني عمر البشير أخ     اإلنسانية، مشيراً إلى قبول   
من الواضح أن القلق مسـتمر  وقال انه   .  في دارفور  اإلفريقيمشتركة من األمم المتحدة واالتحاد      

ربما يحتاج لعدة شهور قبل وصول أول مجموعـة         ، معتبراً أن األمر      يفشل أن يمكن   الن االتفاق 
 ، جنديألف 23 إلىيصل عددها من القوات، ووقتا أطول قبل استكمال وصول القوة بأكملها التي   

 إلى المتكررة للتوصل    الدعوات وبالرغم من    ،قل حدة ولو بأ من المحتمل استمرار القتال،     وعليه ف 
  .اتفاق إلطالق النار

على دوائر  انه قد هيمنت االسرائيلية" هآرتس"كشف عوزي بنزيمان، في مقال نشرته صحيفة     *
الفتاً إلـى   ، الدولي في الترتيبات األمنية الحدودية   القرار في إسرائيل رؤية حازمة ترفض التدخل      

في حـين   مع نشر قوة دولية على الحدود الشمالية،        . كُسر في حرب لبنان الثانية    قد  هذا المبدأ   أن  
 اثر الفوضى الناشئة    أصبحت إسرائيل ترغب كثيراً في تطبيق النموذج نفسه على محور فيالدلفي          

لبحث عن  لفي مهمة عاجلة    لمرت رئيس الوزراء لالنطالق     في قطاع غزة والتي دفعت بايهود او      
.  في مواجهة ذلك على خلفية زيارة األخير إلى الواليات المتحـدة األميركيـة             حاضنة إلسرائيل 

كان من صنع   )  الضفة إلىالذي بدأ باالمتداد    (العنف الدموي المتفلّت في غزة      واعتبر الكاتب أن    
 حسم حول يعبر عن قواعد اللعبة السائدة في العالم العربي الفلسطينيين أنفسهم قبل كل شيء، وهو

صعوبة في إقناع اآلخرين بأنها لم تُسهم إسهاماً        ستجد   إسرائيل   ، مشيراًَ إلى أن   الخالفات السياسية 
هاماً في التدهور الحاصل، سواء من خالل سياستها تجاه الفلسطينيين أو من خالل ردهـا علـى                 

  .ابات في االنتخ"حماس"انتصار 
  : الصحف العربية*
 أن هناك محاولة إشعال جبهة جديدة في جنوب لبنان، اعتبرت صحيفة الشرق األوسط السعودية*

باتجاه شمال إسرائيل، وقالت الصحيفة أنها علمت أن        " كاتيوشا"وذلك بعد إطالق ثالثة صواريخ      
لعديسـة فـي منطقـة      سيارة مستأجرة تحمل لوحة زرقاء قدمت من جهة بلدة الطيبة نحو بلدة ا            

سـقط داخـل    مشيرة إلى أن احدها     ،  الصواريخ باتجاه إسرائيل   بإطالقمرجعيون، وقام من فيها     
 بيان نفى   إصدار الى    سارع حزب اهللا  ان   إلىالفتة   ، اللبنانية قرب مركز للقوات الدولية     األراضي

 األمنيةسرائيلية   المصادر اال  أعلنت  ومن جانب آخر   . الصواريخ إطالق له بحادث    "اي عالقة "فيه  
  .ان تنظيما فلسطينيا هو وراء الهجوم من دون ان تسميه مباشرة

أن  عن مسعى أميركي لتدويل قضية سالح حزب اهللا، وقالت           كشفت صحيفة الخليج اإلماراتية   *
اإلدارة األمريكية تجري اتصاالت حاليا مع دول عربية بشأن نقل قضية سالح حـزب اهللا إلـى                 

 هذه "تدويل" لجهة 1701 كقضية قائمة بذاتها، على خلفية قرار مجلس األمن          مجلس األمن الدولي  
 ونقلـت   .المسألة في إطار استطالع أمريكي لمواقف الدول العربية يتضمن تقـدير التـداعيات            

 مصادر دبلوماسية مطلعة إن الدول العربية المعنية أبلغـت اإلدارة خطـورة هـذا           الصحيفة عن 
لن يؤدي إلى   مشيرة إلى أن ذلك      على الوضع في لبنان وفي المنطقة،        المسعى وتداعياته الخطيرة  

تحقيق االستقرار واألمن، السيما أن الوضع الداخلي في لبنان لم يبرأ من تداعيات تشكيل المحكمة 
  .الدولية الخاصة بمحاكمة المشتبه في اغتيالهم رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري

 كما كشف وزير    المملكةالتي لدى     المعلومات االستخبارية  أنذكرت صحيفة الوطن السعودية     *
مشـيرة إلـى أن   الداخلية األمير نايف، تفيد بوجود مطلوبين سعوديين لدى السلطات اإليرانيـة،   

ه االتفاقيـة   قبل هذ رأت ان   االتفاقية األمنية التي بين البلدين تنص على تبادل تسليم المطلوبين، و          
مبنية على الشفافية والمصداقية، ألن ذلك من مصـلحة         األمور  هذه  فترض أن تكون    الم فإنه من 
معـروف أن آالف    اعتبرت انه    إيران تشترك مع دولة أفغانستان حدودياً، و        الفتة الى ان   البلدين،

وأوردت الصـحيفة  المنتمين للقاعدة قد عبروا الحدود إلى إيران بعد الغزو األمريكي ألفغانستان،  
 إلى أن إيران قد ألقت القبض علـى مـا بـين     ير االستخبارية العالمية تش   المعلوماتما مفاده ان    
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 كانت قد مصادر أمنية إيرانيةفي حين ان  عضو من القاعدة، من جنسيات مختلفة، 2000-3000
اعتقالها ألكبر شبكات التخريب في إيران، من تنظيم القاعدة في المناطق           عن  قبل أسابيع،   اعلنت  

  .الحدودية لباكستان
عن وزير الداخلية السعودي  ما نقلته وكالة االنباء في المملكة  صحيفة الرياض السعوديةأوردت*

لن تكون منصة ألي هجوم عسـكري علـى         "نايف بن عبد العزيز قوله إن دول الخليج العربية          
ليس من مصلحة إيران أن تهاجم الدول العربية المجاورة في حال تعرضها            "نه  أ إ اًفيضم ،"إيران

المـذهب ال   "، مشيراً الى ان     داعياً طهران إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية       . "وم أميركي لهج
  ."يعد مبرراً للتدخل

  :أخبار الفضائيات العربية*
 العربية السجاالت القائمة بين األطراف الفلسطينيين السـيما بعـد           تناولت أخبـار الفضائيات  *

دائها لليمين الدستورية وسيطرة حركة حماس على       إعالن أبو مازن تشكيلة حكومته الجديدة وأ      
، إضـافة إلـى تصـعيد       قطاع غزة بالكامل وسط الحديث عن إجراءات صارمة لعزل القطـاع          

  قد الجيش اللبناني أنقناة الجزيرةاألوضاع األمنية في مخيم نهر البارد في شمال لبنان، فأوردت 
، وتصاعد  في مخيم نهر البارد    نهار أمس     خالل  فتح اإلسالم  مع جماعة تبادل إطالق نار متقطع     

في وقـت يسـتعد فيـه    يأتي  ذلك ليالً في اشتباكات عنيفة استمرت حتى صباح اليوم، وقالت أن  
 إلى بيروت في مسعى جديد لجمع الفرقاء        اًاألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للتوجه غد       

  الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي حزب أنقناة العربيـة  وذكرت .اللبنانيين على طاولة الحوار   
 رئـيس  عن ANBشبكة األخبار العربية ونقلت   .االنتخابات البرلمانيةفي  حصد أغلبية المقاعد

شوء ميليشيات جديدة بنسبب ت يأن يمكن األميركي الجيش   إن  قوله الوزراء العراقي نوري المالكي   
 ترك قرارات من هـذا النـوع        ضرورة  عشائر عراقية، مشددا على    إلى أسلحةتقديمه  من خالل   

كريات "على   "كاتيوشا"خ  صواريبإطالق   عالقته   ىفنحزب اهللا   أن   الحرةقناة   وذكرت .لحكومته
  . مزارع شبعاأطرافتحركات آلليات إسرائيلية عند مشيرة إلى  "شمونه

  :حوارات الفضائيات العربية*
 .مقابلة خاصة. قناة العـالم*
 جديـدة فـي      أن تشن الواليات المتحدة حرباً     اإليرانيزير الخارجية   و،  منوتشهر متكي استبعد  *

 من مغبـة    اإلسرائيليكيان االحتالل   ، محذراً    أنها ليست في موضع يؤهلها لذلك      المنطقة، معتبراً 
 دعم مصـالحة بـين الفلسـطينيين،        إلى واإلسالمية الدول العربية    داعياًهجوم جديد على لبنان،     

 بدأت متابعاتها على مستويات     إيران ولفت متكي إلى أن      .لي الفلسطيني ووضع حد لالقتتال الداخ   
 . لم يلتزموا بأي قانون في العراقاألميركيين أنمختلفة بحيث ستطلع الرأي العام العالمي على 

 اليمـين   حكومـة الطـوارئ   داء  تغطية خاصة للمشهد الفلسطيني في ظـل أ       . قناة الجزيـرة *
 .الدستورية

 حماس خارجة علـى     "مليشيات"أن   )رام اهللا ( الفلسطينية   السلطةرئيس  ،  اعتبر محمود عباس  *
، مشـيراً إلـى أن      القانون بسبب قيامها بالعصيان المسلح على الشرعية الفلسطينية ومؤسسـاتها         

 للقوانين السـارية وأنظمـة      يعاقب كل من تثبت عالقته بها وفقاً      الرئاسي الذي أصدره    المرسوم  
  .وتعليمات حالة الطوارئ

 في البرنامج نفسه أن الحكومة      )رام اهللا (رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية     ،  سالم فياض قال  *
، معتبـراً أن    ستقوم بوضع الخطط للحد من الخلل واالرتباك المستشري في قطاع غـزة           الجديدة  

 .  هي األهمالوحدة العضوية والقانونية والسياسية لجناحي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة
 ستواصل مهماتها باعتبـار أن      ه حكومت  أن )غزة( الحكومة المقالة رئيس  إسماعيل هنية،    أكد*

 .خطوة تشكيل حكومة طوارئ ال أساس لها في القانون الفلسطيني
محمـود   الرئيس الفلسـطيني   أن)غـزة (حماس حركة متحدث باسم ، سامي أبو زهري اعتبر  *

زل حماس بموافقة أطراف عربية خدمـة        في مؤامرة لع   ويشارك" عربدة قانونية  "عباس يمارس 
  .لألهداف اإلسرائيلية واألميركية

  لبناني... حدث و اتجاه
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توقف جميع المحللين أمام المناخ الذي أثاره التصعيد السياسي المفاجئ من جانب أقطاب المواالة 
عن بعد تصريحات النائب سعد الحريري الموجهة إلى حزب اهللا وإيران، وكالم النائب جنبالط 

القاتل والمقتول، وكذلك التشنج الناتج عن موضوع االنتخابات الفرعية وما يحيط به من مالبسات 
  .دستورية وسياسية

أوساط المواالة تستغرب نعت هذا التصعيد بالمفاجئ بعد جريمة اغتيال النائب وليد عيدو، وهي 
مسؤوليته األولى للمعارضة تؤكد نظرتها إلى األحداث من زاوية اعتبار ما يجري انقالباً تحمل 

وعلى خلفية الموقف " تعطيل مجلس النواب"وللرئيس نبيه بري بصورة خاصة انطالقاً من 
المعروف من الرئيس إميل لحود، وتؤكد هذه األوساط أنها قررت توجيه رسائل صارمة ال مجال 

 عن قرار اتخذ بعدم للمساومة فيها، ومن هنا كانت الوتيرة العارمة في تصريحات أقطابها تعبيراً
التعايش مع الواقع الحالي أو السماح باستمرار مفاعيل التعطيل مهما كلف الثمن، ولم تستبعد هذه 
األوساط أن تكون تتمة إصرارها على االنتخابات الفرعية هي الذهاب إلى االستحقاق الرئاسي 

يؤكد من جانبه أن المسألة قيادي معارض  .بالشروط المتيسرة إذا لم تتأمن تسوية سياسية مقبولة
باتت واضحة وهي تنطلق من المقاربة األميركية لوضع المنطقة، وأن المواالة تبتز المعارضة في 
حكمتها وصبرها، وهو يشير باالتهام إلى المواالة والتعليمات األميركية في المسؤولية عن عرقلة 

الذي بدا مفاجئاً وال صلة له بكل التحرك الفرنسي األخير ويسأل عن كالم النائب سعد الحريري 
السجال الداخلي وتشعباته، فالسعودية هي التي تحركت قبل أشهر لتطلب من إيران مشاركتها في 
المساعي المتعلقة بالوضع اللبناني وكالم الحريري يناقض هذا االتجاه في سياسة السعودية وال 

م زعيم تيار المستقبل يضيف القيادي يالقي إال التصعيد األميركي اإلسرائيلي ضد إيران، ويعل
المعارض، أن حزب اهللا الذي قدم تضحيات لم يرقى إليها أي كان في لبنان من أجل السيادة 
واالستقالل، ال يسأل عن لبنانيته وما يجب أن تسأل عنه المواالة في كالمها التصعيدي األخير هو 

 رداً على ما جرى في غزة وحيث يتكشف حقيقة األجندة األميركية التي تريد أن تصعد في لبنان
سلوك المواالة عن كونها مجرد أداة في هذه األجندة، بينما تضع المعارضة الئحة أهداف لبنانية 
وبحساب لبناني خالص وهذا هو سر انفتاحها المستمر على المبادرات والحلول بمنطق حكومة 

    . الوحدة الوطنية وبعيداً عن وهم االستقواء واالستئثار

  : الصحف اللبنانية*
 لكن مساحتها لم تخرج عن الشـأنين        عناوين متعددة تناولتها صحف لبنان الصادرة هذا اليوم،       

  بحسبعربية... ن دون أية مخارج فمن االشتباك السياسي الذي يتوسع مالفلسطيني واللبناني،
ني مار نصـر اهللا     الرئيس اميل لحود والبطريرك المارو     أن أيضاً أوردتوالتي   صحيفة السفير 

 صحيفة النهار ه أوردتريع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إلى ما   بطرس صفير قد دعيا إلى التس     
تتحدى اليونيفيل وتضرب إسرائيل، مشيرة إلى أن حزب اهللا ينفي          " مجهولة الهوية "ن صورايخ   ع

النواب نبيـه    رئيس مجلس     عن صحيفة األخبار  ونقلت. وان اولمرت يمتنع عن الرد    بها  عالقته  
  . حكومة واحدةأو حكومة مشتركة إلى حوار يقود إلى "النيابية"بري دعوته األكثرية 

  :رات المرئي والمسموع في لبناناحو*
  ".البعد اآلخر"البرنامج  . NBN لإلرسالالشبكة الوطنية 

تظهر  والسوريين لم تنقطع وساألوروبيين االتصاالت بين أن قال الوزير السابق ايلي الفرزلي
ستكون  عن اعتقاده بأن نهاية هذا العام ستشهد تطوراً في هذا المجال ووأعرب .نتائجها قريباً

  .ما يتعلق بلبنانة في قمتها  تنازالت متبادلإلىالمفاوضات صعبة وصوالً 
  ". حديث الساعة: "البرنامج. NTVمحطة الجديد *
ف على شمال إسرائيل ربما توجيه  أن هدف القصاعتبر شارل أيوب رئيس تحرير جريدة الديار*

رسالة إلى اإلسرائيلي بأنه في حال دخل غزة فإن جبهة الجنوب ستشتعل وان الفلسـطينيين فـي    
لبنان لن يقفوا مكتوفي األيدي وسيقصفون على إسرائيل، مرجحاً أن العناصـر التـي أطلقـت                

ية قادرة على التحـرك     الصواريخ قامت بذلك من تلقاء نفسها، مشيراً إلى وجود عناصر فلسطين          
خصوصاً وان هذه الصواريخ يمكن نقلها بسيارات مدنية، داعياً إلى انتظار نتائج التحقيقات التي              

 والجيش اللبناني حول الحادث، مستبعداً أن تكون سوريا هي من اصدر األوامر لتجريها واليونيفي
  .1701إلطالق تلك الصواريخ وخصوصاً أنها وافقت على القرار 


