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  ي البقاع إنزال فاشلة فةمعارك ضارية في قرية عيتا الشعب ومحاول .1
اعترف بمقتل ضابط وجنديين   الجيش االسرائيليأن :رضوان عقيلعن مراسلها  2/8/2006 النهار نشرت

والالفت ان عناصر حزب اهللا استعدوا جيداً في  .  االخيرى في عيتا الشعب جريحاً في المواجهة25وسقوط 
وتفيد مصادر الحزب ان  .اتيجيهذه البلدة ونصبوا فيها سلسلة من المكامن نظراً الى موقعها االستر

االسرائيليين تسللوا الى البلدة من موقع لهم على الحدود وتركناهم يتقدمون فاتجهوا نحو الحي الغربي في البلدة 
 15ونصبت لهم المقاومة اكثر من مكمن، ودارت المعركة في محاذاة المدرسة الرسمية وسقط للعدو نحو 

واستعمل الحزب في هذه المعركة .رجالنا على بعد امتار قليلة منهموحصلت مواجهات حامية وكان . اصابة
وبسبب ضراوة المعركة تدخلت المروحيات  .أنواعا عدة من االسلحة من العبوات الى الصواريخ والرشاشات

ونحن من جهتنا استعملنا نيران المدفعية في شكل مكثف ونفذنا غطاء ناريا بغية شل قدرات . الخالء الجرحى
  .العدو

رئيس اركان قيادة المنطقة الشمالية قال ان خمسة من افراد حزب  أن 2/8/2006وذكرت القدس الفلسطينية 
واضاف ان اآلالف من جنود الجيش االسرائيلي يواصلون حملتهم البرية في جميع . اهللا قتلوا في هذه المعركة

رى ويوسع الجيش نطاق نشاطه ومن القطاعات في الجنوب اللبناني، ويقوم الجنود بعمليات تمشيط في الق
المقرر ان ينضم الى القوات المقاتلة جنود احتياط البعاد افراد حزب اهللا مسافة خمسة كيلومترات على االقل 

وقالت المصادر ان الطائرات الحربية  .من الحدود الدولية قبل ان يتم االعالن عن وقف الطالق النار
ومن ناحية اخرى ذكر راديو اسرائيل ان خمسة  .رتين على مدينة بعلبكاالسرائيلية اغارت الليلة الماضية م

جنود اسرائيليين اصيبوا بجروح نتيجة سقوط عدة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا على الجليل قرب بلدة 
 .زرعيت وصفت جراح ثالثة منهم بأنها بين خطيرة ومتوسطة
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اتها المكثفة على مناطق متفرقة في لبنان، حيث إسرائيل استأنفت أمس غارأن  2/8/2006 الدستور وأضافت
شن الطيران االسرائيلي غارتين على الطرق التي تربط بين قرى انصار والبابلية والزرارية التي تقع شمال 

كما استهدفت غارات عدة مدينة بعلبك العريقة التي تعتبر أحد معاقل حزب اهللا في شرق لبنان . نهر الليطاني
على بعد أمتار قليلة من الحدود السورية، باالضافة إلى استهداف عدد من المباني في ومناطق أخرى تقع 

واستشهد ثالثة . الجنوب زعم متحدث باسم الجيش االسرائيلي أن مقاتلي حركة حزب اهللا يستخدمونها كغطاء
ن في غارة واصيب كذلك ثالثة مدنيي. مدنيين، هم امرأة وابنتاها في غارة دمرت منزلهن جنوب شرق صيدا

من جانبه جدد حزب اهللا قصفه على شمال  .على قرية اللويزة في اقليم التفاح الجبلي جنوب شرق بيروت
 صاروخا وقذيفة هاون سقطت أمس في قطاع كريات شمونة ، 13إسرائيل حيث اعلن الجيش االسرائيلي ان 

 .بعد أن سجل هدوء نسبي ليومين متتاليين تقريبا
وحدات إسرائيلية خاصة قامت بعملية إنزال في بعلبك ليلة أمس الساعة أن  2/8/2006 48 عرب ونشر موقع

وقالت مصادر إسرائيلية أن الجنود أجروا عمليات تفتيش . ، واقتحم بعض الجنود مستشفى دار الحكمة11:40
حتى ساعات وجرى تبادل إطالق نار استمر . في المستشفى، قبل أن تتم محاصرتهم من قبل المقاومة اللبنانية

وقد انتهت المواجهات فجر اليوم وتمكن الجيش اإلسرائيلي من سحب جنوده واختطاف ثالثة مدنيين  .الفجر
لبنانيين من منزل يقع بالقرب من مستشفى الحكمة، فيما قالت مصادر إسرائيلية أن العدد هو خمسة، قالت 

قال حزب اهللا أنه أوقع عدة إصابات بين الجنود، وقد . مصادر لبنانية أنه على ما يبدو، لتسهيل عملية اإلخالء
وقد سبق عملية اإلنزال قصف كثيف لمحيط بعلبك . إال أن الجيش اإلسرائيلي لم يعلن عن أي إصابات

استخدمت فيه طائرات حربية ومروحيات، وقد استمر إخالء الجنود ساعات بسبب استهداف المضادات 
مة للمروحيات التي كانت تحاول إخالء الجنود اإلسرائيليين، فقامت األرضية للجيش اللبناني ونيران المقاو

  .الطائرات الحربية بقصف المستشفى، تسبب القصف باندالع النار في أحد األقسام
وعلم في نبأ الحق أن . قالت مصادر إسرائيلية أن عملية اإلنزال هدفت إلى البحث عن شخصية  أمنيةو

هو الشيخ محمد يزبك، عضو مجلس الشورى، المجلس األعلى في حزب اهللا، الشخصية األمنية المشار إليها، 
كما علم أنه تم نقل الجرحى من المستشفى ! إال أنه لم يكن في مستشفى دار الحكمة، بل تم نقله في وقت سابق

  .أيضاً
  
   إسالمية ـ مسيحية تؤكد على الوحدة في مواجهة العدوانقمة .2

المية مسيحية ضمت رؤساء الطوائف اللبنانية او ممثلين عنهم، واعلنـت           عقدت في بيروت امس قمة دينية اس      
 وحذرت من ان العدوان االسرائيلي يستهدف االسـاءة الـى           ،تأييدها لخطة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة للحل      

 والتـي   ، تزال االساس لمقاومة االحتالل االسـرائيلي      ما وشددت على ان هذه الوحدة كانت و       ،الوحدة الوطنية 
وفي ختام االجتماع صدر عن القمة بيان اكد فيه المجتمعون على ادانة العدوان              .يشكل حزب اهللا، احد مقوماتها    

وناشدوا المجتمع  . االسرائيلي على لبنان وشجبه واعتباره جريمة حرب بحق اللبنانيين، دولة وشعبا ومؤسسات           
ه، ورفع الحصار الذي تفرضه عليه القوات       الدولي العمل على وقف هذا العدوان فورا وعلى وضع حد نهائي ل           

االسرائيلية من البر والبحر والجو، وتبني مقترحات العملية التي حددها الرئيس السنيورة امام المؤتمر الـدولي                
وهي التعهـد بـاطالق     . في روما وهي المقترحات المحددة في البنود السبعة بعد الوقف الفوري الطالق النار            

للبنانيين واالسرائيليين عن طريق الصليب االحمر الدولي، وانسحاب الجيش االسرائيلي          االسرى والمحتجزين ا  
الى ما وراء الخط االزرق، وعودة النازحين الى بلداتهم وقراهم، والتزام مجلس األمن الدولي وضع مـزارع                 

 اللبنانية على هذه    شبعا وتالل كفرشوبا تحت سلطة االمم المتحدة حتى ينجز ترسيم الحدود، وبسط سلطة الدولة             
االراضي وعودة اهلها اليها، وتسليم اسرائيل الى االمم المتحدة خرائط االلغام المتبقية كافة التي زرعتها فـي                 
جنوب لبنان، وبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كامل اراضيها عبر انتشار قواها الشرعية المـسلحة ممـا                 
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تفاق الطائف، وتعزيز القوة الدولية التابعة لالمم       ال  وفقاً لبنانية وحدها يؤدي الى حصر السالح والسلطة بالدولة ال      
المتحدة في الجنوب، واتخاذ االجراءات الضرورية العادة العمل باتفاق الهدنة الذي وقعه لبنان واسرائيل فـي                

باء المترتبـة   ، والتزام المجتمع الدولي دعم لبنان على االصعدة كافة ومساعدته على مواجهة االع            1949العام  
  .خاصة في ميادين االغاثة واعادة االعمار، عن المأساة االنسانية واالجتماعية واالقتصادية

  2/8/2006الشرق األوسط 
  

   يرفض اعتذار اسرائيل بعد مجزرة قاناالسنيورة .3
ال ان وق، رفض رئيس الحكومة السنيورة اعتذار اسرائيل بعد مجزرة بلدة قانا بجنوب لبنان: ف بأ  ،واشنطن

كما دحض اتهامات اسرائيل ،  يكررون هذه الجريمةوإنهماالسرائيليين ارتكبوا جريمة مماثلة قبل عشر سنوات 
واضاف اذا كان حزب اهللا  .بان حزب اهللا كان يستعمل هذه القرية كقاعدة الطالق الصواريخ علي اسرائيل

ها واالستمرار في احتاللها لالراضي  بسبب تصلبهغوال كما تسميه اسرائيل فان اسرائيل هي التي خلقت
واكد ان نزع سالح حزب .  هو تحرير االراضي اللبنانية وهدفهوقال ان حزب اهللا له عقيدته ومبادئه .العربية

 مؤكدا رغبته في بسط الحكومة اللبنانية سلطتها ،اهللا ال يكون ممكنا اال عندما تنسحب اسرائيل كليا من لبنان
 ومعربا عن امله في ان ال تكون هناك اسلحة اخري في البالد غير اسلحة ،نانيةعلي جميع االراضي اللب

 .السلطة الشرعية 
  2/8/2006القدس العربي  

  
  التجمع الوطني الديموقراطي يطالب بطرد السفير األميركي .4

عـدوان،  كررت االحزاب المشاركة في التجمع الوطني الديموقراطي تأكيدها ان الواليات المتحدة تقف وراء ال             
والمجازر المتمادية التي يرتكبها الجيش الصهيوني، وطالبت الحكومة بطرد السفير االميركي وقطع العالقـات              

ان ما يجري الترويج له من شروط لوقف النـار، خـصوصا عـن               وأضافت؛   .الديبلوماسية بالواليات المتحدة  
 ومنع االعتداءات االسرائيلية، ولكن الغرض      تشكيل قوة دولية تتمركز في الجنوب ليست الغاية منه حماية لبنان          

الحقيقي هو اضعاف لبنان من خالل تصفية المقاومة، وفرض وصاية دولية على لبنان، وزرع بذور الفتنة التي                 
  .يتوخى منها العدو االميركي االسرائيلي تحقيق اهدافه التي عجز عن تحقيقها بالقوة العسكرية الغاشمة
  2/8/2006النهار 

  
   العدوان اإلسرائيليحصيلة جريح 3200 شهيداً و830 .5

 3200 والجرحـى الـى      828ذكرت الهيئة العليا لالغاثة في تقريرها اليومي أن عدد الشهداء ارتفع امس الى              
فيما تواصلت عمليات النزوح امس واتسعت رقعتها لتشمل العديـد مـن قـرى           . غالبيتهم العظمى من المدنيين   

  . لدات إقليم التفاح باتجاه مدينة صيدا التي باتت تستضيف نحو ضعفي سكانها االصليينوب
  2/8/2006السفير 

  
  في العدوان طفل ضحايا همجية إسرائيل200 .6

 200يونيسيف في برلين امس أن العدوان على لبنان أدى الى استشهاد نحو             ال  أعلن مسؤول في منظمة االمم      
 ساعة وبضمانات للوصـول     72يونيسيف بوقف إطالق النار لمدة      للطوارئ التابع ل  وطالبت مدير برامج ا    .طفل

 إن المساعدات   المديروقال   .اآلمن إلى المحتاجين في لبنان لتزويدهم بالمياه والدواء وأدوات الصحة الشخصية          
. رعـات  في المئة فقط من هذه المساعدات تم تغطيتهـا مـن التب            30 مليون دوالر لكن نحو      25ستتكلف نحو   
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 ألف شخص فروا من منازلهم في لبنان معظمهم يبحث عن مالذ فـي              700يونيسيف إلى أن    الوتشير تقديرات   
 .سوريا

 2/8/2006  اإلماراتيةالبيان 
  
  أربعة أنواع من اإلصابات واألسلحة : مصطفى جرادي. د .7
جرادي، وفقـاً لمعاينتـه     المدير اإلداري في مستشفى صور الحكومي، ورئيس قسم العظم فيها الدكتور            أشار   

جرحى وشهداء العدوان اإلسرائيلي، أن هناك ثالثة أنواع من اإلصابات قد تدل إلى أنواع األسلحة المـستعملة                 
من الجثـث المبتـورة التـي وصـلت إلـى           ف. ولكن ذلك يحتاج إلى تدقيق الخبراء المختصين في هذا المجال         

ومن الجـروح   . تقاد باستعمال أسلحة ضخمة، أي انشطارية     المستشفى نتيجة اإلصابة بشظايا كبيرة يمكن االع      
أما الجثـث المحترقـة فنتيجـة       .  أنها قذائف مسمارية   االستنتاجألجساد يمكن   اوالشظايا الصغيرة التي تخترق     

ومن قانا تأتينا إمكانية استعمال أسلحة تحوي غازات حيث سقط الذين استـشهدوا             . أسلحة فوسفورية وكيميائية  
  .عضاؤهم متشنجة، وعادة ما تتسبب بهذه العوارض أسلحة الغازات التي تشل الجهاز العصبيبالمجزرة وأ

  2/8/2006السفير 
  
  على أولوية وقف فوري إلطالق النار عباس يؤكد .8

 قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن جولته العربية الموسعة تسعى لشرح : مؤيد ابو صبيح-عمان
نا مع الشعب اللبناني، الفتا الى ان كال القضيتين الفلسطينية واللبنانية االن في االوضاع الفلسطينية مع تعاطف

محك واحد حيث ان الفلسطينيين واللبنانيين يتعرضون الى هجوم بربري كامل وشامل يسعى إلى نسف البنية 
ورة وقف هذا وتابع عباس نحن نطالب من خالل جوالتنا واتصاالتنا مع االشقاء بضر.التحتية وقتل المدنيين

واكد في رد على سؤال،  .الهجوم، وزاد نحن رفعنا شعار وقف فوري الطالق النار سواء في لبنان أوفلسطين
 .ان هناك مساعي حثيثة على مستوى السلطة والحكومة الفلسطينية لمعالجة قضية الجندي اإلسرائيلي األسير

 ال يزال قائما، ولكننا نحاول ان نكسره بكل من جهة أخرى، جدد عباس التأكيد على أن الحصار االقتصادي
الوسائل من خالل الدعم والمساعدات العربية،  مضيفا اننا ومن خالل هذا الدعم بدأنا وبشكل تدريجي الخروج 

  .من هذا المأزق االقتصادي الذي ال زال جاثما على صدور الفلسطينيين
2/8/2006الغد األردنية   

 
  بمستشفى في غزة  جرحى في اشتباك بين مسلحين5 .9

قال مسعفون وشهود عيان ان مسلحين اشتبكوا مع افراد من قوة شرطة تقودها حركة  : رويترز–غزة 
المقاومة االسالمية حماس في أحد المستشفيات بمدينة غزة امس ما ادى الى اصابة خمسة اشخاص على االقل 

النار بعد ان دخلوا المستشفى ورفضوا االلتزام وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية ان المسلحين فتحوا  .بجروح
وقال مسعفون وشهود عيان ان مسلحا أطلق النار على  .بالقواعد التي تقضي بان يتركوا اسلحتهم على الباب

 .عضو في حماس في وقت سابق من امس في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة فاصابه بجروح
2/8/2006الدستور   

 
   لجنة غزة للقوى الوطنية واالسالمية  منسقاطالق نار على سيارة  .10

أطلق مسلحون مجهولون النار فجر أمس على سيارة خالد أبو شرخ منسق لجنة غزة للقوى الوطنية 
وأدانت الجبهة حادثة . واإلسالمية، وعضو أمانة إقليم الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة، دون ان يصاب باذى

اعتداء على شخصية وطنية وانها حادثة ال تخدم سوى االحتالل اإلسرائيلي، اطالق النار معتبرة أنها محاولة 
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وطالبت األجهزة االمنية بالتحقيق بهذا . واصفة إياها بالعمل المشبوه الذي يحاول العبث بالجبهة الداخلية
 .الحادث وصوالً إللقاء القبض على مرتكبيه وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم

2/8/2006الدستور   
 

    فلسطينية تعلن قصف بلدات ومواقع عسكرية إسرائيليةفصائل .11
أعلنت عدة أجنحة مسلحة تابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة امس مسؤوليتها عن  :غزة ـ أشرف الهور

فقد أعلنت كتائب شهداء االقصي  .إطالق عدد من الصواريخ محلية الصنع باتجاه بلدات ومستوطنات إسرائيلية
 103تح مسؤوليتها عن قصف بلدة سديروت اإلسرائيلية بثالثة صواريخ من نوع االقصي التابعة لحركة ف

ودعت الكتائب في بيانها من وصفتهم بـ القيادات الفلسطينية المقاومة الي إستغالل  .وقالت انها أصابت أهدافها
المقاومة الفلسطينية هذا الظرف الذي تمر به األمة واإلسراع بتشكيل جبهة وطنية إسالمية تتكون من أذرع 

ومن جانبها تبنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة  .تحت شعار القدس اآلن وضرب العدو أينما وجد 
الجهاد اإلسالمي قصف موقع نحال عوز العسكري اإلسرائيلي الواقع شرق مدينة غزة بعدد من الصواريخ 

لجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن قصف وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام ، ا .محلية الصنع
كل من سديـــــروت وموقع نحــال عوز والموقع العسكري الواقع شرق عبسان في خانيونس 

واعترفت مصادر إسرائيلية بسقوط صاروخ في مستوطنة سديروت وقد أحدث  .بصاروخ واحد لكل موقع
 .في األرواحأضرارا مادية إال أنها لم تتحدث عن وقوع أية إصابات 

2/8/2006القدس العربي   
 

   صدور بيان عنها يحذر الجيش اللبنانيتنفي القيادة العامة .12
 نفت القيادة العامة ان تكون قد وجهت اي تحذير الى الجيش اللبناني، واعتبرت ان البيان الذي نشر امس

 لبنان انور رجا في بيان وقال ممثل القيادة العامة في .مدسوس وان اصابع الموساد وعمالءه واضحة عليه
ننفي نفياً قاطعاً البيان المنسوب الينا والذي تناقلته وسائل االعالم ويحمل تحذيراً الى الجيش، اثر : وزعه امس

واكد ان الجيش اللبناني هو جيش وطني بعقيدته  .مصادرته منصة صواريخ وتوقيف احد عناصر الجبهة
في مواجهة العدوان االميركي واالسرائيلي الى جانب كل القوى الوطنية السياسية والقتالية ويقف اليوم مدافعاً 

واالسالمية، وان الجبهة تضع امكاناتها في خدمة الجيش والمقاومة االسالمية، وان صدور مقاتليها وارواحهم 
 ارض فالعدو واحد واالستهداف واحد وكلنا نقف على. ستكون متراساً في خط الدفاع االول عن امننا المشترك

ان البيان المدسوس يدفعنا الى تبيان خطورة الحرب االعالمية والسياسية التي يحاول العدو : اضاف .واحدة
ومن الواضح ان هذا البيان قد صيغ بحروف ومفردات بدت اصابع الموساد . التسلل عبرها الى الساحة الوطنية
لى التيقن والحذر الشديد في التعامل مع اي ودعت الجبهة وسائل االعالم ا .الصهيوني وعمالئه واضحة عليها

  .بيانات ومواقف سياسية وضرورة التأكد من مصدرها قبل نشرها
2/8/2006النهار   

 
   حماس تنفي مشاركتها في مفاوضات الطالق األسير االسرائيلي .13
ت  الشرق األوسط، إن إسرائيل أبد لـ قال مصدر حكومي فلسطيني رفيع المستوى: صالح النعامي-غزة

استعدادها لإلفراج عن جميع األسيرات واألطفال الفلسطينيين األسرى في سجون االحتالل، مقابل اإلفراج عن 
عن اسر الجندي، تصر المسؤولة واضاف المصدر أن الفصائل الفلسطينية . الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليط

ى سجنهم فترة طويلة تزامناً مع على وجوب اإلفراج أيضاً عن جميع األسرى الفلسطينيين، الذين مضى عل
وتحدثت مصادر فلسطينية أمس عن استئناف المفاوضات من . اإلفراج عن شليط، وهذا ما ترفضه اسرائيل
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اجل اطالق الجندي االسرائيلي، ووقف القصف االسرائيلي على غزة بوساطة مصرية، اال ان الناطق باسم 
  . حركة حماس نفى مشاركة حماس في هذه المفاوضات

2/8/2006الشرق األوسط   
 

   في الموقف العالميانعطافاقانا أحدثت : الخارجية اإلسرائيلية .14
وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي لفني أمس، بأن مجزرة قانا أحدثت انعطافا في الموقف  اعترفت: تل أبيب

ل دول الغرب تقريبا، تجد فبعد أن تلقت دعما واسعا وكبيرا من ك. الدولي تجاه اسرائيل في حربها على لبنان
نفسها اليوم تصارع وحيدة، وحتى اإلدارة األمريكية تبدي مواقف أخرى من الحرب، وباتت تسعى بجد إلى 

وحسب مصدر سياسي اسرائيلي، فإن كوندوليزا رايس، كانت قد أوضحت لرئيس الوزراء ايهود . وقفها
تخذ اآلن منحى آخر، وأن التوجه سيكون انهاء أولمرت، في لقائهما األخير بعد المجزرة ان هذه الحرب ت

  . الحرب في أسرع وقت
  2/8/2006الشرق األوسط 

  
   1516 اسرائيليا واصابت 51 قتلتصواريخ حزب اهللا : هآرتس .15

 51 أفادت تقارير إعالمية إسرائيلية امس بأن الحرب الدائرة في لبنان حصدت حتى االن -د ب أ-تل أبيب 
وقالت صحيفة هآرتس االسرائيلية الصادرة باللغة العبرية على موقعها االلكتروني . ا جندي33إسرائيليا منهم 

وأوضحت .  صاروخ1900بأن عدد الصواريخ التي سقطت على شمال إسرائيل منذ بدء الحرب في لبنان بلغ 
  شخصا نتيجة سقوط الصواريخ،1516أنه حسب الشرطة االسرائيلية أصيب منذ بداية الحرب في الشمال 

هروب حوالي نصف سكان المناطق التي تعرضت للهجمات و . إصابة متوسطة40 إصابة خطيرة و27نهم م
  . إلى وسط إسرائيل وجنوبها

  2/8/2006القدس الفلسطينية 
 

  أهوج بشكلاولمرت يتصرف : مصدر امني .16
ي ظل الهجمات تثور شكوك بشكل غير معلن في الداخل حول استراتيجية أولمرت ف:  رويترز–القدس المحتلة 

وقال مصدر أمني كان مقربا من . الصاروخية التي يطلقها حزب اهللا وعدم وجود أي أثر للجنديين األسيرين
وقال جيرالد ستاينبرج من جامعة بار ايالن االسرائيلية ان . التخطيط للحرب ان اولمرت يتصرف بشكل أهوج

 .يرام فسوف يواجه تحديات صعبةاولمرت يبدو في موقف ضعف واذا لم ينته الموضوع على ما 
  2/8/2006الدستور 

 
  سنطالب بإشراف خارجي على نقاط العبور على الحدود السورية ـ اللبنانية: بيرتس .17

صعدت اسرائيل بحدة حملتها البرية في جنوب لبنـان بعـدما           :  كريغ سميث وستيفن ارلينغر    ،إسرائيل،  المطلة
ة من صباح امس توسيع نطاق عملياته، بهدف دفع حـزب اهللا            قرر مجلس الوزراء االسرائيلي في ساعة مبكر      

ومن المحتمل ان تتجه    . بعيدا عن الحدود قبل التوصل الى اطالق نار وانتشار القوات المتعددة الجنسيات هناك            
ويبدو ان الهـدف االن      . ميال من الحدود االسرائيلية    15القوات االسرائيلية شماال نحو نهر الليطاني، على بعد         

 تطهير شريط عريض من االراضي على طول الحدود بحيث يمكن للقوات الدولية االنتـشار فيـه بـدون                   هو
وقال بيرتس ان اسرائيل ستطالب بإشراف خـارجي علـى          . االضطرار الى الدخول في معارك مع حزب اهللا       

  . نقاط العبور على الحدود بين سورية ولبنان
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 2/8/2006الشرق األوسط  -خدمة نيويورك تايمز
   قذيفة كاتيوشا آالف 10 اآلنلدى حزب اهللا : االستخبارات االسرائيلية .18

استعرضت مصادر االستخبارات العسكرية االسرائيلية امس االول معطيات حول العشرين يوماً من القتال في 
 من نسبة صواريخ زلزال التي تهدد تل ابيب ابيدت وتبقى لدى حزب% 70المنطقة الشمالية، يتضح منها ان 

اهللا عدد قليل من هذه الصواريخ، كما شلت شبكة صواريخ فجر بصورة شبه تامة، ووفقاً لتقديرات الجيش 
كم وتبقى لدى حزب اهللا عشرات قليلة 70 قاذفة يصل مدى اطالقها للقذائف الى 12االسرائيلي تضررت ايضاً 

ووفقاً  .لتي ضربت حيفا مللم من انتاج سوري، مثل تلك ا202من صواريخ فجر وعدة مئات من قذائف 
 :لالستخبارات العسكرية االسرائيلية تبقت لدى حزب اهللا الصواريخ التالية

 كم115 عدة صواريخ يصل مداها الى -
 .كم70 صاروخ يصل مداها الى 200 -
 .3 - عشرات من صواريخ فجر -
 .كم53 مئات من قذائف يصل مداها الى -
 . قذيفة كاتيوشاآالف 10 -

  2/8/2006ينية القدس الفلسط
 

  غيرنا وجه الشرق االوسط : اولمرت .19
قال رئيس الحكومة االسرائيلي امس ان اسرائيل لن تقبل بوقف الطالق النار : الناصرة ـ من زهير اندراوس

وقال اولمرت في  .في نزاعها مع حزب اهللا قبل ان تتغير جذريا علي االرض الشروط التي ادت الي الحرب
 جديدة من خريجي مدرسة غليلوت الحربية في رامات هاشارون قرب تل ابيب اذا ما خطاب القاه امام دفعة

انتهت المعركة اليوم، يمكننا ان نقول ان وجه الشرق االوسط قد تغير تماما مع النجاح الكامل للجيش 
لن يتمكن . سابقوقال اليوم، لم يعد التهديد الذي يمثله حزب اهللا كما كان في ال .االسرائيلي وللشعب االسرائيلي

 .بعد اليوم من تهديد الشعب االسرائيلي الن هذا الشعب يواجه وينتصر 
  2/8/2006القدس العربي 

  
  أولمرت يخفّض سقف التوقعات من الحرب ويرحب بمساندة دول عربية .20

رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت بالدعم الـدولي غيـر          رحب  : والوكاالت  من محمد هواش   -رام اهللا   
المسبوق وبمساندة الدول العربية التي اتخذت للمرة االولى في اطار مواجهة عسكرية بيننا وبين عرب، موقفـا                 
ضد منظمة عربية، في اشارة ضمنية الى السعودية ومصر واالردن التي انتقدت اقدام حزب اهللا على خطـف                  

  .جنديين اسرائيليين، االمر الذي اطلق شرارة النزاع الدائر حاليا
  2/8/2006هار الن

  
 الصراع القائم سيحدد مصير لبنان وليس اسرائيل : بيريز .21

أعلن شيمون بيريز امس في نيويورك ان المسألة التي يطرحها النزاع القائم حاليا في :  ا ف ب-نيويورك 
 وقال .الشرق االوسط ليست مصير اسرائيل ولكن مصير لبنان المهدد بتجريده من لبنانيته من قبل حزب اهللا

أمام مجلس العالقات الخارجية في اليوم العشرين للعدوان االسرائيلي على لبنان حزب اهللا يريد بناء لبنان جديد 
 . بتوجه ايراني

  2/8/2006الدستور 
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  جمعية حقوقية إسرائيلية تطالب أولمرت بتحقيق رسمي في مجزرة قانا  .22
ئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت أمـس       توجهت جمعية حقوق االنسان والمواطن في اسرائيل بمطالبة ر        

بإقامة لجنة تحقيق رسمية في مجزرة قانا وبقية العمليات الحربية التي نفذتها قوات الجيش االسـرائيلي ضـد                  
وقال مصدر في الجمعية لـالشرق األوسط ان عدم تحقيق اسـرائيل فـي الموضـوع               . أهداف مدنية في لبنان   

قضاء سيكلف ثمناً باهظاً، حيث ان جهات أخرى لبنانية وأوروبية ستتوجه عندئـذ  وتقديم المسؤولين عنها الى ال   
  .للقضاء العالمي

وجاءت مطالبة الجمعية في رسالة موجهة الى اولمرت قالت فيها ان األسباب التي دفعت اسرائيل الى الحـرب              
واضافت ان الحـرب    . األخالقيةضد حزب اهللا ال تبرر العمليات الحربية ضد المدنيين من الناحية القضائية أو              

الحالية انطوت على خرق مذهل للقانون الدولي ومواثيق الحروب، معتبرة انه من شبه المؤكد أن تؤدي تلـك                  
  .العمليات الى ادانة السرائيل وللكثير من االسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب

  2/8/2006الشرق األوسط 
 

 ع حزب اهللا اسرائيل مستعدة لتبادل أسرى م: هآرتس .23
قالت صحيفة هآرتس االسرائيلية امس ان تل ابيب مستعدة لمبادلة أسيرين لبنانيين :  رويترز–القدس المحتلة 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالحكومة ووزارة الدفاع قولهم ان مثل هذه الصفقة يمكن ان . بجنديين اسرائيليين
 على الفور االتصال بمسؤولين اسرائيليين للحصول منهم ولم يتسن. تكون جزءا من اتفاق لوقف اطالق النار

وقالت هآرتس ان اسرائيل ستكون على استعداد الطالق سراح أسيرين . على تعقيب على تقرير الصحيفة
لكنها اضافت ان اسرائيل لن توافق  .لبنانيين في مقابل االفراج عن الجنديين الداد ريجيف وايهود جولدواسر

ير القنطار الملقب بعميد األسرى اللبنانيين والذي أسر في هجوم في اسرائيل في العام على االفراج عن سم
   . شنه مقاتلون قتلوا خالله ثالثة اسرائيليين1979

  2/8/2006الدستور 
  

 حول اعالن الحرب المحكمة االسرائيلية ترفض التماس يوسي بيلين .24
عن اعتقاده بأن  يوسي بيلين إعراب مال جمالالقدس المحتلة ج عن مراسلها في 2/8/2006الدستور نشرت 

إسرائيل ترتكب خطأ صعباً ألنها توسع العملية البرية في جنوب لبنان وتقع بصورة واعية في الفخ الذي نصبه 
 إنه كان يترتب عوضاً عن ذلك السعي إلى اتفاق بوقف النار بحيث القولوأضاف بيلين . نصراهللا كما قال

 .ي نطاقه من أجل تحقيق مكاسبهاستبذل إسرائيل جهوداً ف
رفض االلتماس الذي قدمه الوزير السابق يوسي بيلين        فسروا  القضاة   أن   2/8/2006 48عرب  وأضاف موقع   

وقال القضاة إن إعـالن الحـرب       . لعمليات العسكرية هي عمليات دفاعية    اوحركة جودة الحكم وآخرون، بأن      
سرائيل مسؤولة عن العالقات الخارجية للدولـة،       ا أن حكومة    بشكل رسمي له تأثير على المستوى الدولي، فبما       

وقوات األمن تخضع لها، يجب األخذ بعين االعتبار أن اإلعالن الرسمي عن الحـرب قـد تـسيء لعالقـات                    
سرائيل أعلمت للجنـة الخارجيـة واألمـن التابعـة          اهو أن حكومة     آخر كما أن هناك سبب      .سرائيل الدولية ا

يست على فتح حملة عسكرية في الشمال، لهذا ال يوجد أساس لالدعاء الذي جـاء فـي                 للكنيست وألعضاء الكن  
مع ذلك قال القضاة إن قضية التعويض المادي لسكان الشمال والتي جاءت في معظم االلتماسات هي                . االلتماس

  . قضية محترم وتستحق العالج الفوري من قبل الحكومة والكنيست
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  األقصى غدا  استعدادات يهودية القتحام  .25
المحكمة العليا االسرائيلية قررت أمس السماح ألعضاء ما يسمى  أن 2/8/2006 الخليج اإلماراتية نشرت

بحركة أمناء جبل الهيكل بالدخول غدا الى المسجد األقصى في ذكرى ما يسمونه خراب الهيكل فيما استثنت 
 وقت تواصل فيه منظمات يهودية عدة رئيس الحركة المدعو جرشون سلمون من القرار، يأتي ذلك في

ويسهم . استعدادها لمحاولة اقتحام جماعي للمسجد األقصى، وإقامة شعائر دينية خاصة بهم في ساحاته
التلفزيون االسرائيلي بدوره في هذا السياق حيث سيعرض تلفزيون القناة العاشرة مساء اليوم فيلما وثائقيا يصب 

  .في االتجاه ذاته
المهندس عدنان الحسيني، مدير اوقاف  أن :عبد الرؤوف ارناؤوط عن 2/8/2006 الفلسطينية األياموذكرت 

 ان يفجر هالقدس اكد، ان السماح للجماعات اليهودية المتطرفة باقتحام المسجد االقصى يوم غد من شأن
: لصالة فقط وقالمشيرا الى انه سيتم اغالق ابواب المسجد في ذلك اليوم، واقتصار الدخول اليه ل. االوضاع

لن نسمح لغير المسلمين بالدخول الى المسجد يوم الخميس، حتى ال يحصل اي احتكاك مع المسلمين، 
  .وسيقتصر فتح المسجد على اداء الصلوات فقط

وتعلم به الشرطة   . موقفنا واضح : وردا على سؤال ان كان ابلغ الشرطة االسرئيلية بهذا الموقف، قال الحسيني           
  . فالذين يقومون باالستفزازات يجب ابعادهم عن المسجد، وال نرغب ان نراهم في مسجدنااالسرائيلية،

  
 توغل إسرائيلي في شمال قطاع غزة  .26

أعلنت مصادر فلسطينية أن عدد من اآلليات العسكرية اإلسرائيلية توغلت الثالثاء فيما كان يعرف مستوطنة 
حت المصادر أن تكون هذه اآلليات ستقوم بعملية ورج. نيتسانيت شمال قطاع غزة وسط إطالق نار كثيف

إلى ذلك . محدودة داخل المنطقة للبحث عن أنفاق كما تزعم إسرائيل في كل مرة تتوغل فيها شمال القطاع
جددت المدفعية االحتاللية قصفها ألهداف شمال وشرق القطاع سقط بعضها قرب مناطق سكنية وتحديدا في 

  .انون دون اإلبالغ عن وقوع إصاباتمنطقة العطاطرة وبلدة بيت ح
  1/8/2006 48عرب 

  
 يةلبنانال الحدود على ون فلسطينياً عالق350سورية توافق على إدخال  .27
 الجئـاً   350أعلنت وزارة شئون الالجئين أن الحكومة السورية وافقت رسمياً على إدخال            :  سمر شاهين  -غزة

 .سرائيلي علـى لبنـان    السورية اللبنانية منذ بدء العدوان اال     كانوا عالقين على الحدود      فلسطينياً إلى أراضيها،  
 مـع الجهـات     االتـصاالت قرار جاء بعد إجراء الوزارة سلسلة مـن         الوأكدت الدائرة اإلعالمية للوزارة أن      
 هؤالء الالجئـين فـي      باستضافةمنوهة بأن وكالة الغوث الدولية قامت       ،  المختصة في سوريا إلنهاء هذا الملف     

وناشدت الدائرة الالجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان         .ورية و وقدمت لهم الخدمات األساسية     مدارسها بس 
سرائيلية أو التجاوب مع طلبات اإلخالء التي تنـادى          للتهديدات اال  االنصياعبالصمود والثبات في بيوتهم وعدم      

 .حتاللبها قوات اال
  2/8/2006القدس الفلسطينية 

  
 ش رفع جاهزيته يطلب من الجياألسد .28

 رفع االستعداد وتعهد بعدم التخلي عن ، من الجيش طلبالرئيس السوري أن 2/8/2006القدس العربي نشرت 
 القوات المسلحة األسد القوات المسلحة دعا إلىوفي كلمة مكتوبة وجهها  .دعم المقاومة اللبنانية ضد اسرائيل
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ال وق .االستعداد ورفع جاهزيته المزيد من ىبة عل تكثيف الجهود في ساحات التدريب والعمل والمواظإلى
 كل صيحات الوعيد أن وأضاف ، لبنان هي محاولة لتصفية حسابات مع حزب اهللاى حرب اسرائيل علإن األسد

 والتهديد التي تطلقها قوي الهيمنة التي تساند العدوان لن تثنينا عن المضي في مسيرة التحرير ومؤازرة
 أهمية تنسيق أداء مختلف الجهات لرفع قدرة وجهوزية كل ى رئيس وزراء سورية علمن جهته شدد. المقاومة

 ،من جانبه قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم .القطاعات بهدف االستعداد لمواجهة جميع االحتماالت
درات نه يجب رفض أية مباأ وأكدن اسرائيل لديها نية لتوسيع العدوان ليشمل سورية إ ،مس في الدوحةأ

 المقدمة سؤال حول المبادرة الفرنسية ىوقال المعلم عل . لبنان إال بموافقة جميع األطراف اللبنانيةىتفرض عل
 العملية التي استهدفت دورية أن سؤال ىردا علوقال  المطالب العادلة،ن سورية تساند هذه إ األمن مجلس إلى
 أي يو بي ، رويترز. سرائيليةافبركة بأنها سرائيلية في الجوالن المحتل ا

  السفير السوري لدى الواليات المتحدةينف عن مراسلها منير الماوري 2/8/2006الشرق األوسط وأضافت 
سرائيل قائال، إن العكس هو الصحيح، وإن بالده تعد نفسها اعماد مصطفى، وجود أي خطط سورية لمهاجمة 

ستعداد السوري طبيعي في ظل تعرض لبنان للقصف إن اال وقال .سرائيلية إليهاالحتمال امتداد الضربات اال
  . سرائيلي المستمراال

  أجرىوزير اإلعالم السوري أن دمشق محمد ظروف عن مراسلها في 2/8/2006الوطن القطرية وذكرت 
أمس األول في روما محادثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية االيطالي تركزت على النظر في سبل 

 وحسب بيان سوري فإن الجانبين أكدا على أهمية الدورين السوري ،قف فوري إلطالق النار وإلىالتوصل 
 حل لهذه األزمة الخطيرة التي تهم منطقتي المتوسط والشرق إليجاديطالي والجهود المبذولة من قبلهما واإل

المبذولة والتحركات  سوريا في الجهود إشراك ضرورة إلىيطالي األوسط، في الوقت الذي دعا فيه الجانب اإل
  . تسوية لألزمة الراهنة في لبنانإلىالقائمة للتوصل 

  
  سرائيليةا تتصدى لطائرات استطالع السوريةالمضادات  .29

 النار على أمس، صباح أطلقت، المضادات األرضية السورية أنأكد أهالي قرى الالذقية :  جوني عبو-دمشق
سرائيلي شوهد يحوم فوق منطقة الالذقية طيران االستطالع االن إهالي األوقال  .طائرات استطالع اسرائيلية

 على التحليق المرتفع جداً أرغمه نيراناً كثيفة باتجاهه ما أطلقتن المضادات السورية أوالشريط الساحلي و
  . واالختفاء من سماء المنطقة

  2/8/2006البلد 
  

  لسالح  حزب اهللا باإمداد إلى اإلسالمية يدعو الدول رجل دين إيراني .30
 حزب اهللا اللبناني إمداد إلى اإلسالمية آية اهللا جنتي الدول اإليرانيدعا رجل الدين الكبير :  اف ب-طهران

نتوقع في الظرف الحالي من الدول أننا  ، رئيس مجلس صيانة الدستور،وقال جنتي. بالسالح لمقاومة اسرائيل
 الدول إلىاهللا والشعب اللبناني وينقل جرحاهم  تقدم مساعدة عسكرية وطبية وغذائية لحزب أن اإلسالمية

 يتصدى للهجمات الوحشية التي يشنها ألنه حسن نصر اهللا هو رجل العصر أنورأى . المجاورة لمعالجتهم
 . عدد ضئيل من مقاتلي حزب اهللاأمامالنظام الصهيوني، والصهاينة بكل قوتهم وخرافة استحالة هزمهم ركعوا 

 2/8/2006الدستور 
 

  في العدوان على لبنان يتهم واشنطن ولندن بالتواطؤ :اإليراني الخارجية وزير .31
لواليات لي كم وزير الخارجية اإليراني منوشهر متابيروت اته من 2/8/2006تحاد االماراتية اإلنشرت 

ك  المتحدة بعدم التحراألممسرائيل في عدوانها على لبنان، واتهم االمتحدة وبريطانيا ضمناً بالتواطؤ مع 



 

 13

 دعم بالده متكي وأعلن. ثبت عدم فعاليته في هذا العدوانأ الدولي األمنن مجلس ، وقال إلمواجهة األزمة
 بها في أدلى في تصريحات جاء ذلك . الجريمة البشعة التي ارتكبتها اسرائيل في قاناوأدانالكامل للبنان 

 في متكي ىوالتق.  بري وفؤاد السنيورة بعد سلسلة لقاءات مع الرؤساء الثالثة اميل لحود ونبيهأمسبيروت 
حول عدة نقاط لحل األزمة  تم التداول أنه دتحامت اإلوعل، السفارة اإليرانية ببيروت وزير الخارجية الفرنسي

وموضوع  ن الخالف بقي على دور وهوية القوة الدولية، ما تم التفاهم حوله ألإزاء إشارات أيةلم تظهر إال أنه 
   .سالح حزب اهللا

بلغوا أ اإليرانيين إن مصادر  قولثائر عباس عن مراسلها في بيروت 2/8/2006الشرق األوسط أضافت و
 حزب اهللا سيخرج منتصراً من المواجهة مهما كانت النتيجة التي ستؤول أن يعتبرون أنهمالفرنسيين صراحة، 

 وهي أولى  جيد كنقطة يرانييناإلأما في ما يتعلق بالمشروع الفرنسي المقدم للحل فهو برأي . األمور إليها
كما نقلت .  النار، لكنه في محصلته يقدم مخرجاً السرائيل، ال تستطيع الواليات المتحدة تقديمهإطالقوقف 

 بممارسة دورها إيران، مطالباً اإلقليمي لها دور مهم في الوضع إيران إنعن الوزير الفرنسي قوله المصادر 
  . اتفاق على االستمرار في االتصاالت بين البلدين حول الوضع اللبنانيإلىفي حل األزمة وقد خلص االجتماع 

 اجتماع إنل مصادر أميركية مطلعة وق: عن مراسلها في واشنطن هشام ملحم 2/8/2006النهار وذكرت 
 وأبدت في بيروت أول من أمس لم يكن منسقا مع الواليات المتحدة، اإليرانيوزير الخارجية الفرنسي ونظيره 

 سيشيع انطباعاً عن ألنهنه جرى التحضير له بسرعة، أحفظات عن هذا االجتماع الذي أوضح الفرنسيون ت
لكن المصادر، أشادت بالتعاون الفرنسي  . أكبر في لبنان وشرق المتوسطإيرانيقبول غربي أوسع لدور 

 يؤثر على الجهود  اجتماع بيروت لنأن وحيال الوضع العام في لبنان فأكدت األمن في مجلس األميركي
 تعتزم المشاركة في القوة الدولية المقترحة للبنان، أنها فرنسا، التي قالت أنورأت  .األمنالمشتركة في مجلس 

 مواجهة حزب اهللا عسكرياً بعد انتشارها في الجنوب، ولذا تسعى األخرى لقوات الدول أوال تريد لقواتها 
  .  في هذا الشأنإيرانلى تفاهم مع يره اإليراني إوزير خارجيتها مع نظباريس من خالل اجتماع 

  
   في االستقالة  راغبموسى عمرو  .32

 علمت الخليج أن األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، أبدى لعدد من القادة العرب عدم تمكنه :القاهرة
 من أن يتم الدفاع من االستمرار في منصبه، لعدم قدرته على التعبير عن مواقف هي أقل مما يعتقد، وأصعب

عنها، وقد طلب القادة العرب من موسى االستمرار في منصبه وعدم التسرع بتقديم استقالة مكتوبة، نظراً 
وكان قد لوحظ أن وزير  .للظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة في هذه اآلونة، حتى يتم النظر في طلبه

ول أمس بمكتبه في لقاء لم يعلن عنه، وقالت مصادر الخارجية المصري أحمد أبو الغيط التقى موسى مساء أ
  . مطلعة إن لقاء أبو الغيط  موسى استهدف تهدئة غضبه من الموقف العربي حيال األزمة

  2/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  معاهدة السالم ال تمنع التطوع دفاعا عن لبنان   : مصر .33
لموقف من ثالث قضايا حاكمة في العالقات المصرية الغيط ا حسم وزير الخارجية المصري أحمد أبو: القاهرة

 وقال إنه اتفاق بين ، معاهدة السالم مع اسرائيل ليس وارداإلغاء أن مجلس الشورى أماماالسرائيلية حيث أكد 
. دولتين نلتزم به لكنه ال يقيد حركة مصر وال يمنع تطوع من يرغب في الدفاع عن لبنان ألنها مسألة خاصة

 الشرق إن وقال .ن هناك اتفاقية التجارة الحرة ألوأميركا ال تأخذ موقف مقاطعة اسرائيل  مصرأن وأضاف
 المتحدة تقلص على مستوى العالم بعد تحلل األمم دور أنالغيط أبو  وأكد . الجديد هو مجرد كلمة قيلتاألوسط

 العام األمينقترح قصر مدة  وا. المتحدة يتحرك على حبل مشدودلألممن السكرتير العام أاالتحاد السوفيتي و
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 القادمة ستكون األيام إنوقال .  سنوات ولمرة واحدة ال تجدد حتى يكون قويا في قراراته7 المتحدة على لألمم
   . النار في لبنانإطالقحاسمة بشأن وقف 

 2/8/2006تحاد االماراتية اإل
 قطر تتهم بعض الدول العربية بمساندة اسرائيل .34

م وزير خارجية قطر بعض الدول العربية بدعم ااته من الدوحة رويترز عن 2/8/2006القدس العربي نشرت 
وفي حديث أدلي به لتلفزيون الجزيرة امتنع عن ذكر أي .  لبنان لنزع سالح حزب اهللاىالهجوم االسرائيلي عل

وقال . يل منخفض مع اسرائى مستوىقطر حليف مهم للواليات المتحدة ولها روابط عل وقال إن .دولة باالسم
 هو المحادثات المباشرة بين الدول األوسط في الشرق ىخر في لبنان والصراعات األاألزمةن السبيل لتسوية إ

  .واألردنوالسرائيل عالقات دبلوماسية كاملة مع بلدين عربيين هما مصر . العربية واسرائيل
بنقل القنابل الذكية من األراضي  الوزير القطري علم بالده ي نف من لندن2/8/2006الشرق األوسط وأضافت 

 تحقيقات في الموضوع، إجراءؤكد، مطالبا بضرورة ينفي أو يستطيع أن يال إنه القطرية إلى اسرائيل، إذ قال 
  .نه إذا ما تم هذا األمر، فيعد انتهاكا لالتفاقية مع أميركاإو
   

  شون  سرائيليون حمقى ومتوححزب اهللا طائش واال: السفير السعودي في واشنطن .35
 حزب اهللا يخوض مغامرة طائشة تحت أن، أمساعتبر السفير السعودي في واشنطن تركي الفيصل، : رويترز

وقال تركي إن حزب اهللا هو السبب في هذه الحرب . سرائيليستار المقاومة مندداً بحمق ووحشية الجيش اال
سرائيلي للبنان أو استهداف السكان ولكن هذه الممارسات غير المقبولة وغير المسؤولة ال تبرر التدمير اال

المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين ومعاقبتهم معتبراً أن الغارات الجوية االسرائيلية التي قتلت المدنيين في لبنان 
 الرياض تواصل الضغط على واشنطن أنأضاف . وفلسطين تظهر مدى حمق ووحشية الجيش االسرائيلي

ال بد أن تقوم الواليات إنه  وقال . فوري إلطالق النار مدعوماً بقوة دولية وقفإلىواألمم المتحدة للتوصل 
  .سرائيليةالمتحدة بدور وسيط السالم وقيادة العالم نحو السالم، ال أن تنساق خلف الطموحات اال

  2/8/2006السفير 
 

  محمد بن راشد يطالب العرب بوقفة شامخة إلنهاء العدوان  .36
 رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي العرب وقفة جادة وشامخة من شأنها أن توقف  نائب رئيس الدولةطالب :دبي

سرائيلية التي أزهقت واستنكر السكوت الدولي على المدافع والصواريخ اال. سرائيلي على لبنانالعدوان اال
ا الخطوط سرائيل في تخطيها بالمسؤولية الكاملة على بن راشدوألقى  .أرواح أطفال لبنان الصغار ذوي البراءة

الحمراء في هذه الحرب مناشدا شرفاء العالم من كل طائفة وملة ومذهب أن يتحركوا سريعا ويضغطوا على 
سرائيل بإصرارها اوقال إن . رض لبنانأجل وقف فوري للنار الملتهبة في أحكوماتهم لتقوم بفعل شيء من 

خيمة ليس على المنطقة العربية وحدها الشديد على تصعيد الموقف العسكري إلى هذه الدرجة تنذر بعواقب و
 . وإنما على الصعيد العالمي بأجمعه

 2/8/2006  اإلماراتيةالبيان
  

   يستقيلون من لجنة للصداقة مع اسرائيلأتراكنواب  .37
االسرائيلية منذ نهاية حزيران احتجاجا على   نائبا تركيا من لجنة الصداقة التركية25 استقال :اف ب - أنقرة

 إلى منهم 17وينتمي .  الفلسطينية وفي لبنان، وفقا لمصادر برلمانيةاألراضي تشنها اسرائيل في الحملة التي
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 حزب إلى اآلخرون وينتمي النواب ، بزعامة رئيس الوزراء التركياإلسالميحزب العدالة والتنمية ذي التوجه 
  .األمالشعب الجمهوري وحزب الوطن 

 2/8/2006الرأي األردنية 
    

   تحضر لحرب أهلية في العراق  سرائيليةافرقة : مان العراقيرئيس البرل .38
 من خطة تحمل ،لى دمشق إمس زيارةأ الذي بدأ ،حذر رئيس البرلمان محمود المشهداني : وكاالت-بغداد

أعلن أن مجلس النواب العراقي سيعمل على وضع حد  كما .سرائيلية إلطالق حرب أهلية في العراقابصمات 
 . نشاط فرقة اسرائيلية تعمل على ذلكإلىوأشار ، كي للعراقلالحتالل األمري

  2/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

   دعما للبنانيتظاهر وحيداً الرجل الثاني في الجبهة اإلسالمية الجزائرية  .39
لم يجد الرجل الثاني في الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ المحظورة في الجزائر علي بلحاج، طريقة للتعبير : يو بي أي

سرائيلية على لبنان، سوى في الذهاب بنفسه إلى سفارة الواليات المتحدة والوقوف عن استنكاره للهجمات اال
ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية أمس، عن مقربين من بلحاج أن . أمامها بمفرده، رافعاً الفتات استنكار وتنديد

شددة، لالعتقال للحظات قليلة حيث اقتيد األخير تعرض بعد وقوفه أمام مبنى السفارة الذي يخضع لحراسة م
 الممنوع من مزاولة العمل السياسي، قدم مبلغاً من المال للسفير الفلسطيني في ،وكان بلحاج. إلى مكان مجهول

الجزائر تضامناً مع الحكومة الفلسطينية، وعاتب السفير السعودي في لقاء معه على موقف بالده من حزب اهللا، 
 .ى سفارتي لبنان وسورياوعبر عن دعمه لد

  2/8/2006السفير 
  

  ئ لدعم لبناندمشق تدعو البرلمانات العربية الجتماع طار .40
عبرت سوريا عن استعدادها الستضافة الدورة الطارئة التحاد البرلمانات والمجالس :  محمد ظروف-دمشق

ته الباسلة، في مواجهة األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي من أجل دعم صمود الشعب اللبناني ومقاوم
 مع كل من ، أمس األول،إلى ذلك بحث وزير الدولة السوري لشؤون الهالل األحمر .العدوان الصهيوني الغادر

 المساعدات اإلنسانية بكل إيصالرئيس جمعية الهالل األحمر اإليراني وضع خطة عمل مشتركة من أجل 
رئيس ومع ياجات الضرورية للمهجرين اللبنانيين في سوريا، أنواعها للشعب اللبناني والمساهمة في تأمين االحت

بعثة المفوضية األوروبية في دمشق سبل وآليات تنفيذ البرنامج اإلنساني لالتحاد األوروبي ودور المنظمات 
  . الدولية واإلنسانية بتقديم المساعدات الالزمة للشعب اللبناني

  2/8/2006الوطن القطرية 
 

   يبعث برسالة تأييد لفلسطين ولبنان ويؤكد استمرار اإلغاثةمؤتمر دولي: القاهرة .41
 أضخم مؤتمٍر دولي إلغاثِة الشعبين الفلسطيني واللبناني إزاء ما يتعرَّضان له من ، االثنين أمس،شهدت القاهرة

ايو اعتداٍء صهيوني، وذلك في إطار حملة المليار لفك الحصار التي أطلقها اتحاد األطباء العرب في م
استنكر األمين العام التحاد األطباء العرب الدعم الدولي للمذابح الصهيونية  وفي كلمته أمام المؤتمر. الماضي

والتي كان آخرها مجزرة قانا، منددا بموقف مجلس األمن الذي لم يكلِّف نفسه عناء إصدار قرار يدين فيه 
أن النظام الدولي البشع ما زال يتواطأ ويلزم الصمت الوحشية الصهيونية، ويأمر بوقف إطالق النار، مؤكدا 

من جهته، أمر األمين العام لمجلس الوحدة االقتصادية العربي بتنسيق عمل . للقضاء على كل مقوماِت الصمود
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االتحادات النوعية العربية سواء منتجي الدواء ومواد البناء وغيرها مع اتحاد األطباء العرب لتكون ذات قيمة 
  .ف آثار العدوان الصهيوني على لبنان وفلسطينفي تخفي

  1/8/2006 إخوان أون الين
  

  
  سرائيل  االرئيس اليمني يطالب بفتح باب الجهاد ضد  .42

طالب الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح بفتح باب الجهاد أمام الشعوب العربية للقتـال               : صادق ناشر  -صنعاء
علينا كقادة العمـل    إنه  سوفييتي السابق في أفغانستان، وقال صالح       سرائيل مثلما فتح للجهاد ضد االتحاد ال      اضد  

قل من تجميـد  أن نشكل ضغطاً كأمة إسالمية على المجتمع الدولي وليس وأمن أجل إرضاء ضمائرنا وشعوبنا     
  .عضويتنا كمجموعة إسالمية في األمم المتحدة

لمقاومة اللبنانية والفلسطينية، ومعنى ذلـك    الكيان الصهيوني مهزوم على يد ا      أنكل الحقائق تؤكد     أن   وأضاف 
 أم  ،خطر علينا كعـرب ومـسلمين الـشيوعية كأيـديولوجيا         أأيهما   أن القوة التي ال تقهر قد قهرت، وتساءل       

  .الصهيونية التي تقتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا في فلسطين ولبنان
  2/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ، وبيريس نهاية العمليات خالل أسابيعل أياموقف إطالق النار سيتحقق خال :رايس .43

 كيـف   مع إسـرائيل  نتشاور  نحن  : في مقابلة أجراتها شبكة فوكس مع وزيرة الخارجية األمريكية قالت رايس          
يجب أن يتوقف العنف ولكن بحيـث يكـون         : وأضافت،  يمكن إنهاء العنف بطريقة ال يعلن حزب اهللا انتصاره        

هذه المرة سنعمل على تغيير الظروف علـى األرض ونقـوي قـدرة             . ودواضحا أن هجمات حزب اهللا لن تع      
 أنه يمكن التوصل إلى وقف إطالق نار خـالل          :وقالت وزيرة الخارجية ليلة أمس    . الجيش اللبناني في الجنوب   

 أننا نتحدث عن اتفاقية سيتم التوصـل إليهـا          تيمكن أن يحدث كل شيء خالل األسبوع القادم، وواضح        و ،أيام
 إنه سيتم التوصل إلى اتفاقية وقف إطالق نار إذا تحققت عـدة شـروط بينهـا                 ، وقالت ام وليس أسابيع  خالل أي 

إن نهاية  : شمعون بيرس بينما قال نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية،       . تدعيم وجود جيش لبنان في جنوب الدولة      
  .أشهرالعمليات العسكرية ضد حزب اهللا  ليست بعيدة، الحديث هو عن أسابيع وليس 

  2/8/2006 48عرب 
  

  دول اميركا الالتينية تدين مجزرة قانا الثانية وتدعو لوقف اطالق النار .44
دان عدد من دول اميركا الالتينية ليل االثنين المجزرة االسرائيلية في بلدة قانا، داعية الـى                : اف ب ،  سانتياغو

واكدت ان   . هجوم يؤدي الى موت ابرياء     ودانت الرئيسة التشيلية ميشال باشليه اي      .وقف فوري الطالق النار   
وكانـت   .وقف اطالق النار امر عاجل وكذلك مشاركة اكبر من جانب االمم المتحدة ومجلس االمـن الـدولي                

المكسيك دانت قصف قانا باشد العبارات في بيان لوزارة الخارجية االحد، مؤكدة ان حكومتها تدعم بقوة الدعوة                 
ووجه الرئيس البرازيلـي     .مم المتحدة كوفي انان الى وقف فوري للعمليات الحربية        التي اطلقها االمين العام لال    

لويس ايناسيو لوال دا سيلفا رسالة الى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة عبر فيها عن اسـتياء الحكومـة                   
لدولي الى فرض وقف    ودعا لوال دا سيلفا مجلس االمن ا       .البرازيلية الستخدام القوة العسكرية ضد اهداف مدنية      

 .وعبر الرئيس الكولومبي الفارو اوريبي عن قلقه لمقتل مدنيين وعن ادانتـه االرهـاب              .فوري الطالق النار  
  .ودانت وزارة الخارجية االكوادورية في بيان قصف السكان المدنيين بدون تمييز في لبنان

  2/8/2006الرأي األردنية 
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  ئيلثلث الكنديين يؤيدون دعم بلدهم السرا .45
 دعم كندا القوي السرائيل فـي       أنأفاد استطالع للرأي أعده معهد ستراتيجك كانسل أمس         :  ب ، ا ف  مونتريال

واعتبـر   .منهم% 45الكنديين في حين يعارضه      من   % 32 بتأييد   إالنزاعها مع حزب اهللا في لبنان ال يحظى         
% 16اد في هذا النزاع فـي حـين دعـم            تبقى على الحي   أن على كندا    أن% 77 الكنديين   أرباع من ثالثة    أكثر

 ،واعتمدت الحكومة المحافظة برئاسة ستيفن هاربر موقف واشنطن بدعمها اسرائيل         . حزب اهللا % 1اسرائيل و 
 ان موقـف اوتـاوا      األشخاصمن  % 51واعتبر  . معتبرة الرد االسرائيلي متكافئا اثر خطف اثنين من جنودها        

 هـاربر اتخـذ     أنمنهم  % 53 في حين يرى     األوسطا كندا في الشرق     يخرج عن السياسة التقليدية التي تنتهجه     
 قوة  إرسالمن الكنديين عن دعمهم     % 53 وأعرب. موقفا مواليا السرائيل ليجاري موقف الرئيس جورج بوش       

 . المنطقةإلىمتعددة الجنسيات 
  2/8/2006الرأي األردنية 

  
  ليس إرهابياًتخفيف الدعوة لوقف النار، وحزب اهللا : االتحاد األوروبي .46

 وزير الخارجيـة الفنلنـدي ايركـي         من بروكسل أن     رويترز نقالً عن    2/8/2006لقدس الفلسطينية   ذكرت ا 
 امس ان االتحاد ال يعتزم ادراج حـزب اهللا علـى             قالت التي ترأس الدورة الحالية لالتحاد االوروبي     وتوموجا  

 وزير الخارجية الفنلندي ردا على خطاب وقعه        جاءت تصريحات  .قائمته للمنظمات االرهابية في الوقت الراهن     
 عضوا من الكونجرس االمريكي وارسل الى خافيير سوالنا منسق شؤون الـسياسة الخارجيـة لالتحـاد                 213

  .االوروبي يطالبون فيه ان يضيف االتحاد حزب اهللا الى قائمته الخاصة بالمنظمات االرهابية
 : اجتماع طارئ لالتحـاد االوروبـي  عندر  اصاليان مشترك   ب ما جاء في     2006/ 2/8لشرق األوسط   ونقلت ا 

 وأضـاف   .يدعو المجلس الوزاري الى وضع نهاية فورية للعمليات الحربية، يعقبه وقف مستديم الطالق النار             
وقـال  . البيان ان اعضاء االتحاد االوروبي مستعدون للمساهمة بقوات لتشكيل قوة دولية لحفظ السالم في لبنان              

ي قوة دولية يتعين ان تحظى بتفويض من االمم المتحدة ولن تكون قوة اوروبية لكـن                أ:  فنلندا   وزير خارجية 
وقال دبلوماسيون ان   . االتحاد االوروبي سيتحمل القدر االكبر من المسؤولية عن هذه القوة وانجازها لتفويضها           

ريطانيا والمانيا وجمهوريـة التـشيك      ، لكن ب   وزعتها فنلندا  فرنسا والسويد واسبانيا واليونان، ايدت مسودة بيان      
 وزيـرة الخارجيـة البريطانيـة        وعلقت   .وبولندا ارادت صياغة اخرى بديلة تطالب بوقف العمليات الحربية        

وقـال وزيـر الخارجيـة       .مارجريت بيكيت، ان البيان ال يعطى الضوء االخضر السرائيل لمواصلة هجماتها          
. من غير المقبول ان تستمر اسرائيل في سياسـتها الحاليـة          : الوروبيالفنلندي، قبيل مخاطبته لقادة البرلمان ا     

.. رئيس ايهود اولمرت وخططه لشن مزيد من الهجمات العسكرية تثير القلق، ونوجه له هذه الرسـالة               الكلمات  
من غير المرجح تحقيق نجاح عسكري فهذا لن يؤدي اال الذكاء الدعم لحزب اهللا والمتطرفين االخـرين فـي                   

 اوروبا  :ومن ناحيتها، قالت مفوضة االتحاد االوروبي للشؤون الخارجية بنيتا فيريرو فالدنر لرويترز           . ةالمنطق
ستفقد مصداقيتها اذا لم تعمل بقوة كافية للتوصل الى حل قصير االجل من اجل وقف العنف، ثم تتحرك بفاعلية                   

ل سيتـصاعد مـن جانـب االتحـاد         اعتقد ان الضغط على اسرائي    ،    للحصول على حل طويل االجل اكثر قوة      
 وزيـر الخارجيـة     ، وعلق   االوروبي، وسنرى ضعف الجهد المبذول او ثالثة اضعافه لوقف االعمال العدائية          

في مناخ كهذا لن يرسل احد جنوده، اما ان يكون هناك وقف            :  على تشكيل القوة الدولية    االيطالي ماسيمو داليما  
وتدرس كل من ايطاليا وفرنسا وفنلندا وبولنـدا         .او تكون هناك حرب   الطالق النار وجهد من المجتمع الدولي       
كما قالت تركيا واندونيسيا انهما ربما تساهمان فـي قـوات لحفـظ             . والسويد واسبانيا ارسال قوات الى لبنان     

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، الذي يترأس حاليا لجنة وزراء مجلس اوروبـا، فـي                . السالم
مس في ستراسبورغ، انه يأسف لمقتل عدد كبير من المدنيين في لبنـان بـسبب الهجـوم االسـرائيلي،                   بيان أ 
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تخشى اللجنة مـن ان تـؤدي اخـر التطـورات           ، و خصوصا مقتل عشرات من سكان قانا بينهم نساء واطفال        
 الـسالم   المأساوية في الشرق االوسط الى مزيد من التطرف والتعصب مما سيجعل الحوار الضروري الرساء             

  .في المنطقة اكثر تعقيدا
  2/8/2006الشرق األوسط 

  
  

  حزب اهللال من تسلل عناصر خوفاً فض استقبال النازحين اللبنانيين نر :األماني .47
برر وزير الداخلية األلماني فولفغانغ شويبله، رفضه استقبال مـشردي الحـرب            :  ماجد الخطيب  ،ألمانيا،كولون

وذكر الوزير، من الحزب الديمقراطي المسيحي أمس،        .ء حزب اهللا إلى ألمانيا    اللبنانين بالخشية من تسلل أعضا    
وعبر الوزير  . أن على أوروبا أن تقدم الدعم للنازحين اللبنانيين في بالدهم، بدال من إغوائهم باللجوء في ألمانيا               

لذا فإن أي قـرار مـن    عن قناعته بأن عدد اللبنانيين الذين شردتهم الحرب لم يبلغ مستوى النزوج الجماعي، و             
وجـاءت  . الحكومة االتحادية أو من الحكومات المحلية باستقبالهم في ألمانيا سيكون عجوال وغير موضـوعي             

تصريحات الوزير شويبله، قبل ساعات من اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي في بروكسل لبحث قضية               
واسـتقبلت تـصريحات    . حين اللبنانين بسبب الحـرب    سبل التغلب على موجة الناز     و المعونات الممكنة للبنان  

 ديتر فيفلـسبوتز،     حيث طالب  شويبله بكثير من النقد من قبل المنظمات اإلنسانية وأحزاب المعارضة البرلمانية          
من الحزب الديمقراطي االشتراكي، حليف المحافظين في حكومة انجيال ميركل، في الدعوة ألن تتحمل ألمانيـا                

   .لنازحين اللبنانينقسطها من مشكلة ا
  2/8/2006الشرق األوسط 

 
   الخالف في مجلس األمن يتفاقم مع إعالن فرنسا مقاطعتها لالجتماع .48

اجتمع األمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان أمس، بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية             : ا ف ب، رويترز   
وبدا امـس أن الخـالف       . في إطار سياسي للحل    في مجلس األمن، حيث بحثوا سبل إعالن وقف إلطالق النار         

وقـال ان   . األميركي الفرنسي بدأ يتفاقم، بعدما أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي ان باريس سـتقاطع االجتمـاع              
غير ان المتحدث باسم البيت األبيض طوني سنو        . فرنسا لن تشارك في هذا االجتماع الذي تعتبره سابقا ألوانه         

 :وقـال . رب عن ثقته بالتوصل الى اتفاق في مجلس االمن موضحا انها مسألة أيام            قلل من أهمية الخالف وأع    
اذا نظرتم الى مشروع القرار المقدم من قبل فرنسا سترون انه يحتوي على الكثير من االشياء التي ندعمها بما                   

لعـام لعمليـات    وأعلنت األمم المتحدة أن وكيل األمـين ا       . في ذلك ضرورة إقامة عالقات بين لبنان واسرائيل       
السالم جان ماري جيهينو، سيرأس غداً الخميس جلسة تضم الدول التي قد تساهم في القوة الدولية الجديدة فـي                   

و حول إمكانية تقديم مشروع قرار أميركي، قال السفير األميركي في األمم المتحدة جون بولتـون إن                . الجنوب
 إلـى أن    يطانيا في المنظمة الدولية ايمير جونز بـاري       هذا المشروع ال يزال في طور الدرس وأشار سفير بر         

وشكّك في عقد اجتماع لوزراء الخارجيـة       ،   خالف حقيقي حول الشروط المطلوبة قبل وقف إطالق النار         هناك
.في األمم المتحدة قريباً الستصدار قرار، إال أنه قال إنه يمكن الموافقة على إجراء كهذا قبل توقف إطالق النار  

  2/8/2006السفير 
   

  مسلحةريد نشر قوات دولية ن: فرنسا .49
في مقابلة مع صحيفة لوموند امس حول تـشكيلة القـوات            زيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليو ماري       أوضحت و 
كما يجب ان تكون مسلحة بـشكل       . هذه القوات يجب ان تكون كبيرة الحجم، وذات مهام محددة بدقة           الدولية ان 

وحول اقتراح االمين العام لالمم المتحدة كوفي       . ومزودة بعربات ومدرعات عسكرية    جيد، لها حق اطالق النار،    
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 آالف شخص، قالت الوزيرة الفرنسية ان هـذا العـدد ضـئيل،             10انان نشر قوات دولية في جنوب لبنان من         
  . الف جندي20 و15مقترحة ان يكون عدد القوات الدولية بين 

  2/8/2006الشرق األوسط 
  
  

  
  والجيش اللبناني الدولية اون ممكن بين القوة التع: موسكو .50

اعلن الموفد الخاص في وزارة الخارجية الروسية الى الشرق االوسط سيرغي ياكوفليف امـس ان روسـيا ال                  
ونقلت وكالة انباء ريا نوفوستي عن يـاكوفليف   .تستثني تعاونا محتمال بين قوة دولية في لبنان والجيش اللبناني  

، لكـن بعـد     كير في اقامة تعاون بين قوة دولية الرساء االستقرار في لبنان والجيش اللبنـاني             يمكننا التف : قوله
 ،التوصل الى اتفاق بين جميع االطراف حول والية هذه القوة والمواقع التي ستنشر فيها والمهام التي ستناط بها                 

ا عن احتمال ارسال قـوات      ورأى الدبلوماسي الروسي انه من المبكر التحدث عن تشكيلة هذه القوة وخصوص           
  .من حلف شمال االطلسي، مؤكدا على ضرورة حصولها على تفويض من االمم المتحدة

  2/8/2006الشرق األوسط 
  

  قبول بنزع سالح حزب اهللاحول ال جس نبض دمشق :إسبانيا من إسرائيلطلب  .51
ة من ميغيل أنخيل الحكومة اإلسرائيليطلبت  مصادر دبلوماسية إسبانية، بحسب: جورج الريس، مدريد

موراتينوس، وزير الخارجية اإلسبانية أن يتكلم باسم رئيسها إيهود أولمرت مع السلطات السورية، للتأكد من 
عدم وجود أية نوايا عسكرية وحربية لدى دمشق وطهران ضد إسرائيل، وأنه ليس لدى نظام البعث السوري 

لسورية واإليرانية لمعرفة مدى استعدادهما لقبول نزع أي خطة للعودة الى لبنان، وأن يجس نبض الحكومتين ا
  .سالح حزب اهللا والكف عن تمويله

2/8/2006الشرق األوسط    
 

 طائرات االمريكية التي تنقل اسلحة السرائيل الوزير النقل البريطاني رفض توقف  .52
لن تستخدم بعد اآلن سي امس الثالثاء أن الطائرات العسكرية األمريكية . بي. كشفت بي: يو بي أي، لندن

وقالت إن القرار جاء بعد تزايد اإلنتقادات الشعبية  .المطارات المدنية البريطانية لنقل أسلحة إلي إسرائيل
والرسمية من استخدام مطار بريسكوت القريب من مدينة غالسكو السكوتلندية من قبل طائرات أمريكية تحمل 

م التوصل إليه بعد نقاشات قادتها وزارة الخارجية بمشاركة دوائر قنابل ذكية إلي إسرائيل للتزود بالوقود، وت
 استخدام المطارات ىولفتت إلي أن الرحالت الجوية األمريكية ستقتصر في المستقبل عل .حكومية مختلفة

 .العسكرية البريطانية
  2/8/2006القدس العربي 

  
 ما يحدث في قطاع غزة خطير : االونروا .53
وقالت ابو زيد في . ام األونروا كارين أبو زيد ما يحدث في قطاع غزة بالخطيرصفت مفوض عو:  بترا،غزة

مؤتمر صحفي خالل زيارتها امس الى مستشفى الشفاء في القطاع أنها تريد توصيل رسالة للعالم توضح فيها 
 صورة أوضاع المرضى والجرحى الذين فقدوا أحد أطرافهم أو أكثر وما تعاني منه المستشفيات من نقص

واكدت أن ما شاهدته في المستشفى من اصابات لم يسبق ان حدث في االنتفاضتين االولى . المستلزمات الطبية
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والثانية ، مشيرة الى ان نقص األدوية والمعدات الطبية الالزمة إضافة إلى عدم استالم موظفي المستشفى 
  .رواتبهم منذ عدة أشهر يعيق متابعة العمل في المستشفى

2/8/2006الدستور   
  

  اسرائيل تعيق وصول المساعدات للجنوب  : برنامج التغذية العالمي .54
إتهم برنامج التغذية العالمي التابع لالمم المتحدة، أمس، قوات الجيش االسرائيلي بإعاقة تنظيم عمليـة توزيـع                 

تسمح بـالمرور   وقال البرنامج من روما إن قوات الجيش اإلسرائيلي لم          . المساعدات اإلنسانية في جنوب لبنان    
 شاحنة كانت تحمل مساعدات إنسانية لثالث قرى لبنانيـة فـي منـاطق              18سوى لست شاحنات من مجموع      

 .األزمة
  2/8/2006السفير 

  
  مذبحة قانا أحبطت اتفاقاً مع بيروت : ليفني .55

  حلمي موسى  
ذ استراتيجية االنـسحاب    بدت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، وهي تتخبط في مواقف ال تشير إال إلى أنها باتت تنف              

فبعد يوم واحد من إعالن رئيس الحكومة إيهود أولمرت أن الحرب لن تتوقـف ألن             . من األزمة بأقل األضرار   
وفي اليوم التالي التخاذ المجلـس الـوزاري        . األهداف المركزية إلسرائيل لم تتحقق، قام أمس بإعالن النصر        

عمق اللبناني، أعلنت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن مجزرة قانا          المصغر قراراً بتوسيع العمليات البرية في ال      
  . شكلت نقطة تحول

وفي التظاهرة الكبرى التي أرادها وزير الدفاع عمير بيرتس إلظهار سمو دوافع الجنود للقتال، أعلن ضـباط                 
ت نتيجة معارك   وجاء. وجنود احتياط أمامه أنهم غير مؤهلين لقتال كالذي جرى في مارون الراس وبنت جبيل             

 آخرين لتزيد شعور اإلسرائيليين بالخيبـة مـن        25عيتا الشعب وإعالن إسرائيل عن مقتل ثالثة جنود وإصابة          
  . هذه الحرب

وتبدى يوم أمس أنه، بخالف التقارير األولية التي أشارت إلى أن المجلس الوزاري المـصغر مـنح الجـيش                   
الليطاني، فإن المجلس لم يصادق إال على توسيع ال يزيـد عـن             الفرصة لتوسيع العملية البرية واالقتراب من       

ورفض المجلس اعتبار أن هذه المصادقة مرحلة أولى من مراحل العملية، مؤكـدا             . خمسة إلى ستة كيلومترات   
  . أنها مصادقة بذاتها غير مرتبطة بأية مراحل أخرى

عملية البرية بـشكلها الـراهن ترمـي إلـى     ودفع هذا الوضع المعلقين العسكريين إلى القول إن خطة توسيع ال      
السيطرة تقريبا على منطقة كالتي كانت تعرف بالحزام األمني، وأن رغبة الجيش في الوصول إلـى الليطـاني        

والحظ هؤالء أن المعـارك ال   . >وقتا ال يمكن الحصول عليه    <و> قوة غير متوافرة  <غير معقولة ألنها تتطلب     
لحدود، أو في المربع األول الذي لم تنجح القوة العسكرية اإلسرائيلية حتى اآلن             تزال تدور في القرى المحاذية ل     

  . في إخراج المقاومة منه
وربما لهذا السبب الحظ المعلقون السياسيون اختالف نبرة وتشديد أولمرت في خطابه أمس، عن كل الخطابات                

ن القومي، إعـداد المجتمـع اإلسـرائيلي        فقد حاول أمس، أمام خريجي كلية األم      . التي أطلقها منذ بدء الحرب    
وأعلن النصر الذي لم يسبق له مثيـل وشـدد علـى            . للتراجع عن األهداف المعلنة وتخفيض سقف التوقعات      

  . اإلنجازات الهائلة وقال إن أحداً لم يعد اإلسرائيليين بوقف سقوط الصواريخ
تنتـصر  <ضد حزب اهللا، حيث قال إنها       واعلن أولمرت انتصار إسرائيل في الحرب الجارية        : خطاب أولمرت 

ولو أن المعركة تنتهي اليوم لكان بالوسع القول بالتأكيـد  . في المعركة وتحقق إنجازات، ربما لم يسبق لها مثيل  
وأثنى على الجنود وسكان المناطق الشمالية وقال إنه برغم صعوبة الظرف           . >إن وجه الشرق األوسط قد تغير     
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األيام تمثل فرصة لشيء ما مختلف، ينشأ وينضج داخل هذه األجـواء، التـي فيهـا                يبدو لي أن هذه     <إال أنه   
  . >ضائقة غير قليلة، ولكنها تنطوي على الكثير جدا من العزم

وأشار أولمرت إلى الخطر الذي كان يمثله حزب اهللا وإلى أن إسرائيل اضطرت لسنوات عديدة للعيش في ظل                  
كنا نعيش إحساساً بأن كل مواجهـة وكـل تبـادل           <وقال  . >معقولخلق توازن رعب غير     <هذا الخطر الذي    

وقد أثر هذا الخطر مراراً على آليـة اتخـاذ          . إلطالق النار يمكن أن يقود إلى خطر مميت لنيران على الشمال          
وهذا التغيير سوف يلقـي     . وقبل ثالثة أسابيع قررت دولة إسرائيل مواجهة هذا الخطر بحزم         . القرارات عندنا 

  . > على الشرق األوسط لسنوات طويلةبظالله
كل يوم يمـر    : والجواب بسيط جدا  . بالوسع سؤالي لماذا ليس لدينا اليوم وقف إلطالق النار        <وأوضح أولمرت   

ونحن سنقبل بوقف النار عندما نعلم علـى        . كل يوم ينقضي هو يوم يتاح فيه للجنود تقليص قوتهم         . تنفد قوتهم 
  . > على األرض ستكون مغايرة لتلك الظروف التي أدت إلى اندالع الحربوجه اليقين أن الظروف القائمة

وال شك بـأن    . إن هذه الحرب خلقت معادلة جديدة تماماً في النسبة بين القوات اإلسرائيلية وأعدائها            <وأضاف  
ـ         . هذه المعادلة تساعد في خلق واقع جديد أفضل إلسرائيل         ار فنحن في أوج عملية ستؤدي إلى وقف إطالق الن

  . >في ظروف مختلفة تماماً، بدعم من دول عربية تقف للمرة األولى ضد منظمة عربية
ومنـذ  . ال يمكن بأي حال من األحوال قياس الحرب بحسب عدد الصواريخ التي تسقط علينـا              <وقال أولمرت   

 هذا المجال لـم  اللحظة األولى، سواء وزير الدفاع أو القيادة أو أنا، لم نتعهد بعدم سقوط صواريخ أخرى، وفي           
 يوماً كان حزب اهللا يبث الرعب في المنطقة واليوم لـم            21قبل  <وتابع أنه   . >نسع أبداً للوصول إلى أي نقطة     

  . >فشعبنا يواجه الصواريخ وينتصر. تعد لديه القدرة أبداً على تهديد هذا الشعب بإطالق الصواريخ
 ليفني، في عرض قدمته أمس أمام لجنـة الخارجيـة           وأكدت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي    : نقطة التحول 

الحادث في قانا كان    <وقالت إن   . واألمن في الكنيست، أن التأييد األوروبي للعملية اإلسرائيلية في لبنان قد تآكل           
إشكالياً إلسرائيل ليس فقط من الناحية اإلعالمية وإنما ألنه شكل نقطة تحول سياسية جوهرية خلقـت تفـاعال                  

  . >ضد إسرائيلإشكاليا 
وأضافت أنه جراء مجزرة قانا تقلص هامش المناورة السياسية وتآكل دعم دول أوروبا لحق إسرائيل في تنفيذ                 

وأشارت ليفني على وجه الخصوص إلى الموقف الفرنسي تجاه الحرب معتبرة           . هجمات على األراضي اللبنانية   
 ابتعد كذلك عن الموقف اإلسرائيلي الذي تجلـى فـي           وأضافت أن الموقف الروسي   . >إشكالياً من ناحيتنا  <إياه  

  . قمة الدول الصناعية الثماني
الواليات المتحدة وإسرائيل تطالبان بأن يكون      : وشددت ليفني على أن هناك في الحلبة الدولية خالفاً بين موقفين          

خرى بوقف فوري للنار،    وقف النار جزءاً من إطار شامل لسلسلة خطوات إلنهاء األزمة، فيما تطالب الدول األ             
وقالت انه لم تحسم بعد قضايا كثيـرة ذات       . تليه مفاوضات إلبعاد حزب اهللا عن الجنوب اللبناني وإعادة الجنود         

صلة بإنشاء القوة المتعددة الجنسيات وعملها، وبينها حجم هذه القوة، مكانتها، صـالحياتها، والوسـائل التـي                 
  . ستوضع تحت تصرفها

وقالت إن االثنـين  .  رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة والرئيس الفلسطيني محمود عباس وقارنت ليفني بين  
الضرر األكبـر   <ومع ذلك شددت على أن      . زعيمان ضعيفان يفضالن عدم العمل فيما يقوم العالم بدفعهما إليه         

 عن اتفاق تبلـور بمـساعدة       الذي نجم عن مجزرة قانا ليس فقدان الدعم الدولي وإنما تراجع الحكومة اللبنانية            
. وقالت إنه بات مطلوباً العودة إلى بناء االتفاق من جديد، بما في ذلك نشر القوة الدولية في الجنوب                 . >أميركية

وأشارت إلى أن نشر القوة الدولية يحتاج إلى أسابيع، األمر الذي دفع إسرائيل إلـى البحـث فـي الخيـارات                     
وقالت إن إسرائيل تفضل أن تـضم القـوة         . ية بين انتهاء القتال ونشر هذه القوة      المتوافرة لها في الفترة االنتقال    

من أجل أال تكون القوة نفسها مشكلة من قوات مسيحية، األمر الذي يمكـن              <الدولية ممثلين عن دول إسالمية      
  . >تفسيره في الجانب اللبناني بصورة إشكالية
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تساءل ران كوهين من ميرتس حول سبب االنشغال في هـدم           ف. وتحدث في الجلسة أعضاء من الكتل البرلمانية      
المواقع األمامية لحزب اهللا إذا كانت إسرائيل واثقة من أن القوات الدولية والحكومة اللبنانية سـتعمالن علـى                  

وطالب كوهين بالعمل من أجل تحقيق وقف إطالق نار فوري على سبيل التوصل لحل سياسي يعيـد                 . تدميرها
  . لقوات الدولية ويجرد حزب اهللا من سالحهاألسرى وينشر ا

وامتدح داني ياتوم من حزب العمل عدم مهاجمة سوريا وطالب بإدراجها في التـسوية التـي يجـري العمـل               
وهاجم يوسي بيلين قرار توسـيع العمليـات البريـة    . للتوصل إليها في لبنان من أجل الفصل بينها وبين إيران   

  . ة نصبها لها االمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللاواعتبر أن إسرائيل تقع في مصيد
ورأت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن إسرائيل التي تبدي من جهة قلقاً من احتمال فتح الجبهـة                : بيريز وسوريا 

االقتـصاد  <وقال بيريز إن . السورية، أبدت على لسان نائب رئيس الحكومة شمعون بيريز عدم خشية من ذلك        
وقال إنـه   . > في وضع مريع، ووضعهم العسكري متدهور، وضباطهم ليسوا شباناً، وعتادهم قديم جدا            السوري

إنهم يعرفون قوة جيشهم وضعفه، فعتادهم غيـر حـديث          . فهم لن يخرجوا للحرب   <ال يخاف التهديد السوري،     
رعا للوقـوف إلـى   فلن تقع حرب شاملة في المنطقة ألن مصر واألردن لن ته      . وهم لن يذهبوا للحرب وحدهم    

وسوريا تمتعت حتى اليوم من فضائل العالمين، وقد بات عليها اليوم أن تقـرر إن كانـت فـي                   . جانب سوريا 
  . >معسكر اإلرهاب أم في المعسكر المناهض لإلرهاب

، أن إسـرائيل سـتوقف      >معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى    <وكرر بيريز، في محاضرة ألقاها أمس في        
وامتدح بيريز الدعم الدبلوماسي األميركـي إلسـرائيل        . عندما يوقف حزب اهللا إطالق الصواريخ     إطالق النار   

وأوضح بيريز أن نشر القوات المتعددة      . وشدد على أنها ستواصل القتال مبدياً ثقته بقدرتها على تحقيق أهدافها          
بأن هنـاك مـصاعب جمـة       وأبدى تقديره   . الجنسيات من دون وقف إلطالق النار يعتبر عمال عديم الجدوى         

  . تعترض تشكيل هذه القوة التي تحتاج إلى أيام وربما ألسابيع إلنشائها
المرة األولى التي تخوض فيها دولة ديموقراطية الحرب ضد جماعة إرهابية ال ترتـدي              <واعتبر أن هذه هي     

 يوميا، على المـدارس     مئات الصواريخ التي تطلق   : زياً عسكرياً ومن دون حدود ولكنها مزودة بأسلحة حديثة        
رئـيس  (وانتظر نصر اهللا و   . لقد أملت المنظمات اإلرهابية أن ننكسر أمامها نفسيا، اقتصاديا وماديا         . والكنائس

لقد وجـدونا موحـدين     . مشعل حدوث ذلك، ولكن الحال لم يعد كما كان        ) المكتب السياسي لحركة حماس خالد    
  . >بشكل ال نظير له، وعازمين على تحقيق النصر

وفي لقاء مع القوات االحتياطية التي تم حشدها إلدخالها في المعركة البرية في الجنوب اللبناني،               : خيبة بيرتس 
فبعدما سعى لرفع معنوياتهم، وإظهار أنهم يخوضون حرباً حاسمة، لم يطلب الجنـود             . أصيب بيرتس بالصدمة  

م الجنود وقال إنهم غير مؤهلين لقتال كالذي دار         فقد تحدث ضابط باس   . منه شيئاً سوى إبعادهم عن القتال تقريباً      
وقال الضابط إن العتاد الذي تلقوه غير مناسب لظروف الحرب وان مطلبهم هو             . في مارون الراس وبنت جبيل    

رد بيرتس على ذلك بأن على كل جندي أن يعي أن المهمة التـي              . إيكال مهام لهم تتالءم مع قدراتهم العسكرية      
وأشار قائد  . دق عليها على مستويات عديدة من مستوى اللواء وحتى مكتب رئيس الحكومة           يتلقاها تفحص ويصا  

  . ميداني، بغضب، إلى أن الجيش ليس شركة تأمين على الحياة
األيام المقبلة ستحسم إمكان أن يتجـرأ أي تنظـيم          <وبدا بيرتس في السياق الذي سار فيه أولمرت إذ أعلن أن            

لداخلية، كما أن قرار الطاقم األمني السياسي يمكن من حسم المعركة في الجنوب             على التفكير بضرب الجبهة ا    
هدفنا اآلن هو أن تتمكن هذه القوة من فرض الواقع الجديد الذي يحاول الجـيش خلقـه،                 . حتى قدوم قوة دولية   

 وهدف الجـيش منـع التهديـد علـى الجبهـة الداخليـة            . حيث ال يتمكن حزب اهللا من التجوال في الجنوب        
  . >اإلسرائيلية

 آخرين في عيتا    25تذكر اإلشارة إلى أن الجيش اإلسرائيلي أقر بمقتل ثالثة من جنوده، بينهم ضابط، وإصابة               
ويستخدم الجيش اإلسرائيلي في حملتـه البريـة حتـى اآلن           . واستمرت االشتباكات على طول الجبهة    . الشعب
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ومن الجائز أن   . ة، الغربي، األوسط والشرقي من الحدود     خمسة طواقم لوائية باتوا يعملون في القطاعات الثالث       
تراجع الحدة في الحديث عن غزو بري واسع يعود أصال إلى عدم جاهزية القوات والخـشية مـن الخـسائر                    

  .الكبيرة
  2/8/2006السفير 

  
  

  
  الضائعون) 7(الالعبون .56

 سحر بعاصيري
ارجية االيراني منوشهر متكـي يعلـن مـن    آخر ما كان بعض الزعماء العرب يود رؤيته هو مشهد وزير الخ         

بيروت تصوره للتهدئة في لبنان ويعلنه بلهجة الواثق من نفسه ومن قدرة بالده على تحقيق اهـدافها او علـى                    
  .االقل بعض منها

انه المشهد الكابوسي نفسه يالحقهم منذ ادركوا عمق التمدد االيراني في العراق بعد االحتالل وتحول الـصراع                 
واالن يشهدون ما قد يعتبرونه قفزة نوعية للنفوذ        . طقة عمليا صراعا عربيا ايرانيا، واالدق، سنيا شيعيا       في المن 

فقط بعدما اكتسب حـزب اهللا تعاطفـا        : وقد تحركت ايران في لحظة استثنائية     . االيراني داخل المشرق العربي   
ئيلية على لبنان وارسلت وزير خارجيتها      شعبيا اكبر اثر مجزرة قانا ربطت ايران ملفها النووي بالحرب االسرا          

  .ليؤكد الربط وليكرسها طرفا مباشرا في اي تسوية
الم يكن الخوف من النفوذ االيراني هو التفسير االهم ان لم يكن الوحيد للموقف االستثنائي الذي صـدر عـن                    

 واعلنت بوضوح انه    السعودية في شأن الحرب؟ يومها خرقت المملكة كل قواعد مواقفها من مثل هذه الحروب             
(...) ال بد من التفرقة بين المقاومة الشرعية والمغامرات غير المحسوبة التي تقوم بها عناصر داخل الدولـة                  

وان الوقت قد حان الن تتحمل هذه العناصر وحدها المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات غير المـسؤولة وان                  
  . تهايقع عليها وحدها عبء إنهاء األزمة التي أوجد

كان طبيعيا ان يتخذ الرئيس المصري حسني مبارك وملك االردن عبد اهللا الثاني الموقف نفسه، بل ان مبـارك                 
ذهب ابعد من ذلك عندما قال ان من يطالبون بدخول مصر الحرب دفاعاً عن لبنان أو حزب اهللا، ال يـدركون                     

اجتماع وزراء الخارجيـة العـرب نتيجـة        وكان طبيعيا ايضا ان يفشل      . ان زمن المغامرات الخارجية انتهى    
االنقسام الذي تلخص بالتالسن بين وزيري الخارجية السعودي الذي حمّل حزب اهللا مسؤولية الحرب والسوري               

  . الذي حملها السرائيل
طبعا لم تغير السعودية موقفها من حـزب اهللا وال قـرر            . لكن التطورات فرضت تبدال في المواقف ولو جزئيا       

ض الحرب دفاعا عن لبنان، فهذه الدول التي قررت صد ايران بادانة حزب اهللا ال تـزال تـرفض                   مبارك خو 
وجود دولة داخل الدولة في لبنان لكنها باتت تتمسك بوقف فوري للنار وبحماية لبنان ربما بمحاولـة اسـتباق                   

. واستقرار الوضـع المـالي    النفوذ االيراني، كما فعلت السعودية، بضخ اموال طائلة تساهم في اعادة االعمار             
فشلت العمليات الجوية االسرائيلية في تحقيق هدفها سريعا وفاجأ حزب اهللا الجميع            : ولهذا التبدل الجزئي اسبابه   

ولعـل االهـم ان     . وترافق هذا مع وضع انساني كارثي في لبنـان        . بقدرته على تكبيد اسرائيل خسائر كبيرة     
وحركت شارعا يرى فيها انتصارات تعوضه تاريخا مـن الهـزائم           ضربات حزب اهللا السرائيل زادت شعبيته       

تظاهرات غاضبة في مصر ومثلها في االردن، واالخطر ربما تظـاهرات للـشيعة فـي               . يحملّها كلها لحكامه  
  .السعودية

ال شيء في االفق يوحي بان هذه الدول العربية التي تريد ان تكون العبا ولكن بالواسطة وليس فـي الواجهـة          
بالكاد تحاول ان تجد توازنها بين خوفهـا        . ة على الخروج من حال الضياع والتشتت بين تمنياتها وعجزها         قادر
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يصعب ان تتمنى انتصار حزب اهللا النها ترى في ذلك انتصارا اليـران             . من ايران وخوفها من غضب داخلها     
اقصى ما تتمنـاه هـو      . يهددها كلها وال يمكنها طبعا ان تتمنى انتصارا السرائيل الن ذلك          . في لبنان والمنطقة  

هذه الـدول ايـضا   . حزب اهللا وايران نهاية يأتي بها المجتمع الدولي بقيادة اميركية بحل قادر على تقليم اظافر          
  .ليس لها اال االنتظار في موقع المنفعل وليس الفاعل

  2/8/2006النهار 
  

  
  ؟ وماذا عن اليوم التالي؟البدايةأين الحرب من نقطة  .57

  ن شلحت أنطوا
لن يكون متأخرا عن األوان، في أية مناسبة، في سياق المتابعة المتدرجة للحرب اإلسرائيلية الحالية على لبنان،                 

فما بالك حين تتوفر في جعبتنا نصوص جديـدة تعتبـر مـن وجهـة النظـر                 . أن نعود للحديث عن البدايات    
  . ركز يافه للدراسات اإلستراتيجية في جامعة تل أبيباإلسرائيلية معيارية، من قبيل تلك التي تصدر تباعا عن م

، التي عممها هذه األيـام،      2006لشهر تموز   ) المستجد اإلستراتيجي (هذا المركز خصص نشرته اإلستراتيجية      
وتحوي النشرة أربعة عشر مقاالً لباحثين في المركز كتبت فـي خـضم دخـول الحـرب                 . للحرب على لبنان  

ر بطبيعة الحال قراءتها جميعا، لكن قراءة بعض هذه المقاالت تتيح في عجالـة إطاللـة                ويجد. أسبوعها الثاني 
أخرى على الحالة التي وصلت إليها هذه الحرب، بمقارنتها مع نقطة البداية، وعلى الهـواجس فيمـا يتعلـق                   

  .بـاليوم التالي
  : اصطياد ما يسنح... من غايات بعيدة المدى إلى. 1

 تلخيص مرحلي يكرر مدير مركز يافه، تسفي شطاوبر، ما سـبق أن أتـى               -زمة في لبنان  في مقالة بعنوان األ   
متبجحـة  [عليه آخرون عن أن الغايات التي تحددت للجيش اإلسرائيلي مع بدء المعركة كانت طموحـة جـدا                  

مكـن تحقيقـه   ، لكن سرعان ما بتنا نلمس لدى قباطنة الدولة عملية من المقايسة وعودة الوعي حيال ما ي          ]جدا؟
وهو يلمح، من طرف خفي، إلى أن االستخبارات اإلسرائيلية واقعة في حـيص بـيص بقولـه إن هـذه      . منها

وهو ما وصفه معلقون آخرون     [االستخبارات أمست تعتمد اآلن على ما يسميه بنهج االصطياد السانح لألهداف            
  ]. بأنه تخطيط رديء أو إستراتيجية إدارة فاشلة

 أن ما يحصل اآلن ضمن المواجهة في لبنان هو قبل أي شيء لعبة تسخين للمواجهـة الكبـرى                   ويعتقد الباحث 
  .بين إيران وإسرائيل) أو غير مباشرة/مباشرة و(المقبلة 

رغم أن ما تال تلك الفترة ينـدرج فـي عـداد            (ومن الخالصات المرحلية لفترة أقل من أسبوعين من الحرب          
  : يكتفي شطاوبر بذكر ما يلي) بصمات تحويليةالتطورات التي من شأنها أن تترك 

هي غياب عنوان سلطوي في يديـه المقـدرة ولديـه           ) من ناحية إسرائيل طبعا   ( المشكلة المركزية في لبنان      -
بسبب المبنـى الطـائفي     ) أمام نشوء عنوان كهذا   (والحديث يدور عن عائق مركّب      . الجهوزية لفرض سيادته  

... قوة متعددة الجنسيات ليس بمقدورها أن تكون بديالً حقيقيا عن نفوذ سلطة كهـذه          واألغلبية الشيعية، وإن أية     
  .وإلسرائيل مصلحة واضحة في إيجاد عنوان كهذا

 ما يجري في الساحة اللبنانية هو إشارة تحذير إلسرائيل بشأن ما هو موجود، إلى حد كبير، ضمن سيرورة                   -
  .تشكّل في قطاع غزة

مـن الواضـح أن   ... المرحلة الحالية من الحرب هو إيجاد رافعة تؤدي إلى إنهائهـا   الموضوع األرأس في     -
مع ذلك، ورغم أن األمر هو أهـون        . الحديث ال يدور عن إلحاق هزيمة بحزب اهللا، بواسطة الضربة القاضية          

يـة، وربمـا     اللبنان -الشرور، فإن إدخال قوة دولية كبيرة تنتشر سوية مع جيش لبنان على الحدود اإلسرائيلية             
أيضا بين سوريا ولبنان، هو تطور إيجابي في المنطقة من طرف إسرائيل، وهو يخلق واقعا جديـدا، إنمـا ال                    
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فال يزال من غير البائن من الذي سينزع سالح حزب اهللا في            . ينبغي ترقّب توقعات مبالغ فيها من تطور كهذا       
تم أصالً نزع سالحه، في حال لم يقم الجـيش اإلسـرائيلي            المنطقة الممتدة حتى نهر الليطاني، هذا إذا كان سي        

  .بذلك
  .لكن كيف ترتسم األهداف السياسية من وراء هذه الحرب، في قراءة الباحثين من مركز يافه؟

بعد أن يشدد شطاوبر على أنه برز في الفضاء اإلقليمي، خالل السنوات األخيرة، تغيير فـي ميـزان القـوى                    
، على حساب القوة المركزية للـسنّة       )يطروا على مقاليد الحكم في العراق للمرة األولى       الذين س (لصالح الشيعة   

التي استنفرت أمام التحدي، حسبما تجسد ذلك ردود فعل السعودية ومصر واألردن، فإنه يؤكد على أنه مهمـا                  
. لى جنوب لبنـان   تكن نتائج الحرب فسيواصل حزب اهللا البقاء كمنظمة مسلحة وسيواصل بذل الجهود للتسلل إ             

لكن وكتهيئة للمواجهة المستقبلية ثمة إلسرائيل شأن واضح في إيجاد ظروف تضاعف ضائقة حـزب اهللا فـي                
وتشمل هذه الظروف، ضمن أشياء أخرى، السعي لتسوية أكثر اتساعا مع اللبنـانيين،             . الساحة الداخلية اللبنانية  

  .بما في ذلك حل قضية مزارع شبعا
ر عفرون، الذي كتب مقالة بعنوان الردع وقيوده، فيرى أن أهداف الحرب تجاوزت منذ البداية               أما الباحث يائي  

رغبت إسـرائيل  : وهو يكتب قائالً في هذا الصدد. غاية تعزيز عامل الردع، وإن لم تكن هذه الغاية مفتقدة فيها       
سه، وهكذا أيـضا تحـددت      بواسطة العملية العسكرية في أن تؤدي إلى تغيير الوضع في جنوب لبنان من أسا             

تحقيق هذه األهداف يحوم حوله الشك، وفي واقع األمر فإنها أهداف تتجاوز أصالً             ] غير أن ... [أهداف المعركة 
  .تعزيز عامل الردع

ولدى استعراضه تسلسل العالقة بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية، المتمثلة في نموذج حزب اهللا، يصل إلى نتيجة                
األمل بأن تتغير المنظومة السياسية في لبنان، ومع انسحاب القـوات           ) في إسرائيل ( أخذ يتكون    2005أنه منذ   

  .السورية ظهر احتمال معين أيضا لتغيير المكانة األوتونومية العسكرية لحزب اهللا
  : باإلضافة إلى هذه النتيجة ال بد من تسجيل نتيجتين أخريين يتوصل إليهما الباحث

  .ن شأن سلوك حزب اهللا أن يؤثر على السلوك الفلسطيني في المستقبل أن م-األولى
إنه، برأيه، إستراتيجية واحدة ضـمن عـدة        .  أن الردع ليس حجر الزاوية في إدارة النزعات وحلها         -والثانية

وفي أغلب الحاالت ينجح الردع لفتـرة زمنيـة         . إستراتيجيات معدة لجعل منظومة العالقات المتنازعة مستقرة      
ووظيفته هي ضبط العالقات العسكرية إبان النـزاع وأيـضا          . وهو ال يسد مسد التسويات السياسية     . عينة فقط م

  .دعم تسوية سياسية في حالة التوصل إليها
 الفلسطيني، يشير عفرون إلـى      -وفي سبيل تعميق الصلة بين الحرب وغاياتها وبين مستقبل النزاع اإلسرائيلي          

  :لسطينيين تستند حتى اآلن إلى مركبين رئيسيينأن معادلة الردع مع الف
 مستوى اإلنجازات السياسية الذي يتوقعه الفلسطينيون، واإلحباط المرتبط بذلك في ظـّل غيـاب أي                -األول* 

  . تقدم سياسي
 الرد اإلسرائيلي الشديد على اإلرهاب وحرب العصابات الذي يلحق أضـرارا واسـعة ومـستمرة                -الثاني* 

  . فلسطينيبالمجتمع ال
وال نحتاج إلى كبير عناء لنعرف أن نموذج المقاومة اللبناني قد أخذ يقضم هذه المعادلة لناحية حـثّ الـبعض                    

أو تمثّل هذا النموذج في الساحة الفلسطينية أيـضا         / ومن الجهة األخرى فإن انتقال و     . على تقويضها، من جهة   
، الذي يبدو أن العمل على تحقيقه كان جاريا قبـل أن  سيضيف عقبة أخرى أمام مشروع الشرق األوسط الجديد    

  . يصبح الحديث عنه في العلن
  :الجبهة اإلسرائيلية الداخلية واإليهام التضليلي. 2

هذه هي المرة األولى في تاريخ إسرائيل التي يتعرض فيهـا العمـق، أو الجبهـة الداخليـة وفـق القـاموس           
وبلغة المعلق السياسي لـصحيفة هـآرتس،       . [ ألكثر من أسبوعين   اإلسرائيلي، إلى قصف متواصل بالصواريخ    
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يختبئ الكثير من أبناء إسرائيل أليام طويلة في        -1948 حرب   -للمرة األولى منذ حرب االستقالل    : عكيفا إلدار 
 كانت ستة أيـام كافيـة للجـيش         1967في صيف   . المالجئ، ويذوق عشرات اآلالف منهم الطعم المر للجوء       

لكن منذ حوالي ثالثة أسابيع ال ينجح جيش إسرائيل،         . ن أجل هزم جيوش مصر وسوريا واألردن      اإلسرائيلي م 
  ].2006 تموز 31الذي ازداد قوة وتقنيةً أضعافًا مضاعفة، في إخضاع ميليشيا لبنانية، 

 حول هذا الموضوع يكتب الباحث مئير إلران مقالة بعنوان الداخل اإلسرائيلي كمركب مركزي في المواجهـة               
حيـث فـي    : وهو ينوه في سياقه بأنه يستحيل التغاضي هنا عن التناظر الناشئ بين الطـرفين             . مع حزب اهللا  

إسرائيل كما في لبنان ألفى السكان المدنيون أنفسهم يتعرضون لهجوم متتال وأيضا لضغط مـن أجـل تغييـر                   
  .مواقفهم السياسية

هو أنه كما في الحالة الفلسطينية، فمن شأن النتيجة هناك          ولدى تطرقه إلى لبنان يشير إلى أن االنطباع األقوى          
أن تكون معكوسة، أي أن تعزز تماثل الجمهور الواسع مع حزب اهللا، وتؤدي إلى زيادة التأييد لـه، وتعـاظم                    

  .كراهية إسرائيل
بيرة، وفيه  وفي رأي إلران فإن الشعور الحالي بالمناعة الوطنية يبدو شعورا غير موضوعي، ذاتيا إلى درجة ك               

يمكن أن نزيد بأن لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية دورا كبيرا في          [قدر من اإليهام المضلّل، إذا لم يكن من التحايل          
ولذا فمن شأنه أن يخلي مكانه بسرعة نسبية، ومع تغير قسم من الظروف، لشعور من الـضائقة                 ]. هذا التحايل 

 يندمج المجهود العـسكري     - يضيف -هنا. ن النقد والمعارضة  وخيبة األمل واإلحباط وفي أعقاب ذلك شعور م       
وهو مجهود لحمته وسداه المزيد من إجراءات وظواهر عـسكرة هـذا            [مع الساحة الداخلية على نطاق واسع       

وستنعكس النجاحات الواضحة في ميدان المعركة العسكرية علـى قـوة المناعـة             ]. المجتمع، المتعسكر أصالً  
  .الداخلية

الحاجة إلـى إنتـاج     ] تلح عليها [ومن هنا   . ال شك أن القيادة اإلسرائيلية واعية جدا لهذه اإلشكالية        : هويختم بقول 
نجاحات مرئية، واضحة وسريعة في ميدان الحرب، وأيضا الحاجة إلى تحقيق انخفاض كبير في نطاق هجمات                

والساعة الرملية يمكـن أن     ... الحنامن هذه الناحية فإن الزمن ال يعمل لص       . الصواريخ على العمق اإلسرائيلي   
تدق بقوة أكبر بالذات في الساحة الداخلية، التي يمكن فيها أن نشخّص بوادر تعب ووهن، وكذلك بـوادر نقـد                    

  .ونقاش شعبي، باألساس في الصحافة المكتوبة
  اليوم التالي

قاومة ستنتهي، من ناحية إسرائيل،     أخيرا، ثمة إجماع بين المعلقين اإلسرائيليين على أن الحرب على لبنان والم           
  . بنتيجة متنائية جدا عن األهداف األصلية التي جاءت كي تبلغها

وبالنسبة لليوم التالي يعني ذلك، وفقما تشفّ عنه قراءة الباحثين من مركز يافه، إعـادة أو تحـديث أولويـات                    
  :بدوان شديدتي األهمية والخطورة وهماومهما تكن هذه األولويات فإن أولويتين منها ت. السياسة اإلسرائيلية

تصاعد بل وتصعيد الدور اإلسرائيلي في إيجاد الظروف التي تضاعف ضـائقة حـزب اهللا فـي الـساحة                 . 1
  .الداخلية اللبنانية، علما بأن هذا الدور لم ينتف في المرحلة السابقة

وهي معادلة قائمة في    .  مع الفلسطينيين  المزيد من التفرغ إلجراءات يكون من شأنها أن تحفظ معادلة الردع          . 2
  . العمق على ربط التقدم السياسي مهما يكن، بقدرة القوة اإلسرائيلية، حسبما سلفت اإلشارة

يهوشواع نشر يـوم    . ب. بخصوص المسألة الفلسطينية وعالقتها بما يجري، نشير إلى أن الكاتب اإلسرائيلي أ           
 لنتحـدث اآلن،    - يديعوت أحرونوت بعنوان حرب لبنان والفلسطينيون      مقالة في ) 2006الفاتح من آب    (الثالثاء  

إذا كانت حكومة إسرائيل راغبة في استخالص منجزات ملموسة من الحرب القاسية التي تدور              : استهلها بالقول 
ـ                      م رحاها في الشمال اآلن، عليها أن تأخذ زمام المبادرة وأن تعقد في الفترة القريبة لقاء قمة مـع قيـادة الحك

ف وأيضا مع رئيس الحكومة من حماس، وربما تـشرك أيـضا            . ت. مع الرئيس الفلسطيني من م    . الفلسطيني
. 1: موضوع اللقاء يجب أن يكون عمليا ومثيـرا       . مروان البرغوثي، الذي بادر إلى وثيقة األسرى المشهورة       
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نيين مقابل الجنـدي اإلسـرائيلي      تبادل أسرى فلسطي  . 2االتفاق على وقف كامل إلطالق النار في قطاع غزة،          
فتح المعابر للعمال والبضائع    . 4اتفاقات مراقبة ناجعة لمنع تهريب السالح إلى القطاع من مصر،           . 3األسير،  

. 6تسوية قضية الممر اآلمن من غزة إلى الضفة كما تقرر في اتفـاق أوسـلو،                . 5من القطاع إلى إسرائيل،     
هذه أهداف واقعيـة يـستند إطـار        .  قطاع غزة نتيجة المواجهات األخيرة     تجنيد وسائل دولية لترميم الهدم في     

وفي موازاة تحقيق هذا االتفـاق      . تطبيقها إلى االعتراف بمسار الحدود الدولية التي تفصل بين غزة وإسرائيل          
و من  تبدأ مباحثات بين الطرفين على اتفاقات جزئية في الضفة الغربية أيضا، سواء كجزء من خطة االنطواء أ                

  .خارطة الطريق
هناك أهمية قصوى للفصل من ناحية الوعي ومن ناحية سياسية بـين            : ويصل يهوشواع إلى بيت القصيد بقوله     

وإنمـا علـى    . فحزب اهللا وإيران ال يقاتالن من أجل الفلـسطينيين        . المشكلة الفلسطينية وبين المشكلة اللبنانية    
ن الشيعة في سبيل الموت إلسرائيل وإعادة اليهود إلى أوروبا،          العكس، فإن حرب الجهاد األيديولوجية للمتطرفي     

  .كما أقوال رئيس إيران، تلحق ضررا فادحا بإمكانية حّل المشكلة الفلسطينية وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي
وة، من المفترض، بطبيعة الحال، أن يواجه المنطق الذي ال يقيم وزنًا من بين سائر عوامل الردع إال لعامل الق                  

بالرفض، سواء من قبل اللبنانيين أو من قبل الفلسطينيين، بعد هذه الحرب أيضا، خصوصا وأن أمـرا واحـدا                   
على األقل ال يرقى إليه الشك قد أثبتته لمسا ورؤيةً، هو أن هناك حدودا يمكن أن تقف عندها القوة اإلسرائيلية                    

ا عن أنفها، بفضل كلمة سرال ينبغي أن تستغلق على أحد هي المقاومةال بإرادتها وإنما رغم   .  
  1/8/2006 48عرب 

 
   !!المحسوبةحدود الدم و الفتاوى  .58

  غسان يوسف 
 العسكرية األمريكية المتخصصة خارطة جديـدة  armed forces journalنشرت مجلة أرمد فورسز جورنال 

  .نطقة إلى دول سنية وشيعية وكرديةللشرق األوسط، وضعها الجنرال المتقاعد رالف بيترز، وقسم فيها الم
وبحسب زعم الجنرال األمريكي فإن تقسيم المنطقة على أساس الطوائف واالثنيات من شـأنه أن يجعـل كـل                   
طائفة أو قومية تعيش منفصلة عن الطوائف والقوميات األخرى في دولة سياسية مستقلة وبالتالي ينهي العنـف                 

  . في هذه المنطقة
، في تقريره الذي نشره مع الخارطة في عدد المجلة العسكرية الصادرة هذا الشهر، والذي               وقال الجنرال بيترز  

 إن الواليات المتحدة األمريكية أضاعت فرصة ثمينة ألنها لم تُقدم على تقسيم العراق              - حدود الدم    -عنونه ب   
  .إلى دول بعد سقوط نظام صدام حسين

ره الشيخ عبد اهللا بن جبرين، أحد أكبر مراجـع الفتـوى فـي              ولعل ما جاء في هذه المجلة يلتقي مع ما أصد         
الشيخ الجليل حفظه اهللا ورعـاه      ( السعودية والعضو السابق في لجنة اإلفتاء، األسبوع الماضي، حيث قام هذا            

بإصدار فتوى تُحرم كل أشكال الدعم لـ حزب اهللا سواء كـان الـدعم ماديـا أم                 ) وأدامه ذخرأ لبني صهيون     
  !معنويا

بالتبرؤ من هؤالء المقاومين الذين أذلوا إسـرائيل فـي          ) السنة  ( لم يكتف هذا الشيخ بذلك بل طالب المسلمين       و
والسبب، كما يقول الشيخ جبـرين، هـو أن      . معارك عيترون ومارون الراس وبنت جبيل والسعي في خذالنهم        

ن هـذا الحـزب يخـوض غمـار         ولعله نسي أن حزب اهللا لبناني عربي وأ       ! حزب اهللا يدين بالمذهب الشيعي    
المقاومة الباسلة مع العدو الصهيوني الذي يغتصب فلسطين ويقتل أطفالها ونساءها بدم بـارد، وأن أي نـصر                  
على العدو الصهيوني هو نصر للعرب كلهم ،كما قال الشيخ يوسف القرضاوي، وأن هذا العدو لم يفرق يومـاً                   

  !همفي حروبه كلها العرب على أساس طوائفهم ومذاهب
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ولعل التناسق والتناغم بين هذه الفتوى وبيان وزارة الخارجية السعودية، الذي وصف ما قام به حزب اهللا بأنـه             
مغامرة غير محسوبة، يظهر مدى تعاضد السلطتين الدينية والسياسية في هذا البلد الذي رفعت حكومته شـعار                 

ن، في حين رفع بعض مفتيهـا شـعار الطائفيـة           العقالنية لتغطية تقاعسها عن نصرة األخوة في فلسطين ولبنا        
  !!والطائفية للفتنة..... وكأنه ال ينقص أمة العرب إال العقالنية للتخاذل 

ولم يكن إسراع كل من مصر واألردن في توجيه انتقادات غير مباشرة لحزب اهللا من باب الصدفة، وإنما وكما                   
ي سياق دعم األنظمة العربية للحرب اإلسرائيلية علـى         قالت صحيفة، يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أنه يأتي ف       

  .لبنان والذي وصفته بأنه  دعم بال حدود
وقد تكون الصورة أوضح عند أحمد الجار اهللا رئيس تحرير صحيفتي عرب تايمز والسياسية الكويتيتين الـذي                 

 المباشر إلسرائيل في    رأى أن الحرب اإلسرائيلية على لبنان هي في صالح العرب، ووصف الدعم العربي غير             
  .عدوانها بأنه شيء ال يصدق

ولعل كل تلك المواقف وكما ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية تصب في خدمة ما يسعى إليـه الـرئيس                   
األمريكي جورج بوش من بناء مظلة من الحلفاء العرب ضد حزب اهللا مع إعطاء إسرائيل حرية الحركة فـي                   

  .بنانية وضرب البنية التحتية لهذا البلد في محاولة لخلق فتنة داخليةمهاجمة معاقل المقاومة الل
وبالعودة إلى مواقف الشعوب العربية نرى أنه يتناقض تماما مع مواقف الحكام العرب، فغالبية العرب أصبحوا                

الوحـل  يرون في السيد حسن نصر اهللا األمين العام لحزب اهللا البطل العربي الذي مرغ رؤوس قادة إسرائيل ب                 
  !وقهقر جيشهم الذي ال يقهر

ما دعا األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا إلى توجيه رسالةً إلى أفراد األمة طـالبهم فيهـا بتحمـل                      
مسؤولياتهم أمام الصلف الصهيوني الذي فاق الحدود، وقال إنه إذا قٌدر للعـدو الـصهيوني إلحـاق الهزيمـة                   

ي واإلسالمي سيغرق في ذلٍّ أبدي، وسوف يزداد علو الصهاينة واألمريكان، وبالتالي            بالمقاومة فإن العالم العرب   
  .سوف يكبر ويتعاظم النهب لثرواتنا وتفتيت ما تبقى من وحدتنا

نحن أمام فرصٍة تاريخيٍة إلنجاز انتصاٍر تاريخي كبيٍر على العدو الـصهيوني، ونحـاول أن نقـدم                 : وأضاف
صدي إللحاق الهزيمة بالعدو، مشددا على أن المقاومة ال تخوض معركـةَ الحـزب وال               نموذجا في الصبر والت   

  . معركةَ لبنان، ولكنها تخوض معركة األمة
وبالعودة إلى فتوى الشيخ عبد اهللا بن جبرين، فأعتقد أن من أسباب تأخر األمة اإلسالمية في مختلف أقطارهـا                   

  . رادعهو هذه الفتاوى التي تصدر بال ضابط وال
وأنه بدأل من إصدار الفتاوى وإثارة الفتن الطائفية والنعرات المذهبية، العمل على وحدة األمة وتجاوز خالفاتها                
واالهتمام بالعلم والتكنولوجيا وبناء منظومة دفاعيه قوية تكون قادرة على صد العدوان كما فعل حزب اهللا هذا                 

  .قق قول سبحانه وتعالى  وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة  الحزب القليل بعدده الكبير في فعله وكأنه يح
. فماذا لو اجتمع العرب كلهم وتركوا خالفاتهم وراء ظهرهم وحاربوا عدوهم وتعبدوا اهللا كـل علـى مذهبـه                  

. وهل أوروبا تدين بمذهب واحد ؟ الجـواب أيـضأ ال            . ال. . .والسؤال هل اليهود موحدين كعقيدة ؟ الجواب      
والسؤال األخطر ماذا لو فعلت األمم المتحضرة مثلنا        . ال  . . .  تدين بمذهب واحد ؟ الجواب أيضأ      وهل أمريكا 

وبدأت بمحاسبة علمائها وقادتها وحراس حدودها على مذاهبهم هل كانت ستصل إلى ما وصلت عليه من رقي                 
  .أبدأ ....وحضارة وقوة 

وترك المحاسبة هللا تعالى ألسنا كلنـا نـؤمن         . . . ية ثالثاً   والحر. . . والعمل ثانياً   . . إذن المطلوب العلم أوال   
بيوم الحساب إذن لنترك الحساب ليوم الحساب، ونحارب عدونا الذي يتربص بنا ويقتل أبناءنا ويـدمر بيوتنـا                  
ويقول لنا ال تخافوا أنتم اآلن في مرحلة المخاض  مخاض شرق أوسط جديد  تعصف فيـه الفـتن الطائفيـة                      

مذهبية، هدفه األول واألخير أن تسود إسرائيل في هذه المنطقة مدعومة من الواليـات المتحـدة،                والخالفات ال 
تتربع بيننا كاإلمبراطور ونجلس نحن في خدمتها نطلب رضاها وننفذ أوامرها نقتل بعضنا بالنيابة عنها كمـا                 



 

 29

ل هي الحامي والحكم، وإذا     يحدث في العراق والسودان والصومال وأفغانستان، ويصبح األخ هو العدو وإسرائي          
قام أحدنا برفض طاعتها وحاول التفلّت من طغيانها وجبروتها قلنا له  أنت مغامر جسور ادفع الثمن لوحـدك                   

  !!نحن ليس لنا عالقة فمغامراتك غير محسوبة وقوة إسرائيل ال تجابه ألنها قدر واإليمان بالقدر واجب 
  1/8/2006 48عرب 

  هل تقوم دولة حزب اهللا؟ .59
  سركيس نعوم

 تموز الماضي قال االمين العـام       12في احدى اطالالته التلفزيونية بعد بدء الحرب االسرائيلية على لبنان في            
لحزب اهللا السيد حسن نصراهللا ما معناه ان مقاتلي المقاومة االسالمية لن يقوموا بالهجوم البري علـى شـمال                   

ثة اسابيع هو الدفاع عن الوطن المهدد مـن اسـرائيل منـذ             اسرائيل بغية احتالله وان ما يفعلونه منذ نحو ثال        
  .قيامها

هل اطمأنت اسرائيل الى كالم السيد نصراهللا؟ وهل اثّر على مواقفها من لبنان وتحديدا على مسار الحرب التي                  
  تشن عليه، وإن من دون نجاح كبير حتى اآلن؟

جريات الحرب وعلى العكس من ذلك فـان الحكومـة          لم يلمس اللبنانيون بل العالم اي تأثير لهذا الكالم على م          
االسرائيلية واصلت تصعيدها العمليات العسكرية الجوية واستمرت في محاوالت اختراق الحدود اللبنانية فـي              

وهي تبدو اليوم رغم الدمار الكبير الذي تسببت به للبنان والمجازر اليومية المتنقلة فـي قـرى                 . اتجاه الداخل 
فالقضاء على حزب   . ثر تصميما على الحرب وإن مع تعديل في االهداف التي تريد تحقيقها           الجنوب وغيره، اك  

اهللا او تفكيكه لم يعد هدفا ظاهرا على االقل، اما لعجز آلتها العسكرية عن ذلك، واما لرفـضها دفـع الـثمن                      
ة الـصاروخية الهائلـة     بل صار الهدف المعلن ابعاد الترسـان      . البشري المرتفع تحقيقا لذلك، واما للسببين معا      

وهي تعتمد في ذلك على المجتمع الدولي الذي يفترض ان يقـر ممثلـوه              . لحزب اهللا عن اسرائيل او تحييدها     
الدائمون وغير الدائمين في مجلس االمن االسبوع الجاري وربما االسبوع المقبل او االسابيع التي تليه تـسوية                 

واذا لم يتحقق ذلك، فان اسرائيل حكومة       . ا في ذلك سالح المقاومة    توقف النار وتعالج جذور المشكلة الناشبة بم      
وشعبا قد تندفع الى مغامرة خطرة اقلها حرب استنزاف طويلة االمد مع لبنان، كل لبنان، ومقاوميه، مـع مـا                    

واهمها حـرب   . يرتبه ذلك من اخطار عليه وعلى دولته شبه القائمة وعلى تعايش شعوبه البارعة في التكاذب              
عة وتطول اللبنانيين، الذين تعتبرهم منفذين لمشروع اقليمي كبير زعيمته الجمهورية االسـالمية االيرانيـة        واس

وهي قد  . وتورط المنطقة كلها بل العالم كله في حرب بل في فوضى ال احد يعرف كيف تكون نهايتها ونتائجها                 
سية غربيـة مطلعـة ومتـابعين للوضـع         ال تسأل لدى اتخاذها قرار الحرب هذه، استنادا الى مصادر ديبلوما          

االسرائيلي من زمان في اكثر من عاصمة كبرى عن موقف الواليات المتحدة النها قد تعتبر ان وجودها صار                  
وبهذا المعنى فان كالم السيد حسن نصراهللا المشار اليه ال يطمئن اسـرائيل             . مهددا جدياً وإن على المدى البعيد     

نتهاء الحرب الدائرة من دون تحقيق اهدافها، سـواء كليـا او جزئيـا، سـيكون                ولم يطمئنها النها تعرف ان ا     
والنها تعرف ان صمود لبنان وعجزها عن ضـرب مقـاومي حـزب اهللا              . المسمار الحقيقي االول في نعشها    

سيؤسسان لقيام جبهة الرفض العربية االسالمية لها في الدرجة االولى، والميركا في الدرجة الثانيـة، والتـي                 
ومن شأن جبهة كهذه وضعها في موضع دفاعي، وال سيما          . تضم الى زعيمتها ايران سوريا والعراق ولبنان      س

اذا نجح اقطابها في احداث تغييرات جوهرية في االنظمة العربية واالسالمية المتحالفة مع الغـرب وزعيمتـه                 
طبعا قد  .  بالحماية االميركية المباشرة   كما انه قد يفقدها ثقتها بنفسها وبجيشها ويجعل استمرارها رهناً         . واشنطن

اوال، تجاهل حقيقـة ان     . يقول كثيرون ان في هذا الكالم الكثير من الصحة، ولكن فيه ايضا الكثير من التجاهل              
وتجاهل حقيقة ان العراق، رغم النفـوذ       . سوريا عبء على جبهة الرفض العتبارات عدة اكثر منها تعزيزا لها          

لطاغي في اوساط الشيعة من ابنائه وفي اوساط المقاومين السنة او بعضهم، عبء بدوره              االيراني الواسع، بل ا   
ومن شأن ذلـك اسـتنزاف      . ذلك انه على ابواب الحرب االهلية اذا لم يكن دخل حربا كهذه           . على الجهة نفسها  
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وتجاهـل  . مصالحايران كما سائر الدول العربية المتناقضة معها في السياسة والمصالح وفي غير السياسة وال             
حقيقة ان ايران االقوى من الجميع سواء بوضعها الداخلي او بعالقاتها الخارجية، وخـصوصا مـع الـصين                  

. وروسيا وبعض اوروبا، ال تستطيع ان تواجه العالم كله اذا قرر مواجهتها وال تريد ان تصل الى وضع كهذا                   
ماتية خلف الكواليس، الى تالفي ارتكاب اي خطأ        وهي تسعى بكثير من الصالبة والتشدد المعلنين، ومن البراغ        

في استعمالها االوراق التي تملك في المنطقة وتاليا الى الحصول على ما يكرس شرعية نظامها دوليا ودورهـا             
وينطلق الكثيرون اياهم مـن هـذا       . اقليميا من دون خوض مغامرة عسكرية مجهولة النتائج او معروفة النتائج          

 الوضع في المنطقة، انطالقا من الحرب الدائرة على لبنان، لن ينفجر على نطاق واسـع او                 التحليل ليقولوا ان  
لكن قبوله وتجاهل اي قول آخر وتاليا اي احتماالت اخرى يكون كـدفن             . وقد يكون هذا القول صحيحا    . شامل

، وبسبب عجـز اي     النعامة رأسها في الرمال، وذلك بسبب اختالف الحسابات بين االعداء واالصدقاء والحلفاء           
من اطراف الصراع في المنطقة والعالم عن وضع نفسه مكان اآلخـرين وتاليـا معرفـة طريقـة تفكيـرهم                    
ومشكالتهم وهواجسهم ومخاوفهم، وهو هذا العجز الذي جعل اميركا تفشل حتى اآلن في فهم العرب والمسلمين                

العرب والمسلمين يفشلون في التعاطي     وفي االعتراف بان الحق معهم في بعض ما يطرحون، وهو الذي جعل             
  .مع اميركا والغرب

ما هي انعكاسات نجاح اسرائيل في القضاء على الخطر المصيري الذي يشكله لبنان رأس الحربة في الصراع                 
  العربي واالسالمي معها على لبنان؟ وما هي انعكاسات فشلها؟

لخارج له قد تكون اقفال جبهة الصراع العـسكري         انعكاسات النجاح الكامل، رغم استياء كثيرين في الداخل وا        
بين اسرائيل ولبنان رأس الحربة للراديكاليين العرب والمسلمين الذين تقودهم ايران االسالمية، ولكن مـن دون             

لكـن هـذه    . وقد تكون تعزيز فرص قيام دولة في لبنان يخضع الجميع لهـا           . دخول مرحلة السالم بين البلدين    
 ايضا عدم استقرار، وربما فتنة الن المقاومين لبنانيون والن فشلهم او انكسارهم سينعكس              اإلنعكاسات قد تكون  

على جمهورهم رغم كل التكاذب المعروف عن الشعوب اللبنانية، والنهم لن يسكتوا عن ذلك طـال الوقـت ام                   
 تسويات والتقـاء    وقد تشجع على عدم االستقرار هذا ميوعة القرار الدولي المنتظر كونه سيكون نتيجة            . قصر

واحتمال الصدام اوالً مـع القـوة       . مصالح واستمرار السالح في ايدي المقاومين اللبنانيين، وهو امر ال يخفونه          
اما انعكاسات فشل اسـرائيل     . الدولية، وثانياً مع الدولة اللبنانية، واخيرا ربما مع االشقاء اللبنانيين ال سمح اهللا            

مصيري، وتاليا على خطر حلفائه االقليميين، فكثيرة ابرزها بقاء لبنان فـي            في القضاء على خطر حزب اهللا ال      
امـا  . حال حرب فعلية مع اسرائيل تقوى وتشتد وفقاً للظروف واالمكانات وتحوله قاعا صفصفاً بسبب الخراب         

ستندة الـى   على الصعيد السياسي فان ابرز النتائج سيكون قيام دولة المقاومين في لبنان اي دولة حزب اهللا الم                
. ودولة كهذه لن تكون مشروع حل طويل االمد       . حلفاء محليين متنوعي االنتماء الطائفي كما الى حلفاء اقليميين        

في حين ان دولة لبنان التي تمثل كل الشعوب اللبنانية فعال، وليس قوال، هي وحدها الحـل، علمـا ان دولـة                      
ن يمنع راعيها االقليمي االكبر حلفـاءه االقليميـين مـن    الحزب ال بد ان تحظى برعاية اقليمية مهمة، وال بد ا       

وهي قد تصبح حقيقة فعلية اذا عادت اميركا        . التعاطي معها على النحو الذي تعاطوا مع لبنان على مدى عقود          
الى براغماتيتها بعد سنوات ست من االيديولوجية، واذا استعملت ايران جيدا براغماتيتها المعروفة التي غلفتها               

وهذه الــاذا ال    . ا بالراديكالية السياسية والدينية، واذا رأت اسرائيل ان مصلحتها تكمن في خيارات كهذه            دائم
  .تبدو متوافرة حاليا

لكننا . في النهاية نحن ال نحرض هنا على حزب اهللا وجمهوره من خالل اخافة الشعوب اللبنانية االخرى منهما                
ستحيالً، والى ضرورة تالفي اي اقتتال داخلي ايا تكن المغريات او           نلفت الجميع الى ان في السياسة ال شيء م        

  .األخطار
  2/8/2006النهار 
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