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   ومواصلة االشتباكات بعلبكإنزال ىحزب اهللا يمطر اسرائيل بالصواريخ ردا عل .1
إعـالن  : زهير انـدراوس  عن مراسليها في بيروت والناصرة سعد الياس و        3/8/2006القدس العربي   نشرت  

 التحتية فـي    ىالمدنيين والبن   االعتداءات الصهيونية التي طاولت    ىرداً عل المقاومة اإلسالمية، في بيان لها، أنه       
الجنوب وبعلبك والهرمل وعكار بعد التعليق الوهمي للحملة الجوية، قام مجاهدو المقاومة بقصف مدينة بيسان               

 .يلومتراً من الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية من صواريخ خيبـر واحـد            ك 68 بعد   ىالواقعة ما بعد حيفا عل    
 أن صواريخه استهدفت كذلك قاعدة عين حامور العسكرية قرب طبرية للمـرة             ىوأشارت مصادر حزب اهللا إل    

ت  كرمائيل ونهاريا وكريـا    ىوسقطت الصواريخ عل   .سرائيلية في ثكنة برانيت    ومقر القيادة الشمالية اال    ى،األول
وسـجل   . آخرين اثنان منهم بحـال الخطـر       19سرائيلي وجرح   ا مقتل   ىشمونة وصفد وطبرية، حيث أدت إل     

سرائيل، فيما أفاد فلسطينيون شمال الضفة      ا قرب بلدة دير األسد العربية شمال        ،مسأ ،سقوط صواريخ كاتيوشا  
ن الهجوم االسـرائيلي    د أعلن أ  قأولمرت   وكان   .الغربية بأن صاروخا سقط قرب قرية فقوعة القريبة من جنين         

  .دمر بالفعل معظم القوة العسكرية لحزب اهللا
واقتحام   في بعلبك   عملية اإلنزال  إنسرائيلية  امصادر  عن الوكاالت قول     3/8/2006 48عرب  وأضاف موقع   

 وتبين الحقاً أن الهدف هو اعتقـال األمـين العـام          . هدفت إلى البحث عن شخصية أمنية     مستشفى دار الحكمة    
 حسن نصر اهللا،    االسم قامت باعتقال عدد من المدنيين، تبين أن أحدهم يحمل           االحتالل إال أن قوات     ،لحزب اهللا 

قال موقع معاريف على الشبكة أن مستشفى دار الحكمة قد تم استخدامه من              و .ولكنه لم يكن الشخص المطلوب    
.  بعناصر حرس الثـورة اإليـرانيين      ماعلالجتقبل عناصر حزب اهللا كمحطة لقاءات لعقد اجتماعات ومركزاً          

سرائيلين اللذين وقعا في أسر حـزب اهللا قـد تمـت            وبحسب معاريف فإن التقديرات تشير إلى أن الجنديين اال        
تجـددت االشـتباكات    كمـا   . سرائيلي لم يؤكد صحة هذه األنباء     معالجتهم في هذا المستشفى، إال أن الجيش اال       

 في مثلث القوزح عيتا الشعب وخلـة وردة وفـي           كان أشدها وب اللبناني،   صباح اليوم في عدة مناطق في الجن      
مشروع الطيبة حيث تدور مواجهات ضارية بين القوات اإلسرائيلية ومقاتلي حزب اهللا، وقد اسـتهدف مقـاتلو                 

 15سرائيلية قالت أن    امصادر إعالمية    وذكرت   .وأعلن أنه أصاب دبابتين وجرافتين    . حزب اهللا بعض اآلليات   
  .سرائيليا أصيبوا في االشتباكات التي حصلت اليوم دون تفاصيل عن أماكن إصابتهماديا جن

في اليوم الثاني والعشرين لحرب اسرائيل المفتوحـة علـى          من بيروت أنه     3/8/2006 الشرق األوسط    ونقلت
ـ      إلى بآالف الجنود من قوات المدرعات والمظليين        أمسلبنان، دفعت    اعين الغربـي    الحدود اللبنانية فـي القط

عيتا الشعب، وبنت جبيل    ( محاور أربعة اختراقات على    إلحداث أمس من   أول، في محاولة بدأت فجر      واألوسط
 لكن المقاومين اللبنانيين يـشتبكون مـع قـوات    ،)ـ مارون الرأس، وحوال ـ تلة العباد، وكفركال ـ العديسة  

لمعدات، برغم الغطاء الكثيف مـن الطيـران         باألرواح وا  إصاباتاالحتالل في معارك ضارية ويوقعون فيها       
 المقاومة تمكنت من تدمير دبابتي ميركافـا اسـرائيليتين          أنوذكرت مصادر أمنية     .الحربي والقصف المدفعي  

ـ دبـين ـ العديـسة ـ حـوال      يركانتا ضمن قوة مدرعة حاولت التقدم قرابة السابعة صباحاً من موقع الدواو
وعلى الفور قصفت المدفعية االسرائيلية وبشكل عشوائي       . رب ثالثين العديسة  باتجاه وادي العديسة نحو مثلث      

وفي موازاة المواجهات الميدانية،     .بلدات العديسة، رب ثالثين، حوال، محيبيب واطراف ارنون ويحمر الشقيف         
طقة وفي من ،  وفي جنوب الليطاني  ،   مواقع في عمق الجنوب    أمساستهدفت عشرات الغارات الجوية طوال نهار       

 أسـفر  على مركز للجيش اللبناني في بلدة صربا مـا           أمسغارت طائرات اسرائيلية صباح     حيث أ اقليم التفاح،   
غـار  أ  حيـث  البقاع كما استهدف القصف مناطق في صور و       .عن استشهاد ثالثة من جنود اللواء الثاني عشر       

والحقـت طـائرات    .  مـواطن   مقتل إلىالطيران االسرائيلي على مدخل الهرمل عند جسر العاصي، ما ادى           
 وقـد نجـا   ، احتراقهاإلى أدى سيارة بيك اب في محيط الهرمل وقصفتها بصاروخ ما           MKاستطالع من نوع    

 على جسر يربط بين     أمس الطيران االسرائيلي فجر     أغاروفي شمال لبنان،     .السائق وزوجته التي كانت برفقته    
  . على طريق عندقت ـ اكروم فقطعتها طائرات اسرائيليةأغارتكما . حلبا ومحيطها، فدمره
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 شهيداً من   95 الدفن الجماعي لنحو     إرجاءرئيس اتحاد بلديات قضاء صور      إعالن   3/8/2006 النهار   وذكرت
 الطيـران الحربـي     أنوكتب مراسل النهار فـي عكـار         .أمنية ألسباب األخرىضحايا مجزرة قانا والبلدات     

 تـدمير   إلى أدىثلث فجرا غارات على موقعين في منطقة عكار، مما          االسرائيلي نفذ بين الرابعة والرابعة وال     
الجسر الرئيسي على مجرى نهر عرقة قرب تل عرقة االثري، والذي يربط قرى عكار وبلداتها بعضها ببعض                 

   .وبطرابلس
 سرائيل باسـتباحة  اد  يهدعن مراسلها في بيروت علي بردي ووكاالت ت        3/8/2006  اإلماراتية  البيان وجاء في 

 الجنوبية التي أصبحت أطـالالً،      العاصمة اللبنانية بيروت وتوجيه ضربات جوية جديدة خارج نطاق الضاحية         
 الجاري موعداً لالنتهاء من العدوان الذي يخطط له أن ينتهـي            12سرائيلية عن تحديد يوم     ا تواترت أنباء    كما

   .وة الدولية كيلومتراً، كي تكون ساحة النتشار الق25 - 23باحتالل شريط بعمق 
  
  إعطاءه األفضلية على إيران والنظام السوري  أال يستحق لبنان: اهللا نصرل جنبالط .2

 انقالب داخلي معين فـي ظـل        أونبالط خشية من بروز مالمح خلق فوضى        جأبدى النائب    :النهار،  المختارة
وفي حديث  .  والسورية انيةاإليريبقى لبنان ساحة صراع مفتوحة للمصالح       حيث   ، السوري – اإليرانيالسيناريو  

، وانتقـد وزيـر     لألمورب ، أبدى جنبالط رضاه عن معالجة الحكومة ورئيسها فؤاد السنيورة            . أن.  قناة أ  إلى
 كان مـع الدولـة   إذا، ومتسائالً عما األوامر الذي يملي الشروط على لبنان ويعطي حكومته       اإليرانيالخارجية  
 ترجمة عمالنية، وسأل جنـبالط      إلى كان جميال لكنه يحتاج      األخيرصراهللا   كالم ن  أنواعتبر  .  ضدها أماللبنانية  

 بعـض النظـام     وأحقـاد  ومناوراتهـا    إيران أطماع على   األفضلية نعطيه   أن يستحق لبنان    أال: السيد نصراهللا 
الدائم لنحافظ على لبنان ولنوفر االستقرار      ، و فليهد نصراهللا ما تحقق بصمت وهدوء للدولة       قائالً   وختم السوري؟

 صحيفة فايننشال تايمز ان النزاع بـين        إلىوكان جنبالط اعتبر في حديث       .في الجنوب، ونثبت الكيان اللبناني    
 اللبنانيين في قيام دولة مستقلة وقوية وحرة مـن النفـوذين            أمال إلىاسرائيل وحزب اهللا يوجه ضربة قاضية       

اني، مبدياً في الوقت نفسه دعمه له ضـد العـدوان           واتهم الحزب بسرقة آمال الشباب اللبن      .واإليرانيالسوري  
 دولة ضعيفة بجانب ميليشيا قوية جدا كحكومة عباس بجانب          إاللن يكون   ورأى أن لبنان    . االسرائيلي الوحشي 

ندد بالسياسة الخارجية التي تنتهجها       والعرب، اإلسالمي بطال في العالم     أصبحان حزب اهللا     اعتبرإذ  و. حماس
  .  قيام عالم عربي جديد يكون في مصلحة العرب المتطرفينإلىؤدي ت س والتيدة في المنطقةالواليات المتح

  3/8/2006النهار 
  
  باالصطفاف وراء الدولة  طالبوا المطارنة الموارنة .3

 أو االصطفاف وراء الدولة وضبط النفس واالمتناع عن كـل قـول             إلى المطارنة الموارنة جميع اللبنانيين      دعا
وطالبوا المجتمع الدولي، وخصوصا األمم المتحـدة بفـرض وقـف            . الوحدة الوطنية  إلىمسيئا  عمل قد يكون    

 الجديد  األوسط مشروع نظام الشرق     أن وأكدوا وتجنيب لبنان المزيد من الضحايا والخسائر،        ، النار فورا  إطالق
 . وغيبتهـا  أبنائه فيه من     طغت فئة على فئة    إذا إاللن يغير في ما ألفه لبنان من تركيبة سكانية وعيش مشترك            

   . أمس التي عقدتاإلسالمية المسيحية عن القمة األمس اآلباء يتبنون البيان الذي صدر في أناالجتماع  وأعلن
   3/8/2006المستقبل 

  
   اإلسالمية المسيحيةلقمةاوثيقة  وتأييد دعم موقف الحكومة:  آذار14قوى  .4

بـر عنـه فـي      يع الت متموقف الحكومة كما    يتضمن دعمهم ل   بياناً    آذار ظهر أمس وأصدروا    14اجتمعت قوى   
 وأكدوا  .اإلسالمية المسيحية  المقررات التي تضمنتها الوثيقة التاريخية الصادرة عن القمة           وأيدوا .مؤتمر روما 

 للـدول الـشقيقة     همشكر وكرروا   .حق اللبنانيين في تقرير مصيرهم في الحرب أسوة بكل شعوب العالم          على  
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 وتثبيت سيادته واسـتقالله     إلنقاذهمضاعفة الجهود   لنظمات الدولية على دعمها للبنان، ومناشدتها       والصديقة والم 
ووحدته انطالقا من اتفاق الطائف، ومساعدة اللبنانيين على تخطـي الـصعوبات االقتـصادية واالجتماعيـة                

 مزيد من التعاضد والتماسك     إلى للبنانيين وأخيراً دعوا ا   .والمعيشية التي يعانونها بفعل استمرار العدوان عليهم      
  .الداخلي لترسيخ الوحدة الوطنية

  3/8/2006النهار 
  
  صلوخ في مؤتمر القمة اإلسالمية   .5

عقد ، و اإلسالميى كواالالمبور للمشاركة في قمة منظمة المؤتمر         إل وصل وزير الخارجية والمغتربين صلوخ،    
لعه على تفاصيل العدوان اإلسرائيلي المستمر علـى        أطحيث  الوزير فور وصوله اجتماعاً مع نظيره الماليزي        

لبنان، وتداوال في مشروع البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة، طالباً موقفاً حازماً قوياً من القمـة إلدانـة                   
وكان الوزير صلوخ قد دعا إلى ضـرورة إنـشاء         .العدوان اإلسرائيلي وللوقف الفوري والشامل إلطالق النار      

 وطالب بالوقف الفوري إلطالق النار، وانسحاب القـوات         ،لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين   محكمة دولية   
وتلقى صلوخ اتصاالً هاتفياً من وزير الخارجية البرازيلي أكـد          . اإلسرائيلية الغازية إلى ما وراء الخط األزرق      

 النـار، وأبلغـه أن الحكومـة        خالله تضامن بالده مع لبنان وتأييدها لدعوته للوقف الفوري والشامل إلطالق          
  .البرازيلية سوف ترسل مساعدات إلغاثة المنكوبين

  3/8/2006السفير 
  
   قوة دولية توقف النار وتبعد حزب اهللا  لفرض تسعىسرائيلإ: مكاوي .6

 المتحدة قوة تابعة لها ومخولـة       األممأن تفرض على      ما تريده اسرائيل اليوم هو     أنرأى السفير خليل مكاوي     
 وتساعد الحكومة علـى بـسط       ،   النار إطالق تحت الفصل السابع، تستطيع فرض وقف        األمن مجلس   من قبل 

 هـدف   أن  وأضاف .سيادتها على كامل الجنوب اللبناني، حتى ينتفي وجود حزب اهللا وسالحه في هذه المنطقة             
، وهذا يتماشـى مـع      اسرائيل هو ضرب البنية التحتية وإمكانات حزب اهللا لتأمين حدودها الشمالية ومستقبلها           

 . فـي لبنـان والمنطقـة   األميركي التي تريد إضعاف كل القوى التي تناهض المشروع  األميركيةاالستراتيجية  
 الفلسطينيين في الوقت الراهن في لبنان ال يشكلون خطرا على اسرائيل، نظرا ألن وجود حماس في                 أنواعتبر  

 ما تقوم به اسـرائيل      إلىفلسطيني ليس مطروحا بالنسبة      وسلمي، لذلك فإن الموضوع ال     إنسانيلبنان هو لهدف    
 قامـت   أن،  إنـشائها  المتحدة لم يشهد منذ      األمم تاريخ   أن إلىوأشار   .األميركيةبمساندة من الواليات المتحدة     

 الجو الدولي يندد    أن إلى النار، الفتا    إطالق التخاذ قرار بوقف     األمن يوما ولم يلتئم مجلس      20حرب واستمرت   
 األمن النار، ولو اجتمع مجلس      إلطالق والغالبية الساحقة من دول العالم تريد وقفا فوريا          ،يحصل في لبنان  بما  

 الـرأي   أمامبغرض معين ستضطر الواليات المتحدة ألن تستعمل حق النقض، وهذا ما سيضعها بشكل فاضح               
  . العام الدولي

  3/8/2006المستقبل 
  
  ن ضرب بيروت دوللحؤولواشنطن تحركت بطلب لبناني  .7

 أركان رئيس   أطلقه من الواليات المتحدة عن المعلومات المتوافرة لديها حول التهديد الذي            استفسر لبنان رسمياً  
 الن لضرب العاصـمة   ؛إلبطالهالجيش االسرائيلي بقصف بيروت والعمق اللبناني، طالبا الضغط على اسرائيل           

  . النازحين من الجنوب تؤوي عشرات آالفأنها إلى إضافةدالالته السلبية 
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 على تنفيذ   اإلقدام واشنطن تحركت في سرعة وطلبت من المسؤولين في اسرائيل عدم            أن المعلومات   وأوردت 
  . اتصال باسرائيل للغرض نفسهواألردن مصر أنكما . هذا الوعيد

  3/8/2006النهار 
  
   مليار دوالر حجم األضرار في البنى التحتية حتى نهاية تموز 2.5 .8
 حيـث   عت التقديرات األولية لكلفة األضرار في البنية التحتية اللبنانية، الناجمة عن العدوان اإلسـرائيلي،             رتفا

وسجلت أكبر الخـسائر فـي       . مليون دوالر  464 تموز الماضي إلى مليارين و     31وصلت الكلفة حتى صباح     
أمـا الكلفـة    . مختلف المناطق مليون دوالر في463قطاع المساكن والمؤسسات التجارية، حيث بلغت ملياراً و     

في المقابل، وصل حجم األضـرار فـي        .  مليون دوالر  785التقديرية لألضرار في البنى التحتية فوصلت إلى        
 99وفيما قدر مجلس اإلنماء واإلعمار حجم أضرار قطاع االتـصاالت ب            ماليين دوالر،  404قطاع النقل إلى    

كذلك، قدرت خـسائر المؤسـسات الـصناعية         . مليوناً 74لى  مليون دوالر، وصلت الخسائر في قطاع المياه إ       
وال يتضمن هذا   .  مليوناً 16 مليوناً، ومحطات توزيع المحروقات بعشرة ماليين، والمنشآت العسكرية ب         190ب

  . المسح خسائر القطاعات الخدماتية كالسياحة والتجارة والمصارف، باإلضافة إلى الزراعة
  3/8/2006السفير 

  
  ن يكشفون عن قتالهم إلى جانب حزب اهللا في الجنوب إخوان لبنا .9

 إن مقاتلين يتبعون للجماعة يقاتلون إلـى      ،قال إبراهيم المصري، نائب األمين العام للجماعة اإلسالمية في لبنان         
جانب حزب اهللا في قرى ومناطق جنوب لبنان مشيرا إلى أن وقوف جماعته مع حزب اهللا في العمل العسكري                   

 اإلخـوة لنا في القرى الجنوبية مجموعـة مـن    إن المصريقال نت  .لعربيةلوفي حديثه   . ثمانينياتيعود إلى ال  
الملتزمين بالدفاع عن قراهم بالتنسيق مع حزب اهللا، وحجم هذا التنسيق يرتفع وينخفض وفق الظروف وهنـاك           

 في التسليح وحساباتهم    وشدد المصري على أن مقاتلي الجماعة ليس لديهم مشكلة        . مشاركة في تخوم هذه القرى    
قديمة حيث توجد لديهم مخازن مواد غذائية وأسلحة للدفاع، ويؤدون دورهم بشكل جيد، قبل أن يلفت إلى أنهم                  

أن إلـى  المـصري  وأشـار  . مسلحون جزئيا أي بسالح دفاعي وليس عندهم صواريخ كالتي يطلقها حزب اهللا  
  .د اإلسالمي في تلك المناطقالجماعة تتحرك بقرار ذاتي بدافع الحفاظ على الوجو

  2/8/2006 إخوان أون الين
  

   الشعب الفلسطيني واألمة العربيةضد أمريكية -هناك خطة إسرائيلية: هنية .10
وصف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية األربعـاء الحـرب علـي لبنـان              :  اف ب  ، يو بي أي   ،غزة

ها حرب مفتوحة ومجنونة تتعدي بأهدافها قضية إعـادة         واالعتداءات االسرائيلية علي األراضي الفلسطينية بأن     
وقال هنية في كلمة ألقاها خالل حفل أقيم لتكريم أوائل الثانوية العامة في قطـاع                .الجنود اإلسرائيليين األسري  

غزة هذه الحرب دليل علي أن هناك خطة إسرائيلية أمريكية مبيتة ضد شعبنا وضد مواقع الممانعة والـصمود                  
وأضاف أن الشرق األوسط الجديد الذي يتحدثون عنه بوابته مجزرة قانا ومجـزرة الـشجاعية                .مةفي هذه األ  

وهذا الحصار الظالم الكوني المفروض علي الشعب الفلسطيني والنزوح الكبير لقرابة مليون لبناني من الجنوب               
ديد الذي تريده الواليـات     وتابع هذه مالمح الشرق األوسط الج      .اللبناني يهيمون في طرقات بيروت وطرابلس     

المتحدة األمريكية والذي تريد أن تفرضه علي شعوب هذه المنطقة ونحن نقول نعم إن موازين القـوي مختلـة        
وهناك صولة وجولة للقوي العسكرية األمريكية اإلسرائيلية في المنطقة ولكن هذه المخططات لن تمـر علـي                 

نية اننا لن نقدم تنازالت سياسية ولن يخطفوا منـا المواقـف            وقال ه  .الشعب الفلسطيني وال علي هذه المنطقة     
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ونحن علي قناعة كاملة بأن المستقبل هو لهذا الجيل الرائد والذي يكتب التاريخ، ان المستقبل لشعبنا وأن النصر               
  . لشعبنا

  3/8/2006القدس العربي 
  

   بشأن األقصىاإلسرائيلية الحكومة الفلسطينية تستنكر قرار المحكمة .11
استنكرت السلطة الفلسطينية ممثلة بحكومة اسماعيل هنية، قرار المحكمة اإلسرائيلية بالسماح ألعـضاء             : ةغز

 واألوقاف يوسف رزقة الحكومة     اإلعالموحمل وزير   . مجموعة يهودية متطرفة بدخول المسجد األقصى اليوم      
في ظل الحرب الشرسة التي تقوم بهـا        اإلسرائيلية المسؤولية عن تداعيات هذا القرار، معتبراً أنه خطير يتخذ           

وفي بيان صادر عنه، قال رزقة إنه في الوقت الذي يستعد            .حكومة االحتالل على الشعبين الفلسطيني واللبناني     
 والمعـراج تواصـل سـلطات       اإلسراء باالحتفال بذكرى    واإلسالميةفيه الشعب الفلسطيني والشعوب العربية      

وناشد رزقة منظمة   . اتها على المقدسات، في مقدمتها المسجد األقصى المبارك       االحتالل عدوانها الظالم واعتداء   
المؤتمر اإلسالمي ولجنة القدس والمؤسسات العربية واإلسالمية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه القـدس واألقـصى               

  .والتحذير من نتائج هذه االعتداءات وضرورة فضح هذه الممارسات
  3/8/2006الشرق األوسط 

  
   متطرفين بدخول األقصىليهودحذر من مضاعفات السماح الرئيس ي .12

، من عواقب قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية، بالسماح لجماعـات          أمس حذر الرئيس محمود عباس      :وفا،  عمان
وأكد أن هذا القرار يعتبر تـصعيداً خطيـراً للوضـع           .يهودية متطرفة، بالدخول إلى المسجد األقصى المبارك      

طقة، ويضع العالم بكامله على فوهة بركان، داعياً الحكومة اإلسرائيلية إلى منع هذه الجماعات              المتوتر في المن  
وقال إن القرار يخالف المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية، التـي           .من الوصول إلى األقصى والدخول فيه     

وحذر نبيـل أبـو ردينـة،        .كتمنع سلطات االحتالل اإلسرائيلي من التدخل في شؤون المسجد األقصى المبار          
الناطق الرسمي باسم الرئاسة، من تداعيات قرار المحكمة العليا االسرائيلية، بالـسماح للجماعـات اليهوديـة                

 إن القـرار    :وقال أبـو ردينـة     . المسجد األقصى المبارك في القدس الشريف الخميس       إلىالمتطرفة، بالدخول   
لية، التي تمنع سلطات االحتالل من التدخل فـي شـؤون المـسجد             يخالف المعاهدات والمواثيق والقوانين الدو    

 .األقصى المبارك، محمالً الحكومة االسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا القرار
  3/8/2006القدس الفلسطينية 

  
   إفراغ مدينة القدس من سكانها العرب مواصلةوزارة اإلعالم تحذر من أبعاد  .13

اإلعالم الفلسطينية، األربعاء، من نتائج سلبية لمخطط إسرائيلي يتم تنفيـذه ويهـدف        حذرت وزارة   : ألفت حداد 
إلى إفراغ مدينة القدس من سكانها العرب عبر تهجيرهم قسرا أو إبعادهم بشكل مبطن تحت ذريعة مـصادرة                  

ـ           .الهويات من السكان المقدسيين العرب     رائيلية واتهم تقرير رسمي صدر عن الوزارة اليوم الحكومـات اإلس
المتعاقبة بتجاهل الشرعية الدولية والقانون اإلنساني واتفاقيات جنيف، عبر ممارساتها المتواصلة فـي مدينـة               

وأوصت وحدة شـؤون القـدس فـي وزارة          .القدس كمصادرة األراضي وتوسيع المستوطنات وإقامة الجدار      
 األطر والمؤسسات القانونية الالزمة للدفاع      اإلعالم الفلسطينية في تقرير لها، وزع على وسائل اإلعالم، بتفعيل         

عن الوزراء والنواب وخاصة المقدسيين، واستنباط اآلليات ومتابعة القرارات وفقاً لقرارات الشرعية الدوليـة              
وطالبت الوزارة بمتابعة تطبيق فتوى محكمة العدل الدوليـة         . والقانون الدولي وبما تكفله اتفاقية جنيف الرابعة      

ودعـت   . بما يكفل إلزام إسرائيل بقواعدها وأحكامها، واالنصياع لإلرادة الدولية وتطبيق قراراتها           بشأن الجدار 
الوزارة إليالء القدس األهمية التي تستحقها في السياسات والخطط التنموية بما يعزز صمود المواطن المقدسي               
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إلسالمية تجاه القدس والسعي لتطبيـق      ومواجهة سياسة التهجير والتهويد، إلى جانب تفعيل المواقف العربية وا         
 .وحث وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية على التركيز على قضية القدس         . القرارات العربية واإلسالمية بشأنها   

 بخطفها خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس والنواب محمد أبو طيـر             -واعتبر التقرير إن الحكومة اإلسرائيلية      
 -عن دائرة القدس، إضافة للعديد من الوزراء وأعـضاء المجلـس التـشريعي            وأحمد عطوان ومحمد طوطح     

 .تخطت كل الحواجز، واختارت لنفسها أن تكون أداة لتدمير حياة الشعب الفلسطيني وتحويلها لجحيم ال يطـاق                
ب وبين التقرير إن قرار وزير الداخلية اإلسرائيلي بسحب الهوية وحق اإلقامة من وزير شؤون القدس والنـوا                

وذكرت الوزارة في تقريرها أن     . المقدسيين، ينص كذلك على سحب حق اإلقامة من عائالت هؤالء المقدسيين          
مدينة القدس شهدت الشهر الماضي تصاعدا في األعمال العدائية التي يشنها يهود صـهاينة متطرفـون ضـد                  

 للعرب على منـازل بعـض       العرب في المدينة، فقد قامت مجموعات يمينية متطرفة بكتابة شعارات مناهضة          
  .  ورفع األعالم اإلسرائيلية على منازلهم" بسغات زئيف"العائالت العربية في حي 

  2/8/2006 48عرب 
  

  هنية أكد استمرار االتصاالت لحل قضية الجندي االسرائيلي .14
 على  طالب رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية امس مجددا بوقف العدوان االسرائيلي          : و ص ف، أ ش أ     

 قـضية الجنـدي االسـرائيلي المختطـف         إنهاء االتصاالت جارية من اجل      أن إلىالشعب الفلسطيني، مشيرا    
وقال لدى تفقده مدرسة لالجئين في جباليا شمال قطاع غزة تـؤوي            .  فلسطينيين وأسرى عن معتقلين    واإلفراج

طالب بتوقف هـذا العـدوان الـذي        ن : يتهددها القصف االسرائيلي   أوعشرات من العائالت التي فقدت منازلها       
 ترفع الصوت عاليـا لحمايـة الـشعب      أن واإلنسانيةعلى المؤسسات الحقوقية    ... يتعرض له شعبنا الفلسطيني   

 حقيقية ناتجة من سياسة القصف االسرائيلي العشوائي الذي يطاول كل شىء            إنسانيةنحن امام مأساة    . الفلسطيني
ي معاناة الفلسطينيين سريعاً، مشددا على انه ال الشعب الفلـسطيني وال             تنته أن وأمل. على االرض الفلسطينية  

 حل لقـضية    إلى في التوصل    آملكذلك   . يرضخ لسياسة العدوان واالبتزاز االسرائيلي     أنالشعب اللبناني يمكن    
  فـي  األشـقاء  االتصاالت مستمرة مـع      إنوقال  .  انه ال يعرف مكانه    أكدالجندي االسرائيلي المخطوف، الذي     

ليس عندي أي معلومات عن مكان الجندي       :  عن سؤال  وأجاب. مصر والرئاسة وبعض الجهات في هذا الشأن      
  .االسرائيلي

  3/8/2006النهار 
  

   تلقي بالمسؤولية على حماسفتحومقتل ضابط في الوقائي  .15
 صـقر   قتل أمس الضابط في جهاز األمن الوقائي الفلـسطيني        : غزةمن   3/8/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

إن مسلحين كانوا يستقلون سيارة أطلقوا      : وقال شهود في المنطقة    .عنبر، بنيران مجهولين في مدينة خان يونس      
عيارات نارية عدة على الضابط، بينما كان يقود دراجته النارية في منطقة السطر الغربي بالمدينة فأردوه قتيالً                 

  .على الفور
 بإطالق ومشبوهة   إجرامية الوقائي ما قال انه مجموعة       األمنهاز  اتهم ج : غزةمن   3/8/2006الحياة  وأضافت  

واعتبر قتل عنبر جريمة في حق الشعب الفلسطيني، متوعدا بتقديم القتلة للمحاكمة، من             . النار على عنبر وقتله   
 مصادر في حركة فتح واألمن الوقائي بالمسؤولية عن مقتل عنبر على حركـة               وألقت . يسميهم باالسم  أندون  
  . اسحم

 النار على رجل شرطة في      أطلقوا مسلحين كانوا يستقلون سيارة مدنية       إن، قالت مصادر محلية     أخرىمن جهة   
وقالت مصادر حقوقية للحياة ان الشرطي محمد ابو راشـد          .  فأصابوه بجروح متوسطة   أمسمدينة غزة صباح    
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 النار علـى    إطالق أناعتقادها   المصادر ذاتها عن     وأعربت.  النار عليه  إطالقاصيب بجروح متوسطة جراء     
  . العائالت في جباليا البلدإحدى خالفات عائلية مع إطار راشد جاء في أبو
  

   قذرة وضغوط نفسية وجسدية وحوار سياسيزنازين: وزراء في سجون اسرائيلال .16
تفـع   زنزانة صغيرة، أرضيتها تتسع ألربع فرشات متالصقة، وعند نهاية الفرشـات ير            : محمد يونس  ،رام اهللا 

الفرشات قديمة، ومشبعة بالقـذارة،     .  يستخدم كمرحاض  األرضجدار صغير بعلو نصف متر ليفصل ثقبا في         
هـذا   .لون الجدران رمادي، والضوء باهت على نحو يبعث في النفس كآبـة دائمـة             . وتنبعث منها رائحة نتنة   

وهـذه  . تقال استمر شـهراً    الوزير المهندس وصفي قبها بعد اع      أمسوصف للزنزانة التي خرج منها أول من        
ويقول وصفي قبهـا انـه وزمـالءه         .الزنزانة مشابهة لتلك التي يقبع فيها خمسة آخرون من أعضاء الحكومة          

 العتقالهم من شقق فندقية يشغلونها مع عائالتهم        األولىخضعوا لمضايقات وضغط نفسي وجسدي منذ الساعات        
، وعصبوا عيوننا ساعة اعتقالنا، ثم اقتادونا الى مقر عسكري          اوأرجلن أيديناقيدوا  : وأوضح. في مدينة رام اهللا   

وبعد ذلك نقلونـا    .  لمدة خمس ساعات   األرض على   أجلسوناوهناك  ) المجاورة لرام اهللا  (في مستوطنة بيت إيل     
 التحقيق فـي سـجون   أقسام إلى، ثم نقلونا أسبوعين سجن يسمى عوفر، وهناك وضعونا في الزنازين لمدة          إلى

 إلـى يقتاد المعتقل من زنزانته عند السابعة صـباحا         : في تلك المراكز يجري التحقيق على هذا النحو        .مختلفة
 ال ظهر له حتى الخامسة مساء، ومن        إسمنتيمكتب التحقيق، وهناك يوضع مقيد اليدين والرجلين على كرسي          

ويقول المهنـدس    .ذا من جديد   كرسي العذاب ه   إلى مكتب المحقق الذي يستجوبه، ثم يعيده        إلىحين آلخر ينقل    
حققوا معي حول عضويتي في حماس، وحول تمويل جمعيات خيرية فـي منطقـة جنـين، وحـول                  : وصفي

 وزير في   أننيكان ردي طوال فترة التحقيق      : ويضيف.  فيها تحريضاً على العنف    إنتصريحات صحافية قالوا    
 يخـاطبوني   أناطلب من ضباط المخـابرات      وكنت  .  تعاملني باحترام  أنحكومة مستقلة، ويجب على اسرائيل      

وبعد أحد عشر يوماً من التحقيق قرر        .بـلقب معالي الوزير وليس باسمي الشخصي وهو ما كان يثير جنونهم          
 ممثل النيابة حـاول     إنوقال قبها    . قبها لعدم وجود اتهامات مكتوبة ضده      إطالق أمس من   أولقاض عسكري   

العضوية في تنظيم ارهابي، والحـصول علـى        : م يقر فيها بثالث تهم هي      على التوقيع على الئحة اتها     إجباره
وأبدى قبها شكوكه    .، وتقديم خدمات لتنظيم ارهابي، وهو ما رفضته بالمطلق        )وزير (إرهابيوظيفة في تنظيم    

بعد : وقال.  كتلة االصالح والتغيير   إلىبوجود نية لدى اسرائيل لمحاكمة باقي الوزراء والنواب بتهمة االنتماء           
 عيشة وفخري تركمان تولدت لدي شكوك بوجود نية لديهم لمحاكمة الزمالء            أبو سراحي وزميلي سمير     إطالق

 لنا في التحقيق ان هذه الكتلة غيـر شـرعية           أوضحوافقد  .  والتغيير اإلصالحالباقين على خلفية انتمائهم لكتلة      
الجانب االسرائيلي حرص على فتح حوار غير        للتحقيق، إال أن     وإخضاعهمورغم اعتقالهم    .الرتباطها بحماس 

 أنوذكـر قبهـا      . للحركة في الضفة   األولمكشوف مع هؤالء الوزراء والنواب الذين يمثلون الصف القيادي          
موظفين حكوميين اسرائيليين كباراً، لم يكشفوا هويتهم، اجروا مع المعتقلـين حـوارات طويلـة ذات طـابع                  

 هناك  إن السجن تستدعينا قائلة     إدارةكانت  : وأضاف. حركة وفرص تغييرها  استكشافي حول المواقف الحالية لل    
 مسؤولون حكوميون، لكنهم ال يريدون      إنهمباحثين اسرائيليين يودون مقابلتنا، وعندما كانوا يتحدثون، كنا نفهم          

 . عن هويتهم في هذه المرحلةاإلفصاح
  3/8/2006الحياة 

  
  والوزراء ترط ذلك باإلفراج عن النواب فتح تطالب بحكومة وحدة وطنية وحماس تش .17

طالبت فتح بضرورة العمل من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع وقت ممكن ليكون هنـاك                : ألفت حداد 
 تشكيل حكومـة الوحـدة      إنوقال نبيل شعث عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح           .قرار موحد بين الجميع   

لى ضغط أمريكي ودولي ولكن لألسف األمريكان ضغطهم المستمر         يتطلب قرار إسرائيلي وهذا القرار يحتاج إ      
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وعبر عن أمله أن تغير التطورات الجارية من مـوقفهم وإذا حـدث             . لدعم إسرائيل وليس الخروج من المأزق     
 وصوال إلى إقامة دولة فلسطينية وعندها يمكـن تخفيـف           أسرىيمكن الوصول إلى وقف نار متبادل ومبادلة        

وكان إسماعيل هنية قال انه لن يتم        .التي تواجه شعبنا واستعادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية       اآلالم والمأساة   
بحث موضوع حكومة الوحدة الوطنية إال بعد إطالق سراح كل النواب والـوزراء المعتقلـين فـي الـسجون                   

ن التهدئة ثـم إطـالق      اإلسرائيلية ، وأوضح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازى حمد أنه لو جرى نوع م             
سراح النواب والوزراء وحل قضية الجندي فان األجواء ستكون مناسبة وايجابية للبدء في تشكيل هذه الحكومة                

  أو التفاوض حولها  
2/8/2006 48عرب   

  
  وتواصل إطالق الصواريخ دبابات 4المقاومة تعطب  .18
شتبكت مع قوة إسرائيلية اقتحمت بلـدة قباطيـة         أعلنت لجان المقاومة الشعبية أنها ا      :وكاالت،   رائد الفي  ،غزة

تجدد القصف الصاروخي من جانب الفصائل الفلسطينية علـى المـستعمرات           و . دبابات 4قرب جنين وعطلت    
حيث أصاب صاروخان مطوران محطة الكهرباء اإلسرائيلية في عسقالن ودمراها حـسب بيـان               اإلسرائيلية

   .روح وفق اعتراف إسرائيلوأصيب أحد المستوطنين بج. لسرايا القدس
3/8/2006الخليج اإلماراتية   

  
  ال يمكن الذهاب للمؤتمر السادس لفتح دون االنتهاء من المؤتمرات الداخلية: اإلفرنجي .19

أكد عبد اهللا اإلفرنجي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول مكتب التعبئة والتنظيم فـي               :  وفا ،دير البلح 
ب للمؤتمر السادس للحركة، إال بعد االنتهاء بالطريقة الديمقراطية وبنجاح المـؤتمرات            غزة، أنه ال يمكن الذها    

وقال خالل كلمته االفتتاحية للمؤتمر الرابع لمنطقة الشهيد سعد صايل  في ديـر               .الداخلية في المناطق واألقاليم   
 اآلن ونقوم بتعيين لجان المناطق      إما أن يبقى التنظيم على ما هو      ف. البلح في القطاع نحن اآلن أمام عدة خيارات       

واألقاليم، وهذا يقودنا إلى التناقض وعدم نهوض الحركة، وإما بالطريقة الديمقراطية وهي قيام أعضاء الحركة               
باختيار من يمثلهم في مناطقهم وأقاليمهم، وصوالً إلى من يمثل الحركة في المجلس الثوري واللجنة المركزيـة                 

صحيحة التي تعمل على تفعيل حركة فتح وإعادة البريق واللمعان لها فـي الـشارع               وهي الطريقة السليمة وال   
الفلسطيني، والتي نحن اآلن بصددها من خالل هذه المؤتمرات االيجابية التي عقدت خالل األيام الماضية ومن                

لوسـطى وبغـزة،    وأشار إلى المؤتمرات الداخلية التي عقدت باأليام الماضية في المنطقة ا           .خالل هذا المؤتمر  
والتي أفرزت قيادات شابة قادرة على تحمل المسؤولية القيادية فضالً على أنهم من خيرة حـاملي الـشهادات                  
الجامعية ولهم مكانة مرموقة وسمعة طيبة في المجتمع، وهذا ما تسعى إليه الحركة من خالل مؤتمراتها وهـو                  

قدرة على مخاطبة الجماهير ومخاطبة أبنـاء الحركـة         وصول األكفأ واألفضل على كافة المستويات بما فيها ال        
  .وأنصارها

3/8/2006األيام الفلسطينية   
 

   الفلسطينيةالمولوي يستقبل وفد القوى  .20
 فيصل مولوي وفد تحالف القوى الفلسطينية في لبنان الذي ضم ابو حسن         اإلسالميةاستقبل األمين العام للجماعة     

جبهـة  (ومحمد ياسين   ) النضال الشعبي (وأبو خالد الشمال    )  االنتفاضة فتح(وأبو فادي حماد    ) الصاعقة(غازي  
الجهـاد  (وعلـي أبـو شـاهين       ) القيادة العامـة  (ورامز مصطفى   ) حماس(وعلي بركة   ) التحرير الفلسطينية 

 إلىوقد أبلغ الوفد تقدير القوى الفلسطينية لمواقف الجماعة في األزمة ورفضها مجيء قوات دولية                ).االسالمي
 اإلسالمية الوفد تضامنه مع الجماعة       وأعلن . الفتنة المذهبية وتوحيد األمة حول المقاومة      إطفاءنوب وسعيها   الج
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 وشكر مولوي الوفـد الفلـسطيني وأكـد أن         .وتأكيده وحدة المواجهة ضد العدو الصهيوني في فلسطين ولبنان        
ك في المفاوضات وأن لبنان موحـد  المقاومة لن تدع العدو يحقق على األرض ما يجعله يفرض شروطه بعد ذل            

 باالرتفاع إلى مستوى المسؤولية وباتخاذ موقف جريء        واإلسالميةوطالب الدول العربية    . في مواجهة العدوان  
  .ضد العدوان الصهيوني والغطرسة األميركية

  3/8/2006المستقبل 
 

  تمديد اعتقال احد قادة الجهاد محمد فارس جرادات بعد انتهاء محكوميته  .21
 اإلسالمي عن القيادي البارز في حركة الجهاد        اإلفراج أمسرفضت السلطات االسرائيلية    : علي سمودي ،  نينج

 القرار التعسفي الصادر    أن المحامي فريد هواش الذي رأى        وأفاد .محمد فارس جرادات رغم انتهاء محكوميته       
وناشدت عائلـة جـرادات   . هام جديدة بحقه النيابة العسكرية لتقديم الئحة ات   إلىبحق جرادات هو تمهيد لتحويله      

   . عنهلإلفراج والدولية التدخل والضغط على سلطات االحتالل اإلنسانيةالمؤسسات 
3/8/2006القدس الفلسطينية   

 
  أجهزة األمن تمنع أعضاء الكنيست العرب من دخول البلدات اليهودية .22

 جميع أعضاء الكنيست من األحزاب العربية       ىإلتوجه ضابط األمن في الكنيست االسرائيلي بنصيحة        : تل أبيب 
 تصريحاتهم في الكنيست وردود الفعل      إنوقال لهم   .  البلدات والمدن اليهودية   إلىأن ال يدخلوا في األيام المقبلة       

. العنيفة عليها من نواب اليمين االسرائيليين والصحافة االسرائيلية تثير الشبهات بأن هناك نية لالعتداء علـيهم               
وقد وضع الكنيست حراسة على جميع النـواب، لكنـه خـصص أمـس               .وب منهم أن يتصرفوا بحذر    والمطل

  . حارسين للنائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، بسبب الخطر الزائد عليه هو بالذات
  3/8/2006الشرق األوسط 

  
   من الصالة في األقصى المتطرفينالشرطة اإلسرائيلية تمنع اليهود  .23
ثر الزيارة االستفزازية ألرييـل شـارون       أتجنبا لتكرار المواجهات الدموية التي وقعت       :  نظير مجلي  ،أبيبتل  

 بعـد  ، أمـس ،، أعلنت الشرطة االسرائيلية2000 في سبتمبر األقصى انتفاضة إلى التي قادت    األقصىللمسجد  
هدم األقصى تمهيدا لبنـاء الهيكـل       تجند آالف الفلسطينيين للوقوف في وجه المستوطنين المتطرفين المنادين ب         

وقـال  .  الصالة في باحة الحرم المقدسي الشريف      إقامة ستمنع المتطرفين من     أنهااليهودي المزعوم في مكانه،     
 قرار المنع، رغم حكم المحكمة العليا الذي حصل عليه المتطرفون، جاء في أعقاب تقويمـات                أنبيان للشرطة   

  . الشغب والصدامات الداميةإثارةي المكان ستتسبب في  الصالة اليهودية فإقامة إنتقول 
  3/8/2006الشرق األوسط 

  
   أسبوعياالحرب تكلف االقتصاد االسرائيلي مليار شيكل  .24

 الحرب تكلف االقتصاد ما     إن أمس، ،قال محافظ بنك اسرائيل ستانلي فيشر     :  رويترز –القدس المحتلة، بيروت  
وقال فيشر في مـؤتمر      .ةالمائ في   0,6فع العجز في الميزانية بنسبة       ستر وأنها أسبوعيال  ك مليار شي  إلىيصل  

 0,9 إلـى  0,7 الضرر المباشر الذي سيعود على االقتصاد بسبب الحرب في الشمال سيتراوح بين              إنصحفي  
  . مع مرور شهر على بدء االقتتالاإلجمالي من الناتج المحلي ةالمائفي 

  3/8/2006الدستور 
  



 

 13

  
  يات عملية سياسية ستجلب وقفا إلطالق النار بشروط مختلفةنحن في بدا: أولمرت .25

 الحرب التي أطلقها ضد لبنان على ما فيها مـن  أنأمس، ، أعلن رئيس الوزراء االسرائيلي: تل أبيب ـ لندن 
تدمير وتقتيل ستكون درسا اسرائيليا للفلسطينيين يتعلمون منه أن ال يطلقوا الصواريخ على اسرائيل من الضفة                

ن القصف  إوقال أولمرت    . ينفذ خطته لالنسحاب من طرف واحد المعروفة باسم خطة االنطواء          أنية بعد   الغرب
 على أساس زعزعة أمن المـواطن       إستراتيجيتهماالسرائيلي يقصد تلقين الدرس ألولئك الذين يفكرون في بناء          

سوف يعطي دفعة قوية لخطته     ن النصر المؤكد الذي سيحققه جيشه        أ وأضاف. االسرائيلي وتشويش الحياة عليه   
 معظم المستوطنات اليهودية وهذا بدوره سوف يخلق أجـواء          وإخالءالسياسية في االنسحاب من الضفة الغربية       

ن اسرائيل في بدايات عملية سياسية ستجلب في نهايـة المطـاف وقفـا              إوتابع اولمرت القول    . جديدة للمنطقة 
 دولة اسرائيل تربح الحرب وهي تحقق انجازات هائلة         أند على   وشد.  النار بشروط مختلفة عن السابق     إلطالق

  . ربما غير مسبوقة
  3/8/2006الشرق األوسط 

  
  إسرائيل لن توقف الحرب في جنوب لبنان ما لم يتم نشر قوة دولية : أولمرت .26

وقف الحرب   قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية إن إسرائيل لن ت        ، نشر أمس األربعاء   ،ب.في لقاء مع وكالة أنباء أ     
بحيث تتمكن من تنفيذ قـرار مجلـس األمـن          . في جنوب لبنان ما لم يتم نشر قوة دولية تمتلك صالحية وقوة           

ن البنية التحتية لحزب اهللا دمرت بالكامـل فـي          أ أولمرت    وأضاف . الداعي إلى تجريد سالح حزب اهللا      1559
هللا، وتم تهجير كل السكان الـداعمين        موقع عسكري لحزب ا    700أكثر من    وتم تدمير . أعقاب عمليات الجيش  

  .لحزب اهللا من أماكن سكناهم
  3/8/2006 48عرب 

 
  اللوبي اليهودي يحذر من تحرك كتائب شهداء األقصى داخل أميركا    .27

 وهو أحد أكثـر     ،قال رئيس مؤتمر قادة المنظمات اليهودية األميركية مالكولم هوينلين        :  أحمد كامل  -نيويورك
 إن المسؤولين عن شبكة أمن الجالية اتصلوا بأجهزة األمن وأريد أن أؤكـد              ،لواليات المتحدة الرجال نفوذاً في ا   

أن الجميع يقظون للتهديدات الجديدة التي عرفنا بها قبل أيام ونحن نعمل مع األجهزة الحكومية لتحديد ما ينبغي                  
لى كـل  إن هذا نداء    صى يقول إ   صدر عن كتائب شهداء األق     بيانجاء هذا التصريح نتجة      .اتخاذه من إجراءات  
 إن عليكم التركيز على اختطاف الجنود والمدنيين داخل أرضنا المحتلة، وإذا لم يفرج العدو               .المقاتلين في وطننا  

   .عن أسرانا فإن الصهاينة خارج فلسطين سيصبحون هدفاً سهالً لمقاتلينا
  3/8/2006االتحاد االماراتية 

  
   حتى االثنين؟ األقلقتا على هل نملك و:  يسأل حالوتساولمرت .28

 واشنطن، حليفهـا    أنكثفت اسرائيل عملياتها العسكرية خشية نفاد الوقت المتاح لها، ال سيما            :  اف ب  -القدس
ويقلـق عامـل الوقـت الـضاغط         . على ضرورة وضح حد سريع للهجوم      األولىالرئيسي، باتت تشدد للمرة     

 النـار   إطالق تجاوز قرار محتمل بوقف      إمكانهم لن يكون في     أنهبالمسؤولين االسرائيليين الذين يبدون مقتنعين      
  . الدولياألمنيصدر عن مجلس 

 حـالوتس   إلىونشرت صحيفة هآرتس االسرائيلية صورة عن ورقة كتب عليها على عجل اولمرت، متوجها               
بير من جهتـه  وقال مسؤول حكومي ك .األمن حتى االثنين، موعد انعقاد مجلس       األقلوفيها هل نملك وقتا على      

 اسرائيل، يقاس بساعات القتال، ال في الكيلومترات التي تسجل فيها عمليـات             إلى نجاح هذه الحرب بالنسبة      أن
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كبـر  أ نسجل   أنعلينا  أنه   المسؤول رافضا الكشف عن اسمه       وأضاف. توغل عسكرية داخل االراضي اللبنانية    
  .عدد من النقاط الممكنة ضد حزب اهللا بحلول االثنين

  3/8/2006ستور الد
  

  وهزمنا  .. انتصروا: محللون إسرائيليون .29
 فـي   أهدافهامع دخول الحرب العدوانية اإلسرائيلية على لبنان أسبوعها الرابع من دون تحقيق              :القدس المحتلة 

 السياسي، بدأت تتصاعد داخل الكيان الصهيوني انتقادات من داخل الجيش نفـسه علـى               أوالميدانين العسكري   
نها على الميـدان هـي غيـر        أالتي تدار بها هذه الحرب، والتي يرى بعض االعالميين االسرائيليين           الطريقة  

ويـذهب النقـد لـدى     .عالم ايهود اولمرت ووزير حربه وقادته العـسكريون الحرب التي يتحدث عنها في اإل    
لـى  إاالجتماعي، ويردونها   لى حالة البلبلة التي بدأت تهز الجسم السياسي واالقتصادي          إالمحللين االسرائيليين   

 هذه الحرب هي من     أنعدم االستعداد المالئم لهذه الحرب والنجرار الحكومة وراء الجيش، فيما يرى بعضهم             
ن إسرائيل هزمت فيها، ويقولون إن المسألة أصبحت مسألة وقـت حتـى تبـدأ               إأكثر حروب اسرائيل فشال، و    

ما ينتظر اإلسرائيليين، فيما ال تزال صـواريخ حـزب اهللا            يمنع   أنقصص المعاذير، والتي ال يمكن ألي منها        
  . عمق جنوبهاإلىتتقدم أكثر فأكثر من شمال فلسطين المحتلة 

  3/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  !!  لم نعلم: نتائج تحقيق الجيش اإلسرائيلي مع نفسه حول مجزرة قانا .30
ت النتائج على أن قصف المبنى في قرية قانا جاء          ، دل نفسهفي إطار التحقيق الذي أجراه الجيش اإلسرائيلي مع         

بناءاً على فرضية قوات الجيش بأنه لم يكن هناك أحد من المدنيين في المبنى، وأن الجيش اإلسـرائيلي كـان                    
وبحسب نتائج تحقيق الجـيش مـع نفـسه، والتـي           . يعتقد أن المبنى قد تم استخدامه من قبل مقاتلي حزب اهللا          

جاء أنه لو كانت هناك معلومات لدى الجيش         ركان الجيش ووزير األمن، األربعاء،    عرضت على رئيس هيئة أ    
  .بوجود مدنيين في المكان، ما كان سيقوم بقصف المبنى

  3/8/2006 48عرب 
  

  إسرائيل تطالب السنيورة بمعاهدة   .31
ستثمار العدوان  أعربت إسرائيل والواليات المتحدة عن رغبتهما با       : وكاالت -بيروت، القدس المحتلة، واشنطن   

وفي تصريحات له فـي واشـنطن       . لى معاهدة سالم وعالقات طبيعية    إاإلسرائيلي المتواصل على لبنان لجره      
 زعـم نائـب     ،أعقبت لقاءيه مع مستشار الرئيس األمريكي لشؤون األمن القومي ووزيرة الخارجية األمريكية           

 اللبنانية الضعيف حسب وصفه، التحدث عن       رئيس الوزراء اإلسرائيلي شيمون بيريز أن على رئيس الحكومة        
 موضوع مـزارع شـبعا      أنأضاف  وإبرام معاهدة سالم مع إسرائيل بدال من الحديث عن تشكيل لجان هدنة،             

وعمد بيريز في زيارته الحالية للواليات المتحـدة إلـى القيـام            . سيكون آخر القضايا التي سيتم طرحها للبحث      
عالم األمريكي، وادعى أن القوات اإلسرائيلية في عدوانها المتواصل على          بنشاط دعائي مكشوف في وسائل اإل     

من صواريخ حزب اهللا الذي على الجيش اللبناني أن يدافع عن بلده من              % 80 أسابيع دمرت نحو     3لبنان منذ   
على لبنـان حربـا دينيـة، وأعـرب          وبث بيريز في تصريحاته أقواال تعتبر العدوان اإلسرائيلي        .هذا الحزب 

مراقبون عن مخاوفهم من أن تنجح إسرائيل، وبمساندة من واشنطن ولندن، في إعادة إشعال الحرب األهلية في                 
  . لبنان، وإذكاء الخالفات الطائفية

  3/8/2006الخليج اإلماراتية 
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   األقصى  تدنيساستنفار فلسطيني يحبط  .32
دية متطرفة تسمي نفسها أمناء جبـل       قررت شرطة االحتالل في القدس منع جماعة يهو        :وكاالت،  غزة، نابلس 

الهيكل من زيارة باحة الحرم القدسي الشريف في القدس الشرقية اليوم الخميس، وذلك عشية استنفار فلسطيني                
وقوبل قرار المحكمة باسـتنفار     . واسع لصد اليهود المتطرفين الذين سمحت لهم المحكمة بتدنيس الحرم القدسي          

 فلسطينيون في   مسئولونوحذر  . تداء الجديد على أولى القبلتين وثالث الحرمين      فلسطيني عام لمواجهة هذا االع    
 إلـى  المتطرفين على دخول الحرم القدسي، ما قد يـؤدي           إقدامالسلطة، وفي القدس سلطات االحتالل من مغبة        

  .انفجار انتفاضة ثالثة
  3/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
  ربأطفال غزة يتعرضون ألربعة أضعاف صدمات الح .33
 في المائة من أطفال غزة يوميا لمصائب الحرب وويالتها، وفقا ألول دراسة علميـة مـن                 98يتعرض  : لندن

 الـذين   األطفـال  أطفال القطاع، طالبت بإنهاء العنف الموجه ضد هؤالء          أحوالنوعها في العالم أجريت على      
ة ماجستير في جامعة كـوينز      وقالت الدراسة التي قدمت كأطروح    . يواجهون كل يوم صدمات الحرب المزمنة     

 غازات القنابل المسيلة للدموع، كما شاهدوا بـأم  إلىفي كنغستون في اونتاريو، إن غالبية أطفال غزة تعرضوا  
كما أصـيب الكثيـر     .  الهدم وعمليات إطالق النار والقتال والتفجيرات      أوأعينهم بيوتهم وهي تتعرض للتفتيش      

وأشـارت   . بسبب الحرب المتواصلة والمستعرة على مـدى أجيـال          تعرضوا للتعذيب، وذلك   أومنهم بجراح   
 أن الطفـل المـصاب      إلـى الدراسة التي أجراها جون برينغل الباحث في صحة المجتمع واألوبئة في الجامعة             

 بأربع مرات لمشاكل نفسية، بينما يصاب آخر بالتعرض للضرب الشديد           أكثربضربة شديدة في رأسه يتعرض      
 الذين شاهدوا عمليات القتـل فيـصابون بـالتوتر النـاجم عـن              أما. ا لحالة تشتت التركيز   بنفس النسبة تقريب  

 األطفـال  أنيـذكر   . ويشهد أطفال المخيمات خمس مرات أكثر من نظرائهم عمليات تثير صدمتهم          . الصدمات
  . في المائة من سكان غزة47يشكلون 

  3/8/2006الشرق األوسط 
  

  لرئيسي في رام اهللا  إطالق اسم بنت جبيل على الشارع ا .34
 أهالي مدينة رام اهللا الفلسطينية أمس اسم بنت جبيل على الـشارع الرئيـسي               أطلقفي مبادرة شعبية    : ب.ف.ا

 تم تعليق اسم بنت جبيل على جدران بناية         إنوما  . لمدينتهم، التي أصبحت بالنسبة لهم رمزا للصمود والمقاومة       
وقال محمد جرادات وهو    . الصيحات وهتافات التأييد والتصفيق   في شارع كان يطلق عليه اسم ركب حتى علت          

احد المشاركين في الفعالية إن تسمية الشارع بهذا االسم هو اقل شيء نقدمه تقديرا للمقاومة اللبنانية وضـحايا                  
  . إرهاب إسرائيل ضد المدنيين

 3/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على غزة    .35
 مبنيين في قطاع    أمسقال الجيش االسرائيلي إن طائراته قصفت في وقت مبكر          : تحاد ووكاالت األنباء   اال ،غزة

 فلسطينية إن أحد    أمنية وقالت مصادر    .أسلحةغزة بزعم استخدامهما من قبل فصائل فلسطينية لتخزين وتهريب          
 أمنيـة  وقالت مصادر    .ماسالمبنيين اللذين دمرا في القصف هو منزل في وسط غزة مملوك لعنصر بحركة ح             

  . بأربعة صواريخأصيبفلسطينية إن المبنى الثاني ويقع غربي مدينة غزة 
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 ودمرت العديد من القـوارب      أمس كما أطلقت طائرات إسرائيلية صواريخ على قوارب في ميناء غزة صباح            
  .التي كانت راسية في الميناء وألحقت بها أضرارا بالغة

  3/8/2006تحاد اإلماراتية اال
  

  فلسطينياً قتلوا الشهر الماضي برصاص وقذائف وصواريخ اسرائيل 177  .36
 فلسطينيا استشهدوا برصـاص وشـظايا       177 أن أمس وزير الصحة الفلسطينية الدكتور باسم نعيم        أعلن: غزة

 عامـا،   18 طفال اقـل مـن       44قذائف وصواريخ قوات االحتالل االسرائيلي خالل الشهر الماضي من بينهم           
 من الـشهداء وصـلت      23عاماً، وان جثامين    18 طفال اقل من     330 آخرين، من بينهم     آلف من   أكثر وأصيب
 من بين الـشهداء والجرحـى       أن في غزة    أمس أصدره نعيم في بيان      وأضاف . المستشفيات إلى ممزقة   أشالء
ـ  وأشار. أعوام وأربعة بين ثالثة أشهر     أعمارهم جريحا تتراوح    23 ثالثة شهداء و   األطفال  20 استـشهاد    ىإل

  . امرأة وطفلة بجروح متفاوتة90 نحو أصيب عاما، فيما 18 عن أعمارهنى، من بينهن عشر طفالت تقل نثا
  3/8/2006الحياة 

  
  حملة إلكترونية لنصرة األسرى في السجون االسرائيلية .37
يين والعرب   أطلق نشطاء فلسطينيون وعرب حملة الكترونية لمناصرة األسرى الفلسطين         :الوطن للصحافة ،غزة

في سجون االحتالل اإلسرائيلي بهدف تعريف قادة العالم والمنظمات المعنية بقضيتهم ومعاناتهم للعمل لإلفراج              
وأنشأ النشطاء بالتعاون مـع مؤسـسة        .عنهم مقابل جنود االحتالل األسرى لدى المقاومة الفلسطينية واللبنانية        

راهم مقابل أسرانا تشرح فيها قضية األسرى وتدعو رواد         صابرون صفحة الكترونية على االنترنت بعنوان أس      
 دوله ومنظمة عالمية تدعوهم للعمـل       200شبكة اإلنترنت إلرسال رسالة باللغة العربية واالنجليزية ألكثر من          

   .عمل على نشر موقع الحملة، كما تدعوهم للعلى نصر األسرى الفلسطينيين وتشرح معاناتهم
  3/8/2006القدس الفلسطينية 

  
  داريلى االعتقال اإلإنصار السجين في بيت لحم أتحويل مدير جمعية  .38

ن السلطات االسرائيلية حولت مدير الجمعيـة       ألى  إحالم حداد،   أنصار السجين   أفادت محامية جمعية    أ: رام اهللا 
 وطالبت الجمعيـة فـي     .ية تهمة أ شهور دون توجيه     6داري وذلك لمدة    في بيت لحم احمد موسى لالعتقال اإل      

ن هـذا  أجـراء بحقـه سـيما و    فراج الفوري عن مديرها احمد موسى مستنكرة هذا اإل        مس باإل أبيان لها ظهر    
  .طار التشويش على الجمعية وكادرهاإجراء يندرج في اإل

  3/8/2006القدس الفلسطينية 
  

   ألف فلسطيني15طالق مشروع لتشغيل إ .39
لى تشغيل  إطالق مشروع يهدف    ،عن إ عمل بالنيابة أعلن وزير النقل والمواصالت، وزير ال     :  فتحي صباح  ،غزة
يستمر مدة سـتة أشـهر قابلـة    حيث مئة يوم ويوم بتمويل ائتالف الخير،        ألف فلسطيني تحت عنوان    15نحو  

 .للتمديد لفترات أخرى
  3/8/2006الحياة 

  
   بيروت للتضامن فيسبانيا أ وواألردنوزراء خارجية مصر  .40
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 تحركا دبلوماسيا ملحوظا فالتقى فيهـا وزراء خارجيـة          هدت، أمس،  أن بيروت ش   3/8/2006السفير  نشرت  
 محادثات الوزراء الثالثة مـع الرؤسـاء        أنوعلم  . ، أبو الغيط والخطيب وموراتينوس     واسبانيا واألردنمصر  
 القـوات    هما  ونبيه بري وفؤاد السنيورة تمحورت حول موضوعين رئيسيين        ،لم يزره موراتينوس  ، الذي   لحود

وذكرت مـصادر   .  لوزراء الخارجية العرب في بيروت     طارئ عقد اجتماع    وإمكانبيعتها ومهمتها،   الدولية وط 
 حملت رسالة دعم وتأييد للنقاط السبع التـي طرحتهـا           واألردني زيارة الوزيرين المصري     أنرئاسة الحكومة   
 إذ من احتمال،    أكثر غيطأبو ال والحظ المراقبون في كالم     .  مبادرة معينة  أي يكونا قد طرحا     أنالحكومة، ونفت   

 تكون هذه   أن تعزيز قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، ولم يرفض البحث في قوات دولية جديدة، مشددا على                 أيد
 وزير  أن إلىيشار  .  النار بات قريبا جدا    إطالق وقف   أن الغيط   أبوورأى  .  الدولي األمنالقوة بقرار من مجلس     

ن هناك مشاورات تجري حاليـا لعقـد        أ ، خالل مؤتمر صحافي   أمس أعلن،الخارجية السعودي سعود الفيصل     
 حـول   األميركيةنختلف والسياسة   وقال أننا   . قرب وقت ممكن  أاجتماع لوزراء الخارجية العرب في لبنان في        

مـن  . األساسية األميركية والمبادئ محير وال يتماشى بأنه الرافض األميركي واصفا الموقف    وقف إطالق النار  
وتـزامن  . ال حّل عسكري ألزمة الشرق األوسط، بل هناك حل سياسي فقـط           قال موراتينوس أنه    جهة أخرى   

 بين المعلم ونظيره األلماني وجرى خالله       أمس، ،وجود موراتينوس في دمشق مع االتصال الهاتفي الذي جرى        
 فـي ان الوضـع     بروكسل بش  في عقد   الذي األوروبياطالع المعلم على نتائج اجتماع وزراء خارجية االتحاد         

 . لبنان
سئل عن رأيه في    رد الخطيب حينما    عن مراسلها في بيروت سعد الياس        3/8/2006القدس العربي   وأضافت  

 لبنان دفع فـي الـسابق ثمنـاً          أن رفض إيران وسورية للنقاط السبع التي اتفقت عليها الحكومة اللبنانية فأجاب          
األولويـة  وأضاف أن   . إلنصاف أن يستمر في دفع هذا الثمن      باهظاً للتعقيدات التي شهدتها المنطقة ومن غير ا       

  . يجب أن تكون لوقف ما يتعرض له لبنان بصورة فورية ومطلقة
  

   بين السعودية وقطر حول االزمة اللبنانيةعلنيتالسن  .41
 اللبنانيـة   األزمـة  عبر القنوات الفضائية حول      أمس، ،في سابقة نادرة، تالسنت السعودية وقطر رسميا       :لندن

 عالقات  إقامةوانتقد وزير الخارجية السعودي قطر لعدم استشارتها الدول العربية قبل            .والعالقات مع اسرائيل  
 انتقادات من وزير الخارجية القطري الذي كان انتقد مشاركة عدة           ىوكان الفيصل يرد عل   . تجارية مع اسرائيل  

 الـوزير   وأكـد .تشاور مع باقي الدول العربيةدول عربية، بينها السعودية، في اجتماع روما حول لبنان بدون       
ـ       واإلسالمية بعض الدول العربية     أنالقطري صحة ما يزعمه اولمرت من         ى تتصل باسـرائيل وتـشجعها عل
 كانت تلك الدول خليجية، في ما       إذا يحدد ما    أنورفض الوزير القطري     .االستمرار في الحرب ضد حزب اهللا     

 قطـر بعكـس     أن إلى الوزير    وأشار . حزب اهللا في بداية العدوان     أدانتانت   السعودية التي ك   إلىاعتبر تلميحا   
 استعداد قطر لقطع العالقات مع اسرائيل       وأكد ال تقيم عالقات سرية مع اسرائيل،        ىخربعض الدول العربية األ   

  . عربي موحد يشمل الجميعإجراء إطارفي 
  3/8/2006القدس العربي 

 
  وش العربية لوقف العدوانخوان يطالبون بتحرك الجي اإل:مصر .42

 المـسلمين   اإلخوان جماعة   وةدع :حسام ابو طالب   القاهرة عن مراسلها في     3/8/2006القدس العربي   نشرت  
 اسـرائيل   إلجبـار  الشعوب   أموال لتحريك الجيوش التي تملكها وتنفق عليها من         واإلسالميةالحكومات العربية   

  .ي لبنان وقف الحرب البربرية التي تستهدف كل شيء فىعل
المرشد العام لجماعة اإلخوان في     أن   :عن مراسلها في القاهرة عبده زينة      3/8/2006 الشرق األوسط    وأضافت
 لمساندة ودعم المقاومة بكل صورها، في لبنان وفلسطين، وخص في ذلك حركتي حماس والجهـاد                دعامصر  
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 .لرسمي العربي ووصفه بأنـه مـذل ومخـز         فيما انتقد الموقف ا    ،سالمي الفلسطينيتين، وحزب اهللا اللبناني    اإل
وطالب عاكف أعضاء اإلخوان أنصاره بإعداد أنفسهم لمجاهدة من وصفهم بالعصابات الصهيونية التي غرستها              
الصليبية الغربية في األراضي الفلسطينية، نيابةً عن القوى العظمى الغربية وعلى رأسـها الواليـات المتحـدة      

  .األميركية
  

   في قوة دولية تنتشر في لبنان  لن يشارك:األردن .43
ال حل  أنه   وأضاف.  لن تشارك في قوة دولية ترسل إلى لبنان        األردن أن   ، أمس ،أعلن العاهل األردني  : أ ف ب  

في الجنوب اللبناني من دون اتفاق مع الحكومة، وال حل في فلسطين من دون إعادة الحقوق، نحـن نـرفض                    
وحول رأيه حيال نجاح مشروع الشرق األوسط الجديد، قال         . حاديةاولمرت الهادفة إلى اتخاذ إجراءات أ     ط  خط
أي مشروع ال يستند إلى تطلعات الشعوب وحقها في تقرير مصيرها لن يرى طريقه إلى النور، إذا أردنـا                   إن  

ن يعم األمن في العراق ولبنان وتطبق       أشرق أوسط آمن ومستقر، علينا أن نعطي الفلسطينيين حقهم ودولتهم، و          
  . ت الشرعية الدوليةقرارا

. ن القضية ليست دينية، والموضوع ليس بين سـنة وشـيعة          إ قال الملك وحول الموقف من الشيعة وحزب اهللا       
م كل من   جرننحن حريصون على أشقائنا الشيعة حرصنا على أنفسنا و        . هنالك خالفات بين دول عربية وإيران     
   .يحاول زرع الفتنة بين السنة والشيعة

  3/8/2006راتية البيان اإلما
  

  سرائيل وأميركا اخامنئي يتوعد والرئيس اإليراني يتهم مجلس األمن  .44
 مقاومة الـذئب    إلى المسلمين   ، أمس ،منئيا علي خ  اإليرانية اإلسالمية للجمهورية   األعلىدعا المرشد   : طهران

 بتوجيه ضـربة    مياإلسال العالم   إلى ووعد في رسالة     األميركي، األكبرالصهيوني الوحشي وعدوان الشيطان     
 بأن فشل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في المطالبة بوقـف            ، أمس اإليراني،وصرح الرئيس   . إليهماساحقة  
  .  نار فوري في لبنان وصمة عار عليه، متهما الواليات المتحدة بالوقوف وراء هذا الفشلإطالق

  3/8/2006الشرق األوسط 
  

  يق دولية في جرائم الحرب االسرائيلية مجلس الجامعة يدعو لتشكيل لجنة تحق .45
أكد األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بأنه في حالة استمرار مجلس األمن الدولي على ما هو                 : القاهرة

عليه اآلن من عجز وشلل في مواجهة المجازر اإلسرائيلية فإن المجموعة العربية ستضطر إلى دعوة الجمعية                
 مجلس جامعة الدول العربية العدوان االسرائيلي الـسافر علـى            وأدان .بحث الموضوع العامة لألمم المتحدة و   

 بالوقف الفوري وغير المـشروط      ، وطالب  جرائم الحرب  إطارمجزرة قانا والتي تندرج في      وباألخص  لبنان،  
موقـف  لدعم لتقديم االبيان الختامي للمجلس    وأكد  . الطالق النار وانسحاب اسرائيل من جميع االراضي اللبنانية       

الحكومة اللبنانية المتمثل فى النقاط السبع التي طرحها رئيس الوزراء اللبناني وعلى النقاط الثالث التي طالـب                 
وطالب المجلس بسرعة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب التـي            . بها رئيس مجلس النواب اللبناني    

 المجموعة العربية في جنيف بدعوة مجلس حقوق االنـسان  ارتكبتها اسرائيل في لبنان، وفي نفس الوقت تكليف    
لعقد دورة طارئة لتناول الجوانب االنسانية لهذا العدوان ، وتحميل اسرائيل مسؤولية التعويض عـن الخـسائر                 

  .البشرية واالضرار المادية الناجمة عن عدوانها على لبنان
  3/8/2006الدستور 
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   بهم لبنان من دارفورىلمتحدة أول ااألممجنود : السودانيةالخارجية  .46
 جنـدي   ألف 24 تصريحات كوفي عنان التي طالب فيها بنحو         ىردت الحكومة السودانية بعنف عل    : الخرطوم

ـ     إن وزير الخارجية السوداني بالقول      ى في دارفور واكتف   األمنلحفظ    بهـا لبنـان لوقـف       ى هذه القـوات أول
  .  المتحدة في العالماالعتداءات االسرائيلية، ولتحسين صورة األمم

  3/8/2006القدس العربي 
   

  سفير دمشق في واشنطن يتوقع هجوماً إسرائيلياً ضد سورية  .47
 أي توقع عادل مصطفى السفير السوري في واشنطن أن تهاجم اسرائيل سورية فـي               : طلحة جبريل  -واشنطن

. لحرب ليشمل سورية مجرد خدعة     التصريحات المتكررة لالسرائيليين بعدم توسيع نطاق ا       أن إلىوقت، مشيراً   
 نحـن   وأضافالغيط من احتماالت توسيع نطاق الحرب،       أبو  وقال إنه يتفق تماماً مع المخاوف التي عبر عنها          

األمل ضعيف جداً    إن    يصدر مجلس األمن قراراً بوقف إطالق النار وقال        أنواستبعد   .أعلنا التعبئة لهذا السبب   
 نائـب   أنكشف مصطفى النقـاب عـن        و . قرار في هذا الشأن    أيقلة  متان على عر  مألن واشنطن ولندن مص   

 ساعدتهم في   ألنها لم تعد تثق باللبنانيين      األميركية اإلدارةبأن   الرئيس االميركي ديك تشيني أبلغ نصراهللا صفير      
 البرلمـان   إلـى  ينزعوا سالح حزب اهللا لكنهم بدالً من ذلك ادخلوا الحـزب             أنخروج سورية من لبنان مقابل      

  .والحكومة
  3/8/2006الشرق األوسط 

  
  إفالس والشرق األوسط الجديد..  وهمالعسكريالحل : جمال مبارك .48

انتقد األمين العام المساعد للسياسات بالحزب الوطني جمال مبارك الواليات المتحدة           : مشيرة أبوغالي  -القاهرة
، ووصف األفكار بشأن الـشرق      أهدافهاقق   العملية العسكرية التي تقوم بها اسرائيل لن تح        أنواسرائيل، مؤكدا   

 بالده تقف وراء    إنوقال  . األوسط الجديد بأنها إفالس ومحاولة لتغطية العجز عن التعامل مع المشاكل بالمنطقة           
 المقاومة مقاومة   أن إلىشعب لبنان من دون تفرقة بين طوائفه الدينية بغض النظر عمن يحمل السالح، مشيرا               

 فضح في كلمته األخيرة التي وجهها إلى األمة، عجز المجتمع الدولي عن وقف إطالق               واعتبر أن والده   .شعب
وانتقدا ما يتردد عن أن مصر تعقد صفقات أو أنها تسعى لعقد سالم خاص بها بعيدا عن الدول                  . النار في لبنان  

  . ن لفتح الجراح العربيةالوقت ليس متاحا اآلمضيفا أن العربية 
  3/8/2006الشرق األوسط  

  
  إلغاثة الشعب اللبناني  يتبرع بمليون دوالربنك كويتي .49

أعلن نائب رئيس المديرين العامين في بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر عن تبرع البنك بمبلـغ قـدره                   
  . الشعب اللبنانيإغاثةمليون دوالر أميركي إلى اللجنة الشعبية لجمع التبرعات بهدف 

  3/8/2006السياسة الكويتية 
  

  السفارة البريطانيةعلىحملة : حف البحرينص .50
شنت الصحافة البحرينية حملة إعالمية على السفارة البريطانية لدى المنامة بسبب محاولتها وضع قيود              : أ.ب.د

وذكرت صحيفة الوقت اليومية أن القائم بأعمال السفارة البريطانية         . على تغطية العدوان اإلسرائيلي على لبنان     
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أرسل خطابات لرؤساء تحرير الصحف البحرينية طالب فيها بعدم نـشر الـصور المروعـة               ستيفن هاريسون   
  . للدمار في لبنان

  3/8/2006البيان اإلماراتية 
   بوقف الناريلتزم وقد ال حزب اهللا سرطانا: كندا .51

سرطان والى انه من المرجح أال تلتزم ببنـود           وصف جماعة حزب اهللا بأنها     إلىهبت كندا   ذ:  رويترز ،اوتاوا
وفي عتب خجول وبشكل غير مباشر قال وزير الخارجية الكنـدي بيتـر             .  النار في المستقبل   إلطالقأي وقف   

ذهب وزير الخارجية    . المواطنين الكنديين  آالف إجالءاسرائيل قصف مطار بيروت فاقم مهمة         قرار إنماكاي  
وزاد على ذلك قائال حزب اهللا سـرطان فـي   .  بان حزب اهللا يحتجز لبنان رهينة      القول إلىالكندي بيتر ماكاي    

 لسنا متأكدين من يتحدث باسم حزب اهللا أو هل حتـى            : ومضى قائال  ،جسد لبنان يدمر االستقرار والديمقراطية    
  . النارإلطالقسيبدأون في تنفيذ ما عليهم من التزامات في وقف 

  3/8/2006الدستور 
  

   الثاني باالمم المتحدة النتقاده سياستها في لبنانالمسؤولامريكا توبخ  .52
 نمطـا   ى للـصحافيين نـر    األمريكيةقال شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية        :  رويترز ،واشنطن

وبصراحة فان    المتحدة جعل شغله الشاغل فيما يبدو توجيه انتقادات لدول أعضاء            باألمممزعجا لمسؤول كبير    
مارك   المتحدة لألمم العام   األمينوكانت انتقادات مكورماك لنائب      .غير موضعها ويجانبها الصواب   انتقاداته في   

 نتيجة اتهام األخير إدارة الرئيس بوش بعدم التصدي لالنتقادات الداخلية لألمم المتحـدة،              مالوتش براون جاءت  
    عسيراً وبأن سياسة الواليات المتحدة جعلت تشكيل قوة دولية من أجل لبنان أمراً

  3/8/2006القدس العربي 
 

  الهجوم االسرائيلي إلى السنيورة تنتقد رسالة: أعضاء في الكونغرس .53
 من مجلـس    عضاءأ ، أبدى  رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة     إلىي رسالة بعثوا بها      ف :هشام ملحم ،  واشنطن

شرية والمادية الضخمة في لبنان من      من جمهوريين وديموقراطيين، قلقهم العميق للخسائر الب      الشيوخ األمريكي   
 كان هنـاك لبنـان موحـد        إذا إال األوسط السالم لن يتحقق في الشرق       أنجراء الهجمات االسرائيلية، وأكدوا     

 واألمنية، وجددوا استعدادهم للدفع من اجل زيادة المساعدات االقتصادية          األجنبيةومستقل ومتحرر من القوات     
  . للبناناألميركية

  3/8/2006النهار 
  

  وعلى سوريا اتخاذ قرار استراتيجيحزب اهللا سيهزم : رايس .54
توقعت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس إلحاق هزيمة عسكرية وسياسـية           :  منير الماوري  ،واشنطن

. بحزب اهللا اللبناني قائلة إن الوضع السابق في لبنان لن يعود كما كان عليه بعد أن يتم وقـف إطـالق النـار                      
ن الـسوريين    طالبت رايس الحكومة السورية باتخاذ قرار استراتيجي لم تحدد طبيعته لكنها أشـارت إلـى أ               و

كما دافعت رايس عـن عـدم       .   يعرفون جيدا ما هو مطلوب منهم مضيفة نحن ننتظر األفعال وال يهمنا األقوال            
ها ما لم يسبق ذلـك أفعـال مـن          إجراء محادثات مباشرة مع السوريين قائلة إن المحادثات معهم ال جدوى من           

  .جانبهم
  3/8/2006الشرق األوسط 

  
     حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ال يخولها محو بيروت من الخريطة: مفوض اوروبي .55
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، في مقابلة مع اإلذاعـة       لوي ميشال  اإلنسانية للتنمية والمساعدة    األوروبي المفوض    صرح: ا ف ب  ،  بروكسل
.   حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ال يعطيها الحق في محو بيروت من الخريطـة                بان أمس، البلجيكية العامة 

،  وتبرير االنعكاسات الجانبية المأساوية مثل التي شهدناها في قانا وغيرها          األساسيةوالقضاء على البنى التحتية     
. لتحتية التي تدمر بانتظـام  بناء البنى ا  إعادة طائلة في    أمواال األوروبيواقر المفوض بان النزاع يكلف االتحاد       

 أن الذين ما زالوا لم يفهمـوا        األوروبي االتحاد   أعضاء ضعيفة سياسيا فذلك عائد لبعض       أوروبا كانت   إذاوقال  
  . اكبرأوروبي عبر تكامل إال إليه ال يمكن التوصل أفضل من اجل عالم أوروبانفوذ 

3/8/2006الدستور   
  

  سريعاً للنزاعملتزمون حالً سفير بريطانيا في لبنان  .56
 بريطانيا ملتزمـة تمامـا حـال        أن:  عقب زيارته للرئيس نبيه بري أمس       البريطاني جيمس واط   صرح السفير 

والحل بالطبع هو وقف النار، لكن وقف نار دائم ومستمر وال يخرق بسرعة، ويـؤدي               . سريعاً للقتال في لبنان   
لتي هي سبب النزاع القائم والنزاعـات الـسابقة          مفاوضات واتفاق يبني سالما واستقرارا ويحل المشاكل ا        إلى

 رئيس الوزراء البريطاني طـوني بليـر كـان          أن إلى وأشار.  تحصل في المستقبل   أنوالنزاعات التي يمكن    
 يكون حـال    أن يجب   إنما ليس وقف نار ببساطة،      األزمة رؤيته لحل هذه     إنواضحا منذ بدء هذا النزاع، وقال       

 شـرق   إقامـة  الحكومة حول    أعضاءولديه رؤية يشاركه فيها كل      . تر في المنطقة   هذا النزاع والتو   أسبابلكل  
   . مستقر وان يكون لبنان قويا ديموقراطيا ومحترماأوسط

  3/8/2006النهار 
  

   المتحدة األممدعم أمريكا المستمر السرائيل اضعف  :روسيا .57
ن لصحيفة ازفستيا الروسية في مقابلـة        فيتالي تشوركي   السفير الروسي في األمم المتحدة     قال:  رويترز ،موسكو
 تزايد االستياء مؤخرا    : وأضاف األزمة، المتحدة في هذه     األمم أضعف موقف    األمريكي الموقف   أن أمسنشرت  

 بسبب استعداد الواليات المتحدة دائما لمنع أي قرار من شـأنه الـضغط              األمن في مجلس    األعضاءبين الدول   
 لـم   األمن لن توقف القتال قبل نشر قوة دولية في جنوب لبنان ولكن مجلس              إنهاتقول اسرائيل   ، و على اسرائيل 

 على روسيا فهم تركيبة مثل هذه القوة        أنوقال تشوركين   . يتفق بعد على طبيعة التفويض الذي يمنح لهذه القوة        
أن ولكن هناك بعـض الـدالئل علـى         .  واالنجليز موقف مختلف نوعا    لألمريكيين: وأضاف. قبل تأييد الفكرة  

  . هذا الكابوس الداميإنهاءالواليات المتحدة بدأت تفهم أن عليها العمل نحو 
  3/8/2006الدستور 

  
  بلجيكا ترحب بالمشاركة في قوات دولية في لبنان  .58

 أي تشارك فـي     أن بالده يجب    أن وزير الخارجية البلجيكي كارل ديغوشت       أعلن:  عبد اهللا مصطفى   ،بروكسل
 األنباء الوزير في تصريحات نقلتها وكالة وأضاف.  الحدود اللبنانية ـ االسرائيلية ىإل إرسالهاقوات دولية يتم 

 األمر تتخذ الحكومة البلجيكية القرار بالمشاركة في تلك القوات وعندما يتعلق            أن من الطبيعي    أن أمسالبلجيكية  
مشاركة فيها سوف تدفع ثمنا      التي ترفض ال   األوروبية وخطة نهائية وواضحة فان الدول       أجندةبقوات دولية لها    

  . الموحدةاألوروبيةسياسيا وتخسر ثقلها ووزنها داخل المجموعة 
  3/8/2006الشرق األوسط 

  
  األوسط في الشرق النزاعروما تحذر من خطر توسع  .59
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حذر وزير الخارجية االيطالي ماسيمو داليما امس االربعاء من خطر توسع وتدويل النزاع بين              :  اف ب  ،روما
 لجنة الشؤون الخارجية فـي مجلـس        أماموقال داليما    . برمته األوسط وحزب اهللا بحيث يشمل الشرق       اسرائيل

النواب فتح سيناريو جديد، سيناريو ما بعد العراق يهدد باالنتشار، ثمة خطر تصعيد عسكري وخصوصا خطر                
العالم العربـي حيـث      أنحاء ثمة آلية تضامن بدأت تتحرك لمصلحة حزب اهللا في كل             وأضاف .تدويل النزاع   

 العمل العسكري االسرائيلي بـدال مـن        أن السرائيل   تهوتابع الوزير االيطالي بعد زيار     .لدينا وضع مقلق جدا     
  .عزل حزب اهللا قد يعزز في المقابل شعورا بالتضامن يفيد منه الحزب الشيعي في المنطقة

  
 عندما يتم نشر قوة متعددة الجنـسية فـي          إالنتهي   النزاع لن ي   أنوانتقد داليما الموقف االسرائيلي الذي يقول        

 تفكيـر   إلـي  اإلسرائيليين الدولية ال تتشارك هذه الفكرة داعيا القادة         األسرة أنوقال من الواضح     .جنوب لبنان 
   .األمنمعمق في الطريقة التي تضمن لهم 

  3/8/2006القدس العربي 
  

   األبرياء حل سياسي دائم لوقف قتل إلىالبابا يدعو  .60
 التوصل لحل سياسي دائم بين اسرائيل وحـزب         إلى  األربعاء دعا البابا بنديكت السادس عشر    :  رويترز ،روما

 أدعو المجتمع الـدولي وكـل مـن    : وأضاف مجزرة قانا  في لبنان بعد     األبرياء دماء   إراقةاهللا لوقف مزيد من     
لحل سياسي حاسم لالزمة لـضمان       تأمين الشروط بأسرع وقت ممكن       إلىينخرط بشكل مباشر في هذه المأساة       

  . قادمةألجيالمستقبل أكثر هدوءا وأمانا 
  3/8/2006الدستور 

  
   التعاون مع إيران إلىفيشر يدعو  .61

 السابق يوشكا فيشر في مقابلة تلفزيونية علىالعالقة الوطيدة التي          األلمانيشدد وزير الخارجية    :  د ب أ   ،طهران
ممكن أن تلعب دورا إيجابيا أو سلبيا في الوضع الراهن فـي الـشرق              تربط بين حزب اهللا وإيران والتي من ال       

ويذكر أن فيشر يزور طهران حاليا بصفته نائبا        .  وطالب لذلك بالحفاظ على العالقات الطيبة مع إيران        األوسط
ت  المفاوض في المحادثـا    اإليراني وذلك تلبية لدعوة حسن روحاني الرئيس السابق للوفد          األلمانيفي البرلمان   

  . األوروبيالنووية مع االتحاد 
  3/8/2006الدستور 

  
   في قوة حفظ السالم للشرق األوسطجنود  إلرسال  وتايالند مستعدتانإسبانيا .62

أبدت إسبانيا استعدادها للمشاركة في قوات حفظ السالم المزمـع تـشكيلها            :  د ب أ   ،بانكوك،   بروكسل ،مدريد
 حيث أفاد تقرير لـصحيفة البـاييس أمـس اسـتنادا إلـى              ،سرائيليةوإرسالها لتنتشر على الحدود اللبنانية اإل     

  كما كـشفت . جندي إلى منطقة الشرق األوسط   800تصريحات دوائر حكومية بأن مدريد مستعدة إلرسال نحو         
وزير الخارجية كانتاثي سوفامونجكون كشف عن استعداد بالده للمشاركة في هـذه            أن  وكالة األنباء التايالندية    

 ألف دوالر للجنة الدولية للصليب األحمر من أجل مساعدة الشعب اللبنـاني             150 تقديمه منحة قيمتها     القوة بعد 
  .المنكوب

  3/8/2006الوطن السعودية 
 

  مساعدات إسبانية للبنان  .63
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 مساعدات اسبانية للبنان هي سـتة        موراتينوس التي أقلت وزير الخارجية االسباني ميغيل انخل         حملت الطائرة 
موراتينوس أن الحكومة االسبانية ستقدم خمسة ماليين أورو الـى الحكومـة             وأعلن. المواد الطبية أطنان من   

 .اللبنانية، كمساعدة تضامن مع الحكومة والشعب اللبنانيين
  3/8/2006السفير 

  
   حول قانااألمن مجلس إعالنكوفي عنان ينتقد  .64
 الدولي الذي   األمن مجلس   إعالن عنان مساء الثالثاء      المتحدة كوفي  لألمم العام   األمينانتقد  : اف ب ،   لندن ،دبي

 القوة الدولية التي    أن قناة الجزيرة الفضائية     إلىورأي عنان في حديث      . اسرائيل بعد قصف قانا    إدانةامتنع عن   
 األمـن  البيان الذي تبناه مجلـس       أنوقال عنان    . سنتين إلي تبقي في لبنان لمدة قد تصل        أنتناقش حاليا يمكن    

  . المجلس كانوا يفضلون لغة اقوي أعضاء الغالبية العظمي من أفضل، وأني كان اضعف مما كنت الدول
  3/8/2006القدس العربي 

  
   أيام خاللمشروع أميركي فرنسي موحد  .65

 الدائمين في المجلس أمس،      المحادثات بين األعضاء    أن   ا ب، ا ف ب، رويترز      عن   3/8/2006السفير  نقلت  
وقـال المتحـدث    .  باستثناء فرنسا وأمريكا   تقدما من شأنه ان يعزز فرص اعتماد القرار في وقت قريب          حققت  

 أننـا  حـد  إلىوجهة نظرنا ووجهة نظر الفرنسيين تتطابقان        :ن ماكورماك  شو األميركيةباسم وزارة الخارجية    
األمر يتعلق اآلن بجمع كل     .  متفقون حول كل النقاط الرئيسية     إننا: وأضاف. بتنا نعمل على مشروع قرار وحيد     

 واشـنطن   أنوأوضح  .  نجعل منها نصا لقرار يصدر عن األمم المتحدة        أنهذه العناصر معا وصياغتها بهدف      
واعتبـر  .  على اتفاق مع باريس وتقديم نص مشترك في غضون بضعة أيـام            األخيرةأمل في وضع اللمسات     ت

 أن مسألة أيام، وال استطيع      أنها نقول   أنانه من باب االحتياط يمكننا      : المتحدث باسم البيت األبيض طوني سنو     
قال و. أو في مطلع األسبوع المقبل     كان في نهاية هذا األسبوع       إن،  )وقف إطالق النار  (احدد متى سيحصل ذلك     

 نقوم بـبعض    أن نتائج المحادثات مشجعة حتى اآلن، ولو انه ال يزال علينا            إن :السفير األميركي جون بولتون   
 الخالف هو في رؤية طبيعة وقف األعمال الحربيـة          إنوأكد انه ال فوارق كبيرة بين بالده وفرنسا بل          . العمل

   .وطريقة جعله قابال لالستمرار
سفير فرنسا جان مارك دو السابليير نحن نعمل بشكل جيد جـدا،            قول    3/8/2006لقبس الكويتية   وجاء في ا  
  .اقرب بكثير)  اتفاقإلىمن التوصل ( اقرب وأصبحنا

  
   فرنسا ال تعتبر أن مهمة القوة الدولية نزع سالح حزب اهللا .66

 بتأجيل االجتماع الذي سيعقد في نيويورك حـول       األمين العام لألمم المتحدة    رغم قيام     : ميشال أبونجم  ،باريس
 الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية مندوني        بسبب إعالن فرنسا مقاطعتها له، أكد       الخميس القوة الدولية إلى  

ها نسيمونو أمس إن فرنسا ال تنوي، حتى الساعة، المشاركة في اجتماع الدول المساهمة بقوات في نيويورك أل                
تـدفع  بينمـا   . ط انتشار قوة متعددة الجنسيات غير متوافرة وبالتالي فإن االجتماع سابق ألوانـه            ترى أن شرو  

واشنطن ولندن بقوة نحو تشكيل قوة متعددة الجنسيات يتم نشرها في جنوب لبنان بالتوازي مع صـدور قـرار         
اريس التي قال وزير    وتقول مصادر فرنسية رسمية إن ب     . عن مجلس األمن يدعو الى وقف العمليات العسكرية       

 أقـصى الحـدود بتحديـد اإلطـار         إلىخارجية فنلندا إنها يمكن أن تتولى قيادة القوة الدولية الجديدة، متمسكة            
 ومن األمـور التـي تريـد بـاريس          ،السياسي واألسس التي سيتم على أساسها إرسال القوة الدولية ومهماتها         

  . زع سالح حزب اهللا وكيفتوضيحها معرفة ما إذا كانت ستناط بالقوة مهمة ن
  3/8/2006الشرق األوسط 
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    مالبس إسرائيلية تغرق أسواق الغرب الجزائري  .67

ن أسواق والية وهران عاصمة الغـرب الجزائـري تعـج          أ ، أمس ، قالت صحيفة البالد الجزائرية    : يو بي اي  
وقالت الصحيفة إن هذه    . يةبمالبس إسرائيلية الصنع مخصصة لألطفال مكتوب عليها اسم إسرائيل باللغة العبر          

. المالبس تحمل نجمة داود، وهو ما يؤكد الخلفية اليهودية التي تهدف بالدرجة األولى لتسويق دولـة إسـرائيل                
وذكرت أن باعة هذه المنتجات ال يجدون أي حرج في ظل الغياب شبه التام لمصالح مراقبة النوعيـة وقمـع                    

ن وزارة التجارة التي تمنع بشكل حازم أي تـداول تجـاري مـع               القوانين والتعليمات الصادرة م    رغم ،الغش
   .المنتجات اإلسرائيلية

  3/8/2006البيان اإلماراتية  
  

  نحو فشل جديد... حروب المحافظين الجدد .68
  ياسر الزعاترة 
 من حقنا أن نتفاءل بأن المحافظين الجدد الذين سجلوا فشالً ذريعاً في كل مغامراتهم خالل األعـوام الخمـسة                  

وللتذكير فقد بـدأ مسلـسل الفـشل مـن          . الماضية لن يتمتعوا بتحقيق انتصار في مغامرتهم الجديدة في لبنان         
في الواليات المتحدة يوم خرج العالم يقـول كلنـا أميركيـون،            ) سبتمبر( أيلول   11االستثمار األولي لهجمات    

عام واحد يوم خرجـت ذات الـصحيفة        بحسب العنوان الرئيس لصحيفة لوموند الفرنسية، ولينقلب المشهد بعد          
  .تقول كلنا ال أميركيون

في أفغانستان تحول االنتصار السهل على حركة طالبان إلى مستنقع داٍم للقوات األميركية، فيما تحـول البلـد                  
الذي كان على وشك القضاء على زراعة المخدرات إلى خزان دولي لها في ظل حكم زعماء الميليشيات الذين                  

  . نواب ووزراء ومحافظين في ظل حكومة كارزايتحولوا إلى
 إلى ساحة للموت المجاني والقتل على الهوية، وها هي القوات األميركية            الديمقراطيفي العراق تحول النموذج     

تعود مجدداً إلى بغداد على نحو شامل بعد شراكة مؤقتة مع القوات العراقية، أما األهم فهو تحول البلـد إلـى                     
فوذ إيران التي اعتقد المحافظون الجدد أن دخول العراق سيسهل عليهم استهدافها والتخلص من              ساحة أساسية لن  

   .قدراتها النووية، وربما من نظامها اإلسالمي المحافظ أيضاً
في فلسطين منيت الهجمة اإلسرائيلية المدعومة من واشنطن بالفشل، ففيها سقطت راية اإلصـالح المزعومـة                

 نزيهة، فيما فشلت الغطرسة الصهيونية في       ديمقراطية حماس التي فازت في انتخابات       حين شرعوا في مطاردة   
  . تركيع الفلسطينيين على رغم نجاحها األولي في فرض سلطة مطواعة عليهم

من أفغانستان  . حرب اإلرهاب برمتها كانت بدورها نموذجا للفشل الذريع لمخططات وبرامج المحافظين الجدد           
لقاعدة، إلى بقاء أسامة بن الدن وأيمن الظواهري والمال محمـد عمـر علـى قيـد الحيـاة                   التي عادت إليها ا   

وتحريضهم الدائم على الحرب على الواليات المتحدة من مناطق القبائل الباكستانية األفغانية، تلك التي عـادت                
ر عن نـشاطات الـدعم      إلى دورها التقليدي في إسناد طالبان، وهذه المرة بعلم باكستان التي أخذت تغض النظ             

   .اليومية إثر التحالف الهندي األميركي، وإثر سيطرة أعداء إسالم أباد على مفاصل السلطة في كابول
في العراق أيضاً وجدت القاعدة مالذاً آمناً لم تكن تحلم به، وفيما تمكنت األجهـزة األميركيـة مـن اغتيـال                     

 وخلفاءه ال يزالون يعملون وفق الخطة ذاتهـا، وإلـى           الزرقاوي بعد ثالث سنوات من المطاردة، فإن أنصاره       
   .جانبهم العديد من المجموعات التي تستنزف القوات األميركية وإن برؤية وخطاب مختلفين

ال حاجة هنا إلى اإلشارة إلى الكثير من الهجمات التي استلهمت فكر القاعدة في أكثر من مكان من العالم خالل                    
صحيح أن هجمات جديدة لـم تنفـذ داخـل الواليـات            .  وأكثرها لم يكن في الحسبان     األعوام الثالثة الماضية،  

المتحدة، لكن الصحيح أيضاً أن الكلفة التي تدفع لقاء ضمان ذلك تبدو مهولة على مختلف األصـعدة، السـيما                   
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اق لن يكون   ثم إن من يستنزف الواليات المتحدة باستهداف جنودها الذي ينتشرون في أفغانستان والعر            . المالية
في حاجة إلى عملية إشكالية ضد مدنيين داخل الواليات المتحدة تفيدها من الناحية السياسية أكثر مما تشكله من                  

   .ضرر في أي اتجاه
اآلن يمكن القول إن واشنطن وصديقتها تل أبيب كانتا تهربان من فشلهما المتكرر هنا وهناك عبر البحث عـن                   

مع الواليات المتحدة والدولة العبرية فنحن ال نتجاوز الحقيقة، إذ أن معاركهمـا  نجاح من خالل لبنان، وحين نج   
واحدة، ولوال الثانية لما كانت كل تلك المعارك، وعلى رأسها معركة العراق، وصوالً إلى المعركة المـستمرة                 

ـ                 ضاف إلـى   مع إيران، بل إن غزو أفغانستان كان يستبطن حصاراً إليران كمقدمة لحصارها من العـراق، ي
القواعد العسكرية في الخليج من أجل حصار محكم من حولها، وهو المخطط الذي تحول إلى هباء منثور كمـا                   

   .تقول كل المؤشرات المتوفرة إلى اآلن
نقول ذلك ألن   .  الذكر األنفهكذا تبدو معركة لبنان الحالية جزءا ال يتجزأ من محاوالت تعويض مسلسل الفشل              

 ال يمكن أن يكون مجرد ردة فعل على عملية الوعد الصادق وأسر الجنديين االسرائيليين،               ما يجري هذه األيام   
بقدر ما هو محاولة جديدة لمطاردة النفوذ اإليراني في المنطقة من جهة، كما هو محاولة لضرب جبهة المقاومة                  

يزا رايس عن شرق أوسط     وحين تتحدث كوندول  . والممانعة التي تقف سداً في وجه عملية إعادة تشكيل المنطقة         
جديد، فهي تعني أن ما يجري يتجاوز العمل على استعادة أسيرين أو ثالثة إلى البحث عن نجاح جديد يعوض                   

   .مسلسل الخسائر السابقة
 أميركي  -من المؤكد أن الموقف العربي والدولي الراهن يبدو مخيفاً من زاوية إمكانية تمريره لنجاح إسرائيلي                

ديدة، وبالطبع عبر فرض قوات أطلسية في الجنوب اللبناني مع توفير أجواء عربيـة وداخليـة        في المعركة الج  
لبنانية لنزع سالح حزب اهللا، لكن ذلك ليس مؤكداً ابتداء، السيما بعد مجزرة قانا، ليس فقط ألن الحرب لم تنته                    

ن أن حقيقة أن نزع سالح      بعد، ومن الصعب التكهن بمسارها في ظل الفشل المتواصل على األرض، فضالً ع            
الحزب لن يتم إال بتوافق داخلي، وإال فهي الحرب األهلية، بل أيضاً، وهذا هو األهم، ألن وجود قوات دوليـة                    
عمادها األميركيون في الجنوب اللبناني سيشكل محطة جديدة لحروب القاعدة والجيل الجديد مـن الجهـاديين                

نان إلى العراق كي يفجروا أنفسهم بين صفوف األميركيين لن يترددوا           والذين ذهبوا من لب   . العرب والفلسطينيين 
في الرحيل إلى جنوب لبنان من أجل المهمة ذاتها، بل إن تدفق آخرين من الخارج سيكون متوقعاً أيضاً، وبذلك                   

ش من  وحين تتوالى النعو  . تفتح جبهة جديدة ويكون فشل آخر للحروب األميركية على العالم العربي واإلسالمي           
أفغانستان ومن العراق ومن جنوب لبنان سيكون على الشارع األميركي أن يصرخ حينها مطالباً بالتوقف عـن                 

   .بذل أرواح أبنائه من أجل عيون الدولة العبرية
نعود إلى القول إننا متفائلون، وربما متأكدون من أن المعركة الجديدة لن تخرج عن الـسياق العـام لمعـارك                    

دد وحلفائهم اإلسرائيليين في المنطقة، والسبب هو أن ما يطلبونه لن يمر من دون استسالم عربي           المحافظين الج 
شامل، األمر الذي لن يحدث بحال من األحوال، ليس فقط ألن تاريخ األمة يثبت ذلك، بل ألن ثقافة المقاومـة                    

  .واالستشهاد التي تتوفر هذه األيام لم تُعرف في أي مرحلة من مراحل التاريخ
   3/8/2006الحياة 

  
   باريس تحاور طهران في موازاة رفضها دخول دمشق على خط الحل .69

  أسعد حيدر
الحرب المفتوحة، ما زالت مفتوحة على كل االحتماالت، والجهود الدبلوماسية، لصياغة حل سياسـي بالكـاد                

ولعـل  .  بيروت إلىعرب  بدأت، رغم الموجات المتتابعة من زيارات وزراء الخارجية والمبعوثين األجانب وال          
 واشنطن دون زيارة بيروت بنـاء لـرفض         إلىرجوع كوندليزا رايس وزيرة الخارجية األميركية من اسرائيل         
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ولـذلك فـإن   .  النار، يعني ان الكلمة األولى ما زالـت للـسالح  إطالقلبنان ـ الدولة، أي تباحث قبل وقف  
  .ي كلما تعقدت العملية السياسية، تصعد الموقف عسكرياً الفالس مستمرة، وقواعد اللعبة هي ذاتها، أدبلوماسية

فما جرى حتى اآلن ميدانياً، يعني بكل المقاييس نوعاً من التعادل بين اسرائيل وحزب اهللا، وهذه النتيجة بالنسبة                  
  .لألخير انتصار بالنقاط، وهو ما ال يمكن لتل أبيب وواشنطن تحمله معاً، فكيف بقبول نتائجه

كار المطروحة، التي هي المقدمة األولى واألساسية التي يتم بناء المبادرات عليها، تمهيداً لجوجلتها              بين كل األف  
 مبادرة مقبولة دولياً ولبنانياً، تصاغ في قرار دولي جديد ملزم للجميع، يبدو العالم كله ملتفاً حول                 إلىوالتوصل  

اضي اللبنانية، وأن تمسك وحدها بالقوى األمنية       أن تسيطر الحكومة اللبنانية على كامل األر      : هدف أساسي هو  
  .والعسكرية على األرض

والسؤال الكبير أمام هذا الهدف، كيف يمكن تحقيقه في وقت ما زالت الكلمة األولى على األرض هـي لهـدير            
  الطائرات والصواريخ والمواجهات المسلحة؟

ن الوضع عليه في بداية الحـرب قبـل ثالثـة            مما كا  أوضحتبدو خريطة المواقف الدولية حالياً موزعة بشكل        
ويبدو انه كلما طالت فترة العمليات العسكرية، وارتفعت خاللها حجم الخسائر خاصة بين المدنيين كما               . أسابيع

، دفع ذلك بالقوى الدولية نحو التمايز، فاالندفاع في عملية فرز حقيقية نحو خندقين، 2حصل في مجزرة قانا ـ  
. فزمن الخالفات الحادة، كما حصل في الحرب على العراق قـد انتهـى            .  خالفات حادة  إلىدون أن يؤدي هذا     

  : خريطة وضع القوى الدولية تتمحور فيأنويمكن القول 
 والسعودية ومصر على وجوب وقف العمليات العسكرية في         وإيرانتوافق بين األمم المتحدة وفرنسا ولبنان       * 

هـذا مـع    . ي األمم المتحدة ال يمكن صياغة مسار سياسي تحـت القنابـل           لبنان فوراً ألنه كما يقول مسؤول ف      
  . قوة دولية لالنتشار في جنوب لبنانإنشاءالموافقة على 

 جنوب لبنان لفرض وقف للنـار وفـرض   إلى قوة دولية إرسالموقف أميركي ـ اسرائيلي واضح بوجوب  * 
  .1559السالم عبر نزع سالح حزب اهللا تنفيذاً للقرار 

الختالف يجد تفسيره في الفهم الخاص لكل طرف للوضع في لبنان، اعتماداً منه على خريطته الـسياسية                 هذا ا 
  .الخاصة به

 أشـار فرنسا التي أوفدت وزير خارجيتها فيليب دوست ـ بالزي ترى، وتوافقها األمم المتحدة على ذلك، كما  
 اتفاق سياسي، ألن ال أحد وخاصـة        إلىتوصل  عدم مناقشة تشكيل قوة دولية قبل ال      : احد كبار المسؤولين فيها   
 القول ان إلى فرنسي رفيع المستوى    دبلوماسي مستنقع بدون اتفاق سياسي، ويذهب       إلىالفرنسيين، يريد الدخول    

 جنوب لبنان بدون وقف إلطالق النار، سيحول مهمتها عمليـاً وميـدانياً تجـاه               إلى وإرسالهاتشكيل قوة دولية    
وهذا بطبيعة الحال مرفوض، فالموافقة على قيام اسرائيل بمهمة ضرب حزب           . رائيلي عمل الجيش االس   إكمال
 من الجنوب تمهيداً لنشر الجيش اللبناني، ال يعني مطلقاً االستعداد للمـشاركة أو للحلـول مكـان                  وإخراجهاهللا  

.  فـشله يعـود عليـه       فشل فإنه  وإذا انتصر فإن نصره له ولنا،       إذاوالقاعدة  . الجيش االسرائيلي في مهمته هذه    
  . حل سياسي، الذي ال بديل منهإطار أي األمم المتحدة وفرنسا بالعمل في لآلخرينوالثمن يكون أن يسلم 

 تأتي  أن قوة دولية هو     أي دور   إن.  القول ال يمكن ألي قوة دولية فرض السالم من الخارج          إلىوتذهب باريس   
 قد انتهى لمصلحة األولـى،      أطلسيةن هذه القوة دولية أو       تكو أن كان البحث حول     وإذا.. لدعم المسار السياسي  

 أن األمم المتحدة هـو      أوساطولذلك فإن الحل كما ترتأيه      .  جديدة قد ظهرت وهي طبيعة هذه القوة       إشكاليةفإن  
والحل هو في تشكيل    .  ألن ذلك يتطلب أشهراً     اليونيفل الوقت ال يساعد في تشكيل قوة سالم من القبعات الزرقاء         

 قوة عاملة في القبعات الزرقاء وذلـك        إلىة من الدول المستعدة للمشاركة فيها ثم يتم تحويلها على األرض            القو
  .على مثال ما حصل في تيمور

وتأكيداً الفتراق فرنسا عن الواليات المتحدة األميركية في عدم وضع العربة أمام الحصان فإن باريس رفضت                
 تقديمه على أسـاس انـه       أناألمين العام لألمم المتحدة غداً الجمعة رغم        المشاركة في االجتماع الذي دعا إليه       
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 فرنسي في األمم المتحدة بأن بالده ال تريد المشاركة          دبلوماسيوالسبب كما أكد مصدر     . جولة أفق أولية وتقنية   
  .في لقاء يقوي موقف الواليات المتحدة األميركية مما أدى إلى إلغائه

 ال تستطيع االعتماد على موقف أوروبي موحـد         أنها أكده اجتماع االتحاد األوروبي      فرنسا تعرف جيداً وهو ما    
خاصة مع بوادر الخالفات في الموقفين الفرنسي واألميركي وذلك بسبب طبيعة العالقات بين باريس ولبنان من                

ء جهة ومحاولة واشنطن تسريع الحل في إطار مشروع الشرق األوسط الكبيـر دون النظـر بعمـق وهـدو                  
 كسر حلقتها المركزية وهي الدولة اللبنانيـة        إلىللتوازنات الدقيقة القائمة والتي قد تؤدي في حال الضغط عليها           

  .بدالً من العمل لتقويتها كما هو االتفاق أساساً
 ال تريد حتى مجـرد سـماع إمكانيـة          وألنهاوألن باريس تعرف جيداً طبيعة تركيبة القوى في لبنان من جهة            

، فقـد   أخرى برأيها ال يمكن أن يكون ذلك إال على حساب لبنان بصورة أو              ألنهيا على خط الحل     دخول لسور 
 الـذهاب إلـى     الدبلوماسـية اختارت الذهاب مباشرة إلى النبع دون االضطرار للعبور فوق السواقي أي باللغة             

 اإليراني مونشهر متكي    ولذلك فإن فيليب دوست بالزي اختار لقاء نظيره       . صاحب القرار مباشرة للتباحث معه    
وبعكس كل ما يقال فإن هذا اللقاء لم يأت لمصادفة في التوقيت، وهو لم يتم خفية عـن واشـنطن                    . في بيروت 

 باريس وكما تؤكـد مـصادر       أنوالحقيقة  .  مسبقاً على أجندتها في هذا اإلطار      أطلعتها باريس كانت قد     أنذلك  
لى بيروت أحد كبار خبرائها بشؤون الشرق األوسط وتحديـداً      مطلعة فيها، أوفدت قبل أيام من وصول بالزي إ        

بلبنان وإيران وسوريا، وهو السفير الحالي جان كلود كوسران ، مدير المخابرات الخارجية السابق، والـسفير                
البارز في الخارجية الفرنسية الذي عمل في طهران ودمشق والقاهرة والذي يعرف لبنان بتفاصيله الـصغيرة                

واستناداً إلى مصادر لبنانية مطلعة، فـإن لقـاء         . وقد مهد كوسران للقاء الوزيرين    . فيه فترة طويلة   عاش   ألنه
 النار في لبنان، ومـن ثـم   إطالقدوست ـ بالزي ومتكي انطلق من نقطة توافق أساسية وهي ضرورة وقف  

حثات مـع الـوزير      تمحور خالل المبا   اإليرانيوتضيف هذه المصادر أن الموقف      . العمل من أجل حل سياسي    
 إن دون أن يغيب من ذهن الطرفين        اإليرانيالفرنسي على أساس انه يجب الفصل بين الملفين اللبناني والنووي           

النجاح في لبنان سينعكس إيجابياً في الملف اآلخر، وأن مثل هذا النجاح يمكن التأسيس عليه لعالقات فرنسية ـ  
 الوزير  أنكما  .  المهم في المنطقة   اإليرانيس اعترفت مسبقاً بالدور      أكثر قوة وإيجابية، خاصة وان باري      إيرانية
 شدد أمام نظيره انه إذا كانت هزيمة إسرائيل مرفوضة من جانب الغرب ومن ضمنه بـاريس، فـإن                   اإليراني

وبطبيعة الحال فإن الحل السياسي يجب أن يكون وفق تسوية سياسـية            . هزيمة حزب اهللا مرفوضة من طهران     
  . كل اللبنانيين من جهة، وأن يقبل بها المجتمع الدولي من جهة أخرى، كما أكد الوزير طراد حمادةيقبل بها

وإذا كان  . واشنطن، رغم كل العروض التي قدمتها لها دمشق مباشرة أو مداورة، ما زالت ترفض الحوار معها               
 مطلقـاً تحـوالً أميركيـاً أو        وزير الخارجية االسباني ميغيل انخيل موراتينوس زار دمشق فإن ذلك ال يعنـي            

 النجاح في االتفاق مع طهران يلغي حكماً الدور المفترض لدمشق الذي            أنفرنسياً، خاصة وأن رأي باريس هو       
 وزير الخارجية وليد المعلم لم      إنوفي هذا الجانب    . كان وما زال دوره مثل الشريك المضارب بدون الرأسمال        

ديد لبنان ضمناً عندما حذر من تحوله إلى عراق آخر يجذب عناصر            يجد ما يقوله بعد فشل العروض سوى ته       
  .أي تكرار تجربة العراق بطريقة أو بأخرى. القاعدة إليه

  الظواهري والتحول في لبنان
وتكشف مصادر مطلعة خبيرة بشؤون المجموعات األصولية الراديكالية، التي توصف عادة بأنها على تواصل              

لدكتور أيمن الظواهري األخير الذي تناول فيه الوضع في لبنان وخاصة ما يتعلق              خطاب ا  إنمع الزرقاويين،   
بالمواجهات بين إسرائيل وحزب اهللا قد أحدث تحوالً مهماً في الموقف من الحزب ومن التوجه السابق بكل مـا               

خاصة وأن دخول   . يتعلق بالفتنة المذهبية، ولذلك لم يعد من السهل لدمشق أو غيرها المراهنة على هذا الوضع              
قوة دولية إلى لبنان واالنتشار فيه لن يكون بالقوة وال سابقاً على وقف إطالق النار ألنه ال توجد دولة في العالم                     
مستعدة لسقوط في مستنقع أسوأ من المستنقع العراقي أوالً وألن باريس تقف ضد مثل هـذا التوجـه ألسـباب      
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كامالً، من ضمنه الواليات المتحدة األميركية، يريد بقاء الدولة اللبنانيـة  مبدئية، وأخيراً ألن هناك إجماعاً دولياً       
  .أوالً ودعمها ثانياً لتصبح هي التي تملك كامل القرار الوطني

يبقى كيفية تعامل حزب اهللا مع هذه الحركة السياسية، فهل يتعامل معها بالبراعة والقـدرة والتـضحية التـي                   
ل، خصوصاً أن المطلوب ليس انتصار حزب اهللا والمقاومة فقط، بل انتـصار             يتعامل فيها عسكرياً ضد إسرائي    

هزيمة األوطان وانتصار األنظمة عبر     : الوطن، حتى ال تتكرر الصيغة التي تعبت منها الشعوب العربية وهي          
   .بقائها

    3/8/2006المستقبل 
  

  هذه الحرب عدمية .70
  عبد الوهاب المسيري

رات المتتالية ننسى كيف يستجيب اإلسرائيليون لما يدور حـولهم، ولعمليـات            في غمرة األحداث اليومية والنش    
  .التدمير التي تتم باسمهم

  .وقد الحظت أن معظم المعلقين السياسيين اإلسرائيليين غير متفائلين بخصوص هذه المغامرة العسكرية
 يقارن بـين هـذه      13/6/2006فأوري أفنيري في مقاله األسبوعي الذي ينشره على اإلنترنت الحوار المتمدن            

أراد شارون، حين أصبح وزيرا للدفاع، تغيير وجه المنطقة قاطبـة،           : المغامرة والمغامرة األخرى التي سبقتها    
  .في أربع دول

تبدو هذه الحرب، وبعد مرور أسبوعين على اندالعها كحدث متشعب، وسيطرة الحكومة عليـه آخـذة فـي                   
   الضعف

 من لبنان وإقامة نظام في لبنان يحكمه دكتاتور مسيحي بشير الجميـل، ونقـل               طرد السوريين : أراد باختصار 
الفلسطينيين من لبنان إلى سوريا، ومنها إلى األردن، ثم مساعدة الفلسطينيين على إحـالل ثـورة فـي األردن                   

فلـسطيني  وإقصاء الملك حسين وتحويل األردن إلى الدولة الفلسطينية، برئاسة ياسر عرفات، ومساومة الحكم ال     
  .في عمان على مصير الضفة الغربية

وعلى سبيل المثال أراد إنشاء وضع هناك يتيح لإلسرائيليين االستيطان في كافـة أنحـاء الـضفة الغربيـة،                   
  .وللفلسطينيين أن يصوتوا في االنتخابات للبرلمان في عمان

، ولكنه لم ينجح إلى حد    1982م  هذه هي الخطة التي الحت أمام أنظار شارون عندما اجتاح لبنان في صيف عا             
 سنة وخرجت من هنـاك بخفـي        18كبير وكانت النتائج عكسية، إذ غاصت إسرائيل في الوحل اللبناني طيلة            

  .حنين
تذكرت إسرائيل ذلك اإلخفاق التاريخي عندما قرأت الخطة العظيمة التي وضعتها بنات أفكار جهبذ إستراتيجي               

س شعبة العمليات في الجيش اإلسرائيلي سابقا ورئيس مجلس األمن الوطني           آخر هو الجنرال غيورا آيالند رئي     
  .حتى قبل فترة قصيرة، وهي مؤسسة من شأنها وضع اإلستراتيجية الوطنية

مثله مثل شارون من قبله، يريد الجنرال آيالند ترتيب المنطقة من جديد، من األساس، وخطته ليست أقل إثارة                  
 انفصال ال سمح اهللا، بل هي ذاتها تلك الرؤيا الكبـرى لتغييـر المنطقـة                من خطة شارون، فهي ليست خطة     

  .بأسرها
ينظر آيالند إلى خطة االنفصال التي وضعها شارون بازدراء علني، وكذلك األمر بالنسبة لخطة االنطواء التي                

تيكي والنقـاش   وضعها إيهود أولمرت، إنه يعتبر شارون وأولمرت مجرد هواة، ال يعرفان ما معنى العمل التك              
  .المنظم، بل يتخذان القرارات وفقا لألحاسيس الداخلية

وقد كشف آيالند خطته إلعادة ترتيب المنطقة للصحفي أري شفيط من صحيفة هآرتس، وتتلخص الخطة فيمـا                 
من الضفة الغربية إلى إسرائيل، أي نحو ستمائة كيلومتر مربع على األقل، لضمان أمنها، ثـم                % 12ضم  : يلي
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تمائة كيلومتر مربع من المصريين في شمال سيناء وضمها إلى قطاع غزة، لكي يتمكن الفلسطينيون من                أخذ س 
  .إقامة ميناء بحري هناك ومطار دولي ومدينة يقطن فيها مليون نسمة

 كيلومتر مربع من أراضي إسرائيلية في النقب، ثـم تمكـين            150وبعد ذلك إعطاء مصر، كتعويض، مساحة       
  .شق نفق بينهما بجوار إيالتمصر واألردن من 

يضاف إلى ذلك نقل مائة كيلومتر مربع من أراضي األردن إلى الفلسطينيين، كتعويض عن المـساحات التـي                  
  .ستأخذها منهم إسرائيل في الضفة الغربية

على اإلنسان أن يكون سـاذجا حقـا        : هذه هي خطة المفكر اإلستراتيجي الجهبذ التي يعلق عليها أفنيري بقوله          
ليست لديه أية تجربة سياسية ليؤمن أنه باإلمكان إقناع ثالث حكومات هي الحكومة الفلـسطينية والمـصرية                 و

  .واألردنية، ناهيك عن الحكومة اإلسرائيلية بالتخلي عن أراضيها
واألنكى أن هناك حاجة إلى تكوين نفسي معين للنظر إلى أعداد هائلة من الناس وكأنهم حجارة لعب على لوحة                   

  .طرنج، حيث يمكن إزاحتهم من دولة إلى أخرى ومن مكان إلى آخرالش
في مقال له بعنوان أولمرت انجر وراء حماس العسكريين وبدأ يفقد           ) 26/7/2006هآرتس  (أما عوزي بنزمان    

سيطرته على الحرب، فيالحظ أنه ال يوجد لدى صانعي القرار األساسيين جدول أعمال مقنع مـن وراء هـذه                   
  .الحرب
غم من ذلك تبدو هذه الحرب، وبعد مرور أسبوعين على اندالعها كحدث متشعب، وسـيطرة الحكومـة                 وبالر

  .عليها آخذة في الضعف
صناع الحرب ال يستطيعون السماح ألنفسهم بأن يعرف الجميع بأنهم قد أخطأوا التقدير، ولذلك سيبحثون عن                 

   جة لهذا النصر ستطيل المعاناةانتصار يبرر كل الخسائر في األرواح والمعدات، ومجرد الحا
قرار إدخال قوات برية كبيرة إلى جنوب لبنان، وتحديد أهداف آخذة في االبتعاد عن الخط الحـدودي أمامهـا،                   

  .يبدو وكأنه إفراز للديناميكية العسكرية أكثر من كونه نتاجا للتفكير السياسي المدروس
ق الصواريخ بواسطة سالح الجو وحده، حتـى وجـدت          ما إن تبدد األمل في تصفية قدرة حزب اهللا على إطال          

القيادة العليا للجيش نفسها متحمسة ومندفعة إلى تلبية التوقعات المعلقة عليها، وهي لذلك تقوم بتجنيد وحـدات                 
  .االحتياط وتدفع بألوية المشاة والمدرعات إلى لبنان

 اهللا النارية من دون سورية، وهذا ال يعني أن          هذه القيادة قد تصل إلى االستنتاج بأنه ال يمكن إسكات قوة حزب           
  .هذا هدف هيئة األركان، وال أن رئيس الوزراء ليس يعرف كيف يضغط على الكوابح في الموعد المحدد

  
هذا يعني أن لهذه الحرب منطقاً داخلياً خاصاً بها وقادراً على جر صانعي القرار إلى أماكن لم يقصدوا الذهاب                   

  .إليها مسبقا
لحرب تتدحرج إلى وضع تتبلور فيه عالمة استفهام محلقة فوق المستقبل الجماهيري لـرئيس الـوزراء                هذه ا 

  .ووزير الدفاع ورئيس هيئة األركان وعدد من القادة، على ما يبدو
ويبدأ دعاة  .. بعنوان ستنجلي العاصفة  ) 27/7/2006هآرتس  (ويتكرر نفس الموضوع في مقال ميرون بنفنستي        

  .ع عن مواقفهم والخاسر هم اإلسرائيليونالحرب بالتراج
. قلنا لكم : كلهم سيقول .. موعد تصفية الحسابات وإلقاء اللوم يقترب     : فهو يرى أن ساعة المحاسبة تقترب ويقول      

ال يمكن ألي إنسان أن يتنبأ بموعد حدوث االنقالب الذي يبدأ فيه كل الخبراء في التنافس فيما بيـنهم مـدعين                     
اإلستراتيجية الخاطئة، وقلة االحتراف    : ول من تنبأ بإخفاقات هذه الحرب وأشاروا إلى أسبابها        ألنفسهم أنهم هم أ   

السياسي، والتلقائية المندفعة، والضعف الذي يتقنع بالعزم الشجاع، واألوهام والعجرفة والغطرسـة واإلدمـان              
شكيك االنتقادي التي تهيمن عنـدما      إن أجواء غياب الت    .على غريزة االنتقام والقسوة، وغياب الكوابح األخالقية      

يتم اإلعالن عن حالة الحرب هي التي جعلت بوسع البعض تبرير تدمير دولة بحجة أنهم يساعدون حكومتهـا                  
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في مثل هذه األجواء فقط يستطيع إنسان عادي أن يفرح ألن أميركا ترفض             .حتى يكون بوسعها تدمير حزب اهللا     
االرتكاز على المشاعر الوطنية التي تطمـس   .واصلة القصف المدمر  الضغط لوقف الحرب، األمر الذي يتيح م      

التفكير العقالني هو الذي يسمح بعد أيام كثيرة من الفتك والتدمير غير المبرر للمطار والطرقـات والجـسور                  
ومحطات الطاقة، بإدراك أن هذه كانت في الواقع عملية عبثية، ألنه كان من المعروف مسبقا أن هذا القـصف                   

األشخاص الذين يـستغلون بـال خجـل أو وجـل           . يحرز الهدف، وأن العملية البرية مسألة ال مناص منها         لن
المشاعر البدائية فقط هم الذين يسمحون ألنفسهم بشخصنة الحرب وتركيزها حول القضاء على عدوهم حـسن                

تفاخر بأنه يساعد   وحده المقتنع بأن الحرب ستغطي على كل عمل سخيف وكاذب، هو الذي ي            .نصر اهللا شخصيا  
صناع الحـرب ال يـستطيعون الـسماح        .التحركات اإلنسانية الدولية، بعد أن يكون هو ذاته قد أحدث الكارثة          

ألنفسهم بأن يعرف الجميع بأنهم قد أخطأوا التقدير، ولذلك سيبحثون عن انتصار يبرر كل الخسائر في األرواح                 
الجمهور الذي يؤيدهم سيجد صعوبة في محاسـبتهم ألن         .عاناةوالمعدات، ومجرد الحاجة لهذا النصر ستُطيل الم      

بسرعة كبيرة جـدا سـيعود كـل شـيء إلـى سـابق              .التضامن القبلي سيحمي القادة السياسيين والعسكريين     
الضرر األساسي سيكون   . باستثناء أولئك الذين ضحوا بأنفسهم وأولئك الذين قضوا خالل القصف المتبادل           عهده

ل الذي كرس وجوده كنبتة غريبة في المنطقة وكقوة شارع عربيد يكرهه المستضعفون             من نصيب شعب إسرائي   
هـآرتس  (وينتمـي رأي جـدعون ليفـى    .بسبب الرد غير المتناسب والمفرط علـى االعتـداء االسـتفزازي      

يتوجب إيقاف هـذه الحـرب فـورا        : لهذا النمط، ففي مقال له بعنوان هذه الحرب عدمية يقول         ) 23/7/2006
كل يوم يـدفع    . هي كانت بال داٍع منذ البداية حتى وإن كانت الذريعة مبررة، واآلن قد حان وقت إيقافها                .واآلن

هـذا وقـت    . السعر الدموي يدفع من دون أن تحصل إسرائيل على ثمن حقيقي مالئـم            . ثمنها من دون جدوى   
بت حزب اهللا، وحزب اهللا     إسرائيل ضر .مناسب وجيد إليقاف الحرب حتى وإن كان الطرفان سيدعيان االنتصار         

إسـرائيل  .التاريخ يعلمنا بأن هذا الوضع ال يؤدي إلى التسوية، ولتتذكروا حرب يوم الغفران            . أصاب إسرائيل 
خرجت إلى الحرب بذريعة مبررة مع وسائل مرفوضة، هي ادعت أنها تشن الحرب على حزب اهللا، إال أنهـا                   

 الهجمة قد استنفدت، بنك األهداف الجوية قـد اسـتنفد فـي             الجدوى األساسية من هذه   .دمرت لبنان في الواقع   
بإمكان سالح الجو أن يواصل زرع الدمار في األحياء السكنية والمباني الفارغـة ويواصـل إطـالق                 .أغلبيته

عشرات األطنان من القذائف على المخابئ المفترضة وقتل اللبنانيين األبرياء، ولكن ذلك لن يتمخض عـن أي                 
  .شيء جيد

  2/8/2006رة نت الجزي
  

  هل تنقذ القوة الدولية حكومة أولمرت من السقوط؟  .71
  حلمي موسى  

، أن العملية البرية دخلت مرحلة حاسمة بعد الزج بأكثر مـن ثمانيـة       أمسأعلنت القيادة العسكرية اإلسرائيلية،     
 لـذلك هـو   آالف جندي الحتالل شريط حدودي بعرض كيلومترين إلى ستة كيلومترات، ورأت أن خير وسيلة        

ولم يعب احتفـال    . االحتفال بانتصار الجيش اإلسرائيلي على خوفه واإلقدام على تنفيذ عملية خاصة في بعلبك            
القيادة السياسية والعسكرية بإنجازات الحرب الكبيرة سوى محاولة بائسة من جانب رئـيس الـوزراء إيهـود                 

وفي لحظة واحـدة، انهـارت مظـاهر        . ربيةأولمرت الستغالل الحرب لمصلحة خطة االنطواء في الضفة الغ        
  . اإلجماع اإلسرائيلي وبدأت الحمالت الشديدة على الحكومة ما دفع أولمرت إلى التراجع

وتحدثت قيادة الجيش اإلسرائيلي عن تغيير في الخطة العسكرية بما يسمح بتوفير أساس ميداني لوصول القوات                
 بالفرق العسكرية التي باتت جاهزة إلى داخل لبنان الحتالل أكبر           ويقضي هذا التغيير بالزج   . المتعددة الجنسيات 

وأشارت بعض وسـائل اإلعـالم      . قدر ممكن من األراضي بعمق يتراوح بين كيلومترين إلى ستة كيلومترات          
  . اإلسرائيلية إلى أن الخطة الجديدة تقضي بالتقدم إلى عمق عشرة كيلومترات
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 عشرة كيلومترات، المرحلة األولى من خطة بمـرحلتين ترمـي إلـى             وتعتبر هذه الخطة، سواء كانت ستة أو      
  . وما يحدد طبيعة كل مرحلة هو الموقف الدولي والوقت الذي يتيحه إلسرائيل. الوصول إلى مجرى الليطاني

وينوي الجيش اإلسرائيلي العودة الى خط الحزام االمني الذي كان قائما، ما عدا في القطاع الشرقي، بعـرض                  
وتعتزم اسرائيل االحتفاظ بهذه المنطقة حتى وصول القوة الدولية، او نشر الجـيش             . ى ثمانية كيلومترات  ستة ال 
  . اللبناني

وبحسب المعلومات اإلسرائيلية، فإن الواليات المتحدة تماطل في األمم المتحدة لمنح إسرائيل وقتـا يتـيح لهـا          
: ترة ستعمل إسرائيل على تقسيم عملياتها إلى قـسمين        العمل العسكري حتى يوم االثنين المقبل، وخالل تلك الف        

األول ذلك الذي أقرته الحكومة وهو خط المواقع األمامية بعرض كيلومترين إلى ستة كيلومترات، والثاني حتى                
  . عشرة كيلومترات وهو ما ستقرره الحكومة في اجتماع طارئ اليوم

األراضي اللبنانية، تعمل بقوام يصل تعداده إلى ثمانيـة         وكانت القوات اإلسرائيلية العاملة حتى صباح أمس في         
وينقسم هؤالء إلى أربعة ألوية مشاة مؤللة، هي غوالني والمظليون والناحال إضافة إلـى لـواء                . آالف جندي 

وزجت إسرائيل مـساء  . وإلى جانب هذه القوات هناك لواءان مدرعان. اسكندروني المكون من قوات احتياطية   
عة أخرى بقصد تحقيق اختراقات تسمح للجيش اإلسرائيلي بإعالن احتالله لمناطق واسعة عند             أمس بألوية مدر  

كما أن هذا االختراق يتيح للجيش اإلسرائيلي استغالل احتاللـه لـألرض لترسـيخ              . إعالن وقف إطالق النار   
  . مواقعه من أجل العودة لتمشيط القرى التي تضم مواقع منيعة لحزب اهللا

ن السياسيون والعسكريون في إسرائيل على أن الفرضية األساس في عملية الجيش الواسعة هذه،              ويشدد المحللو 
ورأى معلقون أن هذه الخطوة تعني تجـاوز القيـادة          . هي الحاجة إلى إظهار كامل قدرات الجيش اإلسرائيلي       
 هو تبدد قناعـة القيـادة   غير أن األهم في هذه العملية. السياسية والعسكرية لصدمة لبنان وللخشية من الخسائر      

  . اإلسرائيلية بقدرة سالح الجو على حسم المعركة في مواجهة الصواريخ
وبرغم أن السؤال المركزي الذي يطرح في إسرائيل اآلن هو متى تنتهي العملية، فإن أحدا في القيادة السياسية                  

ري المصغر توقع سقوط حكومـة      وأشار معلقون سياسيون إلى أن وزيرا في المجلس الوزا        . ال يملك جوابا له   
  . أولمرت، إذا لم تصل القوات المتعددة الجنسيات

. وهكذا، فإن إسرائيل، في بداية األسبوع الرابع للحرب، قررت العودة إلى إعالنها من جديد وبطريقة أخـرى                
طابعهـا  ويبدو أن االسم الذي منحته للحرب في البداية تغيير الوجهة صار حقيقة بتغيير وجهة الحـرب مـن                   

وجاء هذا التغيير في ظل العجز عن منع الصواريخ من الـسقوط علـى البلـدات                . الجوي إلى طابعها البري   
  . والمستوطنات اإلسرائيلية

وشهد يوم أمس ذروة في عدد الصواريخ التي أطلقها حزب اهللا على المواقع اإلسرائيلية كما في المدى الـذي                   
لصواريخ منطقة بيسان في غور األردن، بل تعـدتها لتـصل إلـى             فقد أصابت ا  . وصلت إليه هذه الصواريخ   

  . أراضي السلطة الفلسطينية قرب جنين
  خطأ أولمرت 

داس أولمرت أمس على أحد األلغام السياسية المؤهلة لتفجير اإلجماع الداخلي حول الحرب ضد لبنان، عنـدما                 
ن قادة اليمين اإلسرائيلي إلى شن حملة شديدة        ودفع هذا اإلعال  . أعلن أن القتال في لبنان سيخدم خطة االنطواء       

غير أن الخطر األشد على هذا اإلجماع جـاء أصـال مـن             . ضده واتهامه باستغالل اإلجماع ألغراض حزبية     
الضباط والجنود ذوي الميول اليمينية الذين أعلن بعضهم رفضه للخدمة في لبنان، فيما تداعى آخرون لكتابـة                 

  . اجع عن إعالنهعرائض تطالب أولمرت بالتر
وكان أولمرت، في تصريحات للوكاالت األجنبية، قد قال إن الحرب في الشمال ستوفر الـزخم لتنفيـذ خطـة                   

وحدد أولمرت في هذه المقابالت شروط إسرائيل لوقف إطالق         . االنطواء وإخالء مستوطنات في الضفة الغربية     
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 إخالء سبيل األسيرين اإلسرائيليين من دون قيـد أو          النار مقررا أنه ال تبادل أبدا لألسرى ألن على حزب اهللا          
  . شرط

وفاخر أولمرت بعملية القوات الخاصة في بعلبك، وقال إنه من السابق ألوانه الحديث عن اإلفراج عن المعتقلين                 
  . الذين جلبهم الجيش اإلسرائيلي معه، إذ ينبغي لهم التعود أوال على أنهم بأيد إسرائيلية

. ة على القيادة السورية التي وصفها بالتهور وقلة النضج، كما اتهمها بتـشجيع اإلرهـاب              وحمل أولمرت بشد  
وأشار إلى أنه إذا كانت القوة هذه فعال قوية وفعالـة كمـا   . وتحدث أولمرت أيضا عن القوة المتعددة الجنسيات 

لبنية التحتية لحـزب اهللا     نتمنى، فبوسعنا وقف إطالق الكاتيوشا نحو إسرائيل من جنوب لبنان، مشددا على أن ا             
  . في الجنوب اللبناني دمرت بشكل تام

وردا على تصريحات أولمرت حول العالقة بين الحرب على لبنان وخطة االنطواء، أعلـن رئـيس مجلـس                  
وقال كيف يتجرأ رئيس الحكومة فـي       . المستوطنين بنتسي ليبرمان أن أولمرت يطلق النار على ظهور الجنود         

دم فيها عدد ال ينتهي من أبناء المستوطنين في الوحدات الخاصـة، علـى القـول بـأن                  زمن الحرب التي يخ   
  . انتصارهم وتضحياتهم كانت الزيت الذي يسهل دوران عجلة تفكيك بيوتهم

 الشمال بدال من تبديد المليـارات       ألعماروطالب زعيم إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، أولمرت بتوجيه األموال          
أما رئيس االتحاد القومي، بني إيلون، فقال إن هذه التـصريحات تعـرض             . سية مشكوك فيها  على مغامرة سيا  

وشدد زعيم المفدال زفولون أورليف على أن هذه الحرب هزمـت خطـة         . للخطر انتصار إسرائيل في الحرب    
 على أنه  واعتبر رئيس كتلة الليكود في الكنيست جدعون ساعر أن أقوال أولمرت تشهد           . االنطواء وليس العكس  

بعدما جلبت سياسة االنسحاب من طرف واحد الصواريخ إلى حيفا وعسقالن، يصر أولمرت علـى مواصـلة                 
  . سياسة التنازالت التي ستجلب بالتأكيد الصواريخ إلى كل مكان في إسرائيل

لـة  وشدد عدد من قادة اليمين على أن هذه األقوال تشهد على أن أولمرت مجرد سياسي صغير وليس زعيم دو                  
وأشارت هيئة األكاديميين من أجل منعة إسرائيل إلى أن أولمرت حظر على نفـسه أن يبقـى رئيـسا                   . كبيراً

نصر اهللا أشد مـصداقية مـن       )  العام لحزب اهللا السيد    األمين(لحكومة إسرائيل، ألن قراءة صورة الوضع عند        
  . قراءته

 أولمرت أوضح لعضو الكنيست آفـي إيتـام         وتراجع أولمرت، تحت الضغط، وأصدر ديوانه بيانا جاء فيه أن         
وفي هذا التوضيح، شدد أولمرت على أنه مشغول فقـط بـإدارة الحـرب              . أقواله أمام وكاالت األنباء األجنبية    

اإلسرائيلية في الشمال وفي الجنوب، وأن الحرب هي نتيجة اعتداء تعرضت له إسرائيل من جانب حـزب اهللا                  
المستقبلية، وأنه في هذه األيام التي يحتفل فيها شعب إسرائيل بذكرى خـراب             وال شأن لها بالخطوات السياسية      

  . الهيكل هناك حاجة للوحدة التامة للجيش والجبهة الداخلية من أجل النجاح في هذه الحرب
وأوضح ديوان رئاسة الحكومة أن أولمرت طلب التشديد على أنه لم يتحدث من أجل تعزيـز التأييـد لخطـة                    

  . وضح أنه لم يكن يقصد أن تكون هذه هي الرسالة التي تخرج من هذه المقابلةوأ. االنطواء
تجدر اإلشارة إلى أن نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية شمعون بيريز شدد، في لقائه مع مستشار األمن القومي                 

مدى التـي    من الصواريخ البعيدة والمتوسطة ال     ةالمائ في   70األميركي ستيف هادلي، على أن إسرائيل دمرت        
 مـن   ةالمائ في   20وأبلغ بيريز هادلي أيضا أن سالح الجو اإلسرائيلي دمر لحزب اهللا كذلك             . بحوزة حزب اهللا  

وإضافة إلى ذلك دمرنا ألف بناية تخدم حزب اهللا كمقرات قيادة ومراكز اتـصاالت         . الصواريخ القصيرة المدى  
 من رجال حزب اهللا بينهم عدد من القـادة          250من  كما قتلنا أكثر    . وغرف إدارة عمليات في كل أرجاء لبنان      

   كبيرة استخباراتيالمناطقيين، وحققنا إنجازات 
  بيرتس وإيران 

وشدد وزير الدفاع اإلسرائيلي عمير بيرتس على أن العملية العسكرية الشاملة كشفت ما كانت قد خططت لـه                  
وقال انـه فـي     . ديد نووي يتطور في إيران    ولو أن هذه األحداث وقعت بعد عام، الرتبطت بته        . إيران بالفعل 
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لـذلك فـإن    . وضع كهذا كانت إيران ستجمع قوى أخرى وكانت إسرائيل ستجد نفسها في وضع أكثر تعقيـدا               
واعتبر بيرتس حزب اهللا وحدة كوماندو متقدمة       . العملية الجارية اليوم هي عملية ال نظير لها من حيث األهمية          

نصل إلى موعد كشف الحساب فسوف يتبين أن حـزب اهللا هـو الـذي أطلـق                 وقال إنه عندما    . تابعة إليران 
وقد خططوا  . إن حزب اهللا عمليا هو وحدة متقدمة إليران       . الرصاصة األولى، أي عملية االختطاف، قبل األوان      

األمور بشكل مختلف، إذ كانوا واثقين بأن عملية االختطاف هذه، وقتل ثمانية من جنودنـا، سـتحظى بـالرد                   
وقال بيرتس لن نجـري     . تاد، بيوم آخر من المواجهة، ننهي المعركة ونعود إلى ما كانت عليه الحال سابقا             المع

 برغم أن الواليـات المتحـدة تـوفر         ألهدافنا، سننفذها وفقا    واألوروبية األميركيةعمليتنا تماشيا مع الضغوط     
 الدبلوماسـي الـذي   اإلطـار ك، سيحدد    العدوان على لبنان، على العكس من ذل       أنإلسرائيل كل الدعم، مضيفا     

وأكد أن نقطة التحول سوف تبدو عندما يفهم العالم أننا لن نقبـل بعـد اآلن                .  يرسم مستقبل المنطقة   أنيفترض  
فالوضع الذي تكون فيه قوة ما دولية على شاكلة اليونفيل، التي كانت كشرطي السير الـذي سـيوجه                  . خداعنا

ولكن بقدر ما تكون بأيدينا أرض أوسع، ستتوفر لهذه القوة قـدرة            . ن يتكرر حزب اهللا نحو التسلح من جديد، ل      
لذلك فإن كل ساعة من العمليات، هي ساعة        . أسرع نحو التدخل، وقدرة أسرع لقواتنا نحو الخروج من المنطقة         

يلي  دان حلوتس بإنجازات الجيش اإلسرائ     األركانوتباهى رئيس   . سوف تحسم مستقبل هذه المنطقة لزمن طويل      
ـ وقال إن لحزب اهللا مئات القتلى، ليست مئة واحدة وال اثنتين، وعلى ما يبدو ليـست                  لقـد ضـربنا    . ةثالثمائ

وأشار إلى مدة العمليـة العـسكرية فقـال ال          . منظومتهم الصاروخية البعيدة والمتوسطة المدى بشكل جوهري      
مور ستتم المصادقة عليهـا مـن جانـب    فهذه أ. أعرف كم تحتاج من الوقت، ولكنها ليست مسألة يوم أو اثنين   

واعتبر حلوتس أن الوجهة تغيرت في األسبوع األخير بسبب الـدخول           . الحكومة وبعد ذلك نعرف متى تنتهي     
المساعدة في بلورة الخط الجديد، احـتالل نقـاط         : وقال إن لهذا الدخول أهدافا محددة     . البري إلى جنوب لبنان   

تلي حزب اهللا، وبموازاة ذلك إبعاد قسم من قـدرات حـزب اهللا علـى               مشرفة في عمق المنطقة والمساس بمقا     
 شن غارات جوية جديـدة فـي العمـق اللبنـاني            إمكان النظر في    إعادة علينا   وأضاف. اإلطالق أكثر شماال  

 الحكومة وستتم المصادقة عليه خـالل  أعمالخصوصا في بيروت، موضحا أن هذا األمر سيطرح على جدول         
  .  يومينأويوم 
  لية بعلبك عم

وبدا واضحا أن العملية اإلسرائيلية في بعلبك كانت من نوع عمليات الحرب النفسية المراد منها رفع معنويات                 
ولهذا عمدت القيادة اإلسـرائيلية     . الجمهور والجيش اإلسرائيليين وتوجيه ضربة لمعنويات حزب اهللا واللبنانيين        

وأقرت القيادة اإلسرائيلية أن العملية التـي       .  األثر المطلوب  إلى استخدام الصور واألفالم بشكل واسع إلحداث      
نفذتها القوات الخاصة في بعلبك والتي كانت تستهدف مقرا قياديا في مستشفى دار الحكمة، لم تسفر عن أسـر                   

وكانت هذه القوات المؤلفة من أفراد وحدتين خاصتين، واحدة تابعـة لـسالح الجـو    . أي من قياديي حزب اهللا  
وكان القائد الفعلي لهذه العمليـة      . ية لهيئة األركان، قد نفذتا العملية بقيادة ميدانية مؤلفة من عقيد ومقدمين           والثان

وقال حلوتس إن غاية هذه العملية أوال وقبل كل شـيء التوضـيح أننـا قـادرون                 . في الجو قائد هذا السالح    
 مشددا على أنه لم تكن هناك نية الختطاف         ومؤهلون وسوف نعمل وفق الحاجة العملياتية في كل أرجاء لبنان،         

والنتائج غيـر واضـحة   . لقد استمرت العملية بضع ساعات، وكانت مشتركة مع نشاط واسع. أشخاص معينين 
وال ريب فـي    . لقد جمعنا الكثير من المواد التي يجري فحصها، ومنها سوف نفهم ما حصلنا عليه             . حتى اآلن 

واعترف حلوتس بأن عمليـة كهـذه ال تقلـب          . ال زالت بعيدة عن األنظار    أنه سوف تكون لهذه العملية مزايا       
 .الوضع من أساسه، ولكنها حلقة من سلسلة عمليات

  3/8/2006السفير 
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   بسالحه؟ اهللا يحتفظ حزب أنلماذا يجب  .72
  بشير موسي نافع. د

 بـسط سـيطرة الدولـة       :يتمحور الجدل والتفاوض المتعلق بوقف العدوان علي لبنان حول مسألتين رئيسيتين          
. اللبنانية علي الجنوب، ووضع قوات دولية علي الحدود اللبنانية ـ اإلسرائيلية، وربما حتي اللبنانية ـ السورية  

الهدف في الحالتين واحد وهو إبعاد حزب اهللا عن الحدود، وتجريده من مسوغ االحتفاظ بـسالحه، ومـن ثـم                    
 حزب اهللا بسالحه أصبح مسألة حيـاة أو مـوت بالنـسبة للبنـان               الحقيقة، ان احتفاظ  . تجريده من هذا السالح   

بل أكثر من ذلك، فقد بات علي الشعوب العربية، السيما تلك المجاورة للحـدود الفلـسطينية،                . والمنطقة ككل 
والشعوب اإلسالمية كافة، ان تتسلم مهام الدفاع عن نفسها، أن تدفع محيط دولها إلي الخلف، وان تبـادر إلـي                    

  . أوسع مجال ممكن من شؤونها بنفسهاإدارة
الذين كانوا يطالبون حزب اهللا بالتخلي عن مواقعه في الجنوب اللبناني والتخلي عـن سـالحه طـوال العـام                    
الماضي احتجوا بضرورة الركون إلي الشرعية الدولية لتحقيق ما تبقي من مطالب لبنانية؛ ولم يكن خافيـاً ان                  

. ن لعالقاتهم الجيدة بالقوي الدولية الرئيسية، من الواليات المتحدة إلي فرنسا          أصحاب هذا المنطق كانوا مطمئني    
حزب اهللا، كما كان قد أعلن مراراً، نفذ عملية محدودة في الثاني عشر من هـذا الـشهر لتحريـر األسـري                      

طيـف واسـع مـن      ولكن الرد اإلسرائيلي جاء بشعاً ومدمراً، تغطيه القوي الدولية ذاتها التي اعتقد             . اللبنانيين
من مرواحين إلي قانا، ومن مارون الراس وبنت جبيـل إلـي            . السياسيين اللبنانيين أنها ستوفر الحماية للبنان     

عيترون وصور والخيام، يقوم الوحش العسكري اإلسرائيلي المتعطش لدماء العرب والمسلمين بتدمير ال مثيل              
. لبنان موجه في جله ضد لبنان كوطن ودولة وشعب        القصف الذي يتعرض له     . له في تاريخ الحروب بالمنطقة    

عندما يقتل األطفال في مضاجعهم، عندما تدمر الجسور والطرق والمعامل ومحطات توليد الكهرباء والمـوانئ               
والدولة اللبنانية تولت شؤونها منذ     . ومعسكرات الجيش، تصبح الدولة واللبنانية هي المستهدفة وليس حزب اهللا         

فكيف يمكن ان يصبح أمن ومستقبل وحياة اللبنانيين مقـصوراً علـي            .  لواشنطن وباريس  زمن حكومة صديقة  
سـالح  . قرار الدولة والحكم؟ القوة الوحيدة التي تقف في مواجهة آلة الموت والدمار هي المقاومـة اللبنانيـة                

. جيش اإلسـرائيلي الشعب، سالح حزب اهللا، هو وحده الذي يحمي لبنان وشعبه، ويوقع الهزيمة تلو األخري بال 
القوي الدولية، وبـدرجات  . ال القوي الدولية الصديقة للزعماء اللبنانيين وال الجيش اللبناني تستطيع حماية لبنان       

متفاوتة، تقف في صف الدولة العبرية؛ ما قد تختلف فيه مع األهداف اإلسرائيلية يتعلق فـي أغلـب األحيـان                    
لجيش اللبناني، فلم يسمح له أصالً بامتالك القوة الضرورية للـدفاع           أما ا . بالوسائل والطرق ال بجوهر األمور    

عن البالد، وهو فوق ذلك جيش بلد كان دوماً أسير توازنات إقليمية ودولية قيدته وتقيده بسقف حركة ومبـادرة    
  . منخفض وضيق

نيـة، ال سياسـياً وال      الطريقة والوسائل التي رد ويرد بها حزب اهللا علي العدوان ال تـستطيعها الدولـة اللبنا               
قرار الدولة مقسم علي قوة سياسية عديدة، بعضها قد يكون أقرب لمعسكر العدو منه إلـي المـصالح          . عسكرياً

وفوق ذلـك   . ولبنان الدولة حريص علي االرتباط بما تبقي من أمل بالنظام الدولي ومواثيقه           . الوطنية والعربية 
ماً عن مواجهة الدولة العبرية، الدولـة المـسلحة إلـي أسـنانها             كله، فإن األنظمة العربية الحديثة عجزت دو      
بدون حزب اهللا لم يكن من الممكن تحرير الجنوب اللبناني فـي            . والمتمتعة بدعم أمريكي وغربي واسع النطاق     

العـدوان  . ، وبدون حزب اهللا ما كان يمكن للبنان ان يقف هذا الموقف الـشجاع للـدفاع عـن نفـسه                   2000
مستمر طوال ثالثة أسابيع قدم الدليل األبلغ علي ضرورة ان يحتفظ الحزب بسالحه، بل وضرورة               اإلسرائيلي ال 

التـسلح لـن   . ان يتسع نطاق التسلح الشعبي في لبنان علي نطاق الجنوب اللبناني كله، مسيحييه وشيعته وسنته             
 إلي التفكير عشرات المـرات  يوفر للبنان القدرة علي الدفاع عن نفسه وحسب، بل وردع الدولة العبرية ودفعها    
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وليس هناك من شك في ان العدوان علـي لبنـان قـد أثـار العـرب                  .قبل ان تشن حرباً أخري في المستقبل      
كما ان ليس هناك من شك فـي  . والمسلمين كافة، ال سيما في دائرة الصراع التاريخية مع المشروع الصهيوني  

األنظمة العربيـة، السـيما   . مة العربية هو غضب مبررأن الغضب الذي اشتعل في الشارع العربي ضد األنظ     
ولكـن  . أنظمة الدول العربية الرئيسية، تنفق بسخاء ومن قوت الشعب وثرواته علي التسلح والمؤسسات األمنية             

الشعوب ال تري وظيفة لجيوشها وال مؤسساتها األمنية إال قمع القوي الداخلية المعارضة أو التحوط من الدول                 
والعدد األكبر من األنظمة العربية يحتفظ بعالقات وثيقة بـالقوي الغربيـة وعلـي رأسـها                . مجاورةالعربية ال 

.  لألطفال اللبنانيين والفلسطينيين   ىولكن هذه العالقات لم توفر حماية للبنان وفلسطين، وال حت         . الواليات المتحدة 
رية، بينما ترتبط دول أخـري بعالقـات        إضافة إلي ذلك، عقدت دولتان عربيتان معاهدتي سالم مع الدولة العب          

 ان هذه العالقات تلعـب      ىوبالرغم من ذلك، فليس ثمة دليل عل      . دافئة باإلسرائيليين، علي هذا المستوي أو ذاك      
علي العكس، باتت هذه العالقات تـستخدم لتـوفير         . دوراً ما في كبح جماح الوحش الدموي اإلسرائيلي المسلح        

الغضب العربي واإلسالمي الشعبي مبرر بالتأكيد؛ ولكن السياق        .  العرب ىلي عل غطاء عربي للعدوان اإلسرائي   
الذي يأخذه هذا االستهداف االستئصالي للعرب والمسلمين، والتاريخ المحبط للدور الذي تعهدته الدول العربيـة               

  . الشعبيواإلسالمية في مواجهة المشروع الصهيوني يتطلب نمطاً جديداً ومختلفاً من التفكير والعمل 
يمر العرب بواحدة من أكثر فترات تاريخهم حرجاً؛ إذ تتمتع المنطقة العربية بمستويات من التعليم والمعرفـة                 

ولعل هذا مـا يفـسر بـشاعة    . والثروة والطاقات اإلنسانية والطبيعية لم تتمتع بها منذ بداية العصر اإلمبريالي      
الذي يصل إلي حد اإلبادة لمنع خـروجهم مـن عنـق            الهجمة التي يتعرضون لها، والسعي الدموي الوحشي        

في المقابل، تقدم الدولة العربية الحديثة، من مرحلة إلي أخري، الدليل تلـو اآلخـر علـي                 . الزجاجة التاريخي 
الدولة العربية عاجزة عسكرياً، وقد عانت هذه الدولة من الهزيمة فـي            . عجزها عن الدفاع عن شعبها وبالدها     

وتبدو . الفرق الوحيد بين مواجهة وأخري كان مستوي وعمق وكلفة الهزيمة         . الدولة العبرية كل مواجهاتها مع    
الدولة العربية وكأنها تخلت عن النظام العربي، وقد ترك كبارها الشعوب الصغيرة منفردة في مواجهة تـوازن                 

الـسياسات أو علـي     الدولة العربية عاجزة عن صناعة الرفاه لشعبها، سواء علي مـستوي            . قوي عالمي ظالم  
تدير الدولة العربية مؤسسة تعليميـة قاصـرة، ودبلوماسـية هزيلـة،            . مستوي التصدي لقوي النهب العالمية    

األغلبيـة العظمـي مـن      . وسياسات عمل ال ترقي باألمم الكريمة، وقضاء يفتقد إلي ركائز العدل واإلنصاف           
لتعليمية واالقتصادية الخاصـة، أو بمبـادرة مـن         اإلنجازات العربية تتحقق بمعزل عن الدولة، في القطاعات ا        

بغض النظر عن الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات زعماء ومسؤولين عـرب فـي األيـام                . القوي الشعبية 
األولي من الحرب، فإن دولة عربية واحدة لم تستطع ان تساهم مساهمة ملموسة في إيقاف العدوان علي لبنان،                  

.  دبلوماسياً؛ بل ان التحركات العربية لم تبدأ إال بعد انفجار الغضب الشعبي العربي             ال عسكرياً وال سياسياً وال    
وهذا مـا يـستدعي نهجـاً      . ثمة خلل جوهري في بنية الدولة العربية، خلل هو في أساس هذا العجز واإلخفاق             

  .جديداً للعمل الشعبي
 وبتصميم ال يلين إلي التسلح، بموافقة الدولـة         علي الشعوب العربية وقواها الشعبية ان تسعي فعالً وفوراً        : أوالً

الدولة لن تـستطيع حمايـة      . ولكن دائماً بمعزل عن ارتباطات وقيود مؤسسة الحكم الرسمية        . أو بعدم موافقتها  
هذه ليست نزعة للمغامرة، بل هي النتيجة الوحيدة الممكن استخالصـها           . البالد وال الشعب وال مقدرات األمة     

مهما كان منطق من يعـرف بـالعقالء والمعتـدلين          . لصراع ومن المناخ الدولي المحيط    من نصف قرن من ا    
العرب فإن الجسم العربي واإلسالمي ليس مستعداً لقبول الدولة العبرية كعضو طبيعي في هذه المنطقـة مـن                  

ـ . العالم القـوي  .  اإلسالميوالدولة العبرية، تسلحاً وعدواناً وكراهية، ال تقوم إال بتعزيز هذا الرفض العربي 
الشعبية هي وحدها من استطاع إيقاع الهزيمة بالدولة العبرية ودحرها، من االنتفاضة الفلسطينية األولي، إلـي                

علي الشعوب العربية ان تدير ظهرهـا تمامـاً   . 2000 إلي 1982الحرب اللبنانية ـ اإلسرائيلية الطويلة من  
الجيوش العربية لـم تؤسـس لكـسب مثـل هـذه            . العبريةلمطلب التصدي العربي العسكري الرسمي للدولة       
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من يستطيع تحمل أعباء هـذه      .  إن كانت، فإن ميزان القوي الدولي لن يسمح لها باالنتصار          ىالمواجهات، وحت 
القوي التي ال يمكـن ان  . المواجهه هو الشعب، هو القوي غير الخاضعة للموازين واالرتباطات والقيود الدولية  

  .م بالشعب وال تنتظم في معسكرات ومطارات، بل هي الشعبتهزم ألنها تلتح
ان مثل هذا التوجه البد ان يصاحبه تضافر القوي السياسية العربية واإلسالمية لوضع حد قاطع ونهـائي                 : ثانياً

يجـب ان يـصبح     . للعنف الداخلي، الذي اندلع منذ سنوات بين بعض التيارات اإلسالمية واألنظمة الحاكمـة            
التسلح الشعبي غير الرسمي ال يستهدف ولن يستهدف في أي حال من األحوال األنظمة الحاكمة أو                واضحاً ان   

التزم حزب اهللا، كما التزمت قوي المقاومة الفلـسطينية، طـوال           . فتح معارك داخلية علي هذه الصورة أو تلك       
 بلغت الخالفات والتـوترات     سنين، بتجنب الصراعات الداخلية، وعدم السماح بتوجيه السالح إلي الداخل، مهما          

وبالرغم من صعوبة إقناع األنظمة الحاكمة بالتخلص من شكوكها في توجه القـوي الـشعبية نحـو                 . الداخلية
  .  البعيدىالتسلح، فإن التزاماً مثل ذلك الذي أظهرته المقاومة الفلسطينية واللبنانية سيأتي بثماره علي المد

ففي مقابل االقتطاعات العسكرية الهائلة مـن       . ر األنظمة من كل مسؤولياتها    إن هذا التوجه ال يعني تحري     : ثالثاً
بد ان تصبح الجيوش العربية قادرة علي الدفاع عن بالدها وشعبها في مواجهة العـدوان،                ميزانيات التنمية، ال  
لدول العربية  ا. ، ولكن بإيقاع خسائر ملموسة في صفوف المعتدين       )فهذا أمل ما يزال بعيداً    (ليس بهدف هزيمته    

غير مطالبة بالتخلص من التزاماتها الدولية، وليست مطالبة بحسم الصراع العربـي ـ اإلسـرائيلي، ولكنهـا     
  . وصلت إليه الجيوش العربيةىمطالبة بتبرير برامج التسلح وتسويغ معني وجود جيوش بهذا الحجم ال

د توجهات الدفاع الشعبي عن الذات إلـي كافـة          وفي ضوء أزمة الدولة العربية المستحكمة، البد ان تمت        : رابعاً
علي المجتمعات العربية ان تتعهد بنفسها وقدراتها الذاتيـة أكبـر           . ىدوائر االجتماع العربي واإلسالمي األخر    

قطاع تعليمي ممكن؛ أن تضغط في اتجاه تحويل االقتصاد العربي إلي اقتـصاد انتـاجي ال اقتـصاد سـياحة                    
القطاع األكبر منه في يد الناس ال الدولة؛ وأن تبدأ في إقامة مؤسـسات شـعبية                وسمسرة وخدمات، وأن يكون     

الهدف من هذا كلـه     . محلية، مستقلة عن سلطة الدولة القانونية والعدلية، للفصل في النزاعات وتحقيق الحقوق           
 لـم يجـر علـي       إن تضخم الدولة  . هو تقليص الفضاء الهائل الذي تحتله الدولة في الحياة العربية واإلسالمية          

شعوبنا سوي اإلخفاق والهزيمة والعجز؛ وقد بات علي الشعوب والمجتمعات التعامـل مـع تـضخم الدولـة                  
وإخفاقاتها ليس بالشجب المتكرر وحسب، بل وبتوجه جاد وفعال وملموس ألن تحل القوي والمؤسسات الشعبية               

ما شهده لبنان، علي المستوي     .  ما أمكنها ذلك   والمجتمعية، القديم منها وما تستدعي الشروط بناءه، محل الدولة،        
التعليمي واالجتماعي التضامني والتسلحي، خالل السنوات القليلة الماضية، خاصة في المناطق التي يتمتع فبها              

بدون هذا التحول فـي البنيـة       . بد ان يصبح نموذجاً يحتذي ال شذوذاً ينبغي التخلص منه          حزب اهللا بالنفوذ، ال   
  .ب في النهاية حسم صراع الوجود الذي يخوضه العرب والمسملون منذ عقود طويلةالعربية سيصع

  3/8/2006القدس العربي 
  

  كاريكاتير .73
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