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  سنقصف تل أبيب إذا قصفتم بيروت:  يحذراهللا نصرو... منيمعارك ضارية في الحزام األ .1
 :جـويس كـرم   وباريس ناجية الحصريوبيروت وواشنطن  نقالً عن مراسليها في    4/8/2006الحياة  نشرت  

دود االسرائيلية معارك ضارية بين القوات االسرائيلية ومقاومي        فيما شهدت بعض المناطق اللبنانية المتاخمة للح      
حزب اهللا بدا واضحا ان المواجهة في طريقها الى التوسع ومزيد من االلتهاب بعدما تبادلت اسرائيل والحـزب                  

ففي حين اعلن ان وزير الدفاع االسرائيلي بيريتس امـر الجـيش            . التهديدات بضرب العواصم والبنى التحتية    
 مين العام لحزب اهللا السيد حسن نـصر       ستعداد لالنتشار حتى نهر الليطاني داخل االراضي اللبنانية هدد األ         باال

ي أنها ستدمر كل البنى التحتية في لبنان ردا علـى           أاهللا بقصف تل ابيب اذا استهدفت بيروت وردت اسرائيل ب         
صيب أ جنود إسرائيليين و   4حيث قتل   وتزامن التصعيد الميداني في جنوب لبنان       . قصف يستهدف كبرى مدنها   

من حول مشروع قرار فرنـسي       آخرون بجروح ونعى حزب اهللا اربعة شهداء مع مشاورات في مجلس األ            15
وقال حسن نصر اهللا في رسالة متلفزة ليل امس ان المقاومة ستقصف تل أبيب في حال قُـصفت                   .لوقف النار 

سرهم الكوماندوس اإلسرائيلي في عملية اإلنزال      أن الذين   حمق وأكد ان المواطني   أبيروت ووصف اولمرت بأنه     
اهللا عرض في الوقت نفسه      لكن نصر  .في بعلبك ليل الثلثاء رهائن على إسرائيل ان تفرج عنهم من دون مبادلة            

 اؤكد ان قصفنا للمستعمرات سواء في الشمال او مـا بعـد حيفـا او                :وقفا للقصف الصاروخي والجوي وقال    
تعتدون على مدننا وعلى قرانا وعلى مدنيينا وعلـى عاصـمتنا           . بيب هو رد فعل وليس فعال     وصوال الى تل ا   

لكن في اي وقت تقررون فيه وقف حمالتكم على مدننا وقرانا ومدنيينا وبنانا التحتية نحن لن                ... فنقوم برد فعل  
 .لقتـال فـي الميـدان     نقصف بالصواريخ اي مستعمرة او مدينة اسرائيلية ونفضل في طبيعة الحال ان يكون ا             

 صاروخ بعد   300وقصف حزب اهللا على دفعات عدة ظهر امس وبعد الظهر المستعمرات شمال إسرائيل بـ               



 

 4

وقالت المقاومة اإلسـالمية انهـا      .  كلم من الحدود   70قصفه أول من امس للمرة األولى غور األردن على بعد           
يم ايفن مناحيم معالوت المطلة معيان بـاروخ        استهدفت مدينتي نهاريا وعكا ومستعمرات كابري جيشر كفرفرد       

وكان القصف ظهراً على عكا وعدد من المـستعمرات          .كفرجلعاد كريات شمونة مسكافعام مرغليوت وشومرة     
وتحـدث التلفزيـون    .  قتلى إسرائيليين ثالثة منهم من قرية ترشيحا العربيـة فـي الجليـل             7ادى الى سقوط    

وفيما رمى الطيران اإلسرائيلي مساء مناشير علـى منطقـة الـضاحية             . إسرائيلياً 22اإلسرائيلي عن إصابة    
الجنوبية تطلب من سكان أحياء ماضي بئر العبد والرويس وحارة حريك اخالءها فوراً بعد ان تعرض بعـض                  

 ايام شهدت المناطق الحدودية معارك ضارية منـذ الفجـر           4أحيائها صباحاً للقصف الجوي للمرة األولى منذ        
ر عدة حاولت القوات اإلسرائيلية تعزيز مواقعها فيها داخل األراضي اللبنانية في قرى عيتا الـشعب                على محاو 

وأعلنت المقاومة في بيانات عدة عن تمكنها من تـدمير دبابـات            ). قرب سهل الخيام  (رامية شيحين الحمامص    
الجنوبيـة المحيطـة بقـرى      وأدى القصف المدفعي الكثيف الذي استهدف القرى         .ميركافا وجرافات إسرائيلية  

المواجهات الميدانية الى مقتل عدد من المواطنين واستهدف القصف منذ ليل أول من امس مئات القرى التـي                  
وفي وقت قصف الطيران اإلسـرائيلي       .استحالت المنازل المدمرة فيها الى حطام كامل في كل اقضية الجنوب          

ون اإلسرائيلي الى ان محاوالت التقدم والقصف فـي المحـاور           مساء مدينة بعلبك البقاعية مجدداً أشار التلفزي      
 كلـم  6 قرية وتمتد بعمق 20الحدودية الجنوبية ان المنطقة األمنية التي يسعى الجيش اإلسرائيلي إلقامتها تضم    

. ة كلم في األيام المقبل    15وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي انه يعتزم إقامة منطقة أمنية بعمق            . من الحدود 
كذلك أشارت مـصادر دوليـة      . لكن بيانات المقاومة أكدت انها صدت محاوالت التقدم اإلسرائيلية داخل القرى          

  .الى ان التقدم اإلسرائيلي حتى اآلن ال يتعدى مئات األمتار
ـ     ار على الصعيد السياسي قال نائب األمين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسم ان الحزب لن يقبل وقفاً إلطالق الن

ال يشمل انسحاب جميع القوات اإلسرائيلية من أي أرض قد تكون احتلتها في الهجوم الحـالي وأضـاف فـي                    
تصريحات لقناة الجزيرة انه ينبغي ان يتضمن وقف العمليات الحربية ايضاً إعادة األشخاص الذين هجروا من                

س انه لن يقبل بوقف إطالق النار       وأكد مسؤول اإلعالم في الحزب حسين رحال الخمي        .قراهم في جنوب لبنان   
نحن مع وقف العدوان بالمعنى األوسع      : وقال رحال . في ظل وجود جندي إسرائيلي واحد على األرض اللبنانية        

أي وقف إطالق النـار ال يتـضمن هـذا    . العدوان يعني دخول قوات العدو الى أرضنا. من وقف إطالق النار 
وال تستطيع  (...) جود ولو جندي إسرائيلي واحد على األرض اللبنانية         نحن ال نقر بو   : وأضاف. األمر ال يعنينا  

   .الحكومة وال غير الحكومة ان تقول لنا ال تطلقوا النار على جندي او على دبابة تحتل أرضنا
 كيلومتراً في جنوب لبنان خـالل األيـام         15وأعلن الجيش االسرائيلي أنه يعتزم تطهير منطقة أمنية عرضها          

وقال الناطق باسم القيادة الشمالية الميجور زفيكا غوالن للصحافيين إن الجيش يـسيطر بالفعـل               . لمقبلةالقليلة ا 
نسعى إلى تطهير : وأضاف.  قرية تبعد عن الحدود مسافات تتراوح بين ستة وسبعة كيلومترات         20على حوالي   

. ربما لـواءان آخـران    ... د من األلوية  وسنحتاج الى مزي  .  كيلومتراً داخل لبنان خالل االيام القليلة المقبلة       15
ودعا بيريتس كبار ضباط الجيش امس الى االستعداد للمرحلة الثانيـة            .وهذا يتوقف على تصريح من الحكومة     

. من الهجوم العسكري في جنوب لبنان التي تعني توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرة اسرائيل الى نهر الليطـاني                
رار اتخذ بعد مقتل ثمانية مدنيين فـي شـمال اسـرائيل بقـصف حـزب اهللا                 وقالت ناطقة باسم الجيش ان الق     

من جهته اعلن قائد القوات البريـة        .وحرصت على التوضيح انها استعدادات وليس أمر عمليات       . الصاروخي
االسرائيلية الجنرال بيني غانز ان قوات خاصة اسرائيلية تواصل تنفيذ عمليات في العمق اللبناني وحتى قـرب                 

 في منطقة بيروت وفي عمق االراضي       :واضاف. وت في محاولة لتعطيل صواريخ حزب اهللا البعيدة المدى        بير
اللبنانية تواصل القوات الجوية وقوات خاصة لن ادلي بتفاصيل حولها تنفيذ عمليات لـضرب المقـار العامـة                  

  .لحزب اهللا
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الى ان االعتداءات االسـرائيلية المـستمرة       لم تشر التقارير الواردة من الجنوب اللبناني حتى مساء امس           هذا و 
 يوماً نجحت في تحقيق توغل يؤدي بحسب االهداف المعلنة الى انشاء منطقة امنية عازلـة                23على لبنان منذ    

في انتظار وصول قوة دولية الى الجنوب باستثناء ما اعلنته القناة العاشرة للتلفزيون االسرائيلي مساء امس من                 
 قرية في جنوب لبنان وتمتد مسافة تقرب من ستة كيلـومترات مـن              20 منطقة امنية تضم     ان الجيش اقام اآلن   

ولم تحـدد القنـاة     . سيبقون هناك حتى وصول قوة متعددة الجنسيات      : وأضافت القناة نقالً عن الجيش     .الحدود
طق باسـم الجـيش     اال ان النـا   . التلفزيونية ما اذا كان ذلك يعني ان الجيش استكمل عملية التوغل داخل لبنان            

لدينا مواقـع  : االسرائيلي قال انه ال يستطيع تأكيد ان القوات االسرائيلية سيطرت على منطقة امنية لكنه أضاف    
اما التقارير الواردة من الجنوب اللبناني فأكدت ان ثمة مواجهات ضارية مـستمرة              .سيطرة عدة في قرى عدة    

صفوف الجنود االسرائيليين بين قتيل وجريح الى تزايـد فـي           على المحاور نفسها منذ ايام وان االصابات بين         
حين حولت الغارات والمدفعية االسرائيلية جنوب نهر الليطاني وحتى بلدات وقرى تقع ما بعد النهر شماالً الى                 
ارض محروقة نتيجة التدمير المنظم المعتمد ولو ادى ذلك الى دفن المدنيين احياء تحت انقاض منازلهم وسـط                  

وأكد المسؤول في حزب اهللا حسين رحال لوكالـة         . ة بالغة لوصول سيارات االسعاف الى هذه المناطق       صعوب
فرانس برس ان مقاتلي الحزب يسيطرون على جنوب لبنان وعزا تقدم القوات االسرائيلية في بعض المحـاور                 

نحن الذين  .  في الجنوب  لم يسيطر االسرائيليون على اي منطقة     : وقال رحال  .الى اتباع تكتيك حرب العصابات    
نتبع منـذ اسـبوع اسـلوب حـرب         : وأضاف. نفتح لهم ثغرات ويكونون تحت انظارنا     . نسيطر على االرض  

ويعيث نحو عشرة آالف جندي اسرائيلي على تخوم الجنوب فساداً في            .العصابات الستنزاف الجيش االسرائيلي   
دة العسكرية في شمال اسرائيل لفرانس بـرس مـن          وقال الكوماندان تزفيكا غوالن الناطق باسم القيا      . االرض

وأكد ان سبعة   . القدس المحتلة انه تم ادخال تعزيزات الى االراضي اللبنانية لما وصفه تنظيف المنطقة الحدودية             
في حين نفى الجنرال غاي     . افواج بينها فوجان من االحتياط كانت تقوم بعمليات صباحاً في نحو عشرين قرية            

ن جزء من العمليات في لبنان ان تكون اسرائيل تريد انشاء منطقة أمنية عازلة كتلـك التـي                  تزور المسؤول ع  
ان : وقال لالذاعة العـسكرية االسـرائيلية     . 2000كانت قائمة قبل االنسحاب االسرائيلي من جنوب لبنان عام          

وشـهدت المحـاور     .رضهدفنا هو ان نفرض تواجداً متحركاً وليست لدينا النية التخاذ مواقع ثابتة علـى اال              
االربعة المشتعلة عند الحدود بين القوات االسرائيلية وعناصر المقاومة االسالمية معارك عنيفة ولجأ الجـيش               
االسرائيلي في شكل واسع الى الضربات الجوية المكثفة على مختلف المناطق معاوداً قصف الضاحية الجنوبية               

طرة على ثالث تالل استراتيجية في القطاعات الثالثة للجنـوب          ويسعى هذا الجيش الى السي     .وصوالً الى عكار  
وفي القطاع الغربي تقـدمت      .الغربي واالوسط والشرقي اال انه يواجه بمقاومة شديدة من قبل مقاتلي حزب اهللا            

وحدات عسكرية اسرائيلية باتجاه تلة رامية التي تقع على مسافة كيلومترين مـن الحـدود اال انهـا واجهـت                    
وتشرف هذه التلة االستراتيجية على بلـدة النـاقورة         . كبيرة في التقدم حسبما اعلنت الشرطة اللبنانية      صعوبات  

وفي حال نجح الجيش االسرائيلي فـي الـسيطرة عليهـا           . الحدودية من جهة وعلى مرفأ صور من جهة ثانية        
   .فسيتمكن من تعزيز تقدمه غرباً على محور عيتا الشعب

 جنود اسرائيليين قتلوا على األقل فـي اشـتباكات          4ذكرت مصادر أن    : 4/8/2006 48عرب  وأضاف موقع   
وأفادت مصادر طبية ان    . الخميس في عيتا الشعب وعدد من قرى الجنوب اللبناني         ضارية مع المقاومة اللبنانية   

صـاروخ  الجندي الثالث مات متأثرا بجراحه في مستشفى رمبام بعد ما تعرضت الدبابة التي كان بداخلها الى                 
وتجددت االشتباكات صباح اليوم     .مضاد للدبابات اطلقها مقاومو حزب اهللا فدمروا الدبابة وقتلوا من في داخلها           

في عدة مناطق في الجنوب اللبناني حيث تتقدم اآلليات اإلسرائيلية ببطء شديد خلف جرافة تشق لهـا طريقـا                   
رابي كي تتمركز الدبابة خلفـه لتجنـب صـواريخ          جديدا من أجل تجنب الكمائن األرضية وتقوم ببناء ساتر ت         

أشد هذه االشتباكات يشهدها مثلث القوزح عيتا الشعب وخلة وردة وفـي مـشروع               .المقاومة المضادة للدروع  
الطيبة حيث تدور مواجهات ضارية بين القوات اإلسرائيلية ومقاتلي حزب اهللا وقد استهدف مقاتلو حـزب اهللا                 
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وقد قالت تلك المصادر أن الجيش يوسع توغله في الجنوب           .صاب دبابتين وجرافتين  وأعلن أنه أ  . بعض اآلليات 
 فرق بينهم جنود احتياط ويـستهدف التقـدم اإلسـرائيلي حـسب تـصريحات          6اللبناني مستخدما حوالي الـ     

وقد قالت صـحيفة يـديعوت أحرونـوت أن         . العسكريين محاولة تدمير مواقع ومخازن أسلحة تتبع لحزب اهللا        
  .يش تلقى توجيها بتسريع وتيرة عملياته ألن الوقت آخذ في النفاذالج
  

  مهما طالت الحرب لن تخضع المقاومة : لحود .2
أكد رئيس الجمهورية اميل لحود أن إسرائيل ال ولن يمكنها إخضاع لبنان وأن الحرب مهما طالت فإنهـا لـن                    

وليست مستوردة من سوريا وإيران كمـا       تتمكن من القضاء على المقاومة التي هي من صلب الشعب اللبناني            
وقال انه يؤيد ما يتوافق عليه اللبنانيون في ما يتعلق بمسألة نشر قـوات دوليـة فـي                  . يحاولون اإليحاء بذلك  

وأشار إلى انه حين تصل     . الجنوب وأن على الجميع التوافق حول امر معين بعيدا عن منطق االكثرية واالقلية            
ار ويطالبوننا بالقبول بقوات متعددة الجنسية او يستعملون الفيتو فهذا يعني ان لبنان             االمور إلى مرحلة اتخاذ قر    
ورأى ان استعمال الواليات المتحدة االميركية حق الفيتو لحماية اسرائيل ال يجدي            . سيتحول إلى كوسوفو جديدة   

وحمـل  .  متـى تنتهـي    ألنه يسبب المزيد من العنف في المنطقة ويؤدي إلى حلقة مفرغة من العنف ال نعرف              
اسرائيل مسؤولية وجود المقاومة وكرر قوله ان نشر قوات فرنسية في الجنوب يعني عودة النفوذ الفرنسي إلى                 

كما كرر احتمال ان تكون اسرائيل هي التي اغتالـت الـرئيس            . لبنان الذي كان واقعاً تحت االنتداب الفرنسي      
  . دل في الشرق االوسطالحريري وأن الحل الشامل يقوم على السالم العا

4/8/2006السفير اللبنانية   
  

 السنيورة يطالب قمة المؤتمر االسالمي بتأييد كامل للخطة الشاملة إلنهاء الحرب  .3
وجه رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة رسالة متلفزة الى قمة منظمة المؤتمر االسالمي المنعقـدة               : بيروت

لجلسة االفتتاحية وقد اكد فيها ضرورة دعم المطلب اللبناني بوقف النار فوراً            في ماليزيا بثت مباشرة في ختام ا      
وقال ان الهجوم االسرائيلي الحالي هو       .محذراً من ان ال حكومة تستطيع ان تبقى على انقاض شعبها وخرائبه           

قيـة  السابع ضمن الحروب التي شنتها اسرائيل على لبنان في خروج على كـل القـوانين واالعـراف االخال                 
عتبر ان هذا االحتقار للحياة االنسانية وللمعالم الحضارية ال تعليل له وال يمكن ان يقبله               وا. واالنسانية والدولية 

 . وليس بهذه الطريقة يكافأ لبنان االنفتاح والتسامح والحريات والتعدد والديمقراطيـة          . احد تحت شتى الظروف   
ل المؤتمر االسالمي وكل الدول المحبة للسالم للخطة الداعية الـى           نحتاج التأييد الكامل من جانب دو     اننا  وافاد  

نحن محتاجون فعال الى المساعدات االغاثية العاجلة واالعمارية في المدى          : وختم قائال . وقف شامل ودائم للنار   
نسان ان الممانعة جزء اساسي في ضمير اال      . الطويل لمواجهة التحديات العاصفة التي ضربت بالدنا ومواطنينا       

  .وطبيعته وبمساعدتكم ان شاء اهللا سنتجاوز العمل الوحشي االخير وستأتون الى لبنان فتجدونه باسما مرحبا بكم
4/8/2006الشرق األوسط    

  
 مجلس العلماء يدين العدوان ويشيد بتضحيات المقاومة .4

ورة وسعيه الدؤوب في المعالجات أعلن مجلس العلماء في لبنان تأييده الكامل للدولة اللبنانية ولمواقف فؤاد السني
ورفع الحصار وتوفير المناخ المالئم الستعادة الدولة سيادتها وبسط سلطتها  السياسية من أجل وقف الحرب

 .على كل األراضي اللبنانية وتأييد البنود السبعة التي أعلنها السنيورة في روما وأجمع عليها مجلس الوزراء
اسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في دار الفتوى في بيروت ودان المجلس في بيان أصدره برئ

المجاِزر الوحشية وأعمال القتل الجماعي واعتبر هذا العدوان والعدوان الصهيوني الوحشي المستمر على لبنان 
لى مجلس عالوشدد  .جريمة حرب ضد اإلنسانية بالمعايير الدولية ال سابق لها في جرائم الحرب الوحشية
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ونوه بالمقاومة وتضحياتها وشهدائها واحتضان الدولة  تعزيز وحدة اللبنانيين الوطنية مسلمين ومسيحيين
وأكد دور الجيش اللبناني وقوى األمن . والشعب اللبناني لها في مواجهة العدو الصهيوني على جميع الجبهات
وأعرب عن شجبه  .نة وحدة البالد وأمانهاالداخلي في حفظ أمن البالد وسالمتها واستقرارها واعتبارهما ضما

وناشد الدول . لمحاوالت تعطيل وقف النار من قبل الواليات المتحدة ووقف الحرب المدمرة على لبنان وشعبه
وأعرب عن شكره لجميع الدول . العربية واإلسالمية وقادتها القيام بدور فاعل وعاجل لوقف العدوان على لبنان

  .لتي سارعت إلى تقديم المساعدات للنازحين في لبنان ودعم اقتصادهالعربية ودول العالم ا
4/8/2006المستقبل   

  
 جهادكم سيصنع مستقبالً جديداً : فضل اهللا .5

وجه العالمة السيد محمد حسين فضل اهللا نداء الى المجاهدين وأبناء جبل عامل مؤكدا لهم ان جهادهم سوف 
قبل الجديد الذي سوف تكون فيه الساحة كلها للشعوب المستضعفة يصنع للعرب وللمسلمين وللمستضعفين المست

ال للمستكبرين وسوف يتحقق النصر على ايديهم وسوف يكونون القدوة لكل الشعوب في مقاومة تجتاح كل 
لقد صنعتم االنتصار للبنان كله وللعرب  أضاف و.الذين يريدون لالمة ان تضعف وتسقط في مواقع المستكبرين

 .  وها انتم تتحركون في هذه المرحلة من اجل ان تصنعوا انتصارا جديدا لالمة كلها2000في العام وللمسلمين 
4/8/2006المستقبل   

  
  مجلس األمن يبحث وقف النار االثنين لكني ال أستطيع الجزم : بري .6

جـان  عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعاً طارئاً لهيئة مكتـب المجلـس ورؤسـاء الل               : حسانة زبيب 
وبعد  .شكل فرصة أولى منذ اندالع الحرب االسرائيلية على لبنان لتبادل اآلراء ووجهات النظر            مما  ومقرريها  
عما اذا كان قد تبلغ كونه محور االتصاالت الدبلوماسية معلومات عن اقتراب التوصل الى وقف               سئل  االجتماع  

وهذه الفرصة التي قررها وصرح بها األميركـي        األميركي ال يزال يعطي فرصة أطول للعدوان         ان   الفقالنار  
مبدئياً تنتهي يوم االثنين المقبل وطبعاً في األوساط اآلن يشاع كالم فيه شيء من المعلومات الدقيقة عن اجتماع                  
لمجلس األمن يوم االثنين المقبل لبت موضوع وقف النار ولكن في ضوء ما يحدث ال أستطيع الجزم مئة فـي                    

  .وعالمئة بهذا الموض
4/8/2006البلد   

  
  شمولية الحل تعني إشراك سوريا وإيران  : ميقاتي .7

 القاضي بعـودة    194دعا الرئيس نجيب ميقاتي الى تنفيذ قرارات مجلس االمن الدولي القديمة بدءا من القرار               
مـشروع  الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم قبل اصدار اي قرار جديد عن مجلس االمن يتعلق بلبنان معتبرا ان                 

القرار الفرنسي المعروض على مجلس االمن لوقف العدوان على لبنان يتفهم الواقع اللبناني واوضاع المنطقـة                
ووصفه بانه اكثر انسانية من مشروع القرار االميركي الذي يبقي النازحين واالبرياء اللبنانيين فـي الجنـوب                 

ار قبل اي بحث سياسي معتبرا ان مجلس االمن         وشدد على اولوية وقف اطالق الن     . رهائن للقصف االسرائيلي  
الدولي يراعي مصلحة اسرائيل وليس مصلحة العرب وايد موقف االتحاد االوروبي بانه ال بـد مـن اشـراك                   
سوريا وايران في اي حل شامل للمنطقة وقال ان سوريا لن تحزن اذا تحررت مزارع شبعا ولو تحت الرعاية                   

والسوري ال يلتقيان على مزارع شبعا فقط بل في كل شيء مـشيرا الـى دور                الدولية وان المسارين اللبناني     
 سوريا في مساعدة لبنان خالل هذا العدوان على شعبه وما قدمه للنازحين 

4/8/2006السفير اللبنانية   
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  الحرب تكشف نوع الصواريخ اإليرانية في ترسانة حزب اهللا وفعاليتها .8
سكريون باهتمام كبير ترسانة حزب اهللا من األسلحة الصاروخية التـي           يتابع المحللون الع   :رياض قهوجي  دبي

وينصب االهتمام بشكل رئيسي على الصواريخ الجديـدة التـي          . يعتقد بأن غالبيتها من انتاج المصانع االيرانية      
لية ويبدو حتى اآلن أن تقارير االسـتخبارات االسـرائي        . استخدمها الحزب منذ اندالع الحرب األخيرة في لبنان       

 كلم لم تكـن     150والغربية عن تسلم حزب اهللا آالف الصواريخ من ايران ومن ضمنها صواريخ يفوق مداها               
وتجدر االشارة الى أن غالبية الصواريخ التي تنتجها هيئة الصناعات الفضائية االيرانية تـم              . بعيدة عن الحقيقة  

 صينية الصنع كانت فـي حـوزة القـوات          تطويرها بعد استنساخها من أنظمة صواريخ روسية أو أميركية أو         
كما أن ايران حصلت في السنوات األخيـرة علـى          .  االيرانية -المسلحة االيرانية قبل وخالل الحرب العراقية       

تراخيص من الصين وروسيا لتصنيع بعض الصواريخ مثل صاروخ نور وهو نسخة عن الصاروخ الـصيني                
كما أن ايران تتعاون بشكل     . ب الفرقاطة االسرائيلية ساعر    الذي يعتقد بأنه استخدم في ضر      802 -طراز سي   

وبحسب مصادر عسكرية أميركية     .3 -وثيق مع كوريا الشمالية على تطوير صواريخها الباليستية مثل شهاب           
وأوروبية سلمت ايران حزب اهللا صواريخ تكتيكية موجهة مضادة للسفن والمدرعات وصواريخ ميدانية غيـر               

وهـذه األخيـرة    . قصف المستعمرات والمنشآت العسكرية والصناعية في العمق االسـرائيلي        تكتيكية تستخدم ل  
والثانية الصواريخ  . األولى هي القذائف الصاروخية التي تعرف أيضا باسم كاتيوشا أو غراد          : تصنف في فئتين  

يرانية المطورة خالل العقد    وهذه المرة األولى التي تستخدم فيها غالبية الصواريخ اال        . الميدانية الثقيلة المتحركة  
الماضي في معركة حقيقية ويراها بعض المراقبين فرصة للقوات االيرانية المتحان هـذه األسـلحة وخاصـة                 

وسيمكن ذلـك   . التكتيكية منها ضد دبابات وسفن مطورة بناء على تكنولوجيا أميركية كالتي تستخدمها اسرائيل            
  . لمواجهة عسكرية محتملة مع أميركاالقوات االيرانية من االستعداد بشكل أفضل

  4/8/2006الحياة 
  

  عباس وموسى يؤكدان ضرورة وقف النار في لبنان وفلسطين .9
 التطورات الميدانية وتداعياتها السياسية كانت امس مدار بحث بين الرئيس: رام اهللا ـ أحمد رمضان

ان ) وفا( وكالة االنباء الفلسطينية وقالت. الفلسطيني محود عباس وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى
عباس أكد أن هناك جهوداً تبذل حالياً البراز الموقف العربي واجتماعات عربية وصوالً إلى مؤتمر دولي لحل 

 .المشاكل خصوصا وأن عملية السالم توقفت ولم يعد لها آفاق في المستقبل الستمرارها
األردنية عمان حيث جرى خالل اللقاء الذي دام أكثر من وكان موسى زار عباس في مقر اقامته في العاصمة 

ساعة بحث تطورات األوضاع على الساحة العربية عامة وعلى الساحتين الفلسطينية واللبنانية خصوصا ال 
وقالت وفا ان عباس أكد ضرورة  .سيما ما يجري من اجتياح وقتل وتدمير تقوم به قوات االحتالل االسرائيلي

 .ر بشكل فوري في لبنان وفلسطينوقف اطالق النا
   4/8/2006المستقبل 

 
  طرحنا مبادرة لمعالجة موضوع الجندي األسير : هنية .10

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية االوضاع في شمال قطاع غزة بانها مأسوية مطالبـاً بوقـف                 
 في شمال القطاع زار خاللها العائالت       وقال هنية أثناء جولة تفقدية    . العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطيني    

نحن امام مأساة انسانية بكل ما تحمـل الكلمـة مـن           : المشردة التي لجأت الى مراكز االيواء في شمال القطاع        
واعتبر أن المأساة ناجمة عن سياسة القصف االسرائيلي العشوائي الذي يطاول كل شيء علـى االرض                . معنى

خ كبار يعيشون في هذه المدرسة في غرف صـغيرة مكتظـة بعـدد مـن                الفلسطينية من اطفال ونساء وشيو    
  .المواطنين
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وطالب بوقف العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني معتبرا انه يجب على المؤسسات الحقوقية واالنسانية               
خفـف  ولفت الى ان الحكومة تبذل كل ما تستطيع لت        . ان ترفع الصوت عاليا من اجل حماية االنسان الفلسطيني        

التـي  ( دوالر لبلدية بيت حانون الن ابراج الندى         10.000قررنا صرف   : عن هؤالء المشردين معاناتهم وقال    
تابعة لسلطة هذه البلدية كشيء عاجل وسريع جدا لتعمل علـى معالجـة االضـرار               ) تعرض سكانها للتشريد  

) اونروا( لغوث وتشغيل الالجئين     وأوضح ان وكالة االمم المتحدة    . الناجمة عن القصف وتقديم مساعدات عاجلة     
  ).مراكز االيواء(وعدت بتقديم مساعدات عاجلة للسكان الموجودين االن في المدارس 

وحول التصريحات التي أدلى بها القيادي في حركة فتح النائب نبيل شعث في شأن الجندي االسرائيلي االسـير                  
 أسير فلسطيني قال هنية إن شعت نفى رسـميا          700غلعاد شاليت ووجود صفقة الطالقه في مقابل اطالق نحو          

نحن طرحنا مبادرة لمعالجة قضية الجندي االسير معالجـة         : وأضاف. هذه التصريحات ووصفها بأنها محرفة    
سياسية وديبلوماسية تفاوضية آخذين في االعتبار معاناة عشرة آالف اسير فلسطيني فـي سـجون االحـتالل                 

حتـى  : واضـاف . هي هذه القضية على اساس انساني وسياسي على حد سواء         االسرائيلي وما زلنا نأمل ان تنت     
االن لم نسمع اي رد من الجانب االسرائيلي اال من خالل استمرار هذا القـصف والعـدوان علـى الـشعب                     
الفلسطيني ولكن اتصاالتنا لن تتوقف مع االشقاء في مصر ومكتب الرئاسة وهنـاك اطـراف عـدة تجـري                   

ونفى هنية ان تكون الحكومة قدمت اسماء أسرى بعينهم من اجل اطالقهم            . في هذا الشأن  اتصاالت مع الحكومة    
ان الحديث يجري عن اسس ومعايير ويبدو ان المرحلة كلها هي مرحلة مخاض وآمل ان يكـون فيـه                   : وقال

  .ميالد خير للشعب الفلسطيني
  4/8/2006الحياة 

  
  مدير جديد لألمن الوقائي في الضفة والقطاع   .11

أعلن مدير عام األمن الداخلي الفلسطيني العميد رشيد أبوشباك أن وزارة الداخلية قررت تعيـين                :ة  الخليج  غز
العميد زياد هب الريح مديراً عاماً لجهاز األمن الوقائي في الضفة والقطاع وتعيين العميد يوسف عيسى نائبـاً                  

عيد صيام عقب زيارة األخير لمقر الجهـاز        وقال أبوشباك في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الداخلية س          .له
  .في غزة أمس إن قرار التعيين جاء رغم الظروف المحيطة والتزاماً بالقانون

وأوضح صيام أن التغييرات التي أعلن عنها تمت في إطار القانون وليس هناك ما يمنع من التغيير الفتاً إلى أن                    
ة كان مديراً لهذه المؤسسة األمنيـة وترشـح لالنتخابـات           العميد سليمان أبو مطلق مدير الوقائي في قطاع غز        

  .وال يجوز البقاء في المنصب أو العودة إليه طبقاً للقانون) ولم يحالفه الحظ(التشريعية 
وحذر صيام من أن  هناك أيادي خبيثة تحاول أن تؤجج نار الفتنة الداخلية وطالب كافة األطراف الفلـسطينية                   

  .عودة إلى القانونباالحتكام إلى العقل وال
  4/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  التوقيت غير مناسب لتشكيل حكومة وحدة   :حماس .12

جدد القيادي والنائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي يحيى موسى ما أعلنـه رئـيس                 :  الخليج  -غزة
إن حركة  :  وطنية وقال  الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية حول عدم مالءمة الوقت الحالي لتشكيل حكومة وحدة           

  .حماس تتحفظ على توقيت تشكيل حكومة الوحدة نظراً العتقال قوات االحتالل لعدد كبير من النواب والوزراء
غير أنه أبدى تأييده إلطالق مشاورات غير رسمية بين الفصائل من أجل تحضير األجواء والظروف المالئمة                

  .لخروج حكومة الوحدة الوطنية إلى النور



 

 10

 موسى ل الخليج على أن األساس الذي تقوم عليه حكومة الوحدة الوطنية ينطلق من التراضي والتوافـق                  وشدد
بين القوى الراغبة بالمشاركة على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني وعلى قاعدة نتائج االنتخابات العامة وما أفرزته                

  .اسة التي تمر بها القضية الفلسطينيةمن خارطة سياسية مع مراعاة المصلحة الوطنية وطبيعة المرحلة الحس
وأضاف موسى ان الحكومة لم تعط الفرصة الكافية حتى اآلن للعمل وتحقيق برامجها ولكن مع ذلك استطاعت                 

  . أن تصمد وتحافظ على انحيازها لصالح خيار المقاومة
 الجندي اإلسرائيلي األسير    وحول إمكانية موافقة حركة حماس على تهدئة قادمة مع دولة الكيان بعد انتهاء أزمة             

إن حركة حماس خاضت االنتخابات على أساس المزاوجة بين العمل الـسياسي والعمـل              : في غزة قال موسى   
المقاوم بعيداً عن نهج االستجداء واالستسالم لشروط األعداء ولذلك فإن التهدئة غير مقبولة دون تحقيق ثمـن                 

  .سياسي
إن الحركـة محـصنة بثقافـة وحدويـة         : لقيادية لحركة حماس وقال   ونفى موسى وجود انقسام داخل األطر ا      

وبمؤسسة شورية والعناصر والكوادر ال تعمل وفق معيار المصالح الخاصة والشخصية وإنمـا تنطلـق مـن                 
  .المصلحة الوطنية

نمـا  واتهم موسى الطواقم التي تحيط بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أنها ال تعينه على المقاومة والتحدي وإ               
  . هي من النوع المتشبع بثقافة التأقلم مع الواقع وعدم المقاومة

  4/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  اسرائيل قبلت بالتبادل: نزال .13
كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة االسالمية حماس محمـد نـزال ان              : من شعبان عبود   –دمشق  

ئيلي االسير تجري على قاعدة التبادلية وان الفـصائل         المفاوضات بين مصر واسرائيل الطالق الجندي االسرا      
التي اختطفت الجندي تطالب باالفراج عن الف معتقل عربي وفلسطيني لكن الخـالف هـو علـى المعـايير                   

  . واالسماء
للقاهرة اخيـراً تجـدد الجهـد       ) قادة من حماس  (وقال في اتصال هاتفي اجرته معه النهار انه بعد زيارة وفدنا            

ي كان متوقفاً بسبب التعنت االسرائيلي اذ كان يريد االسرائيليون االفراج عن الجندي االسير مـن                المصري الذ 
وخالل زيارتنا اتفق على معاودة االتصاالت على قاعدة التبادل ووافق االسرائيليون علـى مبـدأ               . دون مقابل 

  .التبادلية لكن الخالفات بقيت على االسماء واالعداد
ال تنسيق مع حـزب اهللا      : يق مع قيادة حزب اهللا في لبنان في شأن عملية التبادل فأجاب           وسئل هل كان ثمة تنس    

االتجاه نحو فصل المسارين وهناك توافق في قيادتي حماس وحزب اهللا نتيجة اختالف الظروف بين الحـالتين                 
  .دلومن الواضح ان االولوية في لبنان هي لوقف العدوان وفي ظل ذلك ال يمكن طرح موضوع التبا

  4/8/2006النهار 
 

  خالفات بين بيرتس وأولمرت حول اعادة احتالل جنوب لبنان واقامة حزام امني   .14
بيرتس حول احتالل اسرائيل لحزام     و  ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة هآرتس أن خالفات اندلعت بين أولمرت           

لمرت لم يتلهف من برنامج بيرتس      وقالت المصادر ان او    . كيلومترا في األراضي اللبنانية    20امني على عمق    
وقال اولمرت لبيرتس ان هذه العملية لن تحـل         . هذا وان هناك خالفات بالرأي بين الطرفين حول هذه القضية         

وكان بيرتس أصدر تعليمات اليوم للجيش االسرائيلي بأن يستعد          .االشكالية ولن توقف قصف المناطق الشمالية     
بسرعة على الخط الحدودي حتى الليطاني مع العمل على تدمير المنـاطق            للمرحلة القادمة من اجل السيطرة و     

  . التي تطلق منها قذائف الكاتيوشا
4/8/2006 48عرب   
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   آالف جندي الى لبنان إلقامة منطقة أمنية عازلة10 إدخال :الجيش اإلسرائيلي .15

 الف رجل كي تنتشر في 15 اعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت ان إسرائيل تريد قوة دولية من
جنوب لبنان قبل وضع حد للمعارك مع حزب اهللا وتوقع ان يصوت مجلس االمن االسبوع المقبل على قرار 
بشأن وقف النار في لبنان فيما ذكر الجيش اإلسرائيلي ان عشرة االف جندي دخلوا الى جنوب لبنان بهد اقامة 

 .منطقة امنية عازلة
شرتها امس صحيفتا التايمز والفايننشال تايمز البريطانيتان ان باالمكان إنهاء النزاع وقال اولمرت في مقابلة ن

واعتبر ان مثل هذه القوة  .فور موافقة مجلس االمن على ارسال مثل هذه القوة) يوليو( تموز 12الذي بدأ في 
 .امر ضروري لوقف اطالق صواريخ حزب اهللا على إسرائيل

  4/8/2006المستقبل 
  

  الجيش ال يستطيع تدمير مخزون الكاتيوشا وسالح حزب اهللا يهدد الطيران : رائيليضابط اس .16
ذكرت اذاعة الجيش االسرائيلي نقالً عن ضابط كبير في الجيش االسرائيلي أن الجيش ال يستطيع اليوم ضرب                 

ا مـن صـواريخ     وزعم الضابط أن جزءا كبير    . أو تدمير قذائف الكاتيوشا قصيرة المدى التي يملكها حزب اهللا         
وحول االنباء التي تحدثت عن امكانية اتباع الجيش االسـرائيلي سياسـة االغتيـاالت     .طويلة المدى قد دمرت 

غزة والضفة تختلـف عـن      في  قدرتنا االستخباراتية   : المحددة كاللتي يستعملها في الضفة الغربية قال الضابط       
وقال الضابط أن األسلحة التي يملكها حزب       .  فهذا ممكن  قدرتنا في لبنان ولكن في حال حسنا قدرتنا المخابراتية        

واضاف أن الجيش يعاني من نقص في الطائرات الحربية نتيجة          . اهللا من شانها تهديد سالح الطيران االسرائيلي      
  . ضغط العمليات

4/8/2006 48عرب   
  

  شكوى ضد النائب زحالقة لوصفه نتنياهو بمالك الموت  .17
وعها في تاريخ الكنيست االسرائيلي تقدمت رئيسة الكنيست داليا ايتسيك بشكوى الى            في سابقة هي االولى من ن     

مـالك  بجمال زحالقة بسبب وصفه عضو الكنيست نتنياهو وغيره         . لجنة الطاعة التابعة للكنيست ضد النائب د      
ي بعيداً عـن    رئيسة الكنيست تتصرف بدوافع االنتقام السياس      ان   وفي تعقيبه على الشكوى قال زحالقة      .الموت

هي لم تقل كلمة واحدة ولم تعترض على اقوال الوزير روني           . الموضوعية المطلوبة في ادارة جلسات الكنيست     
الشكوى التي قدمتها هـي     . بارأون الذي انفلت بشتائم قذرة ضدي وضد عائلتي مستعمالً تعبير افعى ابن افعى            

  . محاولة لكم افواه معارضي الحرب وسفك الدماء
3/8/2006 48عرب   

 
    جريحا29ً شهداء و8: مجزرة في جنوب غزة .18

بين قرى جنوب لبنان ورفح أقصى جنوب قطاع غزة ال تزال آلة الحرب : رام اهللا ـ أحمد رمضان
اإلسرائيلية ذاتها تزرع القتل والدمار في أوساط المدنيين من أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني دون تمييز بين 

تكبت في ساعة مبكرة من فجر امس مجزرة جديدة في منطقة رفح راح ضحيتها ثمانية طفل ومقاتل وهي ار
 . منهم وصفت بالخطيرة11 جريحاً إصابات 29شهداء بينهم طفل و
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وشن الطيران االسرائيلي غارة على مجموعة من المقاومين على الطريق المؤدي إلى مطار غزة الدولي وفي 
سرائيلية صاروخاً سقط خلف مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح غارة اخرى أطلقت طائرة استطالع ا

 . ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بجروح مختلفة
   4/8/2006المستقبل 

  
     االحتاللرفضوا شتم نصراهللا فاحتجزوهمفلسطينيون  .19

بينهم صحافي ألكثـر    احتجزت قوات االحتالل الصهيوني عدداً كبيراً من الفلسطينيين          : أمين أبو وردة   -نابلس  
من ساعتين تحت اشعة الشمس الالهبة لرفضهم أوامر جنود كانوا على حاجز قرب بلدة حوارة جنوب نـابلس                  

  . لشتم أمين عام حزب اهللا السيد حسن نصر اهللا
 مواطنا آخـرين    20إن األمر تكرر مع نحو      )  عاما 43(وقال الصحافي رومل السويطي مدير شبكة اخباريات        

  . ن في منطقة الحاجز وقضوا العقوبة نفسهاكانوا يمرو
أضاف انه أبلغ الضابط الذي أمر باحتجازه وبقية المواطنين بأنه إن كان غاضباً مـن نـصر اهللا فبإمكانـه أن         

وقال انه رد على الجندي بأنه لن يشتم نصر اهللا وأنـه            . يواجهه في الميدان ال أن يطلب من الفلسطينيين شتمه        
داً فإنه سيشتم رئيس وزراء الكيان إيهود أولمرت الذي يقتل يوميا العشرات مـن األطفـال               إن أراد ان يشتم اح    
  .  الرضع والمدنيين

  4/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

 الحص يلتقي وفداً فلسطينياً  .20
استقبل الرئيس سليم الحص في مكتبه في عائشة بكار أمس وفد تحالف القوى الفسطينية وتم عرض المستجدات 

ان هذه المعركة هي معركة : بعد اللقاء قال ابو فادي حماد باسم الوفد .لساحتين اللبنانية والفلسطينيةعلى ا
اميركا وهناك معلومات عدة بدأت تبرز خطة الشرق االوسط الجديد تصفية القضية الفلسطينية وعزل لبنان 

نتهاء هذا المخطط التآمري وهناك بعض المؤشرات هناك حديث في المقدمة بعد ا. ومن ثم سوريا وايران
طبعا هناك برنامج تصفية للقضية الفلسطينية بشكل عام وهذا ما رأيناه في . الجهنمي هو اسقاط حق العودة

 .فلسطين خالل اعوام التسوية لكن اآلن نرى اذا ما نجح هذا البرنامج كيف يتم شطب حق العودة
  4/8/2006المستقبل 

  
  طرق المؤدية الى القدساسرائيل تغلق المسجد األقصى وال .21

أغلقت السلطات االسرائيلية امس المسجد األقصى في وجه جموع المصلين بعد تهديد جماعة يهودية متطرفـة                
وقد دأبـت الجماعـة    .تطلق على نفسها اسم امناء جبل الهيكل باقتحامه لمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل            

م ساحات المسجد االقصى في مثل هذا الوقت من كل عام القامة            اليهودية المتطرفة على القيام بمحاوالت القتحا     
وقـام المئـات مـن       .طقوس دينية في ذكرى خراب الهيكل الذي يعتقد اليهود ان آثاره موجودة تحت المسجد             

انصار هذه الجماعة امس بالطواف حول اسوار القدس وحاولوا الدخول الى ساحات المـسجد لكـن الـشرطة                  
ة االسرائيلية المئات من عناصرها على أبواب المسجد منذ ساعات الـصباح االولـى              ونشرت الشرط  .منعتهم

كما اغلقت جميع الطـرق      .ومنعت المصلين المسلمين ممن هم دون الخامسة واألربعين من العمر من الدخول           
  .المؤدية الى المدينة والى المسجد

  4/8/2006الحياة 
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  ا فلسطينًيا في شهر تموز  مدنًي78االحتالل االسرائيلي قتل : بتسيلم .22
 فلـسطينيا   163أصدر مركز المعلومات االسرائيلي لحقوق االنسان في األراضي المحتلة بيانًا جـاء فـي أن                

 شهيدا من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال عنـد           78استشهدوا الشهر الماضي برصاص الحتالل من بينهم        
  .استشهادهم

أما في الضفة الغربية فقد استشهد في       .  من النساء  20شهيدا كانوا من القاصرين و     36وجاء في البيان أيضا أن    
ويعتبر عدد الشهداء هو األعلى خالل شـهر واح منـذ نيـسان             .  فلسطينيا بأيدي قوات األمن    15نفس الفترة   

2002.  
ات خطيـرة لقـوانين     ومن بين الحوادث التي سيقوم بتسيلم بالتحقيق فيها أربع حاالت يشتبه فيها بوقوع انتهاك             

   . قاصرين7 مدنيا فلسطينيا من بينهم 15وقد أسفرت هذه الحوادث عن استشهاد . الحرب
  3/8/2006 48عرب 

 
  تحذير فلسطيني من خطة إسرائيلية لتفريغ القدس من سكانها   .23

يلي يـتم   حذرت وزارة اإلعالم الفلسطينية من مخطط إسـرائ        :القدس المحتلة  نابلس  أمين أبو وردة  وكاالت         
تنفيذه ويهدف إلى إفراغ القدس المحتلة من سكانها العرب عبر تهجيرهم قسرا أو إبعادهم تحت ذريعة مصادرة                 

جاء ذلك في تقرير أصدرته وحدة شؤون القدس في الوزارة رصد االنتهاكات اإلسرائيلية             . الهويات من السكان  
إلسرائيلية المتعاقبـة بتجاهـل الـشرعية الدوليـة         واتهم التقرير الحكومات ا   . في المدينة خالل تموز الماضي    

والقانون اإلنساني واتفاقيات جنيف عبر ممارساتها المتواصلة فـي القـدس كمـصادرة األراضـي وتوسـيع                 
  .المستوطنات وإقامة الجدار

ـ              ة وطالبت الوزارة بتفعيل األطر والمؤسسات القانونية للدفاع عن الوزراء والنواب وبخاصة المقدسيين ومتابع
تطبيق فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار بما يكفل إلزام إسرائيل بقواعدها وأحكامها واالنصياع لـإلرادة                

  .الدولية وتطبيق قراراتها
ودعت الوزارة إليالء القدس األهمية التي تستحقها في السياسات والخطط التنموية بما يعزز صمود المـواطن                

والتهويد إلى جانب تفعيل المواقف العربية واإلسالمية تجاه القدس والـسعي           المقدسي ومواجهة سياسة التهجير     
وحث وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية على التركيز على قضية         . لتطبيق القرارات العربية واإلسالمية بشأنها    

  .القدس
  4/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  كنيسة القيامة تشهد صالة خاصة لنصرة فلسطين ولبنان   .24

وترأس الصالة  . أقيمت صباح أمس في كنيسة القيامة بمدينة القدس صالة خاصة لنصرة شعبي فلسطين ولبنان             
المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم االرثوذكس وشارك فيها حشد كبير من أبناء القدس ومـن                  

 .روسيا واليونان ورومانيا وقبـرص    الوفود األجنبية المتضامنة ومجموعة كبيرة من األرثوذكس الذين أتوا من           
وانتقد المطران عطا اهللا فى عظته الدينية بشدة إسرائيل وأمريكا التي تدعمها وغيرها من الدول المساندة لهـا                  

  )قنا. (على العدوان اآلثم المتواصل على فلسطين ولبنان
  4/8/2006الخليج اإلماراتية 
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 وفد التضامن العالمي يزور مخيم شاتيال .25
وقد حضر الوفد لالعراب عن التضامن . مركز التنمية االنسانية زيارة وفد التضامن العالمي لمخيم شاتيالنظم 

وشارك نحو ثالثين من اعضاء الوفد من فرنسيين ويونانيين . ودعم لبنان في مواجهة العدوان االسرائيلي
 مانديال في المعتقل بالزيارة ونمسويين وأفارقة جنوبيين وفي مقدمهم دونيس بروتوس زميل الرئيس نلسون

 .الميدانية والتقوا عائالت الالجئين فيه
ووقف اعضاء . وزار الوفد مقر جمعية النجدة االجتماعية وجمعية التضامن واتحاد مراكز الشباب الفلسطيني

 الوفد بصمت أمام قبور شهداء صبرا وشاتيال وأعربوا في ختام زيارتهم عن رغبتهم في دعم التضامن بين
 .الشعبين اللبناني والفلسطيني لمواجهة الهمجية االسرائيلية

 .كذلك زار الوفد مخيم مار الياس
  4/8/2006المستقبل 

  
  شركة كويتية ترّد أمواالً للبنانيين .26

ذكرت وكالة رويترز نقالً عن أحد المسؤولين في شركة ليفانت القابضة الكويتية انها ردت أمواالً جمعتها مـن                  
ان شـركة ليفانـت     : وأضـاف  .حة مشروع عقاري في لبنان بعد تردي األوضاع األمنية فيه         مستثمرين لمصل 

في طرح خاص بدأ في نيسان الماضي لتمويـل         )  مليون دوالر  411( مليون دينار    120القابضة كانت جمعت    
  .مشروع القرية الفينيقية في بيروت

سرائيل قصف لبنان إثر احتجاز حزب اهللا جنديين        وعندما بدأت ا  . وكان من المقرر بدء العمل فيه السنة المقبلة       
 تموز الماضي قرر مجلس ادارة ليفانت القابضة رد األموال والنأي بالشركة عن الـصراع               12اسرائيليين في   

  .علماً انها تعتزم احياء المشروع مجدداً بعد توقف القتال
  4/8/2006النهار 

 
 قوافل مساعدات عربية وأجنبية عبر الحدود البرية .27

استمرت أمس حركة وصول المساعدات العربية واالجنبية الى لبنان اذ وصلت الى نقطة العريضة الحدودية 
 .كميات من المساعدات من منظمات ومؤسسات عربية وعالمية

في البداية وصلت عشر شاحنات محملة بالفرش من سوريا وعشر شاحنات من منظمة الغذاء العالمية التابعة 
وارسلت الجماهيرية الليبية عشر سيارات إسعاف وشاحنة مواد . ملة بمواد غذائية وطبيةلالمم المتحدة مح

 . كذلك وصلت من باكستان شاحنتان محملتان مواد غذائية وطبية. غذائية
من جهة ثانية قررت الحكومة السلوفاكية إرسال ثمانية أطنان الى لبنان تتضمن مواد طبية وغذائية قيمتها 

 .رون سلوفاكي كمساعدات انسانية عاجلةأربعة ماليين كو
وأعلنت الجمعية الطبية االوروبية اللبنانية برئاسة الدكتور عبدو النوار ومقرها بلجيكا وصول طائرة النقل 

 . طنا16التابعة لسالح الجو البلجيكي أمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي محملة بمساعدات بوزن 
 طناً من 450 رحلة جوية من سلطنة عمان حملت مايزيد على 15ن وأعلنت مسقط أنه تم تسيير أكثر م

 . المساعدات الى لبنان نُقلت جوا في رحالت نظمها الطيران العماني عبر مطار دمشق
 .وتشمل المساعدات الحاجات الضرورية من األدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية

 طنا من المساعدات انطلقت من 90 الحجم الكبير محملة بوأعلنت الجزائر إرسال ثالث طائرات نقل ذات
الجزائر متجهة إلى بيروت حسبما أعلنه عبد الحميد بوزاهر المدير العام لقسم البلدان العربية في وزارة 

 .الشؤون الخارجية الذي قال إن المساعدات تتضمن مواد غذائية وطبية
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 طنا من المواد الغذائية المتنوعة 160توي على وقالت مصادر كويتية رسمية إن شحنة المساعدات تح
 .والمالبس واالغطية والبطانيات اضافة الى مواد طبية

وقرر االتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظماته النقابية تخصيص مبلغ مليون جنيه تقدم على هيئة معونات 
 .ومواد غذائية وأدوية عاجلة لعمال لبنان وشعبه

 العمل العربية حملة لجمع تبرعات ومد يد العون والمساعدة للشعبين الفلسطيني من جهتها أطلقت منظمة
 .واللبناني

 .وغادرت عمان أمس ست شاحنات تابعة للصليب االحمر تحمل مواد طبية وإغاثة
واشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب االحمر بول كاستيال بالتسهيالت التي يقدمها االردن لضمان إرسال 

 .ه المساعدات بواسطة الصليب االحمر من عمان الى لبنانوإيصال هذ
  4/8/2006المستقبل 

  
  مصر تعلق إجراءات التعاون االقتصادي مع إسرائيل .28

تسببت الضغوط الشعبية المصرية المتواصلة على الحكومة المصرية واالنتقادات الدائمة  :القاهرة ـ المستقبل
مع إسرائيل وخصوصا في القطاع االقتصادي والذي تحاول مصر لها في دفعها إلى تباطؤ إجراءات التطبيع 

 .من خالل تلك اإلجراءات كسب ارضية مع الشارع فقدتها خالل االيام الماضية
وأكد وزير السياحة المصري زهير جرانه أن قراره بتعليق كل المحادثات بين وزارته ونظيرتها االسرائيلية 

ولن يتم التراجع عنه في ظل االعتداءات االسرائيلية المتواصلة بخصوص الترويج السياحي المشترك ساري 
 .على لبنان

في الوقت نفسه كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى عن أن مصر رفضت مؤخرا استئناف المفاوضات مع 
إسرائيل بخصوص تطبيق المرحلة الثانية من اتفاقية الكويز التي تسمح لسلع مصرية أخرى بخالف 

 .خول إلى السوق األميركيةالمنسوجات الد
وقالت المصادر إن تلك الخطوة جاءت في إطار ما وصفته بإجراءات عقابية اتخذتها الحكومة المصرية ضد 
إسرائيل إلجبارها على وقف عدوانها ضد لبنان والقبول بتسوية ألزمة الجنديين اإلسرائيليين األسيرين لدى 

 . حزب اهللا
ل وفد إسرائيلي من حركة ميريتس بزعامة يوسي بيلين ووفد من جماعة وأشارت إلى أن مصر رفضت استقبا

السالم اآلن اإلسرائيلية خالل األسبوع المقبل في إطار رد فعلها الغاضب على المذابح اإلسرائيلية ضد الشعب 
 .اللبناني وكان آخرها مذبحة قانا

   4/8/2006المستقبل 
  

 ومعوضوزير الصحة الفرنسي يلتقي السنيورة وخليفة  .29
أعلن وزير الصحة الفرنسي فرنسوا كزافييه بيرتران بعد مقابلته رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان الرئيس 

وقال انه جاء إلى بيروت بطلب من  . مليون يورو15الفرنسي جاك شيراك وضع خط ائتمان مالي للبنان بقيمة 
لقد جئت إلى هنا لتقويم .  ولتأكيد هذا الدعمالرئيس الفرنسي للتعبير عن دعم الشعب الفرنسي للشعب اللبناني

 .حاجات اللبنانيين وحاجات الحكومة اللبنانية حتى تتمكن فرنسا من الوقوف دائماً بجانبكم
  4/8/2006المستقبل 
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  أبو الغيط يبحث صيغة قرار وقف إطالق النار مع أميركا وفرنسا وبريطانيا .30
ة المصري الجهود الدولية ومـساعي األطـراف ذات الـصلة           ناقش وزير الخارجي  :  الشرق األوسط  -القاهرة

بالوضع في لبنان من أجل وقف إطالق النار مع كل من السكرتير العام لألمم المتحدة كـوفي أنـان ووزيـر                     
خارجية فرنسا فيليب دوست بالزي وسفيري الواليات المتحدة األميركية فرانسيس ريتشارد دونى وبريطانيـا              

هرة فيما بدا أن التوصل إلى صيغة لصدور قرار من مجلس األمن لوقف إطالق النار فـي                 ديريك بالمبلي بالقا  
  .لبنان يواجه صعوبات عديدة

وقالت وزارة الخارجية المصرية أمس إن السكرتير العام لألمم المتحدة كوفي أنان أبلغ الوزير أحمد أبـوالغيط                 
رار يطالب بوقف إطالق النار وتحقيق التسوية       بتطورات الموقف في مجلس األمن بشأن التوصل إلى مشروع ق         

في لبنان فيما طالب أبوالغيط أنان بالتحرك من أجل إجراء تحقيق رسمي حول مذبحة قانا وتقديم تقرير حولـه                   
لألمم المتحدة كما أبلغ الوزير أبوالغيط وجهة النظر المصرية بالنسبة لمسألة وقف إطالق النار وأيـضاً فيمـا                  

  . الذي سيتم منحه للقوة الدولية والتي ستكون قوة حفظ سالميتعلق بالتفويض
  4/8/2006الشرق األوسط  

  
  قوة يونيفيل المتصاص الوضع وتسليم شبعا لألمم المتحدة  : أبو الغيط .31

أكد وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط ان قرار وقف اطالق النار في لبنـان سـوف    : ـ القبس ةالقاهر
وقال عقب  . جراءات مثل وجود قوة حفظ سالم قوية قادرة تكون موجودة على االرض           تصحبه مجموعة من اال   

 ساعة اعالن وقف اطالق النار فإن قوة يونيفيـل          72 ساعة او    48دورته من بيروت انه اذا ما تقرر خالل ال        
ماها تستطيع ان تمتص الوضع لحين وصول المساعدات والدعم لها او تطوير مهمتها او حتى ربما تغيير مـس                 

. متوقعا ان تتحرك االمور بتشكيل القوة الجديدة وتحديد التفويض الصادر بما ال يفتئت على الـسيادة اللبنانيـة                 
وأكد ابو الغيط ان الجانب اللبناني يشكو من محدودية حركة اليونيفيل ويطالب بتطويرها مشددا على ان العمل                 

ثة اسابيع وان القيادات اللبنانية كانت تسخر من العمليـة          العسكري االسرائيلي لم يحقق اهدافه منذ بدئ قبل ثال        
االسرائيلية التي وقعت في بعلبك بعد ان تبين ان اللبنانيين الذين تم اختطافهم مـن الرعـاة وسـوف تـضطر                

  .اسرائيل العادتهم النهم ال يمثلون شيئا
  4/8/2006القبس الكويتية 

  
  لمجابهة التطبيع تدعو لقطع العالقات مع إسرائي .32

جددت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع دعوتها إلـى طـرد الـسفير               :  ماجد توبة  -عمان
  .اإلسرائيلي من عمان وسحب السفير األردني من تل أبيب وقطع جميع العالقات مع إسرائيل

 مـن أمـس إن      وقال رئيس اللجنة حمزة منصور في رسالة رفعها إلى رئيس الوزراء معروف البخيـت أول              
الدعوة لسحب سفراء الدول العربية واإلسالمية من تل أبيب وطرد السفراء اإلسـرائيليين مـن هـذه الـدول                   

  .أصبحت هتافاً مشتركاً في المسيرات والمهرجانات التي يشهدها الوطن العربي واإلسالمي
ذه المعاهدات إرضاء هللا عز     وزاد منصور انه آن للحكومات التي وقعت معاهدات مع الكيان الصهيوني إلغاء ه            

وجل وانحيازاً للمبادئ التي تفرض سحب الشرعية من أي كيان يقوم على الظلم والعدوان وانسجاماً مع ضمير                 
  .  الشعب األردني األبي الرافض للعنصرية الصهيونية

عقـد فـي ماليزيـا    من جهتها دعت المؤتمرات الشعبية واالتحادات المهنية العربية مؤتمر الدول اإلسالمية المن  
إلعالن حق الشعب العربي في لبنان وفلسطين في مقاومة االحتالل والجهاد في سبيل دفع العدوان عنه وتحرير                 

  .أرضه
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)  حزبا 115(وطالبت لجنة المتابعة للتعبئة الشعبية العامة في الوطن العربي التي تضم مؤتمر األحزاب العربية               
خرى رئيس المؤتمر اإلسالمي في رسالة رفعتها إلـى رئـيس وزراء            واالتحادات المهنية ومؤتمرات شعبية أ    

ماليزيا عبد اهللا أحمد بدوي وأمين عام منظمة المؤتمر كمال الدين إحسان اوغلو بـالعمل على تأمين الوقـف                  
  .الفوري إلطالق النار دون قيد أو شرط وانسحاب قوات الغزو الصهيوني من لبنان وغزة

  4/8/2006الغد األردنية 
  

  السعودية تجدد دعمها الكامل للحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية .33
جددت السعودية دعمها الكامل للحكومة اللبنانية وتأييدها لجهودها للحفاظ :  الشرق األوسط-جدة ـ كوااللمبور 

 على مصالح لبنان وصون سيادته واستقالله وبسط سلطتها على كامل التراب الوطنى كمـا أكـدت مـساندتها                 
الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية وجهودها الرامية الى السيطرة على الموقف المتأزم في االراضي المحتلـة               

جاء ذلك في الكلمـة التـي ألقاهـا          .بفعل الممارسات االسرائيلية وسعيها الى وحدة القرار الوطني الفلسطيني        
السعودي الى اجتماع مؤتمر القمة االسـالمية       الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس الوفد          

العاشرة الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى رؤساء الدول والحكومات الذي بدأ أمس في العاصـمة الماليزيـة                 
  .كوااللمبور

وأوضح الوزير السعودي أن السياسات االسرائيلية قادت إلى التطرف وتفاقم عدم االستقرار وانهيـار األمـن                
وأن الدول الفاعلة في النظام الدولي مسؤولة قانونيا واخالقيا عن حماية الشعب اللبنـاني ومطالبـة                االجتماعي  

بالتحرك السريع لوضع حد للحرب االسرائيلية المدمرة على لبنان وإنهاء الحصار المفـروض علـى الـشعب                 
  .الفلسطيني ومؤسساته الشرعية

زالق منطقة الشرق األوسط نحو أجواء حرب تقوض        وشدد على أن السعودية تحذر مرة أخرى من خطورة ان         
فرص السالم وتفتح الباب أمام دائرة جديدة من العنف والتوتر ال يعرف أحد مداها مبينا أن هدف الجميع العمل                   
من أجل تحقيق االستقرار والسالم العادل والشامل في المنطقة وأال نسمح بأن يكون ما يجري في لبنان تنفيـذا                   

  . دم مصالح األمتين العربية اإلسالميةألجندة ال تخ
  4/8/2006الشرق األوسط  

  
  السعودية تقترح ومصر توافق على اجتماع عاجل في بيروت لوزراء الخارجية العرب .34

أعلن األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه يجرى حاليا التـشاور   :  عبد المنعم مصطفى   -القاهرة
الخارجية العرب ببيروت في اطار التأكيد على التضامن العربي مع لبنان والـشعب             بشأن عقد اجتماع لوزراء     

فيما كشف سفير السعودية لدى الجامعة العربية أحمد عبد العزيز          . اللبناني في مواجهة العدوان االسرائيلي عليه     
 العـام للجامعـة     قطان انه قام بتسليم رسالة من وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل الـى االمـين               

تضمنت اقتراحا سعوديا بعقد جلسة استثنائية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في بيروت وقال               
قطان في تصريح خاص لـالشرق األوسط ان المملكة ترى انه من المناسب ان يكون بيان رئـيس الـوزراء                   

سبع نقاط حظيت بموافقة الحكومـة اللبنانيـة هـو          اللبناني فؤاد السنيورة امام مؤتمر روما والذي اشتمل على          
أساس عمل اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة اللبنانية مشيرا الى ان الرسالة السعودية قد حـذرت                 
تدهور االوضاع في لبنان والنتائج الكارثية التي يمكن ان تنطوي عليها األمر الذي يستوجب وقوف العرب الى                 

وفيما قالت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة لـالشرق األوسط ان          . هذه المحنة القاسية  جانبه ومؤازرته في    
  .اجتماع بيروت يستهدف حشد التأييد العربي لنقاط السنيورة السبع التي طرحها امام اجتماع روما
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 نحن كدول عربية ومجتمع عربـي وجامعـة       : وقال موسى في تصريحات صحافية عقب محادثاته في االردن        
عربية ندعم الموقف اللبناني المقاوم للعدوان االسرائيلي مشيرا الى أنه تم الحديث عما يجري من بـطء فـي                   

  . مجلس األمن بجانب البحث في عدد من االمور االخرى كعقد اجتماعات عربية قادمة لمعالجة هذا الموقف
  4/8/2006الشرق األوسط  

 
 لنار في لبنان القمة اإلسالمية تطالب بوقف فوري إلطالق ا .35

طالبت منظمة المؤتمر اإلسالمي في قمتها الطارئة بماليزيا أمس بوقف : بوتراجايا ماليزيا ـ وكاالت األنباء
 وأعربت عن شعورها بالغضب إزاء ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع ، فوري إلطالق النار في لبنان

  . االعتداءات اإلسرائيلية ضد لبنان
 دعا الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس وفد ،  مصر أمام القمةوفي كلمة

   .  مجلس األمن إلصدار قرار بوقف فوري إلطالق النار في لبنان، مصر في االجتماع
  4/8/2006األهرام 

  
   آالف مجاهد إلى لبنان  10اإلخوان مستعدون إلرسال : عاكف .36

دي عاكف المرشد العام لالخوان المسلمين في مصر لوكالة فرانس برس امس انه مـستعد               أكد محمد محمد مه   
إلرسال عشرة آالف مجاهد إلى لبنان للقتال الى جانب حزب اهللا إال أنه اعتبر انه ال يمكن تحقيق ذلك بـسبب                     

. ذا أو تغض الطرف   مؤكدا أنه إلرسال المقاتلين يجب أن تسمح الحكومات به        . غياب الدعم من االنظمة العربية    
إن المقاومة في الماضي كانت اسهل وإعدادها كان سهالً وأسبوع كان كافيا إلعداد وتسليح الفـدائيين             : وأضاف

الى ذلك حمل عاكف على الموقف العربي الرسمي من العدوان المتواصل على لبنان              .لكن اآلن الوضع مختلف   
  )ب.ف.أ. (ة على قدم وساق أنها لم تؤرق ضمير البعضالمؤلم حقا في تلك الملحمة الدائر: وقال في بيان

  4/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  وقف تصدير الغاز إلسرائيلو.. لغاء اتفاقية كامب ديفيد إل .37
إنه لم يعد مقبوال أن تلتزم      : طالب قضاة مصر الحكومة بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد قائلين        :  عصام فضل  -القاهرة

ومة الشعبية للعدوان باعتبارها السبيل الوحيد لحماية األمة العربيـة محـذرين مـن              مصر بها ودعوا إلى المقا    
مشاريع إعادة تشكيل المنطقة تحت اسم الشرق األوسط الجديد فيما نفذ المحامون المصريون أمس إضرابا عاما                

لنقابات المهنية  عن العمل سجلوه في محاضر جلسات المحاكم دون أن يترافعوا في قضاياهم بينما أعلن اتحاد ا               
 ماليين عضو عن تنفيذ إضراب عام لجميع النقابات لمدة ساعة واحدة بعد غد األحد               7 نقابة تضم    20المصرية  

  .من الواحدة إلى الثانية ظهراً على أن يستثنى من ذلك األطباء الذين يتابعون حاالت حرجة
 المصري أن السيد حسن نصر اهللا أمـين         وأعلن الدكتور حمدي السيد نقيب األطباء المصريين عضو البرلمان        

عام حزب اهللا أبلغه بحاجة المقاومة إلى الدعم المعنوي فقط وليست في حاجة إلى متطـوعين وأبلـغ الـسيد                    
الصحافيين أن القوات المسلحة المصرية وافقت على نقل المساعدات التي يتمكنون من جمعها على طائراتهـا                

  .إلى لبنان
وندد قضاة مـصر    . ة كفاية بوقف تصدير الغاز والبترول المصري إلى إسرائيل        في غضون ذلك طالبت حرك    

باالعتداءات اإلسرائيلية الوحشية على الشعبين الفلسطيني واللبناني مؤكدين في ذات الوقت رفـضهم الكامـل               
لمشروع الشرق األوسط الجديد الذي يرى فيه الرئيس األميركي جورج بوش أن يكـون خاليـا مـن الفكـر                    

  . سالمي الشمولياإل
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وأكد قضاة مصر في بيان لهم أمس رفضهم الكامل إلعادة تشكيل دول المنطقة بإنشاء شـرق أوسـط جديـد                    
خاضع للغطرسة اإلسرائيلية والهيمنة األميركية ال تتساوى فيه ارواح مئات االطفال العرب مع ما أصاب طفل                

مل بأن المقاومة الشعبية هي السبيل الوحيد لحمايـة         وأكد القضاة إيمانهم الكا   . إسرائيلي واحد من ذعر أو جرح     
األمة العربية وصيانة شرفها وإعالن تأييدهم الكامل لبطولة رجال المقاومة اللبنانية واعتزازهم بموقف الشعب              

  . اللبناني بكل طوائفه
  4/8/2006الشرق األوسط  

  
   على النظام الصهيونييجب وقف النار فوراً لكن العالج الحقيقي هو القضاء: أحمدي نجاد .38

اصدر اجتماع منظمة المؤتمر االسالمي الطارئ الذي اختتم اعماله امس في بوتراجايا العاصمة االدارية 
 اعالناً يتبنى خطة النقاط السبع التي تقدم بها رئيس الوزراء فؤاد السنيوره في مؤتمر روما لحل االزمة لماليزيا

في لبنان والتي تركزت على الوقف الفوري والشامل الطالق النار وابدى عدد من الدول المشاركة استعدادا 
س االيراني محمود احمدي نجاد الذي شارك للمشاركة في قوات حفظ سالم تابعة لالمم المتحدة فيما اعتبر الرئي

هو ) في لبنان(في االجتماع انه يجب اعالن وقف للنار فورا على الرغم من ان العالج الحقيقي الوحيد للنزاع 
 .القضاء على النظام الصهيوني

ايا  دولة في منظمة المؤتمر االسالمي في اعالن بوتراج57 دولة اسالمية من اصل 18وعبر المشاركون من 
عن ادانتهم لالعتداءات االسرائيلية التي تستهدف المدنيين وادت الى مجازر في قانا وصور ولقتل قوات حفظ 
السالم داعين الى تشكيل لجنة تحقيق دولية من االمم المتحدة حول هذه الجرائم وتحميل اسرائيل مسؤولية 

 .االعتداءات والدمار
انته لالعتداءات المستمرة على االراضي الفلسطينية والتي تسببت بقتل اما في ما يتعلق بفلسطين اكد االعالن اد

االرواح من المدنيين وهدم المنازل على اصحابها وادانة اعتقال الوزراء الفلسطينيين واالشادة بالديموقراطية 
 .نتخاباتالفلسطينية من خالل ما تحقق بانتخابه مجلساً تشريعياً ودعوة المجتمع الدولي الحترام نتائج اال
 .ومثل لبنان في االجتماع وزير الخارجية فوزي صلوخ والقى كلمة نيابة عن الرئيس السنيورة

  4/8/2006المستقبل 
 

  نحو فك عزلة وفتح صفحة جديدة بين سورية وأوروبا  .39
أسفرت محادثات وزير الخارجية االسباني ميغيل انخيل موراتينوس مع المـسؤولين           :  ابراهيم حميدي  -دمشق  

سوريين وفي مقدمهم الرئيس بشار االسد عن االتفاق على ست نقاط مشتركة بينها اشراك جميع االطراف في                 ال
ايجاد حل واستخدام سورية نفوذها السياسي مع حزب اهللا اليجاد حلول لألزمة الراهنة بحيث تكـون سـورية                  

  .جزءاً من الحل وليست جزءاً من المشكلة
وقالت . مة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة في الحفاظ علىموقف وطني موحد         ويتضمن االتفاق ايضاً دعم الحكو    

وسـورية  . مصادر سورية لـ الحياة امس ان دمشق لم تتخذ موقفا ضد النقاط السبع التي اعلنهـا الـسنيورة                 
  .ستوافق على ما يوافق عليه جميع اللبنانيين بمن فيهم حزب اهللا وهي ستدعم التوافق اللبناني

قرر ان يقدم موراتينوس ايجازا الى منسق الشؤون الخارجية االوروبي خافيير سوالنا والى الرئاسـة               ومن الم 
. وهناك توقعات باحتمال قيام سوالنا بزيارة دمشق اذا استمر المسار البناء          . الفينلندية عن نتائج زيارته لدمشق    

يام بالزيارة على رغم تحفظات دول مثل      ال شك انه اطلع االوروبيين على نيته الق       : واوضحت المصادر المطلعة  
  .فرنسا

  4/8/2006الحياة 
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  وقف النار أوال قبل نشر قوات دولية    : االتحاد األوروبي .40
افادت الصحف المحلية ان الرئيسة الفنلندية تاريا هـالونن التـي           :  وكاالت - تغريد سعادة عواصم     -رام اهللا   

اعلنت أمس انه ال بد من وقف الطالق النار بين إسرائيل ولبنـان             تتولى بالدها حاليا رئاسة االتحاد األوروبي       
وأكدت هالونن في مقابلة مع الجزيرة نشرتها الصحف المحلية ال نريد ان            · قبل ان تلعب قوة دولية دورا هناك      

واوضـحت ان   · واضافت ال اعتقد اننا نتوصل الى حل بقوة اجنبية        · ال نريد ان يتم بالمعارك    · يتم ذلك بالعنف  
واعتبرت الرئيسة هـالونن    · قوات االتحاد األوروبي مستعدة عندما تكون االطراف مستعدة لوقف اطالق النار          

  · انه من الضروري التوصل الى وقف الطالق النار وخطة سياسية قبل نشر القوات الدولية
ت وجهـودا دبلوماسـية     من جهتها كشفت القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي الليلة قبل الماضية ان اتـصاال             

حثيثة تبذل منذ يومين القناع سوريا وحزب اهللا بالموافقة على القوة الدولية التي يعتزم مجلس األمن ارسـالها                  
واضاف مراسل التلفزيون االسرائيلي ان الواليات المتحـدة فوجئـت مـن رفـض الـدول                · الى جنوب لبنان  

  · ية في جنوب لبناناألوروبية والسيما فرنسا من المشاركة في قوة دول
  4/8/2006االتحاد االماراتية 

  
 وموسكو تطالب طهران بالمساهمة في الحل.. بلير يؤيد مبادرة السنيورة  .41

واجهت الديبلوماسية الدولية لحل االزمة في لبنان وخصوصا في مجلس االمن مزيدا من التعقيدات التي قد 
 يبدو ان الوضع الناشئ على االرض في الجنوب ساهم تؤخر التوصل الى اتفاق على وقف اطالق النار والتي

وقد كرر الرئيس الفرنسي جاك شيراك امس تأكيده ضرورة التوصل الى اتفاق بين كل االطراف في . فيها
وفي المقابل حافظ رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير على تفاؤله بامكان  .لبنان قبل ارسال قوة دولية
من خالل ايام مبديا دعمه لمبادرة النقاط السبع التي تقدم بها رئيس الوزراء فؤاد الخروج بقرار من مجلس اال

السنيورة ومستبعدا ضرب سوريا وايران في حين طالبت موسكو ايران بالمساهمة في الجهود اآليلة الى ايجاد 
 .حل للنزاع في لبنان

ق االوسط لمناقشته في مجلس االمن وفي الوقت الذي وزعت فرنسا مشروع قرار جديدا حول االزمة في الشر
قال المندوب الفرنسي في المجلس جان مارك دو ال سابليير ان ثقته اصبحت اقل مما كانت قبل يوم بان قرارا 

 .لمجلس االمن سيصدر خالل ايام بشأن القتال في الشرق االوسط
االميركي جون بولتون اعتقد اننا واوضح للصحافيين بينما كان يستعد ليوم من المحادثات المباشرة مع السفير 

امس كنت واثقا باننا يمكن ان نصدر القرار في االيام ) اول من(لكنه تابع صباح . تقدم حقيقي.. نحرز تقدما 
   .المقبلة ولكن في نهاية اليوم كنت اقل ثقة

   4/8/2006المستقبل 
  

  فنزويال تسحب سفيرها لدى إسرائيل احتجاجا على العدوان على لبنان .42
شار الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز إلى سفير بالده في إسرائيل ليلة أمس العودة إلى بالده احتجاجـا علـى                   أ

وكان شافيز قد قال     .العدوان اإلسرائيلي على لبنان معتبرا أن يحدث هو إبادة شعب تمارسها إسرائيل في لبنان             
, قتل كل هؤالء األبرياء بطائرات أميركية     إنه من المثير للسخط أن نرى دولة إسرائيل تواصل عمليات قصف و           

واتهم تشافيز الواليات المتحدة بتشجيع العدوان اإلسرائيلي على لبنان          .وبقدرتها العسكرية العالية بدعم أميركي    
  .ودعا األمم المتحدة إلى العمل بشكل فوري لوقف العدوان

  4/8/2006 48عرب 
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   لبنان أصبح وشيكا  مندوب فرنسا يقول إن االتفاق حول قرار بشأن .43
قال مندوب فرنسا في مجلس األمن إن االتفاق حول قرار بشأن لبنان أصبح وشيكا  فيما وهذا يعني تقارب في 
وجهات النظر بين الواليات المتحدة وفرنسا بشأن األزمة في لبنان فقد وقال المتحدث باسم الخارجية األميركية 

األمر يتعلق اآلن بجمع كل هذه العناصر معا وصياغتها . ط الرئيسيةشون ماكورماك إننا متفقون حول كل النقا
  .بهدف أن نجعل منها نصا لقرار يصدر عن األمم المتحدة

وكان الخالف بين باريس وواشنطن هو حول ترتيب أولوية بنود المقترحات إذ تطالب باريس في وقف إطالق                 
  .القوة كشرط لوقف العدوان اإلسرائيليفوري كخطوة أولى التفاق حين ترغب واشنطن في نشر هذه 

 3/8/2006 48عرب 
  

  .. إسرائيل ترتكب جرائم حرب بشكل منهجي في لبنان: منظمة حقوق اإلنسان .44
) Human Rights Watch(أكد تقرير وصفه اإلعالم اإلسرائيلي بأنه شديد اللهجة لمنظمة حقـوق اإلنـسان   

 الخميس على أن إسرائيل فشلت بشكل منهجي في التمييز بين           بشأن الهجمات اإلسرائيلية على لبنان نشر اليوم      
  .أهداف مدنية وبين أهداف عسكرية في حربها مع لبنان

 هجمة نفذتها إسرائيل على أهداف مختلفـة فـي لبنـان            20 صفحة اختارت المنظمة     50وفي تقرير امتد على     
كمـا نفـت    . رها يعود إلى مجرد الـصدفة     مشيرة إلى طبيعة العمليات اإلسرائيلية والتي ال يمكن اعتبار تكرا         

وبحسب المنظمة فـإن هـذه      . المنظمة إمكانية أن يكون حزب اهللا هو الجهة التي تقف وراء التعرض للمدنيين            
  .الهجمات تعتبر جرائم حرب
 عملية هجومية إسرائيلية على مبان ووسائل نقل تعود للمدنيين في لبنان وذلـك              25ويتناول التقرير تحليالً لـ     

 مدنياً قتلوا في الحـرب وورد       153وبين التقرير أن من بين       .ن طريق القصف المدفعي أو الغارات الجوية      ع
  ! طفال63ًذكرهم في التقرير أن هناك 

وقالت مديرة منظمة حقوق اإلنسان كنت روت إن  طبيعة الهجمات تؤكد أن إسرائيل أظهرت استهتاراً مطلقـاً                  
  .بحياة اإلنسان في لبنان

  3/8/2006 48عرب 
  

  واشنطن تحاول رشوة لبنان بخطة لتدريب الجيش وتجهيزه   .45
صادق وزيرا الدفاع دونالد رامسفيلد والخارجية كوندوليزا رايس األمريكيان على خطة للمساعدة في تـدريب               

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شين ماكوراك أمس إن الواليـات المتحـدة لـديها     .قوات الجيش اللبناني 
ط للمساعدة في تدريب الجيش اللبناني وتزويده بالمعدات حتى يستطيع أن يتولى مسؤولية األمن فـي كـل                  خط

  .المناطق اللبنانية عندما يتوقف القتال بين إسرائيل وحزب اهللا
. وأضاف أن رامسفيلد ورايس صادقا على الخطة التي سيبدأ تنفيذها بمجرد أن تسمح الظروف علـى األرض                

فض كشف أي تفاصيل حول نوعية التجهيزات والمعدات التي ستزود بها الواليـات المتحـدة               لكن المتحدث ر  
الجيش اللبناني كما رفض الحديث عن نوعية التدريب المقصود وعدد العسكريين األمريكيين الذين سيشاركون              

  .في العملية وكلفة الخطة ومداها الزمني
  4/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  األمن بوقف إطالق النار سيصدر خالل أيام قليلةقرار مجلس : بلير .46

أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان مجلس األمن سيناقش ويصدر قراراً لوقـف              :  مينا العريبي  -لندن
وشدد بلير على انه بعد وقف اطالق النار فـي لبنـان وتهدئـة              . اطالق النار في لبنان في االيام القليلة المقبلة       
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ية سيعمل على حل للنزاع الفلسطيني ـ االسرائيلي مبني على قيام دولة فلسطينية مستقلة وفي حال  االزمة الحال
وأكد بلير أمس انه ال توجد أية نية لمهاجمة ايران إال انه وجه انتقادات              . فشل في ذلك سيعتبره فشالً شخصياً له      

  .شديدة لتصريحات الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد ضد اسرائيل
  4/8/2006الشرق األوسط  

  
  يدعو إلى وقف فوري لألعمال العسكرية فرنسي الى مجلس األمن مشروع قرار .47

قدمت فرنسا مشروع قرار معدل يدعو إلى وقف فوري لكل األعمال العسكرية بـين              :  صالح عواد  -نيويورك
مكثفة بين الـدول الخمـس      ويؤكد مشروع القرار الجديد الذي جاء بعد مشاورات         . مقاتلي حزب اهللا وإسرائيل   

ويعيد مشروع  . الحاجة إلى خلق الظروف المالئمة من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف دائم وشامل إلطالق النار              
القرار التأكيد على العناصر السابقة التي وردت في نص المشروع الفرنسي األول الذي قدمته فرنـسا األحـد                  

ويطالـب  . ترام وحدة وسيادة األراضي اللبنانية واإلسـرائيلية      الماضي حيث يؤكد مطالبته لجميع األطراف باح      
أيضا باحترام الخط األزرق وبإطالق سراح الجنديين اإلسرائيليين المختطفين ويشدد على التنفيذ الكامل التفاق              

 ومع التأكيد على تنفيذ قرار مجلـس األمـن          1949الطائف وعلى تنفيذ اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان لعام          
 الذي يطالب بسحب جميع القوات األجنبية ونزع سالح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وعلـى                1559

ويؤكد المشروع الحاجة إلى ترسيم الحدود الدولية لدولة لبنان خصوصا المنـاطق            . رأسها ميليشيات حزب اهللا   
د المشروع الـذي سـيكون موضـوع    ويؤك. التي تعتبر موضع نزاع أو خالف ومن بينها منطقة مزارع شبعا        

علـى  ) منزوعة السالح (مشاورات الحاجة إلى اتخاذ جملة من اإلجراءات األمنية من بينها إنشاء منطقة عازلة              
ويؤكد أيضا الحاجة إلى إيجاد حل لمسألة األسـرى والمعتقلـين اللبنـانيين لـدى               . الحدود اللبنانية اإلسرائيلية  

لب الحكومة اللبنانية يطالب المشروع الفرنسي حكومة إسرائيل بتسليم خـرائط           وتأكيدا لط . السجون اإلسرائيلية 
وبالرغم من المشاورات المكثفة للوصول إلى صيغة       . األلغام المزروعة في األراضي اللبنانية إلى األمم المتحدة       

فـوري  تحظى بتأييد أعضاء مجلس األمن خصوصا الواليات المتحدة التي ال تزال تعارض مبـدأ الوقـف ال                
   .لألعمال العسكرية

  4/8/2006الشرق األوسط  
  

  اتصاالت لتكليف شخصية دولية بمهمة رئيسية بين لبنان وإسرائيل .48
قالت مصادر دبلوماسية غربية في باريس إن من بين األفكار التـي يجـري البحـث                :  ميشال أبونجم  -باريس

تكليـف  ) لندن وواشـنطن وبـاريس    (يسية  بشأنها في الوقت الحاضر في نيويورك وفي العواصم الغربية الرئ         
شخصية سياسية من الطراز األول مهمة بلورة بنود االتفاق السياسي بين إسـرائيل ولبنـان والـذي سيـشكل                   

  .األساس لوقف دائم إلطالق النار وكذلك اإلشراف على تنفيذه في مرحلة الحقة
خصية جديدة ما يعني استبعاد أسـماء       وأكدت هذه األوساط أن الوسيط الجاري البحث عنه يفترض أن يكون ش           

اضطلعت حتى اآلن بأدوار معينة في المنطقة بتكليف من األمين العام لألمم المتحدة كوفي أنان وأولها الوسيط                 
ومن بين األسماء المطروحة يبرز اسم الرئيس األميركي        . 1559تيري رود الرسن المكلف متابعة تنفيذ القرار        

أن المصادر المشار اليها رسمت عالمات استفهام حول قبول كلينتـون لمثـل هـذه               غير  . السابق بيل كلينتون  
المهمة بسبب الطموحات الرئاسية لزوجته هيالري وربما حرصه على عدم إزعاجها بهذا النوع من المهمـات                

  .الحساسة وغير المضمونة النتائج سياسيا
ة متطابقة في باريس أن مجلس األمن الدولي        ويأتي هذا البحث بعدما أصبح شبه مؤكد بحسب مصادر دبلوماسي         

ويدعو القرار األول   . سيعمد الى اصدار قرارين بخصوص لبنان أولهما سيصوت عليه في األيام القليلة المقبلة            
الى وقف األعمال الحربية بين لبنان وإسرائيل بعدما ضاقت الفجوة بين باريس وواشنطن حول مراحل الخروج                



 

 23

 الثاني فسيدعو الى وقف نهائي إلطالق النار ويحدد تفاصيل االتفاق السياسي ووسـائل              أما القرار . من األزمة 
  .تنفيذه

  4/8/2006الشرق األوسط  
  

  وزيران بلجيكي وفرنسي في بيروت واستمرار تدفق المساعدات للنازحين .49
 16قـل   وصل وزير الدفاع البلجيكي الى بيروت امس على متن طائرة عـسكرية تن            :  الشرق األوسط  -بيروت

طناً من المواد الطبية والغذائية للنازحين اللبنانيين وكان في استقباله وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفـت ومـن                  
جهة ثانية زار وزير الصحة الفرنسي كزافييه بيرترون مؤسسة عامل في المصيطبة حيث اطلع على اوضـاع                 

  . الف يورو لمساعدة النازحين125النازحين وقدم مبلغ 
  4/8/2006رق األوسط  الش

  
  أمريكا تمد العدوان بأحدث طيرانها الفتاك   .50

ذكرت مصادر إسرائيلية أن الواليات المتحدة زودت إسرائيل بأكثر الطـائرات           :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
  ويطلق عليها المتملصة كاستمرار لسياسة دعمها العـسكري        22-القتالية المتقدمة في العالم وهي من نوع اف         

وأوضحت المصادر أن حصول إسرائيل على هذه        .لها وضمان قدرتها العسكرية في أعقاب العدوان على لبنان        
  .الطائرة جاء بعد تسع سنوات من حظر بيعها وفق قرار من مجلس النواب األمريكي

يمكن اكتشافها  وتعتبر األكثر تطوراً في العالم وهي مبنية بحيث ال يكاد           .  مليون دوالر  150ويبلغ ثمن الطائرة    
  .وتتملص الطائرة بفضل شكلها ولونها والمواد التي تبنى منها واألجهزة المزودة بها. بوساطة أجهزة الرادار

إلى ذلك قدرت مصادر في جهاز األمن اإلسرائيلي أن اإلدارة األمريكية سـتزيد بـشكل كبيـر المـساعدات                   
  .مة سالح إلسقاط الصواريخ اإلسرائيلي لتطوير منظو-األمريكية للمشروع األمريكي 

  4/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

 المقاومة هي جامعة الشعوب العربية   .51
 محمد حسين فضل اهللا

 هل بقيت هناك حاجة للجامعة العربية في قضايا العالم العربي الحيوية أو المصيرية؟ 
ة البريطانية التي استهدفت لقد ولدت هذه الجامعة كمنظمة من إرادة غير عربية وذلك في ظل رعاية الدول

 .. اإلمساك بالقرار العربي واحتواء السياسة العربية مجتمعة لحساب السياسة الغربية آنذاك
ومنذ بدأت القضية الفلسطينية تتحرك في االهتمامات السياسية لهذه الجامعة كانت فلسطين تسقط بيد اليهود 

صل القرار العربي وإن تم تغطية ذلك بأكثر من حرب خضوعاً لمعادلة اللعبة الدولية التي تحركت في مفا
تمثيلية وكانت التنازالت العربية تتوالى من قمة إلى قمة حتى انتهت إلى قمة بيروت العربية التي قدم فيها 
العرب إلسرائيل السالم واالعتراف في مقابل األرض ورفضت إسرائيل ذلك بالتنسيق مع أميركا التي اعتبرت 

 !!  للتفاوض ال للتنفيذالقرار صالحاً
لقد دخلت القضية الفلسطينية في المتاهات السياسية وتوج ذلك بنجاح السياسة األميركية في التخطيط للصلح 

وضمن هذا الجو جرى إلغاء أية مقومات لحرب عربية تستهدف تحرير . العربي اإلسرائيلي في مصر واألردن
ل سياسة أغلبية األنظمة العربية بعد ذلك فلسطين وكان آخر نصر عربي في مصر قد تحول إلى هزيمة لتتحو

نحو االعتراف بإسرائيل وفتح ممثليات اقتصادية وسياسية تحت الطاولة وفوقها كوسيلة دبلوماسية تخطط 
للصلح الكامل في المستقبل وسقطت بفعل هذا التراجع العربي معاهدة الدفاع المشترك بين العرب والمقاطعة 

 .. ة إلسرائيلاالقتصادي
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وعلى هذا المسار نفسه تحولت لقاءات الجامعة العربية إلى ما يشبه اإلنشاء العربي في قراراتها على مستوى 
المندوبين ووزراء الخارجية والقمة ألنهم لم يستطيعوا االتفاق على القضايا الحيوية وانحسرت بذلك عملية 

سب بل لحفظ ماء الوجه ولم يبقَ هناك عالم عربي بالمعنى إصدار القرار العربي ال إلى ما يبرر التراجع فح
السياسي منذ مؤتمر مدريد الذي لم يسمح للجامعة حتى بدور المراقب ألن إسرائيل ومعها أميركا ال تقبل 

 .. بالمفاوضات مع العرب مجتمعين ألنها ال تعترف بعالم عربي بل تتعامل مع كل قطر بمفرده
عربية في دائرة الضغط األميركي لتصل إلى مستوى تحرر العرب من فلسطين بدالً وهكذا انطلقت التمزقات ال

ودخلت القضية من جديد في اللعبة الدولية وال سيما في االستراتيجية الجديدة لإلدارة األميركية .. من تحريرها
ينية واإلسرائيلية مما الفلسط: وهو ما تجلى في إلقاء قادة هذه االستراتيجية أكثر من حديث خادع عن الدولتين

يكثر الرئيس األميركي الحديث عنه بطريقة استهالكية وخصوصاً في الترويج لخطة خارطة الطريق التي 
قررتها اللجنة الرباعية الدولية من دون أن تملك هذه الخطة أية فرصة للتنفيذ بعيداً عن اإلرادة اإلسرائيلية 

روف التفاوضية الخادعة تتابع تنفيذ خطتها في اقتطاع األراضي األميركية فيما كانت إسرائيل في هذه الظ
الفلسطينية لحساب المستوطنات في الضفة والقدس والجدار الفاصل ورفضت بموافقة الواليات المتحدة 
األميركية عودة الفلسطينيين إلى بالدهم وأكدت الصفة اليهودية للدولة وأسقطت القيادة الفلسطينية ورفضت 

تحت شعار عدم وجود شريك فلسطيني وعملت مع الواليات المتحدة األميركية بعد االنتفاضة لتقديم المفاوضات 
 .. األمن على السياسة وذلك في ظل وتيرة إجرامية متصاعدة ضد الفلسطينيين

ضغط ولم تستطع الجامعة العربية أن تفعل شيئاً بفعل اإلرادة العربية الرسمية المشلولة وعجزها المطلق أمام ال
وسرعان ما أخذت بعض الدول العربية تتنكّر لالنتفاضة وللفصائل المجاهدة كما لو كانت هي .. األميركي

المشكلة وليست إسرائيل حتى انها تنكّرت للحكومة الفلسطينية المنتخبة بطريقة ديموقراطية؛ ألن أميركا ومعها 
 . أوروبا ال توافق على التعاون معها إال بشروط تعجيزية

وكانت نهاية ..  زالت المجازر اليهودية بحق الفلسطينيين ال تحرك ساكناً في قرارات الجامعة العربيةوما
المطاف إعالن األمين العام للجامعة أن عملية السالم العربية اإلسرائيلية ماتت بعد أن سلمتها أميركا 

وربما كان . سرائيلي على لبنانولم يستطع العرب الوصول إلى قرار عقد قمة بعد العدوان اإل.. إلسرائيل
بعضهم يجد العذر إلسرائيل في كل عدوانها ليحمل المقاومة المسؤولية في ذلك وبالرغم من أن شعوب العالم 

 .. العربي وقفت ضد العدوان ورفضت سياسة أنظمتها وأيدت المقاومة
معة بعد سقوط القضايا المصيرية هل بقيت حاجة للجا: إن السؤال الذي يفرض نفسه على الجامعة العربية هو

عند هذه األنظمة بالضربة األميركية واإلسرائيلية القاضية؟ ولماذا يقبل الحكّام العرب باإلذالل األميركي في 
كل القضايا العربية لحساب الدعم المطلق إلسرائيل حتى على مستوى وقف إطالق النار والهادف أوالً لمنع 

 ها إسرائيل بالتنسيق الشامل مع أميركا؟ المجازر الوحشية التي تقوم ب
إن أميركا لم تمنح أي دولة عربية في المشكلة اللبنانية والفلسطينية أي موقف إيجابي في الوقت الذي نعرف 
فيه أن العرب ليسوا بحاجة إلى أميركا سواء في الجانب االقتصادي أو السياسي أو األمني بل ان أميركا هي 

 . عربيالتي تحتاج العالم ال
إننا ال نطالب األنظمة أن تعلن الحرب على إسرائيل كما يتحدث بعض الرؤساء بالرفض لذلك بل أن تمارس 
الضغوط على أميركا وإسرائيل بطريقة جدية ولو على مستوى سحب السفراء والممثلين للعدو أم انهم ال 

 !  بعض التبعات من هنا وهناك؟يجرؤون حتى على هذه الخطوة التي يعتبرونها مخيفة ألنها قد تحملهم
إننا نالحظ أن الجامعة لم تستطع أن تتدخل تدخالً فاعالً في العراق والسودان والصومال وفلسطين ولبنان بل 
أصبحت أميركا وحلفاؤها هي التي تسعى لفرض إرادتها على الشعوب العربية كما في الحرب التي تشنها 

تحت عنوان تأكيد المصلحة اللبنانية والفلسطينية فيما هي تستهدف فعلياً اإلدارة األميركية على لبنان وفلسطين 
 .. تدمير هذه المصلحة لحساب الهيمنة اإلسرائيلية على لبنان وفلسطين
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ما هي الحاجة إلى بقاء الجامعة التي تحولت إلى شاهد زور وإلى حائط مبكى ال يستطيع أن : ويبقى السؤال
 !  قرار يهدف لحماية أطفال غزة ونسائها وشيوخها وكل المدنيين؟يمنع الفيتو األميركي ضد أي

وهل ! لماذا كل هذه الجيوش وما نفع كل هذه األسلحة؟: ويبقى السؤال يفرض نفسه في هذه اللحظات المصيرية
بقي هناك عالم عربي يجمع العرب على قضايا المصير أم أن القطرية واإلقليمية ستبقى هي الطابع للعالقات 

 ! ن العرب وهو ما سيؤثر سلباً على حاضرهم ومستقبلهم؟بي
لقد أثبتت األحداث أن المقاومة هي جامعة الشعوب العربية؛ ألنها سر القوة والعنفوان : وفي نهاية المطاف نقول

وليست جامعة األنظمة العربية والتي نريد لها أن تنسجم مع شعوبها ال مع السياسة األميركية التي أصبحت 
ك في خلفيات أكثر القرارات العربيةتتحر.  

4/8/2006السفير   
  

 شروط   .52
 ساطع نور الدين  

الرفض السوري االيراني المشترك لشروط وقف اطالق النار او بتحديد ادق للنقاط السبع التي اعتمدتها 
 الذرائع الستمرارها الحكومة اللبنانية ال يشكل العقبة الوحيدة امام انهاء الحرب االسرائيلية على لبنان بل احدى

 . الى النهاية التي تسعى اليها واشنطن وتل ابيب
النها تطلب من البلدين التخلي التام . من وجهة نظر دمشق وطهران ال تزال هذه الشروط تقع في باب التعجيز

القل ال عن أي موقع او دور في لبنان وهي تعادل اعالن االستسالم الكامل في معركة لم تبدأ بعد او هي على ا
 .. تزال في بداياتها االولى وفرص االنتصار فيها لم تصبح معدومة

حتى االن تصر العاصمتان على طلب وقف اطالق النار من دون شروط مسبقة اما بقية النقاط الست الواردة 
حرص وهو ما ترفضه واشنطن بشدة وت. في الورقة اللبنانية الرسمية فانها قابلة للبحث والتفاوض في ما بعد

على اعطاء اسرائيل الوقت الكافي لمواصلة حملتها العسكرية وتصعيدها حتى بلوغ اهدافها النهائية التي ال تقل 
 ! على دمشق وطهران حتى ولو كان الثمن تدمير لبنان بالكامل.. عن فرض الهزيمة الكاملة

اليراني الذي ال يخفي اعتراضه يصعب التكهن في ما اذا كانت هناك مسافة قائمة اليوم بين الموقف السوري ا
حرصا .. الصريح على الورقة اللبنانية وبين موقف حزب اهللا الذي تحفظ عليها في الحكومة لكنه لم يخرج منها

على مظاهر الوحدة الوطنية وتفاديا لضغوط الداخل اللبناني الذي يلح يوما بعد يوم على الخروج من الحرب 
 . اي ثمنومن مذابحها ونتائجها الكارثية ب

وكما ان اسرائيل باتت تعتبرها استعراضا عسكريا يساهم في تحفيز . المهم ان افق انهاء الحرب ما زال مقفال 
جيشها ومجتمعها المقاتل الذي هزته حروب الشوارع في الداخل الفلسطيني فان سوريا وايران وبرغم الفوارق 

تعتقدان ان جر االسرائيليين الى المستنقع اللبناني هو العديدة في خطابهما السياسي وفي مصطلحاتها الدعائية 
فرصة تاريخية لهزيمة المشروع االسرائيلي او على االقل الجبار واشنطن على التفاوض معهما مباشرة ومن 

 .. دون شروط مسبقة
اد االوروبي الزيارة التي قام بها وزير الخارجية االسبانية ميغيل انخيل موراتينوس الى دمشق بتكليف من االتح

واللقاء الذي سبقها في بيروت بين وزير الخارجية الفرنسية فيليب دوست بالزي ووزير الخارجية االيرانية 
منوشهر متكي يفتحان نافذة صغيرة في جدار الرفض االميركي للحوار مع دمشق وطهران لكنهما ال يعنيان 

ربما تولى الوزيران .  االوروبية المزدوجةبالضرورة ان واشنطن اعطت الضوء االخضر لمثل هذه المبادرة
االوروبيان محاولة اقناع الجانبين السوري وااليراني بان االعتراض على شروط وقف اطالق النار لم يعد 

 .. مجديا في ضوء االصرار االميركي االسرائيلي على تدمير لبنان
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ن انهاءها لم يعد ممكنا من دون ذلك لم تبدأ الحرب بقرار من طهران او دمشق كما هو شائع في بيروت لك
خصوصا وانه ليس لدى حزب اهللا من خيار سوى المضي قدما في .. القرار السوري االيراني المشترك

  .المواجهة حتى النهاية
4/8/2006السفير   

  
 ...األتراك قادمون .53

 جهاد الزين
ة االمم المتحدة هي فكرة اكثر من فكرة المشاركة التركية مستقبالً في قوات دولية في جنوب لبنان تحت يافط

 .اذا جاز التعبير وبأكثر من معيار... ذكية
 .الدولة التركية اليوم هي بلد صديق للنظام في سوريا

فمنذ انتهت مسألة زعيم حزب العمال الكردستاني . التعبير ال ينبغي أن يكون أقل من ذلك. نعم بلد صديق
من هذا الملف ) الكامل(مع ما عناه ذلك من انسحاب كامل ) في تركياالمسجون حالياً (المسلح عبداهللا أوجالن 

فاالراضي السورية . ملف دعم االكراد االتراك المسلحين او االنفصاليين تسير دمشق في سياسة مختلفة تماماً
 وهذا .1998من جهة الحدود مع تركيا هي مناطق آمنة تماماً بالنسبة للقوات المسلحة التركية منذ اتفاق اضنه 

 أي االتفاق االمني - سنة من الدعم السوري لهذا الحزب الكردي تحول 14االتفاق االمني الذي انهى حوالى 
 العام الذي اتخذ فيه النظام في سوريا 1998فقد بدا العام .  الى اتفاق سياسي هادئ ولكن متين حتى اليوم-

يا خصوصاً في مرحلة الرئيس بشار االسد اعتباراً من بتحسين العالقة مع ترك) استراتيجياً(قراراً استراتيجياً 
قابلت الدولة التركية القرار بمثله ولهذا عندما التقى الرئيس بشار االسد رئيس اركان الجيش . 2000العام 

 الى أنقرة قبل سنوات قليلة كان ذلك اللقاء االقل إثارة لألضواء ولكن - مع زوجته -التركي خالل زيارته 
التركية األكثر نفوذاً والسورية : فقد كان لقاء بين قمتي المؤسستين األمنيتين في البلدين. ق تأثيراًربما األعم
هي فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات ... غير ان مصادفة أخرى واكبت هذا التطور من داخله. الحاكمة

 غول من خطوات دؤوبة لتكريس  وما حملته قيادة الحزب خصوصاً رجب طيب اردوغان وعبداهللا2002العام 
كان االمتحان الكبير الذي اظهر قوة هذه العالقة والنظرة الواقعية جداً . العالقة االيجابية مع الحكم في دمشق

ففضالً عن ان الدولة التركية حكومة وجيشاً . اليها في أنقرة كما في دمشق هي محطة الحرب في العراق
االميركي من اراضيها الى العراق مما احدث صدمة ايجابية لدى النخب تحفظتا على بل رفضتا عبور الجيش 

العربية بما فيها النخبة السورية الحاكمة حيال ما ظهر من استقاللية جادة لتركيا عن حليفتها االطلسية الثابتة 
 2003 نيسان 9واشنطن كان الموقف التركي المتواصل االنفتاح على دمشق بعد سقوط نظام صدام حسين في 

وفي زمن بدأت فيه عزلة سوريا عالمياً وظهر النظام السوري وكأنه في خطر كان هذا االنفتاح التركي احد 
 .عناصر الطمأنينة الغالية للحكم في دمشق

لذلك اذا جاء االتراك للمشاركة في قوات متعددة الجنسية الى لبنان للتواجد في منطقة عازلة على الحدود فإن 
من هنا تعقيد اللحظة . لتي ستكون قوات آتية من دولة يشعر النظام في دمشق انه ممتَن لهاالقوات التركية ا
 :بالنسبة لسوريا

اعتراض محتمل على فكرة قوات دولية متعددة ستأتي عملياً إلبعاد سالح حزب اهللا عن الحدود مع اسرائيل 
د قوات تركية بين المتعددة الجنسيات وبالتالي لتكريس فصل لبنان عن أزمة المنطقة ومن جهة ثانية وجو

سيعني احراجاً كبيراً جداً ألنه من المرجح بل من االكيد ان سوريا لن تقدم مطلقاً على تشجيع أي عمل ميداني 
ال بل يستطيع المراقب أن يقول انه من المستحيل تصور مجازفة سورية من هذا النوع . أمني ضد هذه القوات

 .يها مشاركة القوات التركيةاذا حصلت ظروف وتوافرت ف
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باتت تركيا في السنوات االخيرة في نظر القيادة السورية قوة استقرار في المنطقة وبالتالي قوة استقرار لنظام 
سياسي في دمشق لديه الكثير من التحديات ليعتبر نفسه انه يخوض معركة بقاء السيما بعد تطورات الوضع 

 .1559المعنونين بالقرار الدولي  و2005 و2004اللبناني في العامين 
ايضاً بالنسبة الى ايران ولكن بضغط اقل فإن فكرة المشاركة التركية في مشروع حل دولي تحت يافطة االمم 

فالعالقات بين الدولتين تركيا وايران اللتين يمكن اعتبارهما خالفاً ألية حالة عربية . المتحدة هي فكرة مربكة
وميتين لالتراك وااليرانيين هي عالقات دقيقة ومتوازنة تحت سقوف حد ادنى وحد الدولتين التاريخيتين الق

 .اقصى سواء ايام االزمات او في االيام العادية
وهي ايضاً عالقات خضعت الختبارات عديدة رغم البنيتين االيديولوجيتين المختلفتين في الدولتين االولى 

ايران هي الحدود الوحيدة لتركيا التي لم تتعرض لتغيير بعد الحرب حدود تركيا مع (العلمانية والثانية الدينية 
 ).العالمية االولى

يبدو بحسب مصادر ديبلوماسية في انقرة ان الشرطين المبدئيين اللذين تضعهما الحكومة التركية للقبول 
 :بمشاركة قوات تركية في القوات الدولية المزمع تشكيلها لجنوب لبنان هما

 في اية صيغة ليست تحت يافطة االمم - قطعا -عن مجلس االمن الدولي اي ال مشاركة  صدور قرار -1
 .المتحدة

 . بديهية موافقة الحكومة اللبنانية على هذا القرار الدولي-2
 :هل من شروط غير معلنة... عدا ذلك... 

ي عن الموقف التركي  تفضل الديبلوماسية التركية ان ال يجري الحديث االحراج- حسب مصادر انقرة -ربما 
 اي الديبلوماسية التركية -فهي . فيما لو صدرت معارضة ايرانية او سورية رسمية لقرار دولي من هذا النوع

 كما ينقل احد المصادر في وزارة الخارجية في انقره تستحسن وضع االفتراضات في نطاق ايجابي بناء ال -
 خاضعة للتشاور من حيث طبيعتها هل هي تعزيز للقوات سلبي من اآلن سيما ان صيغة هذه القوات ال تزال

 !).كما لو تحت الفصل السابع(الموجودة لكن مع صالحيات جديدة ردعية ام هي قوات من سلك مختلف 
ويبدو ان الفرنسيين يعملون حثيثا . الحركة الفرنسية عادت وأظهرت استعداد باريس للمشاركة في قوات كهذه

 الحقا هو 2004فمجلس االمن على ما ظهر في حرب العراق ثم في لبنان .  حلفي نيويورك لبلورة قرار
 .مجال اكيد للكفاءة والفاعلية الرسميتين الفرنسيتين

ولهذا تبدو فكرة المشاركة التركية في هذا السياق الذي تضاف اليه القابليات الفرنسية الديناميكية وكأن موضوع 
ية التي يمكن ان تواجهها فكرة عملية ومؤشرا على افق سياسي محتمل القوات الدولية على الصعوبات السياس

 .حتى في لحظة من اكثر لحظات العدوانية االسرائيلية ابتعادا اآلن عن الحلول السياسية
ما هو الثمن الذي ستطلبه انقره من االميركيين مقابل هذه المشاركة التي تقوم بها في ... لكن السؤال اآلن
 مدين؟وضعية دائن ال 

شمال العراق سيما في مرحلة تزداد الشكاوى التركية المعلنة من المخاطر التي : الجواب السريع والمنطقي
 .تمثلها هذه المنطقة العراقية على االمن التركي

4/8/2006النهار   
  

 مصير حزب اهللا بين المصالح السورية والمقايضات االيرانية .54
 راغدة درغام

قف العداءات لتتوافر فسحة زمنية للتفاوض على اطار حل سياسي يؤدي الى وقف لن يتفق مجلس األمن على و
ولن توقف اسرائيل الحرب ال في شكل هدنة وال وقف عداءات وال وقف نار . النار بين اسرائيل و حزب اهللا

ادتها في كل طالما حزب اهللا ال يسلم سالحه الى الدولة اللبنانية وتقوم قوة دولية بمساعدة الدولة على بسط سي
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قد يكون حزب اهللا الطرف األعمق معرفة لما يعني استمرار الحرب من تدمير للبنان وتهجير . أراضي لبنان
لشعبه وقتل ألهله اذ انه هو الطرف األكثر علماً بقدراته العسكرية وبإمكانياته في التصدي للجيش االسرائيلي 

ومهما كانت .  أرض لبنان وليس في أرض اسرائيلفهذه حرب في نهاية األمر تشن في. وللسالح المتفوق
الخسائر االسرائيلية كبيرة فإن الخاسر األكبر هو لبنان المدمر حتى وان شعر حزب اهللا موقتاً بأنه المنتصر 

فهذه المرحلة الدقيقة من المعادلة العسكرية ومن الجهود . مرحلياً ألنه حجب عن اسرائيل النصر السريع
بعد غامض من ناحية من المستفيد من اطالة الحرب ذلك ان بعض الالعبين االقليميين يجد الديبلوماسية لها 

  .مصلحة له في اطالة الحرب وهو يزعم الرغبة بوقف النار
مجلس األمن بدأ هذا االسبوع تناول ملف لبنان بدفع من مجزرة قانا التي ارتكبها الجيش االسرائيلي ولطخته 

د الماضي انعقد المجلس في جلسة علنية وكان صدر بيان رئاسي عن مقتل مراقبين فيوم األح. دماء أطفالها
مجزرة . دوليين تابعين لألمم المتحدة نتيجة نار اسرائيلية قال األمين العام لألمم المتحدة انها تبدو وكأنها متعمدة

  .قلها الى مجلس األمنقانا عجلت بالعملية الديبلوماسية التي كانت تبحث في العواصم وفرضت التسريع بن
وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس تحدثت علناً عن توصل مرتقب الى قرار وقف النار في غضون 

هذا التصريح أثار االنتباه بحد ذاته وما جعله أكثر إثارة للفضول هو تزامنه مع تصريحات اسرائيلية بأن . أيام
  ت التساؤالت حول ماذا في ذهن رايس وماذا في حوزتها؟العملية العسكرية قد تستغرق اسابيع فبرز

ان باريس ترغب بالتهدئة : الديبلوماسية األميركية تقول ان الفارق بينها وبين الديبلوماسية الفرنسية هو التالي
ووقف العداءات فيما واشنطن ال تريد مجرد وقف العداءات وال تريد مجرد التهدئة وانما تريد الحل الجذري 

وهذا الوضع تحديداً هو تمكن حزب اهللا من استراق قرار . ي يحول دون العودة الى الوضع الذي كان قائماًالذ
وهذا بدوره يعني تجريد حزب اهللا من السالح بأي شكل من األشكال . الحرب من الحكومة اللبنانية عندما يشاء

  .ديبلوماسياً أو بالقوة العسكرية
ترغيب كي يتوصل حزب اهللا الى االستنتاج بأن ال خيار أمامه سوى االستغناء فرنسا تفضل وسائل االقناع وال

. عن سالحه طوعاً وسوى الدعم الحقيقي والصادق لسلطة الدولة وسيادتها القاطعة على كامل أنحاء البالد
ما ولذلك انها تنطلق من فكرة وقف العداءات كمدخل الى حل سياسي شامل ينطوي على معالجة مزارع شبعا ب

يزيل مبررات المقاومة ويرتبط بقوة دولية فاعلة تساعد الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها وسلطتها في كامل 
وبهذا تتجنب القوة الدولية مهمات مثيرة للجدل وخطيرة أي مهمات تجريد حزب اهللا من السالح . الجنوب
  .بالقوة

رأيها يقوم . الما ليس لها مالمح المكافأة لحزب اهللاإلدارة األميركية ال تعارض وسائل االقناع والترغيب ط
على ضرورة االستعداد بقوة دولية لها صالحية وقدرات تجريد حزب اهللا من السالح تتوجه الى لبنان لمساعدة 

هذه .  حتى وان تطلب ذلك تجريد حزب اهللا من السالح بالقوة العسكرية1559الحكومة اللبنانية في تنفيذ القرار 
النطالق حسب االدارة األميركية ألن الخيار الوحيد اآلخر المتاح هو ترك أمر الحسم العسكري للجيش نقطة ا

االسرائيلي ليفعل ما يضطر اليه في خضم الموازين العسكرية في الحروب مهما كان ذلك مكلفاً من ناحية 
 األمن هو محاولة اقناع اسرائيل وعليه ان ما تقدمه واشنطن الى أعضاء مجلس. الرأي العام والكلفة االنسانية

بـ وقف العداءات طالما هذا مرتبط بقوة دولية تجرد حزب اهللا من السالح إلزاماً وفرضاً اذا رفض ان يفعل 
  .ذلك طوعاً

واشنطن ورايس بالذات تعمل على اطار الحل السياسي الشامل وهي مستعدة حسب المؤشرات للضغط على 
بعا وتسليمها الى وصاية دولية وقوات دولية كي تحذف تبريرات المقاومة اسرائيل لالنسحاب من مزارع ش

  .وتحرر الحكومة اللبنانية من هذا العبء
مثل هذه الصيغة تتجنب مالمح المكافأة أما لحزب اهللا أو لسورية التي أعلنت ان مزارع شبعا تخضع للقرارين 

 دمشق طاب لها اآلن ان تعتبر مزارع شبعا أي ان.  االسرائيلي- المعنيين بالنزاع السوري 338 و242
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سورية بعدما كانت اعتبرتها لفظياً لبنانية لتبرر مقاومة حزب اهللا فيما تترفع سورية عن أية مقاومة السرائيل 
  .فبين سورية واسرائيل عالقة متينة أساسها استبعاد المقاومة من األراضي السورية. من أراضيها المحتلة
مفاوضات بين أعضاء مجلس األمن حول ما سيصدر عن المجلس يدور الحديث حول امكانية ومع العودة الى ال

التوجه نحو اصدار قرار بمرحلتين أو الى اصدار قرارين يتناوالن وقف العداءات و وقف النار والعالقة بينهما 
 كانت تتطلب قوة تمهيدية ويدور الكالم في فلك القوة الدولية لالستقرار وان. عبر االطار السياسي للحل األشمل

  .تقوم بدور الطليع مما يتطلب نوعين من القوات يتم ارسالهما في زمنين مختلفين
الحكومة اللبنانية قدمت خطة السبع نقاط التي تحمل لقب خطة رئيس الوزراء . فرنسا طرحت مشروع قرارها

ة وزير الخارجية بالوكالة طارق فؤاد السنيورة بصورة رسمية أمام مجلس األمن عندما عددها نقطة بنقط
  .متري في مداخلته باسم لبنان أثناء الجلسة العلنية لمجلس األمن مطلع هذا االسبوع

هذه الخطة وافق عليها مجلس الوزراء وتتضمن استصدار التزام من مجلس األمن بوضع مزارع شبعا 
تتضمن أيضاً بسط .  بين لبنان وسوريةومرتفعات كفرشوبا تحت وصاية األمم المتحدة الى حين ترسيم الحدود

الحكومة اللبنانية سلطتها في كل أراضي لبنان عبر قواتها المسلحة الشرعية بحيث ال سلطة لسالح آخر سوى 
  .سالح الدولة اللبنانية

وليس مهماً في نظر األسرة الدولية ان ينفي رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود وجود إجماع على خطة 
فهذا النفي لن يتمكن من نفي السجل الرسمي لمجلس األمن الدولي الذي سجل الموقف الرسمي للبنان . ورةالسني

فإذا كان لحود يتخوف . كموقف حكومي وبإجماع الوزراء على خطة السنيورة التي هي طريق خالص لبنان
وخطة . فالسجل هو األهم. هميةمن تطبيق هذه الخطوة فلن يأخذ مجلس األمن بهذه االعتبارات ألنه ال يعيرها أ

وأعضاء مجلس األمن يتوجهون نحو االستفادة منها . السنيورة دخلت مجلس األمن شاء الرئيس لحود أم أبى
 .جذرياً في أي قرار يصدر عن المجلس

كثير من أعضاء مجلس األمن يعي تماماً أن هناك أكثر من خطة السقاط حكومة السنيورة واي مبادرة ترتبط 
 بل إن هناك من الدول الفاعلة من يراقب عن كثب ماذا يعد نحو فؤاد السنيورة نفسه وليس فقط نحو باسمه

  .واالجماع بين أعضاء مجلس األمن قاطع بأن من يجرؤ سيدفع الثمن باهظاً هذه المرة ومضاعفاً. حكومته
مواقفهما . عرضها للزوالفروسيا والصين تدعمان قطعاً حكومة السنيورة ولن تسمحا بأي خطوة تعرضه وت

ازاء التطورات في لبنان تفيد أنهما مع سيادة الدولة اللبنانية وليس مع حزب اهللا واستيالئه على السيادة تحت 
  .أي عذر أو مبرر كان

وروسيا والصين قد تتمتعان بضربة الهيبة السياسية األميركية وبمعاناة السياسة الخارجية األميركية وذلك 
لكنهما ال تريدان التصديق على ضرب الجبروت اإلسرائيلي العسكري على ايادي . ستراتيجيةالعتبارات ا

حزب اهللا بتسهيالت من سورية وإيران ألن ذلك يدخل في اعتبارات أعمق ومصالح ثنائية لذلك أن روسيا 
  .والصين تنظران بصورة مختلفة عن إيران الى معادلة الهزيمة واالنتصار

خارجية إيران منوشهر متقي من بيروت إطار الحل الذي تجده طهران مقبوالً إنما هو يعلن عندما يطرح وزير 
على المأل أنه عراب حزب اهللا والمسؤول عن التفاوض نيابة عنه حول كيفية انهاء الحرب التي خاضتها إيران 

  .عبر حزب اهللا في لبنان
فهو رجل محنك .  تعجيزية وأنها ستطيل الحربمتقي تحدث بلغة النصر وانطلق من شروط يعرف تماماً أنها

وقدير ويدرك أنه لو كانت إيران محل اسرائيل لرفضت قطعاً وقف النار أو وقف العداءات في خضم العمليات 
كل مسؤول إيراني يعرف ويقدر أن . العسكرية وفي مرحلة تسمح للطرف اآلخر أن يزعم أنه المنتصر

بمعادالتها وموازينها العسكرية الحالية وطالما حزب اهللا لم يتخَل عن إسرائيل لن ترضى بوقف الحرب إال 
 .سالحه
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ماذا في ذهن طهران؟ هل هي على ثقة بأن حزب اهللا سيحقق انتصاراً حقيقياً دائماً : لذلك يبرز السؤال إذن
ة في مجلس وتكون إسرائيل منهزمة في هذه الحرب على المدى البعيد؟ أو هل تساوم طهران مع الدول الفاعل

األمن لتضمن مخرجاً لـ حزب اهللا قبل انقالب االنتصار الموقت الى هزيمة دائمة؟ أم أن طهران باتت جاهزة 
للمقايضات بما يشمل الملف النووي ال سيما بعدما صدر القرار األخير لمجلس األمن بموافقة روسيا والصين 

   هناك عواقب لعدم االنصياع؟النذارها بأن عليها االخذ بجدية المطالب الدولية وإال
إيران تفهم لغة انقاذ حزب اهللا أو التضحية بـ حزب اهللا . ساحة لبنان مفتوحة للمقايضات وللمزايدات اإليرانية

طهران تتقن أيضاً دفع األمور الى حافة الهاوية ال سيما أنها تشعر . إذا اشتمت رائحة الهزيمة العسكرية اآلتية
وات األميركية تغرق أكثر في مستنقع العراق في جوار إيران وطالما تستبعد أن تتحول بثقة بالنفس طالما الق

مواقفها توحي بالثقة العارمة والقدرة على الشروط . العالقة التهادنية بينها وبين إسرائيل إلى عالقة مواجهة
أن الحنكة اإليرانية لكن هناك مؤشرات تفيد ب. وتعقيد الحلول الديبلوماسية والحسم العسكري على السواء

  .المعهودة تنبه طهران الى مخاطر االنزالق في المتعة اآلنية وأوهام البناء على مشاعر شعبوية عابرة
 السياسية الدولية ومكانتها -إنها مجرد ملحق وهامش إليران في االعتبارات الجغرافية . سورية شأن آخر

هكذا تنظر دمشق الى نفسها في نهاية المطاف وهكذا . نتقتصر على دورها السلبي في فلسطين والعراق ولبنا
  .ينظر العالم إليها

الحكومة السورية تريد اطالة الحرب في لبنان وترى ان ارتكاب اسرائيل مجازر مثل مجزرة يؤدي الى انقالب 
متناسية أن ما مرحلياً وموقتاً استعادت دمشق زمام المبادرة والثقة بالنفس . الرأي العام العالمي ضد إسرائيل

لكن كالم وزير . أحرزه حزب اهللا في ثالثة أسابيع يبين فشل سورية في القيام به اثناء حروبها مع إسرائيل
خارجية سورية وليد المعلم محذراً من عراق آخر في لبنان ومن تسلل القاعدة الى لبنان اعتبر تهديداً أكثر مما 

فرئيس . ل ولدى الواليات المتحدة أكثر مما تتصور دمشقهو نصيحة وقد يكون له اثر سلبي لدى اسرائي
الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت لم يحسم قراراته نحو دمشق حتى وان بدا اآلن بأنه يركز قطعاً على جبهة 

لكن تحويل لبنان الى عراق آخر على حدود إسرائيل تترتب . حزب اهللا وفلسطين وال يريد حاالً جبهة ثالثة
اقات أخرى غير االعتبارات التقليدية التي تجعل منظمة ايباك متمسكة بالنظام في سورية كصمام عليه استحق

  .فهذه المنظمة اليهودية األميركية التي تقوم باللوبي لمصلحة إسرائيل ال تريد االطاحة بالنظام السوري. أمان
النظام السوري في تحويل لبنان الى ولكن هذه المنظمة الفاعلة لن تبقى على عهدها ازاء دمشق إذا ما ساهم 

 .ولقد ُأخذ علماً بذلك. عراق آخر وسهل تسلل القاعدة الى الدولة المجاورة إلسرائيل عندئذ تختلف االعتبارات
ما . اضافة ان اولمرت رجل ليس معروفاً بدقة بعد وال يعرف بدقة ما هي القرارات التي اتخذها نحو سورية

ان سورية لن تكافأ على ما فعلته بلبنان : يركية حازمة تماماً في أمرين أساسيين همايعرفه هو ان االدارة األم
وأن سورية يجب ان تكون مستبعدة عن أية صفقة . لتعود الى التحكم بلبنان عبر عودة قوات شرعية لها

. الت أخرىسياسية اقليمية ألن التحقيق الدولي ال يزال مستمراً في دورها في اغتيال الحريري وفي اغتيا
وبالتالي ان الجوالن حالياً خارج فلك المقايضات والتفاهمات اذ يجب عزل سورية كثمن لسياساتها نحو لبنان 

 .وفلسطين وهي تستخدمهما أداة المقاومة بالنيابة
كلمات امرأة سورية في نيويورك رداً على كالم امرأة أخرى كانت توافق معها رأيها بضرورة مباركة مقاومة 

اهللا وضرورة دعم المقاومة كلمات لها دالالت مهمة اذ انها في ذهن معظم السوريين والعالم العربي وما حزب 
 -فعندما سمعت هذه المرأة التشجيع على المقاومة وضرورة حشد المقاومة ومركزية فتح الجبهة السورية . بعد

 .مواخلوا اللبنانيين يقاو. ال مابدنا: االسرائيلية للمقاومة ردت قائلة
فلقد كفى لبنان تسديد ثمن العجز العربي الشعبي منه . اللبنانيون بمعظمهم ال يريدون أن يقاوموا بالنيابة

هذا هو الوعد اللبناني . ال مقاومة جزئية من لبنان وال مقاومة بالنيابة. والحكومي فيما دموع التماسيح تذرف
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ألمن الدولي يوافق لبنان الجريح هذا الرأي وهو والمهم هذه المرة ان مجلس ا. الصادق من اآلن فصاعداً
 .سيفعل شيئاً فاعالً إزاءه

04/08/0620الحياة   
 

  واشنطن تقترح المجهول .55
 وليد شقير

تشعر واشنطن منذ يوم األحد الماضي بوطأة مجزرة قانا على مخططها من وراء الحرب المفتوحة على لبنان 
    .وم المجزرة لكنها لم تتصرف بموجب هذا الشعورإذ كانت كوندوليزا رايس في القدس المحتلة ي

ولم . قالها أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية االميركية المرافقين لرايس. لقد أفسدت قانا علينا ما نسعى اليه
يكن ما نقلته الصحف االسرائيلية عن شبه التوبيخ الذي تعرض له المسؤولون االسرائيليون من رايس ألنهم 

لقد أفسدت . لم تكن رايس حزينة على األطفال والنساء الذين سقطوا. جزرة أقل داللة الى المأزقارتكبوا الم
المجزرة عليها عمالً تقنياً كانت تنويه في الديبلوماسية الساخنة التي كانت تقودها وال تزال على وقع القصف 

ان : يوم بدأت الحرب) يوليو(وز  تم13التدميري والهمجي الذي لم يتوقف عن ارتكاب المجازر اليومية منذ 
يؤدي استمرار الضغط العسكري الى إجبار الحكومة اللبنانية على التسليم بنتائج تدميرية أخرى للوضع اللبناني 
أقلها القبول بدخول قوات دولية بقيادة أطلسية تنتشر في جنوب لبنان وانسحاب حزب اهللا الى شمال الليطاني 

فال يشمل الحل .  للدولة اللبنانية باستعادة زمام المبادرة كي تحتكر السالحمن دون أي خطوات أخرى تسمح
الذي كانت تحمله رايس مسألة استعادة لبنان مزارع شبعا التي تمهد الحتكار الدولة السالح وإقناع حزب اهللا 

  .بهذا الخيار

.  تعرض لإلفساد منذ بدء الحربلكن السياسة الخارجية االميركية لم تكن اقتنعت قبل قانا بأن ما تخطط له قد
وهو ما برهنت مجريات العمليات . فهي كانت تراهن على قدرة الجيش االسرائيلي على سحق حزب اهللا

العسكرية عدم صحته بعد ان أكدت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لواشنطن ان ال خيار غير الحل السياسي 
 االسرائيلية –ن ينجح في تحقيق االهداف االميركية لمعالجة موضوع سالح حزب اهللا وان الحل العسكري ل

ومصيره الفشل من جهة وتدمير الحكومة والدولة في لبنان والمزيد من التعقيدات في االزمة اللبنانية من جهة 
  .ثانية

كان اإلجماع الدولي من اجل الحرب لضرب حزب اهللا بدأ ينفك من حول خيار واشنطن بسبب رؤية نتائج 
 الدماء منذ اليوم الثاني للحرب وحين وقعت مجزرة قانا كان يمكن لالدارة االميركية ان تعيد الدمار وسفك

النظر في اجندتها لكنها اصرت على الموقف نفسه متجاهلة وقائع االسبوعين اللذين سبقاها من االخفاقات 
  .هية للسياسة االميركيةاالسرائيلية اال في تدمير البنى التحتية المدنية للدولة وزرع المزيد من الكرا

 تموز ساحة اساسية 12وعلى رغم سقف التوافق الدولي مع واشنطن حول رفض عودة لبنان الى ما قبل 
لممارسة ايران دورها االقليمي المتصاعد في فلسطين وفي سورية والتناغم العربي مع هذا الرفض فإن مرحلة 

  .اطي مع المنطقة في ابشع صورهاما بعد قانا اعادت رسم االحادية االميركية في التع
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كان يوم االثنين الذي تال المجزرة مناسبة لالدارة االميركية كي تقبل بمشروع القرار الفرنسي في مجلس االمن 
لكن استمرار مراهنتها على تحقيق اسرائيل االنجازات العسكرية دفعها الى االكتفاء بقرار التجديد للقوات 

شهر واحد بدل ستة أشهر بالتزامن مع قرار صدر في شأن الملف النووي اإليراني الدولية في جنوب لبنان مدة 
وبدا ان االدارة االميركية تنوي تمديد الحرب شهراً على . يمهل طهران شهراً حتى توقف التخصيب النووي

األقل وبرفضها مشروع القرار الفرنسي بوقف فوري للنار جمدت واشنطن امكانات الحل في شكل يريح 
فالخارجية االميركية ال تقترح اال المخارج التي تطيل أمد هذه الحرب من دون ان يرف لها جفن من . هرانط

  .استخدام لبنان ملعباً لصراعها مع طهران على رغم ادعائها دعم قيام الدولة فيه

ة الثانية وفيما أملت باريس من مشروع القرار الذي عرضته ويتضمن حالً على مرحلتين واستندت في المرحل
الى قوة دولية تحت راية االمم المتحدة والى اتفاق الطائف وحل لمزارع شبعا فإن اصرار واشنطن على قوة 

بعد وقف العمليات العدائية (متعددة الجنسية بقيادة أطلسية وعلى انتشارها قبل الوقف النهائي الطالق النار 
لم يكن سوى طرح لألفكار التعجيزية التي ال تأتي ) طائف بدل ال1559واستنادها في أي قرار الى تنفيذ القرار 

وقد يكون المعلوم الوحيد انها تقود لبنان الى  .بقيت واشنطن تقترح الذهاب نحو المجهول حتى بعد قانا. بالحل
  .المزيد من الخالفات الداخلية

04/08/2006 الحياة  

  
 تساؤالت حول صحة االنجازات ومطالبة بتقارير واقعية  .56

  اسماعيل عباس
حافظ السجال اإلسرائيلي الدائر في لبنان حول أهداف العدوان على لبنان ومدته على وتيرته حيث طرحت 
بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية العديد من التساؤالت حول اإلنجازات التي يزعم رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

على المستوطنات والمدن الشمالية وهو ما دفع إيهود أولمرت تحقيقها فيما يتواصل سقوط صواريخ حزب اهللا 
البعض الى تقديم النصيحة إلى أولمرت وغيره من القادة اإلسرائيليين بضرورة تقديم تقارير واقعية عن 

وبرز أيضا تطرق البعض إلى الحرب . مجريات األمور على األرض كي ال يفقدوا ثقة الجمهور ودعمه
 يخوضها حزب اهللا عبر محطة المنار وخطابات األمين العام للحزب السيد الدائرة على الساحة اإلعالمية التي

 .حسن نصراهللا
 كالم نصراهللا يثير الخشية من المستقبل

وسلط يوآب شتيرن  في هآرتس  الضوء على األداء اإلعالمي لـحزب اهللا فقال ان حزب اهللا يملك منظومة 
ويعتبر تلفزيون . الحرب الحالية على المستوى النفسيإعالمية ضخمة تشكل جزءاً ال يتجزأ من المعركة في 

في كل مراحل الحرب ينقل المنار . المنار بوق هذه المنظومة والذي يبث من لبنان إلى كل العالم العربي
 .وقد بدأ هذا األمر صباح عملية أسر الجنديين. بيانات الحزب

تم بمتابعة وسائل اإلعالم العربية ان ثمة تأثيراً ونقل شتيرن عن أمير ليفي من شركة ساتلينك لإلعالم التي ته
فالمنار تحظى بصدى كبير جدا في وسائل اإلعالم العربية وفي . هائالً لبيانات المنار على كل وسائل اإلعالم

وبحسب ليفي ال يتعلق األمر باختراعات عديمة األساس . الواقع تحظى بذلك أيضا في وسائل اإلعالم العبرية
واة من الصحة في التقارير لكنهم يبالغون باألرقام في كثير من المرات عندها يصبح كل ضربة ثمة ن. كليا

 . تتعرض لها الدبابة تدميراً لها
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صحيح سجلت أخطاء تقنية . ويقول شتيرن انه مهنيا في كل ما يتعلق بشكل البث تُبدي المحطة معايير عالية
ويعتبر ليفي ان هذا عمل نوعي جدا . المحطة تواصل العملطفيفة بعد تدمير مكاتبها في جنوب بيروت لكن 

فهم يقدمون تقارير إخبارية في الوقت المناسب يبثون على الهواء بواسطة مراسلين على . قياسا بفترة الحرب
 . هذا عمل نوعي مثير جدا لالنطباع. األرض عبر األقمار الصناعية ويعدون الكليبات

 األخيرة بدا أن الماكينة اإلعالمية ضعفت قليال والتقارير اإلخبارية أصبحت ويشير شتيرن إلى أنه في األيام
 .اقل صدقية

وحول خطابات السيد نصراهللا  يقول شتيرن ان األدوات القوية في الماكينة اإلعالمية لحزب اهللا هي خطابات 
فهو يظهر قدرة . سطفهو خطيب مفوه من أكثر الخطباء إثارة في الشرق األو. األمين العام حسن نصراهللا

وتكمن كفاءته في قدرته على تقديم الحجج وأخذ . خطابية بالعربية وال ينسى جبل كالمه باللبنانية المحكية
أحيانا آخذ الشريط التسجيلي لكالمه وأشاهده ألستمتع هذا ما قاله لهآرتس أحد سكان . المستمع إلى خط تفكيره

 . إنه ببساطة خطيب ممتاز. كل بضع ساعاتحيفا الذي ُأرغم على النزول إلى الملجأ 
واحد من خطاباته الستة في . وبحسب شتيرن غير نصراهللا السياسة اإلعالمية بسبب الظروف التي يعيشها

وهو بدا متعبا في أحد الخطابات على . وقرأ خطابين عن الورقة. األسابيع الثالثة األخيرة نقلها عبر الهاتف
الدليل األكثر إثارة كان ضرب البارجة . ال نصراهللا الحقيقة في بعض الحاالتأضاف ق. غير العادة ومنفعل

فبث الخطاب الهاتفي في توقيت رائع مع ضرب البارجة أحرز نتيجة مذهلة في الرأي العام . مقابل بيروت
هور فهو يظهر قدرة مثيرة في العزف على وتر مخاوف الجم. وقد أثار كالمه خشية من المستقبل. اإلسرائيلي

 . اإلسرائيلي بهدف كسر روحه
بين جملة األمور يقوم علماء نفس بمشاهدة . وقال شتيرن ان  الجيش اإلسرائيلي يتابع خطابات نصراهللا
وفي الجيش اإلسرائيلي يقدرون أن قسما من . خطاباته ويقومون بتحليل الطريقة التي يتحدث بها نصراهللا

وقدرت محافل في . العميقة التي لديه وتدل على الضائقة التي يعيشهااالكاذيب أو قلة الدقة تنبع من المخاوف 
 . الجيش أن نصراهللا يحاول في خطاباته وبالطريقة التي يقول فيها كالمه ترميم مكانته في لبنان وفي حزب اهللا

 فجوة الجدول الزمني بين بيرتس وجيشه 
فاشار إلى أن ثمة فجوة بين الجدول الزمني تناول زئيف شيف في هآرتس البعد الزمني للعدوان على لبنان 

الذي قرره الجيش االسرائيلي بنفسه للعملية المتداخلة البرية ـ الجوية في جنوب لبنان وبين ما يفكر به وزير 
فالجيش االسرائيلي يعتقد انه يحتاج الى عملية برية محدودة بوتيرة مكثفة حتى نهاية االسبوع والى . الدفاع

وبعد ذلك يحتاج الى فترة اخرى من بضعة اسابيع لتطهير . ب لبنان مطلوب نحو عشرة أيامعملية أوسع جنو
 . وبالمقابل يعتقد وزير الدفاع ان السرائيل على االقل زمنا يمتد حتى االثنين المقبل. المنطقة

ياتي الناقص االول هو الزمن العمل: وبحسب شيف ثمة استنتاجان من شأنهما أن يستخلصا من نشوء هذه الفجوة
للجيش االسرائيلي اليوم الناجم عن خسارة الزمن التي جاءت نتيجة التأجيل المبالغ به الستخدام القوات البرية 

والثاني هو أنه ال يوجد ما يبرر االستخفاف من جانب زعماء اسرائيل وقادة الجيش . في جنوب لبنان
 . االسرائيلي

 ما العمل مع صواريخ حزب اهللا؟ 
يفة هآرتس في افتتاحيتها عند الهجوم الصاروخي المكثف الذي شنه حزب اهللا فأشارت إلى أنه جاء توقفت صح

 .عقب الخطاب الذي ألقاه اولمرت والذي امتدح فيه االنجازات التي حققتها اسرائيل في الحرب
ل بنود قائمة وسألت الصحيفة لكن ماذا عن هذه األفواج من الصواريخ التي ُأطلقت علينا؟ وحتى إن كانت ك

االنجازات التي عددها أولمرت والمقربين منه قادرة على الصمود أمام امتحان المستقبل فانها ال تقوى على 
فعقب انتهاء ثالثة اسابيع من القتال بهدف . التغطية على عدم قدرة الجيش االسرائيلي على تحقيق االنتصار
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ق الصواريخ بكثافة لم نعهدها من قبل فلم نحقق حتى منع اطالق الصواريخ على اسرائيل نشهد يوما من اطال
 .ولكن يبدو أنه ال يوجد غطاء كاف القوال رئيس الوزراء في ساحة المعركة. تقليصها

وقالت الصحيفة إن الفرق بين كالم اولمرت وبين ما جرى يوم أمس في ساحات القتال يثير الكثير من 
 الروح المعنوية لدى الشعب في حديثه عن االنجازات فانه ال حتى لو أراد اولمرت أن يرفع من. التساؤالت

فاولمرت ال يمكنه . يستطيع أن يفعل ذلك دون أن يؤسس كالمه على اشياء واقعية موجودة على ارض الواقع
 .تجاهل الواقع المؤلم والدامي في ارض المعركة

فع الروح المعنوية عن االنجازات في أضافت هآرتس ال يمكن االكتفاء بعد اآلن باالقوال التي تهدف الى ر
إن أحد . الوقت الذي يثبت فيه حزب اهللا أنه ال يوجد أي شيء يردعه عن مواصلة الهجمات على اسرائيل

األهداف األساسية لهذه الحرب لمنع مواصلة اطالق هذه الصواريخ على اسرائيل لم يتم انجازه أبدا وهذا ما 
ت ان الجمهور في اسرائيل وبالتحديد هذا الذي يتحمل أعباء وأضرار هذه وذكر. يمكن أن نتحدث عنه باستقامة

الحرب يستحق أن يحصل على تقارير واقعية أكثر عن هذه االنجازات التي حققتها الدولة في الحرب والعمق 
 هذه الذي نُكثر من الحديث حول صموده وتحمله من حقه أن يعرف أياً من أهداف) الجبهة الداخلية(االسرائيلي 

 .الحرب قد تم انجازه وأياً منها سوف ينجز وأياً من هذه األهداف قد ال يتم انجازه
 لم نغير وجه الشرق االوسط؟

وعلقت يديعوت أحرونوت في افتتاحيتها على خطاب أولمرت ومضمونه فكتب يراون لندن يقول أعلن أولمرت 
والمعنى الوحيد الذي يمكن استخالصه من هذا بأي معنى قد تغير؟ المغزى . ان وجه الشرق االوسط قد تغير

قوة الردع ليست مسألة خاضعة للقياس ولكن . الكالم هو أن اسرائيل قد استعادت قوة ردعها التي كانت لديها
قد يكون من األجدر أن نذكر أن جميع حروبنا تقريبا قد بدأت في الوقت الذي اعتقدنا فيه أننا قادرون على 

واذا كانت حماس والجهاد االسالمي لم يرتدعوا بعد على الرغم من أننا نقتل الناس . دوفرض ارادتنا على الع
دون توقف فال ضرورة لالعتقاد أن هذه المنظمة االصولية المتواجدة في الشمال سوف تخضع لنا ألن 

 .أصوليتها جاءت من أعماق دفينة ليس بمقدورنا أن نجفف منابعها
سجيل هذه الضربات على مسيرة وطريقة أعداء اسرائيل تنبع ايضا من أضاف لندن التشكيك في مسألة ت
االستراتيجية التي اختارتها الحكومة ارتكزت أساسا على االعتقاد أن . تواضع انجازات الجيش االسرائيلي

 وها هو هذا االعتقاد قد تالشى 1559ضغطا على الحكومة اللبنانية سوف يضطرها الى تنفيذ بنود القرار 
ويبدو أنه كلما تواصلت ازداد الغضب في كل لبنان على هذا التدمير الذي أحدثناه . ب ما زالت مستمرةوالحر

وازدادت معه دالئل رفض وعدم تمكن حكومة السنيورة من تنفيذ هذه اُألمنية االسرائيلية على هذه المنظمة 
وط نحو األمام قد سقطت فعال ولكن الى وأن قطع الدومينو التي كانت اسرائيل تعتقد أنها ستبدأ بالسق. الشيعية
قد عاظمت في رؤية بطولة حزب اهللا وزادت ) الستكمال المهمة(إن إطالة الوقت الذي كان مطلوبا لنا . الوراء

في احتمال حدوث المزيد من المآسي على غرار بلدة قانا وقلصت كثيرا من تأييد الرأي العام الغربي 
األخيرة التي تبقت لنا فاننا نرسل بقوات ضخمة الى لبنان ونحاول قدر واآلن في ايام الحرب . السرائيل

 .المستطاع أن نفعل ما كنا نأمل فعله
هل األهداف التي وضعت أمام الجيش االسرائيلي كانت كبيرة : وبحسب لندن فإن المسألة األكثر اهتماما هي

يد من القوات الالزمة لتحقيق مثل هذه أكثر من الممكن أم أن الجيش قد اخطأ بأنه لم يوظف ويحضر المز
لقد كان من الواجب التصرف بشيء من التواضع في تحديد األهداف ومن ثم : إن التقدير األولي هو. األهداف

وتقليص التطلعات ال يحدد تطلعات . ضربها بسرعة وبقوة أكثر وبمساعدة القوات الميدانية وقوات االحتياط
تيح له االلتزام بتحقيقها ويمنعه من االنزالقرجل السياسة الكبيرة ولكنه ي. 

 اإلجماع الكاذب
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وتطرق نداف إيال في معاريف إلى اإلجماع المزعوم واالنجازات الوهمية فقال بشرونا عن بداية تحطم ذلك 
فقد . ليس سيئا فهذا أصالً لم يكن إال اجماعاً كاذباً. التفاهم الجماعي في الكنيست وذلك عقب حديث اولمرت

كان كل رؤساء النظام السياسي تقريبا ومن جميع االحزاب يحتفظون ويضغطون بحرارة وبقوة على بطونهم 
وال يعود . المليئة بانتصارات حول ادارة هذه الحرب سواء على الصعيد العسكري أو على الصعيد السياسي

هم وبنظرة جمهورهم اليهم بل ألن حديثهم سيضر بصورت. صمتهم في األساس الى أنه ليس لديهم ما يقولونه
اجماع؟ يكفي أن تجري ثالثة الى اربعة أحاديث أساسية لترى انها مليئة بالنار والبارود ولكن كل شيء . اآلن

 .رهن بالشرط األكبر والمهم أن ال تقول مع من تحدثت
االيام أضاف أيال مهم أكثر لكي تفهم ولتصغي القوال كل من اولمرت والجيش االسرائيلي وخصوصا في 

فمنذ يوم االثنين الماضي نرى مخططا ينفذ بحرص قوي . األخيرة حول الحرب وسير المعارك في لبنان
وفي خطابه امام كتيبة . يحرص على اظهار مدى االنجازات التي تحققها اسرائيل في حربها التي تقوم بها

ويوم أمس وامام . لعات عن قصداالركان قال اولمرت ان اسرائيل قد انتصرت وقد حاول تخفيف مستوى التط
مراسلي الصحف االجنبية نسب قلة سقوط صواريخ الكاتيوشا على الشمال وعلى المدن االسرائيلية االخرى 
الى نجاح القوات االسرائيلية في ضرب مواقع حزب اهللا والى تدمير العدد االكبر من صواريخه وضرب بنيته 

ما زال يتحدث كان يوما مليئا بسقوط صواريخ الكاتيوشا وغيرها من وهو (التحتية من قبل القوات االسرائيلية 
وفي هذه االثناء حاول ناطق خاص ان يقلل من حجم الصواريخ وان يقلل من قدرة حزب اهللا كما ). الصواريخ

 أن الجيش حاول لهذا الغرض أن يعرض صورا ليلية لعملية الكوماندو التي نفذتها القوات االسرائيلية في بعلبك
فهذه . ليال ضد حزب اهللا مع أنه نسي ان يقول إن هدف العملية لم يتحقق بالضبط كما كان مرجواً منها

تتكرر دون نتيجة فهذه حرب ليست معقولة بل انها اوضاع تعمل اسرائيل فيها من اجل ) التصريحات(الرسائل 
فهذه كلها محاوالت تستهدف . احراز انجازات وحسم نهائي وانها ما زالت تعمل من اجل تحسين اوضاعها

 . احداث تغيير في الذهنية والتفكير
  4/8/2006المستقبل 
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