
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

     الصفحة
     : الرئيسيالخبر
  3   مجزرتان في البقاع والجنوب و... حزب اهللا يؤكد انه افشل عملية انزال في صور .1

    
    :لبنان
  6   لبنان يشكر شافيز على جرأته وسحبه سفير فنزويال من الكيان  .2
  7   طهران تجاوزت الحدود   : السنيورة .3
  7   الحص يدعو العرب إلى اعتماد المقاومة خياراً استراتيجياً  .4
  7   عون يرفض قوة دولية تنزع سالح حزب اهللا .5
  7  ل العودة من خالل دماء اللبنانيينسورية تحاو: الحريري .6
  8      حرب لبنان ستمتد الى العالم العربي واالسالمي: فضل اهللا .7
  8 االسالميةوفد الجماعة السنيورة يستقبل  .8
  8  مي الذي يكّرس االجماع الوطنياالسال علماء بيروت يشدد على وحدة الموقفلقاء  .9
  8   لقطع العالقات مع إسرائيل تدعو أمل حركة  .10
    

    :السلطة
  9 دعم فلسطيني لنازحي صيدا .11
  9    موقوفين في سجن أريحا بنيران مسلحين 6مقتل  .12
    

    :المقاومة
  9    عملية تبادل األسرى  بمبدأنزال يؤكد قبول اسرائيل  .13
    

    :االسرائيليالكيان 
  9  تحذير من الغوص في الوحل وتساؤل عن الوقت للوصول الى الليطاني: إسرائيل .14
  10  سفيرها خطيرا وتدرس الرد بالمثلتل ابيب تعتبره قرار فنزويال سحب  .15
  10  بلدية تل أبيب تتفقد مالجئها رداً على تهديدات حزب اهللا .16

  447 العدد - 5/8/2006السبت  :التاريخ



 

 2

  10   ن الفشل إما عسكري أو في تحديد األهداف السياسيةإ :معلقو الصحف العبرية .17
  11   بالمئة من االسرائيليين يعتقدون ان اسرائيل ستكسب الحرب في لبناناكثر من سبعين .18
  11   أولمرت يعتبر طرد سكان الجنوب من قراهم، أحد انجازات الحرب  .19
  12  خالف بين أولمرت وبيرتس على توسيع العملية البرية إلى الليطاني .20
  12 نزوح من تل ابيب وطوابير اليهود امام القنصلية االمريكية في القدس لمغادرة البالد .21
    

    :لشعبااألرض 
 13    فلسطينيين بينهم طفلة رضيعةأربعةستشهاد ا .22
 13    لألسبوع السادسى االقصاسرائيل تمنع الفلسطينيين من الصالة في المسجد .23
 13    مع المقاومة على الرغم من ضحايا الصواريخ 48فلسطينيو ... تقرير إخباري  .24
 14   شرطة حرس الحدود تداهم بيوت ام الفحم بحجة التفتيش عن فلسطينيين .25
 14    المراقبون الدوليون في رفح يفرضون عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين :مركز حقوقي .26
 15   مسيرات في بلعين والخضر والخليل ضد جدار الفصل .27
   

   : إسالميعربي
 15  مئات اآلالف من أنصار الصدر تظاهروا في بغداد منددين باسرائيل .28
 15    طناً من المساعدات إلى بيروت  30وصول طائرتي إغاثة تحمالن  .29
 16    حزب اهللا حليفنا .. عماد مصطفى:يديعوت أحرونوت .30
 17  يجتمع االثنين في بيروت مجلس الجامعة: بن حلي .31
 17  تدهور االوضاع الصحية في لبنان يؤدي الى حدوث كارثة انسانية .32
 17  مصر تطالب األمم المتحدة بإيفاد بعثة عاجلة للتحقيق في مجزرة قانا .33
 18   إيران رفضت عرضاً أوروبياً للضغط على المقاومة .34
 18   حل يشمل وضع الفلسطينيينل: عون .35
 18   جولة عربية للبشير لبلورة موقف موحد  .36
 19    اإلسرائيلية -استقاالت جديدة من مجموعة الصداقة التركية  .37
 19   نمجاهدون إندونيسيون يتجهزون للقدوم إلى لبنا .38
   

    :دولي
  19  ألمانيا ترصد مليوني يورو لضحايا العدوان .39
  20  ال قرار لمجلس األمن قبل األسبوع المقبل .40
  20  ... شبعا في أي اتفاق سياسي ضرورياًباريس تعتبر إدراج مزارع .41
  21  وتؤكد على وقف اطالق النار خالل أيام.. واشنطن توفد وولش الى بيروت .42
  21   األمم المتحدة تكشف حجم الجرائم اإلسرائيلية في قطاع غزة    .43
  22  حزب اهللامريكا تعتقد ان اولمرت العاجز ضيع عليها فرصة تاريخية للتخلص من .44
  22   ..بلير كان يعرف بخطة اسرائيل لضرب لبنان مقدما .45
  23    ماليين دوالر 10واشنطن تقدم للجيش اللبناني قطع غيار ب .46



 

 3

  23  إذا أردت وقف النار عليك تعلّم الفرنسية: رايس ألولمرت .47
  23   آالف4 ألف والقتلى والجرحى 800المهجرون  :ألمم المتحدةا .48
  24   قتل إسرائيل لألطفال الفلسطينيين انتهاك للقانون اإلنساني : مؤسسة دولية .49
  24  مساعداتهما لحزب اهللا الشيوخ األمريكي يدعو إيران وسوريا لوقف  .50
    

    :مقاالت
  24  سليم الحص.د ...كتاب مفتوح إلى الحاكم العربي .51
  25      غسان شربل... يريدونه وطناً ال شهيداً .52
  27 سليم نصار.. ل إيران وسورية في حرب لبنان؟متى تدخ: لدوليةل نماذج 4األمم المتحدة تطرح  .53
  30  طالل سلمان... !لن تأخذه واشنطن باإلرهاب ما لم تأخذه إسرائيل حرباً .54
  31 سركيس نعوم... هل صحت حسابات بشار االسد؟ .55
  33    حلمي موسى... وإخفاق خليج الخنازير أمام كوبا اإليرانية... خالف أولمرت وبيرتس .56
  36    حلمي موسى... خالفات داخل الحكومة على توسيع العملية البرية .57
  39       سليم نصار... متى تدخل إيران وسورية في حرب لبنان؟ .58
    

  42  :صورة
*** 

  
  مجزرتان في البقاع والجنوب  و... حزب اهللا يؤكد انه افشل عملية انزال في صور .1

 سالمة نعمـات   و نيويورك رندة تقي الدين    و بيروت و واشنطن نقالً عن مراسليها في      5/8/2006الحياة  نشرت  
هدفت مزيـداً مـن البنـى التحتيـة          وسعت إسرائيل دائرة قصفها الجوي على لبنان امس فاست         :راغدة درغام و

والمدنيين الذين سقط عدد كبير منهم في القصف في الجنوب وايضا في مجزرة في بلدة القاع البقاعيـة قـرب                    
، 955الحدود مع سورية، في حين ذكرت مصادر رسمية ان عدد القتلى في الحرب االسرائيلية المفتوحة بلـغ                  

  . توحة على لبنان جريح منذ بدء الحرب المف3300إضافة الى 
على الصعيد الميداني، اكدت مصادر منظمات اإلغاثة ان مئات من الجنوبيين ممن بقوا في القرى التـي كـان                 
الجيش اإلسرائيلي انذر سكانها بإخالئها، باتوا في عداد المفقودين، حيث ما زالـت عـشرات الجثـث تحـت                   

يجة عدم تسهيل إسرائيل وصول باخرتين محملتـين        األنقاض، بينما يتوقع ان يؤدي نفاد مخزون المحروقات نت        
بها الى انقطاع الكهرباء خالل ايام، وهو األمر الذي يشمل توقف مولدات الكهرباء في عدد من المستـشفيات                  

وسقطت ثالثة صواريخ أطلقها حزب اهللا مـساء        . الكبرى، حتى في بيروت، ومنها مستشفى الجامعة األميركية       
 كيلومتراً من الحدود اللبنانية، وهي أبعد نقطة تصل اليهـا صـواريخ             80لتي تبعد   أمس في مدينة الخضيرة ا    

 .وأكدت الشرطة اإلسرائيلية سقوط الصواريخ الثالثة في المدينة لم تسبب أي خسائر           . الحزب منذ بداية الحرب   
مترات داخـل   وليالً أعلنت قوات األمم المتحدة في جنوب لبنان ان القوات اإلسرائيلية توغلـت بـضعة كيلـو                

األراضي اللبنانية امس وأن مواجهات عنيفة تدور بينها وبين مقاتلي حزب اهللا في المناطق الحدودية وأن قصفاً                 
وأضاف بيان قوات الطوارئ ان معارك عنيفة تجري بشكل متواصل في منطقة قوة              .عنيفاً استهدف بلدات عدة   

 .بينها قرية مارون الراس   ) 7(ا في العديد من المواقع      وأن اسرائيل عززت قواته   .  ساعة 24األمم المتحدة منذ    
وكانت التطورات الميدانية شهدت أعنف عمليات القصف، حين بدأ فجراً بغارات على منطقة األوزاعي القريبة               

مجنّـد  (جداً من بيروت، وعلى أحياء سكنية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، ما ادى الى سقوط شهيد                  
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وبين السابعة إال خمس دقائق والسابعة والثلث صباحاً أغار الطيران فجـأة             .عة جرحى مدنيين  وأرب) في الجيش 
على أربعة جسور تقع بين منطقتي البترون الشمالية ومنطقة جونية فدمرها بالكامل، في أول عمليـة قـصف                  

اً كانوا من ركاب    جوي تستهدف مناطق العمق المسيحي اللبناني، ما ادى الى سقوط خمسة قتلى وثالثين جريح             
وأدت الغارات الى تدمير جسري المـدفون والفيـدار فـي الـشمال             . السيارات المدنية التي دمرت واحترقت    

وغزير في كسروان ما ادى الى إقفال الطريق الدولي بين بيروت وشمال            ) قرب الكازينو (وجسري المعاملتين   
ف هذه المناطق كان تأليب المسيحيين على حزب اهللا،         واعتبر معظم األوساط اللبنانية ان احد اهداف قص       . لبنان

لكن العماد ميشال عون شدد على ضرورة صون الوحدة الوطنية وعدم األخـذ بـالتحريض ضـدها، فالـذي                   
وفيمـا   .يستهدفنا يستهدفنا كلنا وال يستهدف قسماً منا، الفتاً الى ان الجسور ال تزيد وال تنقص من ثروة لبنان                 

األربعة برعب في عدد من المناطق، لم تكد الساعة تتجاوز الظهر حتى ارتكب الطيران              تسبب تدمير الجسور    
اإلسرائيلي مجزرة ضد مجموعة من العمال الزراعيين في بلدة القاع البقاعية القريبة من الحدود مع سـورية،                 

ين ومنهم نـساء    حين قصف تجمعاً لهؤالء وحول معظمهم اشالء، وكثيرون منهم من العمال المياومين السوري            
 عامالً كـانوا    12 شخصاً قتلوا في الغارة وأن الباقين وهم         35وقال مختار البلدة للحياة ان      . يعملن في القطاف  
وكان الطيران اإلسرائيلي دمر جسراً يربط منطقة افقا بالبقاع قبل هذه الغارة، وليالً قصف              . في عداد الجرحى  

 .مستهدفاً شاحنة صغيرة تنقل الخضار، فقتل مواطن وجرح آخـرون         الطريق العام بين مدينتي بعلبك والهرمل       
ولم تكن هذه التطورات الميدانية معزولة عن المجريات اليومية للمواجهات بين مقـاتلي حـزب اهللا والقـوات                  
اإلسرائيلية في الجنوب، وعن القصف اليومي للقرى الحدودية، افادت معلومات الوكالـة الوطنيـة الرسـمية                

 مدنياً فاستـشهد بعـضهم   17أن الغارات اإلسرائيلية على بلدة الطيبة ادت الى تدمير منزل في داخله          لإلعالم ب 
واستهدف اإلسرائيليون منزالً آخر في بلـدة عيتـا        .وسمعت اصوات استغاثة البعض اآلخر من تحت األنقاض       

 اسوشييتدبرس نـسبت الـى      الشعب فيه مدنيون، ولم يعرف عدد الضحايا بعد تدميره على من فيه، لكن وكالة             
وأسـفرت   . شخصاً دفنوا احياء في المنزلين اللذين دمرا في الطيبـة وعيتـا الـشعب              57مسؤولين امنيين ان    

 قتلى من الجيش اإلسرائيلي باعتراف ناطق باسـمه،     3المواجهات في هاتين القريتين وفي غيرهما، عن سقوط         
 3 جنود وأن مقاتليـه دمـروا        6ن قتلى الجيش اإلسرائيلي     بينهم ضابط في لواء غوالني، فيما اكد حزب اهللا ا         

وأفادت تقارير محايـدة وردت      .بابات ميركافا في المواجهة عند بلدة مركبا ومشروع الطيبة وفي عيتا الشعب           
من الشريط الحدودي الجنوبي ان التقدم الذي أحرزه الجيش اإلسرائيلي محدود جداً، يقاس بمئات األمتار، وأن                

قدم ثم تتراجع وأن ليس هناك تقويم واضح لما ينويه، لكن الواضح انه استقدم الى الحدود عدداً كبيـراً                   قواته تت 
من الجرافات التي ينوي استخدامها من اجل جرف البيوت وتدمير ما تبقى منها من اجل تسوية بعض القـرى                   

 أو 6لى بعض القرى التي تبعد مـسافة  باألرض تماماً، ال سيما في القرى األمامية، وأنه قد ينوي ذلك بالنسبة ا 
وفي سياق العمليات العسكرية اليومية ايضاً أطلقـت المقاومـة اإلسـالمية             . كيلومترات عن الحدود الدولية    7

 86 قتلى اسرائيليين و     4صليات عدة من الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى منذ الصباح، ما ادى الى سقوط              
وليالً أعلن بيان للمقاومة انها قصفت القاعـدة المركزيـة          . ستعمرات الشمالية جريحاً، في عكا وغيرها من الم     

 كلم عن الحدود معلنـة انهـا حققـت فيهـا            47لسالح الجو اإلسرائيلي في مستعمرات رمات ديفيد التي تبعد          
ريـة  وبدالً من ان تؤدي الجهود الدولية الكثيفة من اجل تكريس الممـرات اإلنـسانية، البح               .اصابات مباشرة 

واألرضية، الى زيادة نشاط المنظمات اإلنسانية، حال التصعيد العسكري في الجنوب وفي العمق اللبنـاني دون             
وفي وقت أنذر الجيش اإلسرائيلي قرى محيطـة بمدينـة        . نجاح مساعي التخفيف من الوطأة اإلنسانية للحصار      

ادرة قراهم الى شمال الليطـاني وبلـدة        النبطية بوجوب مغادرتها ووصلت المناشير التي تطلب من السكان مغ         
الغازية القريبة من مدينة صيدا، تعذر على األمم المتحدة إرسال قوافل المساعدات التي تسيرها يومياً الى مدينة                 

بلـدة  (صور وإلى بعض البلدات التي يتجمع فيها النازحون الذين باتوا يعانون فقدان مواد اساسية مثل الميـاه                  
  ).رميش
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 نقاط مـن    5حسين الحاج حسن امس ان الحزب وافق على         .د السياسي قال النائب عن حزب اهللا د       على الصعي 
األميركي يريد من لبنان التنـازل تلـو        ... لن نسلم أوراقنا الى األميركي واإلسرائيلي     : اضاف. خطة السنيورة 

  .اآلخر، وال نقبل بأي شرط ال يكون انتصاراً للبنان
 اكد حزب اهللا انه افشل اليوم السبت عملية انـزال           :اف ب  نقالً عن    صور من 5/8/2006الدستور  وأضافت  

اسرائيلية في صور وقتل احد الجنود االسرائيليين وجرح ثالثة آخرين بينمـا ذكـرت الـشركة اللبنانيـة ان                   
وقال مسؤول في حزب اهللا ان وحدة اسرائيلية مجوقلة حطت في جـل             . مروحيات اسرائيلية تحلق فوق المدينة    

وقالت الـشرطة اللبنانيـة ان      . بحر عند المدخل الشمالي لصور حيث نصب مقاتلو المقاومة االسالمية كمينا          ال
المروحيات االسرائيلية اطلقت اربعة صواريخ جو ارض عند المدخل الشمالي للمدينة بينما تعرضـت لنيـران             

 اطالق النار اثار حالـة مـن        وقال طبيب لوكالة فرانس برس ان تبادل      . المضادات االرضية التي تصدت لها    
وقد جمعت عيادة خاصة عند المدخل الشمالي لصور المرضى في الطابق االرضي خوفـا              . الذعر بين السكان  
وقالت الشرطة ان عددا    . وقال هذا الطبيب الذي طلب عدم كشف هويته انها معركة حقيقية          . من تدهور الوضع  

مدينة الساحلية وهي تمشط كـل الطـرق المؤديـة اليهـا            كبيرا من المروحيات حلقت في الوقت نفسه فوق ال        
  . وشاطئها بالرشاشات الثقيلة

التقارير اإلسرائيلية أكدت األنباء التي أعلن عنها حزب اهللا بشأن إصابة            أن 5/8/2006 48عرب  وذكر موقع   
وأشـارت   .عدد من الجنود اإلسرائيليين ومقتل جندي في إنزال، قامت به قوات اإلحتالل قبل فجـر الـسبت                

 من أفراد وحدات الكوماندوز الخاصة التابعة للبحرية اإلسرائيلية، وهـي مـن             10التقارير اإلسرائيلية إلى أن     
 .الوحدات المختارة، قد أصيبوا بجروح، جراح ضابط وجندي منهم وصفت بأنها خطيرة، وذلك أثناء اإلنـزال               

 ضرب الخاليا التابعة للمقاومة اللبنانية، والتي تشرف        كما أفادت التقارير اإلسرائيلية أن الهدف من العملية هو        
حيث تـشير   . على إطالق الصواريخ بعيدة المدى، بضمنها الصواريخ التي قصفت منطقة الخضيرة، ليلة أمس            

وبحـسب المـصادر     .التقديرات اإلسرائيلية إلى أن مدينة صور هي مركز إطالق الصواريخ بعيـدة المـدى             
إلى ذلك،   !!بق وأن قام جيش اإلحتالل بعمليات إنزال مماثلة إال أنه لم يتم اإلعالن عنها             اإلسرائيلية أيضاً فقد س   

نقلت التقارير ذاتها عن مصادر لبنانية، أن جندياً لبنانياً قد استشهد عندما أطلقت مروحية إسرائيلية صـاروخاً                 
الق المضادات األرضية منها باتجـاه      على مدرعة تابعة للجيش اللبناني أثناء عملية اإلنزال، بذريعة أنه تم إط           

كما جاء أن سالح العدوان نفذ هجمات جوية على مخيم الرشيدية لالجئين الفلسطينيين جنوب               .طائرات العدوان 
  . مدينة صور
أكدت التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية، يوم الجمعة، مقتل أحد ضباط وحدة غوالني في اإلشـتباكات              من جهتها،   
  .دور في الجنوب اللبناني، وكانت قد أكدت في وقت سابق مقتل إثنين من الوحدة ذاتهاالعنيفة التي ت

 .للمرة األولى منذ اندالع الحرب، سقط في منطقة الخضيرة وبرديس حنه عدة صواريخ بعيدة المدى              بالمقابل، و 
 الممتدة مـن حيفـا      وجاء أنه في التاسعة والربع من مساء أمس، الجمعة، انطلقت صافرات اإلنذار في المنطقة             

 .وحتى الخضيرة، تبعها دوي انفجارات، في منطقتي برديس حنه والخضيرة، تبين أنها صواريخ بعيدة المـدى               
وفيما تحدث شهود عيان عن سماع دوي عدة انفجارات، أشار آخرون إلى أن دوي اإلنفجارات قد سمع بشكل                  

ما تقارير الشرطة فقد تحدثت عن سـقوط ثالثـة          أ .واضح في هرتسليا وفي مدينة الطيرة في المثلث الجنوبي        
ورجحـت مـصادر     .ولم يعلن أية أنباء حول وقوع إصابات أو أضـرار          .صواريخ فقط في منطقة الخضيرة    

كما رجحت المـصادر أن     .  كيلومترات 110إسرائيلية أن الصاروخ من طراز زلزال يصل مداه إلى أكثر من            
 5وفي نبأ الحق جاء أنه تم تحويل         .ينة بين مدينتي صور وصيدا    هذه الصواريخ قد تكون أطلقت من منطقة مع       

  .1ونقل عن قناة المنار أن الصواريخ من نوع خيبر .مصابين إلى مستشفى هيلل يافه في مدينة الخضيرة
أدت الصواريخ التي سقطت قرابة الساعة الخامسة والنصف من مساء الجمعة، إلى مقتل إثنين من سكان قرية                 و

وجـاء أن    .، فيما ترددت أنباء عن إصابة ثالثة شديدة، في حين أصيب عدد آخر بحاالت من الهلع               مجد الكروم 
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صاروخاً قد سقط في وسط الشارع بالقرب من مدرسة عمر بن الخطاب في قرية مجد الكروم، ما أدى مقتـل                    
وعلم موقع   .مستشفىأحد سكان القرية، في حين أصيب إثنان آخران ما لبث أن توفي أحدهما في الطريق إلى ال                

كما علم أن اشتباكات وقعت بين أهـالي         .ـرب أن الشابين هما؛ محمد صبحي مناع وبهاء فياض مناع         48عـ
 .وقامت الشرطة الحقاً باغالق عدد من الشوارع فـي القريـة          . مجد الكروم والشرطة التي هرعت إلى المكان      

 شخصاً قد وصلوا مستشفى نهارية بعد إصـابتهم         42 وفي السياق ذاته أفادت التقارير اإلسرائيلية أن أكثر من        
وكانت قد سقطت صليات جديدة من صواريخ الكاتيوشا بعد ظهر           .بالصورايخ التي سقطت في منطقة كرميئيل     

وقد أعلنت المصادر اإلسرائيلية عن مقتل امرأة، منـال         . أمس في طبريا وكريات شمونة وقرية المغار العربية       
وبحسب التقارير اإلسرائيلية، فحتـى      . حالة هلع  22وإصابة اثنين آخرين، عالوة على      عزام، في قرية المغار     

  . صاروخا200ًالساعة السادسة والنصف من مساء امس، الجمعة، سقط أكثر من 
 آخرون بحاالت من الهلع، وذلك بعد إطالق صلية من صواريخ           10 إسرائيليين بجروح، فيما أصيب      6أصيب  

 صواريخ كاتيوشا صـباح اليـوم،       7وبحسب التقارير اإلسرائيلية فقد سقط       .قة حيفا الكاتيوشا سقطت في منط   
السبت، في منطقة الكرايوت، أوقعت إصابات، عالوة على إيقاع أضرار بعدد من السيارات والمباني، ونشوب               

  .حريق في أحدها بعد تعرضه إلصابة مباشرة
كر رئيس الجمهورية اللبناني اميـل لحـود قـصف          استن :بيروت من   5/8/2006الخليج اإلماراتية   وجاء في   

واعتبره تشديداً للحصار على اللبنانيين، وقطعـاً        .العدوان االسرائيلي الجسور والطرق في شمالي بيروت امس       
للتواصل بينهم وتجويعهم، بهدف الضغط لفرض الشروط التي رفضها لبنان الذي يتمسك بوقف فوري إلطالق               

ان الغارات التي نفذت امس، تؤكد ان اسرائيل تحاول التعويض عن خسائر            : وقال. النار قبل اي خطوة اخرى    
وأضـاف لحـود ان      .جيشها في الجنوب، في المواجهات مع مقاومي حزب اهللا، التي تلقتها وحدات النخبة فيه             

الـبالد  اسرائيل قطعت الطريق الساحلية الوحيدة المتبقية لتأمين المساعدات للنازحين والمهجـرين، ولتمـوين              
ورأى انها حرب تجويع تشنها اسرائيل ضد لبنان،        . بحاجاتها من المشتقات النفطية والمواد الغذائية واالسعافات      

وليس لها عالقة باألهداف التي كانت اعلنتها إسرائيل منذ بداية حربها على لبنـان، مـا يؤكـد ان العـدوان                     
دء فيه، مؤكداً انه عدوان يتجاوز االهداف االسرائيلية        االسرائيلي كان مهيأ ومحضرا له، وكان ينتظر ذريعة للب        

المعلنة، الى قرار اسرائيلي بتدمير لبنان الذي كان وسيبقى األنموذج الحي للتفاعل بين الشعوب والحـضارات                
دعا لحود الى العمل على إنهـاء        .والطوائف، وهو نقيض األنموذج االسرائيلي القائم على العنصرية والعدوان        

لى ذلك قال الـرئيس      .رب التي يمر بها لبنان، بما يحفظ كرامته واستقالله وسيادته على كامل اراضيه            هذه الح 
إن االعالم االمريكي يحابي االدارة االمريكية في دعمها وانحيازها للعدوان االسرائيلي علـى لبنـان،         : اللبناني

ريكي حريص على التعتيم على فداحة مجـرزة        االعالم االم : وأنه قام بالتعتيم على مجزرة قانا الثانية، وأضاف       
وشدد علـى ان    . قانا، ما يعني ان االدارة االمريكية ال ترغب في ان يرى شعبها ويعرف ما يحصل في لبنان                

لفت لحود في حـديث لمحطـة        .اسرائيل لن تحقق اهداف حربها على لبنان، مهما قتلت ابرياء، ومهما دمرت           
RTL4     لتي تشنها اسرائيل على لبنان اليوم هي من أسوأ الحروب التـي عاشـها،               التلفزيونية الى ان الحرب ا

لدى اللبنانيين شعور بالعزة والفخر، ولـن يـسمحوا ألحـد           : مؤكداً ان القوة لن تجعل لبنان يخضع، وأضاف       
  .يمكنهم قتلنا، لكن ال يمكنهم اجبارنا على شيء: بإجبارهم على شيء ال يصب في مصلحة وطنهم، وأضاف

  
   يشكر شافيز على جرأته وسحبه سفير فنزويال من الكيان  لبنان .2

أبرق الرئيس اللبناني إميل لحود نظيره الفنزويلي هوجو شافيز شاكراً له موقفـه الجـريء                :بيروت، وكاالت 
الداعم للحق والمتمثل في سحب القائم باألعمال الفنزويلي من تل أبيب احتجاجاً على العدوان الصهيوني الغاشم                

بنان وشعبه، وتمنى لو حذت بعض الدول الفاعلة في المسرح الدولي حذو فنزويال، واتخذت إجـراءات                على ل 
واحتجت اسرائيل علـى قـرار    . عملية بحق اسرائيل لردعها عن عدوانها على المدنيين والبنى التحتية اللبنانية          
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لقرار وتدرس اإلجراءات التـي      وأعلن ناطق باسم وزارة الخارجية أن اسرائيل تنظر بخطورة لهذا ا           ،فنزويال
  .وندد وزير العدل االسرائيلي حاييم رامون بقرار شافيز، ورجح أال تتبعه دول أخرى. يمكن اتخاذها

5/8/2006الخليج اإلماراتية   
  

  طهران تجاوزت الحدود    : السنيورة .3
رجية االيرانـي منوشـهر     اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ان وزير الخا        :  رفيق نصراهللا  ،بيروت
تجاوز الحدود عندما عبر عن تحفظاته على خطة الحكومة اللبنانية الشاملة لحل النزاع القائم في لبنـان                  متكي

مضيفا ان حزب اهللا لن يختفي ما لم تحل المشاكل التي أدت الى وجوده مؤكدا في الوقت نفـسه ان الحـزب                       
   .هسيحل عندما تختفي المشاكل التي أدت الى ظهور

5/8/2006االتحاد االماراتية   
  

  الحص يدعو العرب إلى اعتماد المقاومة خياراً استراتيجياً   .4
سليم الحص ان الحرب الدائرة رحاها اليـوم بـين اسـرائيل            . قال رئيس الحكومة اللبنانية األسبق د      :بيروت

 كانت لتدوم وتستمر حتـى هـذا        وحزب اهللا سوف تكون أطول الحروب العربية  االسرائيلية، الفتاً الى أنها ما            
اليوم لو كانت مع جيش عربي نظامي، مؤكداً ان هذا التطور شاهد ساطع على أن الرد االستراتيجي العربـي                   
على العدوان االسرائيلي يجب أن ال يكون بحرب تقليدية كالسيكية، بل عبر المقاومة، والفتاً الى أن المقاومـة                  

   .ليل آخر على صحة هذا الواقعالفلسطينية داخل فلسطين المحتلة د
5/8/2006الخليج اإلماراتية   

  
  عون يرفض قوة دولية تنزع سالح حزب اهللا  .5

رد رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون جنون آلة الحرب االسرائيلية وتـدميرها الممـنهج                 :بيروت
سرائيلي عن أي انجاز عسكري فـي       للجسور والطرقات والبنى التحتية والمنشآت المدنية الى عجز الجيش اال         

المعارك مع مقاتلي حزب اهللا، الفتاً الى أن استمرار هذا العجز عن حسم المعارك البرية لصالح اسرائيل سوف                  
يؤدي الى توسيع رقعة االعتداءات على البنية التحتية، لكنه أكد ان الجسور المهدمة لن تكون أغلى من أطفـال                   

لجسور في اطار العمـل علـى   لووضع استهداف العدوان االسرائيلي  .ت االسرائيليةلبنان الذين تقتلهم آلة المو   
ايجاد فتنة بين المسيحيين وحزب اهللا، مؤكداً فشل هذا المخطط، مطمئناً الى ان الشارع المسيحي لن يتمرد على                  

  .حزب اهللا ولن ينجر الى حرب أهلية داخلية
5/8/2006الخليج اإلماراتية   

  
   تحاول العودة من خالل دماء اللبنانيينسورية: الحريري .6

توقع رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري أن يتم التوصل الى وقف الطـالق النـار     :  رائد جبر  ،موسكو
األسبوع المقبل، الفتاً الى أن وجهات نظر الدول المعنية بهذا الموضوع أصبحت أقرب بكثيـر مـن بعـضها                   

وقال الحريري أن زيارته لموسكو تهدف الى الطلب من المسؤولين الـروس             .البعض مما كانت عليه من قبل     
قـد  وكان   .العمل من أجل تحقيق وقف اطالق نار فوري والمساعدة اليجاد حل للمشكلة القائمة حالياً في لبنان               

 التقى رئيس مجلس األمن القومي الروسي ايغور ايفانوف في الكرملين في حضور رئيس دائرة الشرق األوسط               
ورداً على سؤال قال الحريري أن سـورية        . في الخارجية الروسية الكسندر سلطانوف، وأعضاء الوفد اللبناني       

بالنسبة الي تلعب دوراً سلبياً وهي تحاول أن تعود الى المجتمع الدولي من خالل دماء اللبنانيين والشهداء الذين                  
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راً ايجابياً فعلى النظام فيها أن يقف جانباً وأن يـدع           واذا كانت سورية تريد أن تلعب دو       .يسقطون في هذا البلد   
  .الشعب اللبناني والمجتمع الدولي يتحركان اليجاد الحل الشامل لهذا الصراع

5/8/2006الحياة   
 

      حرب لبنان ستمتد الى العالم العربي واالسالمي: فضل اهللا .7
ل اهللا في خطبة الجمعة ان تمتد الحرب        توقع المرجع الروحي الشيعي الشيخ محمد حسين فض       :  ا ف ب   ،بيروت

   .في لبنان الى العالم العربي واالسالمي، متهما أنظمة عربية بالعمل على مواصلة الحرب في لبنان
5/8/2006الدستور   

 
 االسالميةوفد الجماعة السنيورة يستقبل  .8

اهيم المصري وحـسني حمـادة      في السرايا الكبيرة وفداً من الجماعة اإلسالمية ضم ابر        فؤاد السنيورة   استقبل  
جئنا نشد على يد الرئيس السنيورة ونطالبه بأن يرفع صوت لبنان في األوساط             : وقال المصري . وعماد الحوت 

الدولية مطالباً بوقف العدوان اإلسرائيلي المتمادي على البشر والحجر في هذا البلد المنكوب، وقـد وجـدنا أن                  
وبحثنا في الشأن اإلغاثي في مختلف المنـاطق وضـرورة تلقـي            . ر به الرئيس السنيورة في أجواء ما كنا نفك      

النازحين للمساعدات والعناية بهم وإبداء كل ما من شأنه توفير اللحمة الوطنية في هذه المرحلة الـصعبة مـن                   
  .حياة البلد

5/8/2006المستقبل   
 

 لوطني االسالمي الذي يكّرس االجماع ا علماء بيروت يشدد على وحدة الموقفلقاء  .9
ما سماه األصوات النشاز التي تختبئ وراء شـعارات والفتـات وتـسميات اسـالمية                دان لقاء علماء بيروت   

لالختباء وراءها، وهم يلهثون وراء البحث عن موقع لهم ولو وهمي، ورأى فيها تعبيراً مبتذالً عن الكم الهائل                  
اه لبنان واللبنانيين، مؤكـدا ان الظـروف        من الحقد والضغينة المخزنة في قلوب وعقول من يقف وراءهم تج          

المقلقة التي يمر بها الوطن تتطلب من جميع المخلصين لوطنهم أن يعملوا وبكل جد لصيانة القـرار الـوطني                   
الذي ال يمكن تحقيقه إال من خالل المحافظة على استقالليته وأن يكون مستمداً من االرادة الجامعـة للبنـانيين                   

 .التبعية واالرتهان الى الخارجالرافضين لشتى أشكال 
5/8/2006المستقبل   

 
  لقطع العالقات مع إسرائيل  تدعو أمل حركة  .10

دعت حركة أمل دول العالم والدول العربية الى قطع العالقات مع إسرائيل فوراً، في ظل المجازر التي ترتكبها                  
 جرائهمـا المتنوعـة ضـد المـدنيين         وقال بيان للحركة تعليقاً على مجزرة القاع إن إسرائيل عبر         . في لبنان 

والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية، إنما تحاول االنتقام من عجز حكومتها عن كسر صالبة المقاومة وصمود               
إن حركة أمل وإزاء التصعيد العدواني المستمر تدعو دول العالم وفي الطليعة الدول العربيـة               . الشعب اللبناني 

ل إلى قطعها فوراً وتقدير مشاعر العرب، خصوصاً اللبنانيين المستهدفين بحمامات           التي تقيم عالقات مع اسرائي    
 . الدم بالموت والدمار

5/8/2006السفير   
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  دعم فلسطيني لنازحي صيدا .11
فقد قدمت   .تواصلت في مدينة صيدا عملية احتضان النازحين الجنوبيين وتميزت أمس بدعم فلسطيني وإماراتي            

شخص رئيسها اسماعيل هنية هبة مالية رمزية الى بلدية صيدا تعبيرا عن دعـم الـشعب                الحكومة الفلسطينية ب  
فقدم وفد من قيادة حركة حماس الى رئيس البلدية عبد الرحمن البزري مبلغاً من المال اعتبره دلـيالً                  . اللبناني

   .على ان المصير مشترك والعدو واحد
  5/8/2006البلد 

  
  بنيران مسلحين   موقوفين في سجن أريحا 6مقتل  .12

أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن مسلحين اقتحموا مساء أمس سجن أريحا حيث يقبع              : أمين أبو وردة   -نابلس  
وقالت المصادر ان   .  موقوفين وأردوهم قتلى   6العديد من الموقوفين على ذمة قضايا مدنية، وأطلقوا النار على           

مة مسؤوليتهم عن قتل الشقيقين علي وحـسام فـرج مـن            القتلى من سكان إحدى قرى نابلس، وأوقفوا على ذ        
  .قيادات حركة فتح

  5/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

    نزال يؤكد قبول اسرائيل بمبدأ عملية تبادل األسرى  .13
اكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمد نزال امـس إن إسـرائيل             :  وكاالت االنباء  -غزة ، دمشق    

ي عملية إطالق سراح األسير االسرائيلي وأن الخالف بقي على التفاصيل موضحا أن             وافقت على مبدأ التبادل ف    
وقال نزال الموجود حاليا في دمـشق       . ال تنسيق مع حزب اهللا في عملية تبادل األسرى الفلسطينيين واللبنانيين          

ولكن الخالفات تبقـى    في اتصال هاتفي مع وكالة يونايتد برس أنترناشونال إن هناك موافقة على مبدأ التبادلية               
وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة ال توجد هناك أي دالئل أو            . في التفاصيل المتعلقة بالمعايير واألعداد واألسماء     

وشدد على أن مـا حددتـه       . مؤشرات على أن األمور ستنتهي قريبا بسبب مواصلة الجانب اإلسرائيلي لتعنته          
 من شروط ومطالب منذ األيام األولى العتقال الجندي الـصهيوني  فصائل المقاومة منذ أسر الجندي اإلسرائيلي  

  . لم تتغير من حيث المبدأ
  5/8/2006الدستور 

 
  تحذير من الغوص في الوحل وتساؤل عن الوقت للوصول الى الليطاني: إسرائيل .14

غـراء   حذر معلقون عسكريون اسرائيليون بارزون الحكومة من االنجـرار وراء اال           : أسعد تلحمي  -الناصرة  
المتمثل بالوصول الى نهر الليطاني والغوص من جديد في الوحل، متوقعين في اآلن ذاته تصعيداً كبيـراً فـي                   
الحرب المتواصلة أنذر به حديث األمين العام لحزب اهللا الذي تأخذه األوساط العسكرية على محمل الجد، فـي                  

لجنوب لبنان حتى نهر الليطاني رهـن بنجـاح         حين رأت اوساط سياسية ان توسيع رقعة االجتياح اإلسرائيلي          
  .الجيش في تنظيف القرى اللبنانية المحاذية للحدود من مواقع حزب اهللا ومقاتليه

ونفى وزير اإلسكان مئير شيتريت أن يكون المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والعسكرية لمـح فـي                 
ال لإلذاعة العبرية إن المجلس رفض كالمـاً فـي هـذا            اجتماعه األخير إلى احتمال التوغل حتى الليطاني، وق       

وزاد . وأضاف ان توسيع االجتياح يستوجب قراراً للمجلس الوزاري الذي لم يتحدد موعد اللتئامه بعد             . االتجاه
. أنه سيعارض اقتراحاً من هذا القبيل، فقد علقنا ذات مرة في الوحل هناك ومن غير المنطقي أن نكرر الخطـأ                   

ف النار مع تحقيق أهداف الحملة وعدم انتظار وصول القوات الدولية وقتاً طـويالً، اذ يمكـن أن                  ودعا الى وق  
  .نسيطر على المنطقة المحاذية للحدود لوقت ما، إلى حين وصول هذه القوات

  5/8/2006الحياة 
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 تل ابيب تعتبره قرار فنزويال سحب سفيرها خطيرا وتدرس الرد بالمثل  .15
استدعى رئيس فنزويال هوجو شافيز سفير بالده في إسرائيل احتجاجـا           : الت االنباء  وكا -كركاس ، تل ابيب     

وأعرب شافيز عن سـخطه     . على عدوانها على لبنان والتي وصفها في خطاب أمس االول بأنها إبادة جماعية            
ي االمريكـي   كما انتقد في كلمته الدعم العسكر     . بسبب االعتداءات االسرائيلية على لبنان واالراضي الفلسطينية      

  . السرائيل
واعلن ناطق باسم وزارة الخارجية ان اسرائيل تنظر بخطـورة          . واحتجت اسرائيل امس على القرار الفنزويلي     

وندد وزير العدل االسرائيلي حاييم رامون فـي تـصريح          . لهذا القرار وتدرس االجراءات التي يمكن اتخاذها      
وذكـرت مـصادر    . افيز لكنه رجح اال تتبعـه دول أخـرى        لالذاعة العامة بقرار الرئيس الفنزويلي هوغو ش      

الخارجية االسرائيلية امس أن إسرائيل تدرس حالياً احتمال استدعاء سفيرها من كراكـاس رداً علـى قـرار                  
  .الرئيس فنزويال

  5/8/2006الدستور 
  

  بلدية تل أبيب تتفقد مالجئها رداً على تهديدات حزب اهللا .16
أنها تقوم بحملة تفقد واسعة لمالجئها المضادة للطيـران بعـد           : ل أبيب، أمس  أعلنت بلدية ت  : ب.ف. أ -القدس  

ونشرت البلدية في هذا الصدد على موقعها اإللكتروني قائمة بالمالجئ العامـة             .تهديد حزب اهللا بقصف المدينة    
 الـدفاع   وقال المسؤول في   . مليون نسمة  1ر5الموضوعة في خدمة السكان في تل أبيب التي يبلغ عدد سكانها            

منذ بدء النزاع جددنا التعليمات الموجهة للـسكان وكثفنـا   : المدني الكولونيل يوفال كيمشي لوكالة فرانس برس  
حيـث  . إنه يتوجب تعلم الدرس من القصف على شمال البالد: وأضاف. التنسيق بين خدمات اإلسعاف المختلفة 

 انه يتوجب على كل بناء جديد في منطقة         :وأوضح . مدنياً 27 صاروخ اسفرت عن مقتل      2200سقط أكثر من    
  . ان يتضمن مالجئ او غرفاً محصنة1994تل ابيب منذ 

من جهة اخرى اعلن الجيش االسرائيلي منذ اسبوع انه نشر بطاريات صواريخ مضادة للصواريخ فـي هـذه                  
  .المنطقة

  5/8/2006األيام الفلسطينية 
  

   تحديد األهداف السياسية ن الفشل إما عسكري أو فيإ :معلقو الصحف العبرية .17
لم تشهد الصحف العبرية، منذ بدء الحرب على لبنان، كماً من االنتقـادات للقيـادتين               :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

السياسية والعسكرية يوازي ما جاءت به صحف يوم أمس التي أبدت مالحقها خيبة أمل كبيرة من أداء الجيش                  
وجاء الفتاً أن عدداً من المعلقين الذين       . بها اإلسرائيليون وتمنوها  وعجزه عن حسم الحرب بالسرعة التي وعد        

  .وجهوا هذه االنتقادات، كانوا حتى قبل أيام من أشد المتحمسين للحرب والداعين إلى تصعيدها
وكتب أبرز معلقي صحيفة هآرتس يوئيل ماركوس أن الكابوس الحاصل اآلن لم يفكر به اإلسرائيليون في أسوأ                 

منذراً بأن الرأي العام في إسرائيل الوطني في جوهره قد ينقلب ضد الحكومة ويشرع في طرح أسئلة                 أحالمهم،  
وأضاف أن رئيس أركان الجيش الجنرال دان حالوتس لم يكن الوحيد في            . عن جدوى الحرب والربح والخسارة    

 في سيرورة اتخاذ القرارات     إسرائيل الذي عانى أوجاعاً في بطنه، بل هذه حال جميع اإلسرائيليين الذين يرون            
وشكل تنفيذها مدعاة لطرح أسئلة محرجة حول حصانة المستويين السياسي والعسكري، ومنها أسئلة عن تعاظم               

  .قوة حزب اهللا وصالبة مقاتيله وعدم جهوزية الجبهة الداخلية
. سل ومعصوبي العيـون   وزاد أنها الحرب األولى التي ال نرى فيها أسرى عرباً خانعين يسيرون مكبلين بالسال             

إما أن المستوى السياسي لم يعرف كيف يحدد أهداف الحرب، أو أن الجـيش لـم          : وتابع أن أحد أمرين حصل    
وختم أن أحداً في إسرائيل ال يتحدث بعد عن تحقيق انتصار، متمنياً في اآلن ذاتـه أن تكـون                   . يزود البضاعة 



 

 11

ا حزب اهللا صحيحة، لتُضعف مكانته كرأس حربة في إيـران           التقارير العسكرية عن الضربة الهائلة التي تلقاه      
  .ضد إسرائيل

. وهاجم المعلق نحاميا ستسلر بعنف رئيس الوزراء على إدعاءاته الفارغة بتحقيق انجازات في هـذه الحـرب                
وكتب أن الواقع الكئيب يقول إن وضعنا اليوم أسوأ مما كان عند بدء الحـرب، عـدا أن الوقـت لـيس فـي                        

 وأضاف أنه كان يجدر بإسرائيل قبول التسوية التي اقترحتها قمة الدول الثماني، وأن تـشرع فـي                  .مصلحتنا
وزاد أن الوضع في إسرائيل مقلق في مجملـه، وأنـه           . مفاوضات فيما لن ننجح اليوم في تحصيل تسوية مثلها        

العالم العربي، وقد تتعـاظم  عدا االخفاق في تقويض أركان حزب اهللا، فإن مكانة أمينه العام تعززت في لبنان و   
القوة البرلمانية للحزب في االنتخابات المقبلة، وهذا لن يكون استرداداً للردع، إنما مساس خطير بقدرات الردع                

  .اإلسرائيلية
وإذ يتوقع أركان الحكومة أن تقود النتائج المخيبة للحرب الى تشكيل لجنة تحقيق لـيس مـستبعداً أن تـشمل                    

مسؤولين عن الفشل، أخذ بعضهم يوجه االتهام الى القيادة العسكرية باإلدعاء بأن الحكومـة              توصياتها اطاحة ال  
وتوجه السهام تحديداً الى قائد الجيش دان حالوتس        . وفرت للجيش وقتاً كافياً لتحقيق أهداف الحرب لكنه لم يفلح         

ى نائبه غـابي اشـكنازي أن ال        الذي أقنع الحكومة بأن سالح الطيران وحده قادر على حسم المعارك، فيما رأ            
قائـد سـالح    (ويتفق معلقون عسكريون على أن خطيئة العجرفة التي ميزت حالوتس           . مفر من عمليات برية   

  .ستكلف إسرائيل ثمناً عسكرياً وسياسياً باهظاً) الطيران سابقاً
  5/8/2006الحياة 

  
   الحرب في لبناناكثر من سبعين بالمئة من االسرائيليين يعتقدون ان اسرائيل ستكسب .18

كشف استطالع للرأي نشرت نتائجه الجمعة ان حوالي ثالثة اربـاع االسـرائيليين   : القدس المحتلة ـ اف ب 
ممن شـملهم االسـتطالع ان      % 73.5وقال   .اليهود يرون ان اسرائيل ستكسب الحرب ضد حزب اهللا اللبناني         

ان % 2.5لحرب رابح او خاسر بينما قـال        يعتقدون انه لن يكون في ا     % 19.5اسرائيل ستكسب الحرب مقابل     
  . حزب اهللا هو الذي سينتصر

رأوا ال يوجـد    % 38فقط قالوا انهم يعتقدون ان بالدهم تكسب الحرب في الوقت الحالي مقابـل              % 55اال ان   
ولم تتطرق   .انهم يعتقدون ان حزب اهللا هو الذي سيربح الحرب        % 2.5رابح واضح في هذه الحرب، بينما قال        

  . عات الرأي السابقة الي مسألة من سيربح الحرباستطال
ولم يشمل االستطالع عرب اسرائيل الذين يشكلون عشرين بالمئة من سكان اسرائيل ويعارض غالبتيهم الحرب               

  . االسرائيلية علي لبنان
  5/8/2006القدس العربي 

  
  أولمرت يعتبر طرد سكان الجنوب من قراهم، أحد انجازات الحرب   .19

 الحكومة اإلسرائيلية أولمرت في مقابلة أجرتها معه صحيفة ألمانية، عن اقتراح وزيرة الخارجيـة                رئيس اجاب
األمريكية رايس بشأن إدراج مزارع شبعا ضمن تسوية لنهاية الحرب؟ فأجاب  ال أعتقـد أن رايـس معنيـة                    

د دمرت إسـرائيل    لق :وحول سؤال عن انجازات الحرب قال أولمرت      . بمساعدة حزب اهللا للحصول على انجاز     
البنية التحتية لحزب اهللا بشكل كبير، وتم طرد كل القطاعات السكانية التي دافعت عن حزب اهللا مـن بيـوتهم                    

حينما سئل كم ستستمر الحـرب؟       .جزء من غضبهم موجه اآلن نحو حزب اهللا       : وأضاف. وفقدوا كل ممتلكاتهم  
  .ر إلى البقاء عدة شهور أخرى في جنوب لبنانأجاب  األمر متعلق بالتطورات السياسية، آمل أن ال نضط

  4/8/2006 48عرب 
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  خالف بين أولمرت وبيرتس على توسيع العملية البرية إلى الليطاني .20
تراجع االمل في التوصل قريبا الى وقـف للنـار، وزادت شـروط              : من محمد هواش  والوكاالت     -رام اهللا   

دد في العمق اللبناني، وتعقد اللعبة الديبلوماسية والخـوف         اسرائيل كذلك، مع محاوالت الجيش االسرائيلي للتم      
  .من ان ينتصر مسار العملية البرية على مسار العملية السياسية لتولد شروط اخرى لوقف النار

واثارت تعليمات وزير الدفاع االسرائيلي عمير بيرتس الى الجيش االسرائيلي باالستعداد لتوسيع العملية البرية              
 كيلومترا شمال الحدود الدولية اللبنانية، خالفاً، مـع رئـيس الـوزراء             20لليطاني على مسافة    حتى خط نهر ا   

االسرائيلي ايهود اولمرت الذي نقل عنه ان توسيع العملية لن يحل مشكلة حـزب اهللا وال صـواريخه التـي                    
ان الجنوبي وتالله    آالف جندي اسرائيلي باتوا يعملون في جبال لبن        10تضرب شمال اسرائيل، على رغم وجود       

وكان بيرتس أصدر اول من امس تعليمات الى الجيش          .ووديانه ويحاولون السيطرة على شريط حدودي هناك      
بأن يستعد للمرحلة التالية من اجل السيطرة بسرعة على الخط الحدودي حتى الليطاني، مع العمل على تـدمير                  

  . المناطق التي تطلق منها قذائف الكاتيوشا
رت ليل الخميس مع بيرتس ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني في موضوع توسـيع العمليـة البريـة                 وبحث اولم 

وشروط توسيعها واالستعدادات الميدانية والقانونية لذلك وكذلك في االتصاالت الديبلوماسية الجاريـة لبلـورة              
ار في شـأن عمـق   وافاد مصدر سياسي اسرائيلي كبير ان القر. صيغة الحل التي ستعرض عل مجلس االمن        

  .السيطرة البرية االسرائيلية في لبنان سيتخذ في االيام القريبة
وأوردت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية ان الجيش يحتاج لتوسيع الحملة البرية الى مصادقة المجلـس               

ة اخـرى  وهناك مشكل. الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية، ولكن ليس واضحا حتى اآلن متى سينعقد       
ال تقل صعوبة امام بيرتس هي أن اولمرت يتحفظ عن الفكرة، بل أعرب عن معارضته لها في جلسة المجلس                   

وأوضحت مصادر سياسية انه في تلك الجلسة عارض بيرتس نفسه الفكرة، ويبدو أنه غيـر               . الوزاري االثنين 
  .موقفه في االيام االخيرة

فه بأن ال معنى الدخال قوات برية حتى الليطاني، الن هذا لن            وبحسب مصادر قريبة من اولمرت، يتلخص موق      
وفي القيادة السياسية سمع انتقـاد القتـراح        . يقدم جوابا عن الكاتيوشا البعيدة المدى التي تطلق من شمال النهر          

 يـأتي  بيرتس مفاده انه فليكمل الجيش االسرائيلي المهمات التي كلفه المجلس الوزاري القيام بها أوال، قبـل أن    
  . وزير الدفاع باقتراحات جديدة

  5/8/2006النهار 
  

  نزوح من تل ابيب وطوابير اليهود امام القنصلية االمريكية في القدس لمغادرة البالد .21
تشهد مدينة تل ابيب نزوحاً سكانياً بشكل كبير نحو مدينة القـدس  : القدس ـ القدس العربي ـ من وليد عوض  

  . الكثير من العائالت اليهودية للخارجووسط البالد اضافة الي مغادرة
واكد العديد من العمال العرب الذين يحملون هويات اسرائيلية ويعملون في تل ابيب امس لـ القدس العربي بان                

  . المئات من العائالت اليهودية نزحت عن تل ابيب خوفا من قصفها من قبل حزب اهللا
 ى او من شمال اسرائيل نتيجة تساقط صواريخ حزب اهللا عل          وعلي صعيد النزوح االسرائيلي سواء من تل ابيب       

تلك المدن مثل حيفا وصفد وغيرها من مدن شمال فلسطين التاريخية تشهد القنصلية االمريكيـة فـي القـدس                   
  .ازدحاما من قبل االسرائيليين المراجعين للقنصلية بهدف الحصول علي تأشيرة امريكية لمغادرة البالد
  5/8/2006القدس العربي 
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   فلسطينيين بينهم طفلة رضيعة أربعةستشهاد ا .22
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين أمـس   في اليوم الثاني للعدوان اإلسرائيلي علي رفح :غزة ـ من أشرف الهور 

نتيجة استمرار توغل قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ فجر أول من أمس لبلدة الشوكة شرق مدينة رفح جنـوب                  
  . شهيدا بعد أن استشهد الجمعة أربعة من بينهم طفلة رضيعة تبلغ من العمر ثالثة أيام12قطاع غزة الي 

  5/8/2006القدس العربي 
  

   لألسبوع السادسىاسرائيل تمنع الفلسطينيين من الصالة في المسجد االقص .23
 االقـصي  منعت سلطات االحتالل االسرائيلي امس الفلسطينيين من الصالة في المسجد :القدس ـ وليد عوض 

 التوالي بحجة الحفاظ علي االمن االسرائيلي في حين منعت اهالي القـدس والمـواطنين               ىلالسبوع السادس عل  
 عاما من اداء الصالة فيه االمر الذي ادي الشتباكات بين           45العرب من داخل اسرائيل الذين تقل اعمارهم عن         

  .المصلين وقوات االحتالل
حجارة بعد اداء الصالة خارج اسوار المسجد االقصي في وقـت واصـلت             ورشق المصلون قوات االحتالل بال    

  .قوات االحتالل استفزاز المصلين واطالق الغازات المسيلة للدموع عليهم
 الرصاص المطـاطي عـن      ىوعبر المصلون الذين فرقهم جيش االحتالل بالقنابل الغازية والصوتية اضافة ال          

وا بالشيخ حسن نصر اهللا الذي دعا اليه احد خطباء المسجد االقصي            تضامنهم مع الشعب اللبناني في حين اشاد      
بالنصر االمر الذي دعا قوات االحتالل العتقاله مما ادي الندالع اشتباكات بين المصلين الغاضـبين وقـوات                 

  .االحتالل المدججة بالسالح
الحرم اإلبراهيمي الـشريف    واستنكر الشيخ التميمي استمرار سلطات االحتالل منع رفع األذان من علي مآذن             

بالخليل جنوب الضفة الغربية منذ عدة أشهر وفي أوقات مختلفة، حيث تجاوز عددها فـي تمـوز المنـصرم                   
 عقيدة المسلمين في مشارق األرض ومغاربها واسـتفزازاً لمـشاعرهم           ىالخمسين مرة، معتبراً ذلك اعتداء عل     

ودعا الـشيخ التميمـي      .لشرائع اإللهية وكفلتها المواثيق الدولية    الدينية، ومنافاة لحرية العبادة التي دعت إليها ا       
الشعب الفلسطيني لشد الرحال الي المسجد االقصي للصالة فيه والدفاع عنه في مواجهة المخططات اإلسرائيلية               

ف، للمساس به وتهويده، ومناشدا أبناء الخليل بالمواظبة علي أداء جميع الصلوات في الحرم اإلبراهيمي الشري              
 السكن في قلب مدينة الخليل للحفاظ علي هويتها العربية واإلسالمية في ظل المساعي االسـرائيلية                ىوالعودة ال 

  .المتواصلة لتهجير المواطنين بهدف تهويدها
  5/8/2006لقدس العربي ا

   
   مع المقاومة على الرغم من ضحايا الصواريخ  48فلسطينيو ... تقرير إخباري .24

على الرغم من االثمان الباهظة التي يسددونها جراء العدوان االسرائيلي علـى             :ديع عواودة  و -القدس المحتلة   
 تمسكهم بموقفهم المنحاز الى المقاومة اللبنانيـة، مـا يعرضـهم الـى ضـغوط                48لبنان، يواصل فلسطينيو    

 قـضوا اثـر     وقد شيعت امس جثامين الفتية الثالثة من ترشيحا في قضاء عكا، بعـدما            . واعتداءات متصاعدة 
انفجار صاروخ بجوارهم اول امس، فيما قتلت امرأة في قرية المغار قضاء طبريا، وبذلك بلغ عـدد ضـحايا                   

 ثمانية قتلى، كان آخرهم شخص من قرية المغار قضاء طبريا امس، اضـافة الـى                48الحرب بين فلسطينيي    
  .عشرات الجرحى

 احتسب ولديه شهيدين، وأكد اعتباره الحرب عـدوانا         وكان والد الطفلين محمود وربيع طلوزة من الناصرة قد        
وفي ذلك عبر طلوزة عن موقـف االغلبيـة الـساحقة مـن             . اجراميا على لبنان، مشددا على دعمه للمقاومة      

وكان أولئك قد خرجوا فـي مظـاهرات صـاخبة          .  حيال الحرب وعكس االجواء السائدة لديهم      48فلسطينيي  
دوان، داعين الى وقف فوري للنار فيما جمعت جهـات مختلفـة مـساعدات              شهدتها مدنهم وقراهم ونددوا بالع    
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الذين يقيم ثلثاهم فـي شـمال الـبالد    )  مليون نسمة 1.1 (48وينظم اليوم فلسطينيو    . انسانية لالشقاء في لبنان   
 صاروخا سقطت   2400ويشار إلى انه من بين      . مظاهرات جماهيرية في حيفا وتل ابيب والطيبة ضد العدوان        

ات في مدن وقرى عربية، خصوصا في اقصى الجليل الغربي، ترشيحا وفسوطة وحرفيش وكسرى وكفـر                مئ
  .سميع والبقيعة

واستثار الموقف القومي للفلسطينيين داخل اسرائيل ردود فعل هيستيرية لدى اوساط اسرائيلية سياسية وإعالمية              
احمـد  ) البرلمان االسـرائيلي  (ين في الكنيست    واسعة، لم تتوقف عن التحريض والتهديد، بلغت حد تهديد النائب         

 بعد انتهاء   48وكان النائب اليميني ايفي ايتام قد دعا الحكومة الى محاسبة فلسطينيي            . الطيبي وحنا سويد بالقتل   
  . الحرب، وأشار الى تماثلهم مع حزب اهللا واتهمهم بأنهم طابور خامس

قال وزير المتقاعدين رافي ايتان إن على الطيبي ان يقرر اذا           وفي حديث مباشر مع االذاعة االسرائيلية العامة،        
كان مواطنا اسرائيليا أم أنه يرى نفسه مع الهتلريين الجدد أمثال نصر اهللا وأحمد نجاد، واذا اختـار  الخيـار                     

 ولم يكترث الوزير لمالحظة المذيع من ان اقواله تعنـي دعـوة لقتـل             . الثاني فستكون نهايته كنهاية نصر اهللا     
 سرطاناً في   48فلسطينيي  ) حزب إسرائيل بيتنا  (الطيبي على الهواء مباشرة فيما اعتبرت النائبة استرينا تارتمن          

جسد الدولة، ودعت الى طرد كل من يؤيد حسن نصر اهللا، وتطابق اقوالها مواد تحريضية واسعة في وسـائل                   
  .االعالم االسرائيلية

ية ترشيحا وفسوطة والجش، سخطهم لتثبيت الجيش االسرائيلي امس         الى ذلك ابدى سكان القرى العربية الحدود      
وقالوا إن اسـرائيل    . بطاريات صواريخ ومدفعية على بعد عشرات االمتار من منازلهم لقصف مواقع في لبنان            

  .تعرض حياتهم للخطر باستدراج نيران المقاومة تجاههم ردا على قصف مواقعها
كان توجهوا للسلطات االسرائيلية إلبعاد مدافع الجيش عن منـازلهم،          وقال الصحافي جاكي خوري امس ان الس      

بذلك تفعل اسرائيل ما تتهم به حزب اهللا باستخدامها المنـاطق المأهولـة بالـسكان               : من دون جدوى، وأضاف   
قواعد إلطالق النار، وتعريض المدنيين لخطر حقيقي ال سيما أنهم يعانون من عدم وجود المالجـىء، خالفـا                  

  .عمرات اليهودية المجاورة نتيجة السياسات العنصريةللمست
  5/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  شرطة حرس الحدود تداهم بيوت ام الفحم بحجة التفتيش عن فلسطينيين  .25

قامت قوة من شرطة حرس الحدود االسرائيلي اليوم الجمعة بتفتيش عدد من البيوت التابعة ألهالي ام الفحم من                  
وزعم حرس الحدود أنه يفتش عن فلسطينيين دخلوا اسرائيل من دون تأشـيرات             . امر تفتيش دون ان يملكوا أو   

  . تصريح
وقال عدد من المواطنين في أم الفحم إن الجيش تصرف في همجية بحيث داهم البيوت مـن دون اذن ودخـل                     

تـه إال أنهـم لـم    وطالب أحد السكان من الشرطيين الخروج مـن بي . الغرف التي تواجد فيها النساء واالطفال  
ويذكر أن صوتًا الطالق النار دوى سمع في المدينة وتبين أن حملة الشرطة كانت بمرافقة مروحية                . ينصاعوا

  . تابعة للشرطة
  4/8/2006 48عرب 

  
  المراقبون الدوليون في رفح يفرضون عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين  : مركز حقوقي .26

ي المراقبين الدوليين في معبر رفح الحدودي الفاصل بـين مـصر            اتهم مركز حقوقي فلسطين    : الخليج -غزة  
وعبـر المركـز    .وقطاع غزة، بالمساهمة في فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين خصوصاً في القطـاع        

الفلسطيني لحقوق اإلنسان في غزة عن استيائه من دور مراقبي االتحاد األوروبي في المعبر، مطالباً في الوقت                 
بين األوروبيين باحترام حقوق مواطني القطاع في حرية التنقل والحركة عبـر المعبـر والتواجـد                ذاته المراق 



 

 15

واعتبر المركز، في بيان صحافي أصدره مـساء الخمـيس، أن موقـف              .الفوري فيه لفتحه أمام حركة السفر     
ي بفرض عقاب   مراقبي دول االتحاد األوروبي في معبر رفح، يتساوق مع خطوات سلطات االحتالل اإلسرائيل            

  .جماعي على سكان القطاع، من خالل عدم التواجد في المعبر واستمرار إغالقه
  5/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
  مسيرات في بلعين والخضر والخليل ضد جدار الفصل  .27

 اصيب أمس العشرات بحالة االختناق واالغماء اثناء        - من زياد أبو يوسف ونجيب فراح        - بيت لحم    -رام اهللا 
 القوات االسرائيلية، للمسيرة االسبوعية التي ينظمها اهالي قرية بلعين بالتعاون مع اللجنة الشعبية لمقاومـة                قمع

  .الجدار، ضد جدار الضم والتوسع المقام على اراضي القرية
كما نظمت في بلدة الخضر المجاورة لبيت لحم ظهر الجمعة مسيرة جماهيرية بمـشاركة نحـو مـائتين مـن                    

والمتطوعين األجانب احتجاجا على بناء جدار الفصل العنصري الذي تقيمه الـسلطات اإلسـرائيلية              المواطنين  
  .حول البلدة ليعزلها بالكامل وليلتهم المساحات األكبر من أراضيها

 األمريكي في الخليل تظاهرة وإعتصاماً إحتجاجياًَ تنديـداً         -نظم العشرات من فريق صانعي السالم المسيحي        و
 اإلغالق والحصار التي تفرضها قوات اإلحتالل اإلسرائيلي في البلدة القديمة من المدينة، وللمطالبـة               بإجراءات

  .بإزالة البوابات الحديدية واإللكترونية فيها
  5/8/2006القدس الفلسطينية 

  
  مئات اآلالف من أنصار الصدر تظاهروا في بغداد منددين باسرائيل .28

قيين نداء الزعيم الديني مقتدى الصدر، وخرجوا في تظـاهرة عارمـة فـي              لبى مئات اآلالف من العرا    : بغداد
وعلى رغم الحشود الضخمة التي جابت مدينة الـصدر أمـس           . بغداد، منددين بالعدوان االسرائيلي على لبنان     

ولم يسجل أي حادث، على عكس تظاهرة مشابهة نظمت قبـل   . ألكثر من ثالث ساعات، مرت التظاهرة بسالم      
لكن ما ان عاد المتظاهرون من بغـداد،   . ترضها األميركيون وأوقعوا قتيلين في صفوف المتظاهرين      يومين، اع 

  .مروراً بحي الدورة حتى تعرضوا الطالق نار فقتل ثالثة منهم وأصيب ستة آخرون
ية ويخشى أن تتحول المشاعر المعادية للواليات المتحدة واسرائيل في العراق الى هجمات على القوات األميرك              

التي أخذت على عاتقها تنظيف بغداد من الميليشيات، حيث نشرت أربعة آالف جندي وأمرت الشرطة العراقية                
  .بمغادرة العاصمة

وجاءت مشاعر الغضب العراقية، خصوصاً وسط أنصار مقتدى الصدر الذين لبوا نداءه أمس وقدموا الى بغداد                
مهدي التابع للصدر ويعتبره األميركيون في مقدم الميليشيات        من مختلف أنحاء العراق، لتزيد التوتر بين جيش ال        

  .التي يسعون الى حلها
  5/8/2006الحياة 

  
   طناً من المساعدات إلى بيروت   30وصول طائرتي إغاثة تحمالن  .29

وصلت إلى بيروت أمس الجمعة طائرتان إماراتيتـان تابعتـان للقـوات المـسلحة              :  رفيق نصراهللا  -بيروت  
 إطار الجسر الجوي لنقل المساعدات ومواد اإلغاثة لدعم الشعب اللبناني تنفيذاً لتوجيهات الفريق              اإلماراتية في 

ونقلـت  . أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلـى للقـوات المـسلحة                   
نان لتوزيعها على مراكـز النـازحين   الطائرتان ثالثين طناً من المواد الطبية والغذائية وتم تسليمها لكاريتاس لب  

وستصل طائرات أخرى خالل األربع والعشرين ساعة القادمة لنقـل          . من جراء العدوان اإلسرائيلي المتواصل    
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المساعدات والتي وصلت الى ثالثمائة طن حتى اآلن تم توزيعها مباشرة على النازحين بالتعـاون مـع هيئـة                   
  ·ةاإلغاثة العليا ووزارة الصحة اللبناني

  5/8/2006االتحاد االماراتية 
  

   حزب اهللا حليفنا .. عماد مصطفى:يديعوت أحرونوت .30
اعتبر السفير السوري لدى واشنطن عماد مصطفى في حديث الـى صـحيفة يـديعوت أحرونـوت                 : الناصرة

 منطقـي أو    سرائيلية أمس، أن حزب اهللا هو حليفنا وصديقنا، وإذا اراد أحد أمراً ما منه فعليه أن يأتنا بطلب                 اإل
باقتراح بحل كل المشاكل في الشرق األوسط، بشكل جذري لتحقيق سالم حقيقي دائم، لكن السفير أضاف ليس                 

صحيح أن قراكم تُهدم لكن إذا أوقفتم النار فـإن المـسألة            : منطقياً البتة أن تتوجه سورية لحزب اهللا وتقول له        
تى لو حاولنا فرض أمر كهذا على حزب اهللا، فإن ذلك           حتى الواليات المتحدة وإسرائيل تدركان أنه ح      ... ستحل

تقـام دولـة    . وزاد ان حل الصراع لن يتأت قبل انهاء االحتالل االسرائيلي، والحل ليس معقـداً             . ليس واقعياً 
فلسطينية في اطار حل دولتين، وتستعيد سورية الجوالن ويحصل لبنان على مزارع شبعا وبعدها يـتم توقيـع                  

  . األطرافاتفاقات سالم بين
كما أن االدارة االميركية    . وأضاف السفير انه منذ بدء الحرب على لبنان لم تتلق دمشق أي رسالة من واشنطن              

سـورية ال   . تقاطعه منذ عام ونصف العام، على رغم ادراكها ان سورية تشكل عنصراً مركزياً في هذه اللعبة               
االميركيون يريدون مواصلة   ... السكانية في لبنان  تعنيهم واألخطر من ذلك ال يعنيهم تواصل قصف التجمعات          

وزاد أن . انا أقول له ها هم اصدقاؤك يذبحون، أين انـت؟ . الرئيس بوش يقول منذ عام انه صديق لبنان       . القتل
في الواقع فإن واشـنطن ال تجيـد قـراءة          . واشنطن ترى في كل من يعارض سياسة اسرائيل تنظيماً ارهابياً         

وتابع أن رئيس الوزراء اللبنـاني فـؤاد        . لشرق األوسط وفقدت أهليتها لتكون وسيطاً نزيهاً      الخريطة وال تفهم ا   
انني اسأل  . وكيف يساعد بوش صديقه؟ بارسال مزيد من القنابل السرائيل        . السنيورة اصبح فجأة صديق اميركا    

... جيتهم وطريقـة تفكيـرهم    لماذا ال يوقف االميركيون ذبح الشعب اللبناني؟ ألن هذا وفقاً لعقيدتهم وايـديولو            
  .لبنانيون يقتلون واميركا تتفرج

ال ننقل اسلحة او نتيح نقلها      : ونفى السفير أن يكون لسورية تدخل لوجستي سواء مع حزب اهللا او حماس، وقال             
انظـري  . ندعمه سياسياً، وحزب اهللا ليس بحاجة الى سورية للحصول على الـسالح           . من اراضينا لحزب اهللا   

سورية ضعيفة وجيشها ضـعيف وال تمتلـك اسـلحة متطـورة            : اصغي الى ما يقولونه   . رائيليينسخافة االس 
ثم يقولون إن لحـزب     . وطائرات حديثة لذا فهي ال تشكل خطراً على اسرائيل وال حاجة الى ابرام سالم معها              

كياء ومتطورون  هل نحن ضعفاء أم اذ    : اهللا اسلحة متطورة جداً حصل عليها من سورية، فليقرروا في اسرائيل          
وزاد ان سورية ال تعتزم شن هجوم على اسرائيل وهل ال تنبش في عمليات عدائية في المنطقـة                  ). باالسلحة(

  .لكن في حال هاجمت اسرائيل سورية فاننا سنرد
وعن آفاق سالم بين سورية والدولة العبرية، قال مصطفى ان سورية تعترف بحق اسرائيل في الوجود والعيش                 

ى رغم اننا نرى الى اسرائيل، وليس الى الواليات المتحدة، عدوا وبالذات النها عدو فقـد دعوناهـا                  بأمان وعل 
وقال انه ليس متحمساً لعقد لقـاء بـين         . ثالث مرات، في السنوات االخيرة لمفاوضات سلمية ولم نتلق أي رد          

لتقاط الـصور بـل يجـب       الرئيس السوري ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت من أجل المصافحة وا          
 في المئة من المشاكل العالقة ثم يلتقي وزيـرا الخارجيـة            90التمهيد للقاء كهذا بلقاءات بين ديبلوماسيين تحل        

وذكّر بوديعة  . ويتوصالن الى حل وسط ويحالن المسائل المتبقية ويصوغان مسودة اتفاق يوقع عليها الزعيمان            
ابين لدى الرئيس االميركي السابق بيل كلينتون تـضمن اسـتعداده           رئيس الوزراء االسرائيلي السابق اسحق ر     

  .العادة كل الجوالن لقاء سالم شامل
 5/8/2006الحياة 
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  يجتمع االثنين في بيروت مجلس الجامعة: بن حلي .31
أعلن األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون السياسية المشرف على شؤون مجلس الجامعة السفير 

 بن حلي أن المجلس سيعقد اجتماعاً استثنائياً يوم غد االثنين في بيروت بحضور األمين العام للجامعة أحمد
 .عمرو موسى ورئاسة دولة االمارات العربية المتحدة

وقال السفير بن حلي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق األوسط أمس، ان هذا االجتماع الطارئ الذي جاء 
ر الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل لقي دعماً قوياً من عدد من الدول العربية منها بناء على دعوة وزي

مصر والجزائر وأيضاً الجامعة العربية، لبحث تقديم الدعم العربي للبنان في مواجهة العدوان اإلسرائيلي 
 لحضور هذا االجتماع وأشار الى أنه تم توجيه الدعوة لجميع وزراء الخارجية العرب .الغاشم الذي يواجهه

 .الطارئ
ومن المقرر أن يصل موسى غداً الى بيروت ليلتقي المسؤولين اللبنانيين بهدف استطالع تطورات الموقف في 

 .ضوء استمرار العدوان اإلسرائيلي
  5/8/2006المستقبل 

  
  تدهور االوضاع الصحية في لبنان يؤدي الى حدوث كارثة انسانية .32

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون العمل الصحي اثنـاء االزمـات             : ايدة عماد السع  -العرب اليوم   
الدكتور عالء الدين العلون من تدهور االوضاع الصحية في الجنوب اللبناني مما سيؤدي في النهاية الى حدوث                 

ـ              .كارثة انسانية  ه الـى   واضاف العلون في مؤتمر صحافي عقد في مقر المنظمة الخميس الماضي عقب زيارت
بيروت االسبوع الماضي ان استمرار العمليات العسكرية واستمرار العنف بين الجانبين تسبب فـي صـعوبه                

  .كبيرة في ايصال االدوية والتجهيزات الطبية الى الجرحى في المناطق المنكوبة في الجنوب اللبناني
ني تعنى باعـادة اعمـار وتأهيـل    وكشف العلون عن وجود خطة لدى المنظمة سيتم مناقشتها مع الجانب اللبنا    

 اشهر في مجال الصحي تتطلب      3القطاع والمنشآت التي تضررت من الحرب حيث ان خطة عمل تستمر لمدة             
  . مليون دينار 30

وطالب العلون في ايجاد ممرات امنه الى المنظمات والهيئات االنسانية حتى يتسنى لها تأمين متطلبات السكان                
را الى ان تلك المناطق لم تصلها اي نوع من المساعدات الطبية او االنسانية اال بشكل                في الجنوب اللبناني مشي   

وقال العلون ان حجم الخسائر البشرية في صـفوف المـدنيين            .متقطع وهذا ما ينذر الى حدوث الكارثة هناك       
  . حالة800اللبنانيين وصلت الى 

  5/8/2006العرب اليوم 
  

  د بعثة عاجلة للتحقيق في مجزرة قانامصر تطالب األمم المتحدة بإيفا .33
 ان اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر االسالمي اتخذت قرارا ،ابو الغيطوزير الخارجية المصري، احمد اعلن 

بتأييد المبادرة المصرية بعقد دورة طارئة للجنة حقوق االنسان التابعة لالمم المتحدة في جنيف الدانة 
 .صارخة لحقوق االنسان في لبنان وايفاد بعثة عاجلة للتحقيق في مذبحة قانااالنتهاكات االسرائيلية ال

وقال ابو الغيط للصحافيين ان مصر اعدت مشروع قرار لتقديمه الى المجموعتين العربية واالسالمية في 
باستهداف جنيف الدانة الممارسات االسرائيلية وايفاد لجنة من خبراء القانون الدولي للتحقق من قيام اسرائيل 

المدنيين في لبنان وخاصة ابان عملية قانا وتحديد طبيعة االسلحة المستخدمة من حيث مدى شرعيتها باالضافة 
 .الى توثيق االضرار االنسانية والمادية الناجمة عن االنتهاكات االسرائيلية للقانون الدولي االنساني
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 الى كل من االمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي وكان وزير الخارجية احمد ابو الغيط قد وجه رسائل عاجلة
اكمل الدين احسان اوغلو واالمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى للدعوة الى اجتماع طارئ لمجلس 

 .حقوق االنسان الدانة االعتداءات االسرائيلية على لبنان
  5/8/2006المستقبل 

  
  مقاومة إيران رفضت عرضاً أوروبياً للضغط على ال .34

رفضت إيران خالل زيارة وزير خارجيتها منوشهر متكي الى بيروت، طلباً اوروبيـاً بالـضغط               : عمار نعمة 
على المقاومة للتوصل الى حل لألزمة، وذلك على رغم موافقتها مبدئياً على اية وساطة لبلورة هذا الحل، وقد                  

ية الفرنسي فيليـب دوسـت بـالزي خـالل          كانت تلك الرسالة األساس التي اودعها متكي لدى وزير الخارج         
اجتماعهما في بيروت لمقاربة الحل الذي ال يبدو قريباً بكل األحوال حسب هذه األوساط بسبب تعقيدات القضية                 

طبيعتهـا، مـسؤولياتها،    : المطروحة، سواء ما يتعلق منها بالقوات الدولية المطروح إرسالها الـى الجنـوب            
ى ذات اهمية كبرى، كالتسوية المزمع فرضها حول مزارع شـبعا وانتـشار             انتشارها، إضافة الى قضايا اخر    

  . الجيش اللبناني في الجنوب، وهو األمر الذي يجب ان يترك اوالً وأخيراً للحوار الداخلي بين اللبنانيين
  5/8/2006السفير 

  
   حل يشمل وضع الفلسطينيينل: عون .35

 ميشال عون وجوب تغيير المقاربة لحل مـشكلة العـدوان           رأى رئيس تكتل التغيير واإلصالح النيابي     : بيروت
 الحرب، لذلك يجب ان يكون هناك نظرة قانونية، وداعياً          ىعلى لبنان، مؤكداً ان المقاربة بالقوة لن تؤدي إال ال         

  .الى ان يشمل الحل الفلسطينيين الموجودين على األراضي اللبنانية
. وإذا كانوا ال يريدون الحل فمهما فعلنا فإن الحرب ستستمر         . لحلإذن، الحل سهل، اذا اراد الناس ا      : وقال عون 

ولذلك نحن نريد حالً شامالً     . إن لبنان موجود تحت الحرب بسبب هذه المشكلة وسيستمر اذا لم يكن الحل نهائياً             
وعادالً ووفقاً للحقوق ويرتكز على إعادة هذه الحقوق ألصحابها وهذا هو الـذي يـؤمن االسـتقرار ويوجـه                   
الشعوب باتجاه السالم وال يبقى فيه ال ظلم وال غبن وال حقد على رغم ان الحقد بسبب تراكم الحرب اصـبح                     

مـن الـذي    : وقال ان الحل الشامل يجب ان يتطرق الى السالح الفلسطيني، سـائالً           . أكبر من الكرة األرضية   
لماذا ال يزال الفلسطينيون في     . شاكليضمن لنا مستقبالً عدم تفجير الوضع األمني بسبب التوطين؟ نحن ورثنا م           

أرضنا؟ ال يريدون ايجاد حل للمشكلة الفلسطينية، لنفترض ان حزب اهللا ترك سالحه فمن يضمن ان ال يفجـر                   
  .الفلسطينيون الوضع غداً، إذاً نريد ايضاً إطار حل للمشكلة الفلسطينية وللفلسطينيين الموجودين على أرضنا

  5/8/2006الحياة 
  

  ية للبشير لبلورة موقف موحد  جولة عرب .36
ذكرت جريدة الصحافة السودانية امس، ان الرئيس عمر البشير سيزور السعودية وسوريا واألردن كما سيرسل               

. مبعوثين إلى عدد من العواصم العربية لبحث بلورة موقف عربي موحد من العدوان اإلسرائيلي علـى لبنـان                 
لذي يرأس الدورة الحالية للقمـة العربيـة، بـدأ سلـسلة مـن              ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي ان البشير ا       

ويأتي التحرك السوداني في    . ولم يحدد المصدر الرسمي موعد بدء هذه الجولة       . االتصاالت مع الزعماء العرب   
إطار خطة وضعتها اللجنة الحكومية السودانية المكلفة بمتابعة قرارات القمة العربية التي انعقدت في الخرطوم               

وقد اتفقت اللجنة على خطة عاجلة للتحرك باتجاه وقـف          . ار الماضي ويرأسها وزير الخارجية الم أكول      في آذ 
  . فوري إلطالق النار
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وأضاف المصدر أن الرئيس السوداني يعتزم إرسال مبعوثين الى بعض العواصم العربية والدعوة الـى عقـد                 
 السودان والسعودية والجزائـر للتـشاور بـشأن         اجتماع طارئ للترويكا العربية على مستوى القمة التي تضم        

  )يو بي آي. (الموقف الراهن
  5/8/2006السفير 

 
   اإلسرائيلية  -استقاالت جديدة من مجموعة الصداقة التركية  .37

وصف رئيس لجنة حقوق اإلنسان في مجلس النواب التركي محمد ألكاتميش ما تقترفـه               : حسني محلي  -أنقرة  
ناني والفلسطيني بإرهاب الدولة، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجـل             إسرائيل ضد الشعبين اللب   

واستغرب في بيان رسمي باسم اللجنة سكوت العـالم         . وقف إطالق النار وتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة       
إن أعـضاء   : بأجمعه، وخصوصاً اإلسالمي والعربي أيضاً، على ما تقوم به إسرائيل من أعمال وحشية، وقال             

في اللجنة سيتوجهون قريباً إلى لبنان، وفلسطين لالطالع على األوضاع وإعداد تقرير شامل، وتقديمه للبرلمان               
  .التركي ومنظمات حقوق اإلنسان األوروبية والعالمية واألمم المتحدة

قديم اسـتقاالتهم مـن     إلى ذلك، استمر أعضاء مجموعة الصداقة التركية  اإلسرائيلية في البرلمان التركي في ت             
 واسـتغربت   270 عضو من أصل     100المجموعة، استنكاراً للعدوان اإلسرائيلي، ووصل عدد المستقيلين إلى         

األوساط الشعبية واإلعالمية هذا العدد من أعضاء البرلمان، ومعظمهم من حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم              
لتودد إلسرائيل واللوبي اليهودي ألغراض شخـصية       المنتمين للمجموعة، وقالت إن أعضاء البرلمان يسعون ل       

مـن األتـراك ضـد      % 90داخل تركيا وخارجها، على الرغم من أن استطالعات الرأي تبين أن أكثر مـن               
  .إسرائيل

  5/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مجاهدون إندونيسيون يتجهزون للقدوم إلى لبنان  .38
نيها من الذهاب للقتال في لبنان وفلسطين، يأتي ذلك اثر إعالن           أعلنت اندونيسيا أمس انها لن تمنع أيا من مواط        

 مجاهد من جنوب شرق آسيا أرسلوا في مهام لشن هجمات علـى             300زعيم حركة إسالمية أمس ان أكثر من        
  . مصالح إسرائيل والدول التي تؤيدها

لى الشرق األوسـط لمـساعدة      وقالت الخارجية االندونيسية ان الحكومة لن تمنع أيا من مواطنيها من التوجه إ            
وأضاف ان وزارة الخارجية تعلم ان هناك مواطنين اندونيسيين         . الفلسطينيين واللبنانيين في قتالهم ضد إسرائيل     

  . يرغبون بالذهاب إلى الشرق األوسط لمساعدة الفلسطينيين واللبنانيين في القتال ضد إسرائيل
ابطة دول جنوب شرق آسيا سويب ديدو إنـه تـم تـدريب             من جهته، قال رئيس حركة الشبان المسلمين في ر        

. المقاتلين لتنفيذ هجمات انتحارية لالنتقام من الضربات العسكرية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية ولبنـان             
سنقتصر في أهدافنا على المصالح الحيوية إلسرائيل وأولئك الذين يؤيدون العدوان اإلسرائيلي فـي              : وقال ديدو 
  . لن نشن هجمات دون تمييز. ولبنانفلسطين 

 فقط من اندونيـسيا والفلبـين وماليزيـا         217 شخص انضموا إلى المهمة لكن       3000وأشار إلى ان أكثر من      
  )وكاالت. (وسنغافورة هم الذين أرسلوا إلى الخارج حتى اآلن

  5/8/2006البيان  
  

  ألمانيا ترصد مليوني يورو لضحايا العدوان .39
وزارة التنمية والتعاون الدولي االلمانية حوالي مليوني يورو كمساعدات انسانية عاجلة           خصصت  :  وام -برلين  
 وأكدت تسويل ان القصف الذي يمارسه االسرائيليون يوميا أدى الى فقدان الكثير من سـكان منـاطق                  .للبنان



 

 20

لى موقف واضـح مـن   الجنوب اللبناني ما يملكونه من منازل وانه قد آن األوان ألن يتوصل المجتمع الدولي ا     
 وطالبت االتحاد االوروبي والهيئات الدوليـة االخـرى         .أجل وقف نزيف الدم في لبنان واالراضي الفلسطينية       

بالضغط على أعضاء مجلس االمن الدولي إلصدار قرار ينهي الحرب ويرغم االطراف المتنازعة على وقـف                
  . للوصول الى األماكن المنكوبةاالعمال العسكرية وافساح المجال لمنظمات االغاثة الدولية

  5/8/2006االتحاد االماراتية 
 

  ال قرار لمجلس األمن قبل األسبوع المقبل .40
تعثرت المداوالت في مجلس األمن فاغتنمت اسرائيل فرصة االيام األخيرة لتصعيد اعتـداءاتها ضـد لبنـان                 

كات الدولية والعربية، فأجرى الرئيس     وبدا ان التصعيد االسرائيلي عجل في التحر      ،  مرتكبة مزيدا من المجازر   
الفرنسي سلسلة اتصاالت مع القادة االوروبيين لالتفاق على وقف سريع الطالق النار وقطع رئـيس الـوزراء                 
البريطاني توني بلير اجازته لمتابعة الوضع واجرت المستشارة االلمانية انجيال ميركل اتصاال بالرئيس جورج              

يوم مساعد وزيرة الخارجية االميركية ديفيد وولش كما يصل امين عام الجامعة            بوش، فيما يصل الى بيروت ال     
العربية عمرو موسى خالل الساعات المقبلة ليشارك في اجتماع لوزراء الخارجية العرب تقـرر عقـده فـي                  

  .بيروت بعد غد االثنين
. وقف المعارك في لبنـان    وواصلت الواليات المتحدة وفرنسا أمس مباحثات مكثفة حول بنود قرار يرمي الى             

وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته ان الفرنسيين واالميركيين مجتمعون في هذه                
وبحسب دبلوماسي آخـر،    . االثناء، واجتمعوا في وقت متأخر مساء الخميس واضاف انهم يحاولون ايجاد حل           

وقـال هـذا    . لذي قدمته فرنسا الى مجلس االمـن الـدولي        فان قاعدة هذه المحادثات ال تزال مشروع القرار ا        
  . الدبلوماسي ال يزال التفاوض جاريا على اساس النص الفرنسي الذي اجرى عليه االميركيون بعض التعديالت

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية شون ماكورماك ان فرنسا والواليات المتحدة قريبتان من التوصل               
وأضاف ان وزيرة الخارجية كونـدوليزا رايـس        . ول قرار في مجلس األمن يعلن وقفاً فورياً للنار        الى اتفاق ح  

ستبحث التفاصيل مع الرئيس األميركي جورج بوش، على ان تغادر الى نيويورك بعد غد االثنين للمشاركة في                 
  .وضع اللمسات النهائية على القرار المذكور

اال ان الـسفير الروسـي فيتـالي        . اء في مجلس االمن متكتمين ايـضا      وبقي دبلوماسيو الدول االخرى االعض    
تشوكين خرق الصمت وقال للصحافيين ما يمكنني ان اقوله لكم هو اننا بحاجة الى وقف الطالق النار بصورة                  

  . عاجلة
يتخذه مجلس  وقالت القناة العاشرة من التلفزيون االسرائيلي مساء أمس ان الواليات المتحدة تدفع في اتجاه قرار                

األمن االسبوع المقبل ويقضي بوقف الهجمات المتبادلة بين الدولة العبرية وحزب اهللا مـن دون أن تنـسحب                  
وأفادت هذه القناة أن رئيس الوزراء ايهود أولمرت قد عبر لإلدارة األميركية عـن              . إسرائيل من جنوب لبنان   
ق حزب اهللا هذا القرار وأطلق مـثال صـواريخ          واشترطت إسرائيل أنه في حال خر     . موافقته على قرار كهذا   

  . كاتيوشا في اتجاه شمالها فإنها ستعتبر القرار الغيا، بحسب القناة العاشرة
  5/8/2006البلد 

  
 ... باريس تعتبر إدراج مزارع شبعا في أي اتفاق سياسي ضرورياً  .41

 الوزراء البريطاني تـوني     أكد الرئيس جاك شيراك ورئيس    :  أرليت خوري  - لندن، بروكسيل، جنيف     ،باريس
بلير أمس، ضرورة التوصل في سرعة كبيرة الى اتفاق على القرار الذي تقدمت به فرنسا الى مجلس األمـن                   

كما تحدث الرئيس الفرنسي هاتفياً الى رئيس وزراء فنلندا ماتي          . في شأن لبنان، بحسب بيان للرئاسة الفرنسية      
ودعـا  .  األوروبي، مؤكداً الموقف األوروبي الموحد حيال الملف اللبناني        فانهانم الذي ترأس بالده حالياً االتحاد     
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شيراك وفانهانم الى مواصلة التشاور بين الشركاء األوروبيين، وبذل كل الجهود للتوصل الى وقـف إطـالق                 
  .النار في لبنان واتفاق سياسي

ن مـن غيـر المستحـسن اسـتبعاد         ومن جهته، قال الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية دونيه سيمونو أ          
موضوع مزارع شبعا عن نص القرار، مشيراً الى أن فرنسا ترى أن هذا الموضوع ينبغي أن يبقى جزءاً من                    

  .الحل السياسي
وعما إذا كان وقف األعمال العدائية يعني أيضاً انسحاب القوات اإلسرائيلية الموجودة داخل األراضي اللبنانية،               

األعمال العدائية ال بد أن يترافق مع تدابير ال تحول دون احالل وقف نـار دائـم وال                  أجاب سيمونو أن وقف     
وفي هذا اإلطار، قال مصدر فرنـسي مطلـع إن المناقـشات فـي         . تعيقه، من دون كشف مزيد من التفاصيل      

أليـام  نيويورك ال يمكن أن تستمر الى ما ال نهاية حول مشروع القرار، وأن ال بد من االنتقال في غـضون ا                    
  .القليلة المقبلة الى تصويت على القرار، حتى إن لم يحظ بموافقة الواليات المتحدة وبريطانيا

  5/8/2006الحياة 
   

  وتؤكد على وقف اطالق النار خالل أيام.. واشنطن توفد وولش الى بيروت .42
 وزيرة الخارجية   قالت مصادر سياسية لبنانية امس ان مساعد      : )الترجمة(جوزيف حرب   ) بيروت(زياد عيتاني   

االمريكية ديفيد وولش سيزور بيروت السبت الجراء محادثات مع مسؤولين لبنانيين بشأن سبل انهـاء حـرب                 
رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة كان قد رفض لقـاء وزيـرة الخارجيـة              يذكر ان   .اسرائيل مع حزب اهللا   

  .دخل في محادثات فقط بعد وقف اطالق الناراالمريكية كوندوليزا رايس يوم االحد قائال ان لبنان ست
 مدنيا معظمهم   54وأدى ذلك الى الغاء زيارة رايس لبيروت في نفس اليوم الذي قتلت فيه غارة جوية اسرائيلية                 

  .من االطفال في جنوب لبنان
ذل لكن مصادر سياسية قالت ان وولش سيجري محادثات مع السنيورة ومسؤولين اخرين لبحث الجهود التي تب               

   .في االمم المتحدة للوساطة في وقف الطالق النار ونشر قوة دولية في جنوب لبنان
  5/8/206عكاظ 

  
     األمم المتحدة تكشف حجم الجرائم اإلسرائيلية في قطاع غزة  .43

أعربت وكاالت األمـم المتحـدة اإلنـسانية العاملـة فـي األرض             :  جمال جمال  - الدستور   -القدس المحتلة   
محتلة عن قلقها الشديد بسبب األثر الذي يتركه العدوان اإلسرائيلي المتواصل على المدنيين والبنية              الفلسطينية ال 

 مليون فلسطيني أكثـر     1,4التحتية في قطاع غزة والذي أدى إلى تدهور حاد في الوضع اإلنساني الذي يواجه               
ساة الحاصلة في غزة وقتل المدنيين وهدم       من نصفهم من األطفال بينما تلتفت أنظار العالم نحو لبنان، ناسيةً المأ           

 فلسطيني بيـنهم    175 حزيران الماضي استشهد     28وقدرت المنظمات الدولية انه منذ      . عشرات المنازل يومياً  
يطلـق  : وقالت وكالة األمـم المتحـدة     .  فلسطينيا 620 طفالً وثمانية نساء، بينما جرح ما يفوق عن          40حوالي  

) اإلسـرائيلي ( قذيفة مدفعية في اليوم إلى داخل قطاع غزة كما قام سالح الجو         250 - 200الجيش اإلسرائيلي   
وحسب مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنـسان واسـتناداً إلـى القـانون             .  غارة جوية على األقل    220بشن  

لغـوث  وأبلغت وكالة األمم المتحدة     . اإلنساني الدولي على جميع أطراف الصراع حماية المدنيين أثناء الحرب         
 األونروا ، عن ارتفاع في عدد الفلسطينيين المشردين والذي نتج عن القـصف المـستمر                -وتشغيل الالجئين   

 عائلة في أربعـة مـدارس       289 فلسطيني من    1,345وتأوي األونروا حالياً،    . والعنف المتزايد في قطاع غزة    
قد فروا من القصف الوحشي الـذي قـام بـه           تقريباً غالبيتهم من الالجئين، الذين كانوا       . شمالي محافظة جباليا  

وصرح مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التـابع لألمـم المتحـدة           . االسرائيليون باتجاه بيت حانون وبيت الهيا     
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وقالـت  . أن األجتياحات البرية ألحقت الضرر بمرافق تابعة لألمم المتحدة وبأراضي زراعية عديـدة            ) أوتشا(
. لخروج من والى قطاع غزة واحدة من أهم القضايا التي يقوم المكتب بمتابعتهـا             تبقى قضية الدخول وا   : اوتشا

للموارد اإلنسانية، بقي المعبر مغلقـاً أمـام        ) كارني(المحتلة معبر المنطار    ) اإلسرائيلية(فبينما فتحت السلطات    
بطريقـة غيـر    ) أيريز(باإلضافة إلى ذلك ، فتح معبر رفح للمسافرين ومعبر بيت حانون            . حركة الصادرات 
  .منتظمة وعشوائية

واشارت الى ان إغالق هذه المعابر أدى إلى عرقلة قدرة الفلسطينيين في غزة من الوصـول إلـى الرعايـة                    
كما أبلغت أوتشا عن سياسـة جديـدة تنتهجهـا قـوات األمـن              . الصحية األساسية غير المتوفرة في القطاع     

ال مع العائالت الفلسطينية من أجل إخالء بيوتهم قبـل أن يقـوم             ، إذ تقوم سلطات األمن باالتص     ) اإلسرائيلي(
باإلضافة إلى ذلك تتلقى    . وتسبب هذه الظاهرة حالة من الهلع ألحياء فلسطينية بأكملها        . بإطالق القذائف الجوية  

 ساعات من التيـار الكهربـائي فـي اليـوم وذلـك منـذ أن قـصف        8 - 6البيوت الفلسطينية في غزة بين     
  .محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة) ائيليوناإلسر(

  5/8/2006الدستور 
  

  امريكا تعتقد ان اولمرت العاجز ضيع عليها فرصة تاريخية للتخلص من حزب اهللا .44
قالت صحيفة واشنطن بوست في مقال كتبه تشارلس كروثمر ان امريكا راهنت علـي   :لندن ـ القدس العربي 

وقال ان الحكومة االمريكية التي قـدمت       . الوزراء االسرائيلي لهزيمة حزب اهللا    حكومة ايهود اولمرت، رئيس     
وقال كاتب  . الدعم الولمرت تشعر بخيبة االمل النه لم يظهر اي نوع من القيادة والقدرة علي القيام بهذه المهمة                

 السماح لجنوده    القدرة الجوية، ورفض   ىالمقال ان اولمرت ووزير دفاعه عمير بيرتس غير المجرب راهنا عل          
  . لبنان لمواجهة حزب اهللا الذي اثبت قدرات قتالية بالغةىبالقيام بهجوم بري عل

ـ                   ىكما انتقد كاتب المقال الطريقة التي ادار فيها اولمرت الحرب عندما حول اجتماعات حكومته المـصغرة ال
ات اولمرت التي نقلتها عنـه       تصريح ىواشار ال .  االعالم ىاجتماعات شبه علنية، وتم تسريب ما جري فيها ال        

 حـل   ىواعتقد الكاتب ان اعتماد اولمرت عل     . صحيفة هآرتس والتي جاء فيها لقد حاولت، لم انم الليلة الماضية          
 ثقة الحكومة االمريكية باسرائيل،     ى عملية لبنان ولكن عل    ى حزب اهللا، لم يؤثر عل     ىرخيص لتحقيق النصر عل   

  .ما الركيزتان االساسيتان لنجاة اسرائيل وبقائها بحسب الكاتبفالقيادة الجيدة والثقة االمريكية ه
واكد الكاتب ان العملية في لبنان ليست فقط لتأمين الحدود الشمالية السرائيل، وهزيمـة حـزب اهللا االرهـاب                   

  بل عن عالقتها بأمريكا التي تعتبـر       2000واعادة قوة الردع السرائيل التي فقدتها بعد خروجها من لبنان عام            
واشار الي ما كتبه برنت سكوكروفت، مستشار االمن القومي السابق الذي اكد            . شريان الحياة بالنسبة السرائيل   

وقال ان امريكا . 1948ان جذور االزمة ال تكمن في حزب اهللا ولكن في القضية الفلسطينية التي تعود الي عام            
ها، بل ذهبت بعيدا في دعمها لحملة شارون فـي           حل المشكلة، رفضت استخدام سلطت     ىالدولة القوية القادرة عل   

 خطة اسرائيل لفك االرتباط مـع منـاطق         2004 الجدار العازل، ودعم عام      ىاالراضي الفلسطينية، ووافق عل   
ويعتقد الكاتب ان ما اعطي حزب اللة القوة والدعم في العالم العربي هو كاتالوغ االخطاء الذي مارسته                 . الضفة

  السابقة والحالية، وعدم لعب امريكا دور الشريك المحايد للتوصل لحل سلمي ودائماالدارات االمريكية 
  5/8/2006القدس العربي 

  
  .. بلير كان يعرف بخطة اسرائيل لضرب لبنان مقدما .45

ذكرت مجلة نيوستيسمان ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير كان يعرف ان العملية االسرائيلية سـتبدأ اال                 
وعلقت المجلة ان موقفـه  . انه لم يقم بما يجب عليه وهو وقف الحرب، وذلك النه لم يكن يريد ان تقف الحرب      

ويقول الكاتب ان اسـرائيل     .  العالم العربي  جعل من بريطانيا طرفا في العملية، ودمر ما بقي لها من تأثير في            
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اعلمت مقدما الرئيس االمريكي جورج بوش عن خططها لتدمير حزب اهللا، وقام االمريكيون بدورهم بـاعالم                
وقالت المجلة ان هذا يفسر مسلسل الخداع الذي دار حول النقاش بشأن وقف اطالق النار،               . الحكومة البريطانية 

واشار التقرير الـي ان تـدمير       . ورا مهما في افشال مؤتمر لندن االسبوع الماضي       خاصة ان بريطانيا لعبت د    
لبنان حصل، فقد بارك كل من بلير وبوش عمليات تهجير اكثر من نصف مليون لبناني، وتدمير معظم البنيـة                   

ولهذا السبب عبر بلير الذي اعترف بوجود شق وخالف في حكومته بسبب موقفـه المتـساوق مـع                  . التحتية
   .لموقف االمريكي والمبارك العمال اسرائيلا

  5/8/2006القدس العربي 
  

   ماليين دوالر  10واشنطن تقدم للجيش اللبناني قطع غيار ب .46
بريان ويتمان، امس، ان الواليات المتحدة ستقدم للجيش        ) البنتاغون(قال المتحدث باسم وزارة الدفاع االميركية       

واوضـح  . ن دوالر عندما يبسط سيطرته على كامل االراضـي اللبنانيـة  اللبناني قطع غيار بقيمة عشرة ماليي  
وقـال يجـب    . ويتمان ان قطع الغيار تشمل خصوصا عتادا مثل االليات وناقالت الجند المصفحة ومروحيات            

طبعا ان تتغير الظروف في لبنان مشيرا الى ان تسليم قطع الغيار هذه لن يحصل اال عندما تـصبح الحكومـة                     
وسيأتي التمويـل   . قادرة على بسط سيطرتها على اراضيها وتقليص المنطقة التي ينشط فيها حزب اهللا            اللبنانية  

 مليون دوالر يستهدف تعزيز الجيوش االجنبية، في اطار الحـرب علـى             200من برنامج للبنتاغون مزود ب    
  )ا ف ب. (االرهاب على ما اوضح ويتمان

  5/8/2006السفير 
 

  قف النار عليك تعلّم الفرنسيةإذا أردت و: رايس ألولمرت .47
توقف ديبلوماسيون بارزون في واشنطن عند ما تسرب من معلومات عن اللقاء الذي جمع وزيرة : ثريا شاهين

الخارجية األميركية كوندوليزا رايس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت، في إسرائيل نهاية األسبوع 
اده أنه إذا ما كان يريد وقفاً إلطالق النار فما عليه إال أن يتعلم اللغة الماضي، حين سمع األخير منها ما مف

هذا الموقف ال بد أنه انعكس، استناداً إلى هؤالء الديبلوماسيين، على أعمال مجلس األمن الدولي في  .الفرنسية
رار الذي قدمته ما هو متصل باستصدار قرار جديد يتضمن آلية سياسية ـ أمنية للحل انطالقاً من مشروع الق

 .فرنسا، ومجموعة األفكار التي قدمتها الواليات المتحدة األميركية
وتفيد المصادر نفسها أن إسرائيل والواليات المتحدة، تجمدان أعمال مجلس األمن بغية تحقيق مكسب على 

لمشاورات الدولية للجم األرض يؤثر إيجاباً في العملية السياسية وفي القرار المتوقع، في حين تستبعد أن تؤدي ا
التصعيد البالغ، والخطة السياسية التي تم التوصل إليها في المباحثات المغلقة للدول الخمس الدائمة العضوية في 

 .المجلس، إلى وقف نار فوري ما لم تحصل مفاجأة ما على األرض
 اإلسرائيلي في خطر، لذا فهي وفي اعتقاد واشنطن أنه ما دام حزب اهللا قادراً على إطالق صواريخ، فإن األمن

ترى أن من الواجب استفزازه بغية استدراجه أكثر فأكثر إلى استخراج كامل طاقته، وأن أي تجاوب إسرائيلي 
مع وقف النار، يعني إنقاذاً للحزب، الذي أحرز نقاطاً إيجابية مهمة حتى اآلن، اعترفت بها اإلدارة األميركية 

رت إسرائيل توقيتها، ولم ينتج عنها اختراق ميداني يؤدي إلى تغيير القواعد على في تقويم للعمليات، التي اختا
 .األرض بالنسبة إلى تل أبيب

  5/8/2006المستقبل 
 

   آالف4 ألف والقتلى والجرحى 800المهجرون  :ألمم المتحدةا .48
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ة أسابيع على بدء أعلن بيان إعالمي من األمم المتحدة في لبنان أمس حصيلة موجزة للوضع، بعد مرور ثالث
 حتى اآلن، 3220 شخص قُتلوا على األقل وجرح أكثر من 600وقال البيان إن . الحرب اإلسرائيلية على لبنان

 ألف، وسط حطام البنى التحتية ونقص السلع والخدمات، فيما النزاع في جنوب لبنان 800بينما هجر نحو 
 . والقصف اإلسرائيلي مستمران

.  ألفاً آخرين لجأوا موقتاً في منازل خاصة35 ألف شخص سكنوا في مدارس، و23وح ففي صيدا، سجل نز
 . وينال الكثير مساعدة منظمات أهلية وتوفر لهم مطابخ ومطاعم محلية الماء والغذاء

وقال البيان إن مواكب مساعدات األمم المتحدة األولى . ويقدر عدد النازحين داخل لبنان بثمانمئة ألف شخص
وأضاف أن نقطة العريضة معبراً وحيداً من الجانب السوري في .  أمس إلى لبنان قادمة من سورياعبرت

ففي األيام القليلة . الشمال أمام السير العادي بين البلدين، بحسب برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة
رسل برنامج الغذاء العالمي الذي يتولى وأ. الماضية، عبر عشرات ألوف الالجئين هذه النقطة هرباً من القتال

.  شاحنات من بيروت لنقل الدفعة األولى من هذه المساعدة من العريضة10تنظيم النقل والتموين في لبنان 
 شاحنات خياماً وفراشاً ومواد أخرى ضرورية إليواء النازحين، آتية من وكالة األمم المتحدة 7وسوف تحمل 

وينظم .  الشاحنات الثالث األخرى محملة مؤنا من صندوق الطفولة الدولي يونيسفلشؤون الالجئين، فيما تعود
برنامج الغذاء العالمي موكبين في اليوم إلى الجنوب، مع توسيع نطاق عمله يوماً بعد يوم، لبلوغ أكبر عدد 

 . رحالتإال أن األمن يبقى مشكلة أساسية، وكذلك إيجاد سائقين مستعدين لهذه ال. ممكن من النازحين
  5/8/2006المستقبل 

  
  قتل إسرائيل لألطفال الفلسطينيين انتهاك للقانون اإلنساني  : مؤسسة دولية .49

أكدت مؤسسة إنسانية لها فرع في فلسطين أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي اإلنساني، مشيرة               : الخليج -نابلس  
حركة العالمية للدفاع عن األطفال فرع فلـسطين  وقالت ال.  طفالً خالل اآلونة األخيرة في غزة31الى استشهاد   

ان التكتيكات اإلسرائيلية في قطاع غزة تمت إدانتها من االتحاد األوروبي واألمم المتحدة كونها غير متناسـبة،                 
فالخسائر في األرواح واإلصابات في أوساط الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية المدنية الفلسطينية يعتبر مبالغـاً               

  . طفالً قضوا في الشهر األخير31ونشرت الحركة قائمة تضم أسماء . مقارنة مع المكتسبات العسكريةفيه 
  5/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
 الشيوخ األمريكي يدعو إيران وسوريا لوقف مساعداتهما لحزب اهللا   .50

اعداتهما لحـزب اهللا    الجمعة قرارا يطالب سوريا وإيران بوقف مس      /تبنى مجلس الشيوخ االمريكي ليل الخميس     
ودعا القرار غير الملزم الذي اعتمده المجلس طهران ودمشق الى انهاء كافـة             . ودعا الى وقف القتال في لبنان     

. اشكال الدعم المادي واللوجستي لحزب اهللا، وحث على استخدام نفوذهما الكبير على حزب اهللا لنزع سـالحه                
ت، االعمال القتالية بين حزب اهللا وإسرائيل بأنها تهديد لسالم          ووصف القرار الذي جرت الموافقة عليه بالتصوي      

  .ودعا المجلس الى انهاء االعمال القتالية بين حزب اهللا وإسرائيل. وأمن الشعبين االسرائيلي واللبناني
  5/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  كتاب مفتوح إلى الحاكم العربي .51

 سليم الحص . د
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حب السيادة، صاحب الفخامة، حفظكم اهللا لأللقاب الفارغة، حفظكم اهللا صاحب الجاللة، صاحب السمو، صا
إنكم تشهدون بأم العين . أمام ما نواجه في لبنان من مآس وفواجع كدنا ننسى أنكم موجودون. للمناصب الزائلة

 ..األطفال يسقطون تحت نيران العدو الهمجي، وكذلك النساء والشيوخ والعجزة، وال تبدون حراكاً
نا منكم لوماً على أسر جنديين إسرائيليين، أما ما كنا دوماً، كل يوم، نتعرض له من اعتداءات إسرائيلية، سمع

أما أن تكون أرض لبنانية ترزح تحت اإلحتالل خالفاً . فلم يكن يلقى منكم أي اعتراض أو احتجاج أو تحرك
.  العدو أسرى لبنانيون فال يستحق منكم التفاتةأما أن يكون في معتقالت. لقرارات الشرعية الدولية فال يعنيكم

لو استجابت إسرائيل لما كان كل ما كان من إبادة . حزب اهللا أسر جنديين على أمل مبادلتهما بأسرى لبنانيين
كانت عمليات . وإسرائيل لها تاريخ طويل في مبادلة األسرى باألسرى واألسرى بجثث. ودمار في بلدي لبنان

 . ين ومع فلسطينيينتبادل مع لبناني
لماذا يا ترى أجازت إسرائيل التبادل مرات وحرمت التبادل هذه المرة : أنتم ال تكلفون أنفسكم عناء التساؤل

فقط؟ أال يوحي هذا إليكم يا أصحاب العروش والقصور والدواوين أن أسر الجنديين لم يكن سوى ذريعة 
ير لبنان وإبادة شعبه هو مشروع مبيت ومعد مسبقاً باإلتفاق مكشوفة، ولو لم تكن الختلقت إسرائيل سواها، فتدم

بين العدو األصغر إسرائيل والعدو األكبر اإلدارة األميركية، وال نقول الشعب األميركي الذي نحن على يقين 
 . أنه ما كان يجيز ما ينفذ من جرائم ضد اإلنسانية على أرض لبنان لو كان على علم بها

ها الحكام العرب لو لم يذكرنا بكم إيهود أولمرت، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، إذ قال كدنا ننسى وجودكم أي
إنه يرحب بالدعم الدولي غير المسبوق وبمساندة الدول العربية التي اتخذت للمرة : 1/8/2006ما حرفيته في 

 الوحش المسعور قد وكان هذا. األولى في إطار مواجهة عسكرية بيننا وبين عرب، موقفاً ضد منظمة عربية
ذكر في األيام األولى من هذه الحرب الطاحنة، هذه الحرب التي تطحن اإلنسان في بلدنا وكل معالم الحياة، أن 

 . أحدكم أيها الحكام العرب كتب إليه يشجعه على عدم التوقف حتى القضاء علينا
ع تجاربكم مع العدو الغاصب أن هذا أنتم جبناء إذ تأخذون بمبدأ الحق للقوة، وكان يجب أن تدركوا من واق

المبدأ إنما يعني أن الحكم هو للقوة وال مكان للحق، أنتم جبناء، فال تتجرأون على عدم اإلمتثال ألوامر، ال بل 
إلمالءات، الدولة العظمى، فهي لم تسمح لحكامنا في لبنان بتقديم شكوى ضد إسرائيل على كل اعتداءاتها 

وهي لم تسمح لكم . ت التجسس التي زرعتها في أرضنا فارتكبت أبشع الجرائمعلينا، وال حتى على شبكا
بمطالبة مجلس األمن باتخاذ قرار بوقف إطالق النار ووضع حد للمجازر التي ترتكبها إسرائيل، ربيبة الدولة 

قوف ال بل لم تسمح لكم بعقد مؤتمر قمة لإلعراب عن و. العظمى وشريكتها في جرائمها في حق اإلنسانية
 . األمة إلى جانب لبنان في محنته واتخاذ ما ينبغي من خطوات عملية وجدية لنجدته وإنقاذه

ونحن إذ نطلق عليكم هذا الوصف إنما نتوخى أن ندرأ عنكم نعوتاً أخرى يكيلها آخرون إذ . أنتم جبناء
 . يتهمونكم بدعم العدوان أو التواطؤ معه
لقيم الحضارية واإلنسانية التي تتشدق بها الدولة العظمى، إذ تتغنى كفرنا، في غمرة المحنة التي تلفنا، با

محنتنا أبلغ شاهد على زيف هذه القيم التي باتت مجوفة . بالحرية والديموقراطية والعدالة وسائر حقوق اإلنسان
 . من معانيها

فالعروبة تبقى أعز القيم . ناولكننا، مهما فعلتم، كيفما تصرفتم، مهما تخاذلتم، مهما تواطأتم، فلن نكفر بعروبت
والعروبة هي هدف المشروع الذي تتبناه القوة العظمى التي ترهبون والتي تدينون لها بالوالء ال . على أنفسنا

ما يسمى الشرق األوسط الجديد إنما يرمي إلى القضاء على العروبة نهائياً وتسليط . بل بالطاعة العمياء
 . إسرائيل على المنطقة بأسرها

حكم . سامحكم اهللا، ال بل هداكم اهللا. نتم، في تخليكم عن لبنان في محنته، شركاء في هذا المشروع المشؤوموأ
 ..  ستندمون والت ساعة مندم. التاريخ ال يرحم، وكذلك حكم الشعوب

5/8/2006 48عرب   
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  يريدونه وطناً ال شهيداً .52

 غسان شربل
لمن باحوا . ومداخل بنت جبيل.  الراس، وتراب عيترونلمن تركوا دمهم على صخور مارون. ننحني للشهداء

لمن زرعوا أعمارهم قلعة تحرس . وتحت ركام غرفهم المكتظة في الضاحية الجنوبية. بدمهم قبالة بحر صور
. في المالجئ واألسرة وعلى الطرقات والجسور. ننحني لمن اصطادتهم آلة القتل في قانا واخواتها. قلعة بعلبك

لمن انتظرت معيلها واستحقت . تظرت نجلها فعاد ملفوفاً بالعلم ودموع الرفاق لتصبح أم الشهيدننحني ألم ان
ننحني للشهداء . للصغير الذي انتظر حامل الخبز واأللعاب وسموه فجأة نجل الشهيد. فجأة لقب أرملة الشهيد

 .فهم جباه جباهنا وجبال جبالنا
القاتل عادل لن . وتلك للجبل. هذه مجزرة لبيروت. وهذه للبقاع. بهذه مذبحة للجنو. وزع القاتل وليمته بالعدل

سيعزل المدينة عن أختها . سيقطع بالسكين أوصال البالد. لن ينسى جسراً أو شرفة أو طفالً. ينسى الشمال
سيوزع الخوف والعتمة وخبز الرعب على . سيغتال الماء والكهرباء وأعمدة االتصال. والقرية عن جارتها

تعشق ركام المدارس والمستشفيات وال تنسى دور . آلة القتل طليقة اليدين. ين والمرشحين لمصير مشابهالنازح
 .العبادة

. وألن هذا الذي يتطاير في كل اتجاه هو لحمنا ال نستطيع كتم مخاوفنا. ننحني للتراب الذي يحتضن الشهداء
ضد كل حساب اآلن يمكن ان يتيح لرياح . بصراحة كاملة أننا ضد أي نقاش يحدث ثغرة في وحدتنا الوطنية

ال اقول أبداً ان . الوقت ليس للسؤال عن المسؤوليات والطلقة األولى والذريعة. الفتنة التسلل الى الداخل اللبناني
ليس من حق الناس ان تطالب الحقاً بكشف حساب وان تسأل عن الدولة وحقها في احتكار قرار الحرب 

ا خسرنا كل شيء أو أشياء كثيرة ولم يبق من تعويض او فرصة لخفض اضرار اقول ببساطة انن. والسلم
 .الكارثة غير االعتصام بالوحدة الوطنية

. لكن األولوية اآلن يجب ان تكون لمنع اكتمال الجريمة. مروع ومثير للحزن والغضب. مذهل حجم الكارثة
الحرب ان العدوان االسرائيلي لن ينجح في قتل كتبنا في أول . وألنه لحمنا هذا الذي يتطاير لن نخفي مخاوفنا
مجريات العدوان تدفعنا الى تجديد اإلعراب عن قلقنا في هذه . حزب اهللا لكننا نخشى ان ينجح في قتل لبنان

لهذا فإن افضل رد على العدوان هو منع . ان اسرائيل تخطط لطمر حزب اهللا تحت ركام لبنان. النقطة بالذات
 .تحول لبنان شهيداً

هذه الحرب أكبر من . ستضيع أرضهم. سيضيع دمهم. لن يبقى شيء من الشهداء إذا سقط لبنان نفسه شهيداً
بإغراقها في اليأس . استمرارها طويالً ينذر بتفكيك البالد. هذه الحرب أكبر من قدرته على االحتمال. لبنان

ال نريد سوق األدلة والخوض في . والغضب واالستعداد للتناحر ما دامت السفينة غرقت وتتجه الى القاع
 .المسؤولية الوطنية تمنعنا من ذلك لكنها تلزمنا برفع الصوت قبل فوات األوان. التفاصيل

. ال عالقة لهذا الكالم بالتشاؤم. الحرب الطويلة قد تستنزف العدو االسرائيلي لكنها قد تقتل لبنان. بصراحة أكبر
. الحرب الطويلة ستجعل الخريطة بأكملها مزنرة بحزام ناسف. يقةمن يعرف لبنان والمنطقة يعرف هذه الحق

اعرف ان حرباً طويلة قد . ليس من حقنا وال من حق أحد تكليف بلد بكامله تنفيذ عملية استشهادية أو انتحارية
حروب وخسر لكن ماذا ينفع اللبناني لو ربح كل ال. وانها قد تشعل حريقاً هائالً. تحدث تغييراً كبيراً في المنطقة

 .لبنان
واجبنا ان نسعى اليه لمنع اسرائيل . نريده مشرفاً بال وصايات او امالءات. لنا مصلحة في وقف اطالق النار

علينا اغتنام أي حل يضمن عودة كل شبر وأسير لنمنع قتل . من اغتيال البلد وتحويله اشالء ضائعة ومتناحرة
يجمع الرئيس نبيه بري قادة الحوار وبينهم ممثل . لوماسينستطيع في هذا السياق اطالق هجوم ديب. لبنان

وباستطاعة المجتمعين ان يخرجوا ببيان ال لبس فيه يقول ان عودة كل شبر . مفوض من السيد حسن نصراهللا
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وان المقاومة المنتصرة تهدي انتصارها للوطن وتعلن وضع ترسانتها . محتل وكل أسير تعني انتصار المقاومة
.  الوطني المطالب باالنتشار على كل شبر في الجنوب والمطالب بالتصدي ألي انتهاك اسرائيليفي عهدة جيشه

 .ويمكن ان يضيف المجتمعون سطراً يؤكد ان لبنان يتعهد ان يكون آخر دولة عربية توقع سالماً مع اسرائيل
انه قرار . نزاعا قبل وصولهاجديته قد تلغي الحاجة الى قوة دولية تثير . انه قرار صعب لكنه قرار ال بد منه

ان تحول الوطن شهيدا . قدم الشهداء دمهم من اجل حماية الوطن ومنع اغتياله. يمنع قتل لبنان في حرب طويلة
انهم جباه . نكتب من اجل الشهداء. يريد اللبنانيون لبنان وطنا وال يريدون لبنان شهيدا. يعني اغتيال الشهداء
 .ن اجل االحياء ليبقى لهم وطن يحرس أحالم الشهداءنكتب م. جباهنا وجبال جبالنا

 05/08/2006الحياة 
  

 متى تدخل إيران وسورية في حرب لبنان؟: لدوليةل نماذج 4األمم المتحدة تطرح  .53
 سليم نصار

 االسرائيلي يومه الخامس والعشرين متجاوزاً الفترة الزمنية التي حددها الرئيس جورج -دخل النزاع اللبناني 
 .قل من اسبوعينبوش بأ

ولقد صدر هذا التأكيد عن الرئيس األميركي كموقف معارض لطلب وقف اطالق النار نقله اليه الرئيس 
 .الفرنسي جاك شيراك في قمة بطرسبورغ

أجابه بوش بأنه اتصل برئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمرت الذي وعده بإنهاء مهمة قواته في لبنان خالل 
وبناء على هذا الوعد رفض االستجابة القتراح الرئيس الفرنسي العتقاده . لعشرة أيامفترة قصيرة ال تتعدى ا

 !بأن عملية استئصال جذور حزب اهللا لن تستغرق أكثر من اسبوعين
ويبدو أن حساب الحقل لم يصدق على حساب البيدر بدليل ان األيام العشرة األولى لم تحطم إرادة مقاتلي حزب 

وكانت .  على ايهود اولمرت الموافقة على توسيع رقعة الحرب واستدعاء القوات البريةاهللا، األمر الذي فرض
كما أن تهديد رئيس . هذه النقلة العسكرية بمثابة اعتراف صارخ بأن سالح الجو ال يستطيع حسم المعركة

جواء شغب يمكن أن األركان االسرائيلي بإعادة لبنان عشرين سنة الى الوراء، لم يدفع المواطنين الى افتعال أ
اضافة الى هذه الحقائق، فإن تدمير أكثر من مئة جسر على شبكة الطرقات . تصدع تماسك الوحدة الوطنية

الرئيسية والفرعية لم تضعف النظام الدفاعي لدى حزب اهللا، ولم تعطل نشاطاته وتمنعه من اطالق صواريخه 
ء العسكريون ان مواصلة اطالق الصواريخ تعزز قدرة ويرى الخبرا. باتجاه حيفا وطبريا وقرى الجليل األعلى

 .المقاومة على الصمود، وتحسن مكانتها في المفاوضات لكونها سجنت مليون اسرائيلي داخل المالجئ
تقول عناصر تابعة لـ حزب اهللا ان مجزرة قانا األولى وما انتجته عملية عناقيد الغضب من سخط ومرارة 

ادة على بناء ترسانة من الصواريخ والذخيرة تمكنها من تحمل مئة يوم من لدى أهل الجنوب، شجعت القي
ولقد وزعها خبراء الحرس الجمهوري االيراني على ثالث وحدات نشرت على طول . االشتباكات المتواصلة

وهي مجهزة بمنصات اطالق . وربما تكون وحدة ناصر أقدمها وأكثرها دقة في اصابة األهداف. القطاع
  .تيوشا قادرة على قذف أكثر من مئة صاروخ من جهات مختلفةصواريخ كا

 كلم من نوع 120أما الوحدة الثانية فقد طورت ترسانتها بعدما حصل حزب اهللا على صواريخ يصل مداها الى 
وذكر خالل المعارك األخيرة ان كميات كبيرة من هذه .  بينها صواريخ سورية الصنع5 - و فجر 3 -فجر 

وتتهم مصادر الحزب شبكة التجسس . مرها الطيران الحربي مع المباني التي خبئت فيهاالصواريخ قد د
االسرائيلية التي اكتشفها الجيش اللبناني، بأنها كانت تزود الموساد بمعلومات استخبارية حول مستوى تسلح 

  .المقاومة
االشراف على أجهزتها زعمت صحيفة يديعوت احرونوت ان حزب اهللا يملك وحدة استراتيجية تشاركه في 

 و زلزال 1 -وتملك هذه الوحدة منصات صواريخ من نوع زلزال . عناصر تابعة للحرس الجمهوري االيراني
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وعندما هدد السيد حسن نصراهللا باستخدام صواريخ بعيدة المدى .  ذات مدى يصل الى أبعد من مئتي كلم2 -
 في واشنطن ان االدارة األميركية تدخلت مع القيادة ويتردد. كان يقصد صواريخ زلزال المعدة لضرب تل ابيب

واشترط ايهود . زائد المباني الحكومية) سد القرعون(االسرائيلية لمنعها من تدمير المنشآت الكهربائية والمائية 
اولمرت لتنفيذ وعده، عدم رفع عدد الضحايا عن طريق استخدام صواريخ شهاب ألن هذا العمل سيضطره الى 

وتتخوف الدول األوروبية من إقدام اسرائيل على . واته الجوية لضرب المنشآت النووية في ايراناستعمال ق
  .تنفيذ هذه المغامرة العسكرية، ألن ذلك يقود الى اندالع حرب اقليمية تشارك فيها سورية ودول أخرى

احات متطرفة مثل اقتراح في اسرائيل يتنافس الجنراالت المتقاعدون مع المحللين والمعلقين على تقديم اقتر
وكان بهذا التوجيه يحرض الجيش االسرائيلي على . حاييم دامون المطالب بإطفاء أنوار قلعة بعلبك الى األبد

ولقد نبه الى خطورة هذا . تطبيق سياسة األرض المحروقة، مثلما فعل بالبشر والحجر في منطقة الجنوب
صرية الدكتور زاهي حواس، عندما طالب منظمة يونسكو االحتمال أمين عام المجلس األعلى لآلثار الم

  .بضرورة حماية المواقع األثرية في مدينتي صور وبعلبك المدرجتين في الئحة التراث العالمي
ويستدل من هذا التحذير ان نزعة االنتقام التي حللها الحاخام شموئيل الياهو، أصبحت السالح االنتقامي 

لذلك لم يعد مستغرباً أن يكون العقاب الجماعي هو الوسيلة . السرائيلي ضد لبنانالمشروع الذي يرفعه الجيش ا
ويرى االقتصاديون . التي يستعملها ايهود اولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس ورئيس األركان دان حالوتس

ضنة في بيروت أن القتال ضد حزب اهللا قد استغل لتدمير ظروف المنافسة التي يطرحها لبنان كدولة حا
 جامعة 32للديموقراطية، ومطلة على الرأي العام العالمي من خالل أربعين صحيفة وسبع قنوات تلفزيونية و

ومن المؤكد أن فكرة الغاء المنافسة كانت وراء حملة التدمير المنظم بحيث يخرج . وأكثر من خمسين مصرفاً
اً بالجراحات، مثقالً باعباء الديون، ومتأخراً  بلداً مثخن- كما وصفه حالوتس -لبنان من مباراة التفوق ويصبح 

 .عن الركب مدة عشرين سنة
بين مجموعة األهداف التي حددتها الصحف االسرائيلية من وراء تنفيذ خطة العقاب الجماعي، كان الوفاق 

والسبب أن حكومة اولمرت التي تمارس سياسة التفرقة العنصرية على . الوطني أول المحطات المستهدفة
ولقد رد رؤساء الطوائف الذين .  طائفة لبنانية18فلسطينيين، يزعجها ازدهار التعددية الثقافية والدينية بين ال

اجتمعوا في بكركي على محاولة تفكيك عرى اللحمة الوطنية، بإعالن تمسكهم بالوفاق نهجاً ثابتاً في مواجهة 
  .الضغوط الخارجية والعمليات االنتقامية

ألخيرين تراجع رئيس األركان دان حالوتس عن خطة االعتماد على سالح الجو كعامل خالل االسبوعين ا
وتبين له بعد التجربة ان مواصلة القصف المدمر . أساسي في تعطيل قدرة حزب اهللا على اطالق الصواريخ

ان والسبب . للمطار والجسور والطرقات ومحطات الطاقة، كل هذا لن يعوض عن استخدام قوات برية كبيرة
. الغارات الجوية تعتبر فاشلة اذا هي لم تصدع الوحدة الوطنية وتحطم معنويات المقاتلين وتضعف صمودهم

ولقد واجه وزير الطيران النازي هارمن غورنغ مثل هذا الفشل أثناء الغارات الجوية المتالحقة على المدن 
شعب البريطاني وصبره على تحمل  بعناد ال1940البريطانية، خصوصاً عندما قاومه ونستون تشرشل سنة 

  .القصف الجوي المتواصل
وفي حرب فيتنام ألقت الطائرات األميركية خمسة ماليين طن من القنابل فوق المدن والقرى وغابات الشمال، 

ولكن . أي بنسبة مضاعفة لكمية القنابل التي ألقتها القوات الجوية األميركية أثناء معارك الحرب العالمية الثانية
صمود المحاربين في فيتنام الشمالية خيب أمل الجنرال كيرتس الذي أعلن في بداية الحرب أنه سيعيد بالد 

كذلك يمكن القول ان صمود مقاتلي حزب اهللا لم يضعف أمام القصف الجوي . هوشيه منه الى العصر الحجري
ولقد اعترفت صحيفة هآرتس بأن .  طناً من القنابل خالل اليومين األولين من المعارك23الذي سجل سقوط 

مئات الصواريخ التي استهدفت نهاريا وصفد وعكا والناصرة وطبريا وحيفا، أجبرت عشرات اآلالف الى 
  .االحتماء بالمالجئ، وشلت الحركة في أكثر من نصف اسرائيل
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ى زج عشرة آالف مع استمرار عمليات القصف الجوي للمدن والقرى اللبنانية، اضطرت القيادة االسرائيلية ال
ولقد مهدت لالجتياح بإلقاء منشورات من الطائرات تدعو فيها سكان . جندي في معارك برية بالغة الصعوبة

مارون الراس وعيتا الشعب ويارون وبنت جبيل والخيام وبليدا وحوال والعديسة وكفركال والطيبة، الى إخالء 
 كلم بانتظار نقل 20 في احتالل شريط أمني بعمق والهدف من كل هذا ينحصر. منازلهم واالنتقال شماالً

وهذا ما تراهن عليه حكومة اولمرت التي تروج في المحافل . المنطقة الى سلطة الجيش اللبناني أو قوات دولية
علماً أن قرار وقف القتال مرتبط بتحقيق تسوية سياسية مرضية . الدولية أن الحرب ستتوقف خالل أيام معدودة

والمؤكد ان حزب اهللا ليس مستعجالً على قبول . وايران وسورية واسرائيل والواليات المتحدةلـ حزب اهللا 
. وقف القتال بشروط اسرائيل، وأن قيادته تتوقع سقوط عدد كبير من الجنود االسرائيليين في المواجهات المقبلة

ق، وعلى امتالك صواريخ وتعتمد توقعاتها على وجود ترسانات ضخمة من الصواريخ جاهزة دائماً لالنطال
ويعمل هذا الصاروخ الذي باعته روسيا الى ). كورنيت(مضادة للدروع والدبابات روسية الصنع من طراز 

وفي مرحلة الحقة يسعى السيد حسن نصراهللا الى جر القوات االسرائيلية الى . سورية، بواسطة أشعة اليزر
لية ضد حزب اولمرت، مثلما حدث سابقاً مع شارون حرب استنزاف طويلة األمد بحيث تنفجر الجبهة الداخ

  .وباراك
ايهود . على الصعيد السياسي، تبدو المواقف الدولية واالقليمية متعارضة وغير منسجمة مع الحلول المطروحة
في حين . اولمرت يدعي انه لن يقبل بوقف اطالق النار قبل انتشار قوة دولية تتولى مهمة نزع سالح حزب اهللا

 أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى المطالبين بنشر قوات دولية جديدة، ويعلن تأييده لدعوة الرئيس ينتقد
أما الموقف الفرنسي فيربط . 1978فؤاد السنيورة تفعيل دور قوات اليونيفيل الموجودة على الحدود منذ سنة 

تلف عن تقويم اإلدارة األميركية التي ترى ولكنه في هذا السياق، يخ. مبدأ التسوية السياسية بوقف اطالق النار
وهي تؤمن بأن حزب اهللا . أنه من المستحيل االتفاق على تسوية سياسية من دون موافقة إيران وسورية

يخوض هذه الحرب نيابة عن الدولتين اللتين وفرتا له المال والسالح والدعم السياسي، لذلك تدعو واشنطن 
عن موقفها القتناعها بأن تورط إسرائيل في المستنقع اللبناني سيضطرها في حكومة أولمرت الى عدم التنازل 
ويقول المعلق العسكري اإلسرائيلي اليكس فيشمان إن بعض األطراف في . المستقبل الى ضرب إيران وسورية

إدارة بوش يحرض أولمرت على ضرب سورية وإيران العتقاده بأن ذلك يخفف ضغطهما عن الجبهة 
في تحليل قدمه اللواء المتقاعد اسحق بن يسرائيل، رئيس برنامج الدراسات األمنية في جامعة تل و. العراقية

ويقول إن جنوب لبنان هو المكان الوحيد . أبيب، أوصى بإبعاد الذراع العسكرية االيرانية عن حدود إسرائيل
ه سورية في تخفيف ضغوط كما نجحت بواسطت. في العالم العربي الذي نجحت إيران في تصدير ثورتها اليه

لذلك يطالب هذا العسكري بضرورة تغيير الواقع عن طريق جذب الدولتين المستفيدتين من . إسرائيل عنها
 .الجبهة اللبنانية، إلى أرض المعركة

وهو خالف يعبر عن رفض الدول . يبقى السؤال المتعلق بالخالف على ماهية القوات الدولية، وطبيعة تشكيلها
يار حكومة السنيورة على اعتبار أن اليونيفيل أصبحت قوة فاشلة، مهترئة لم تنجح في صد خمسة الكبرى لخ

ولكن الحكومة اللبنانية تراهن على الحل السياسي، القتناعها بأن فشل ). 1982بينها غزو (اجتياحات إسرائيلية 
مة بأربعة نماذج من القوى وفي مطلق األحوال فهي محكو. اليونيفيل جاء نتيجة فشل التسويات السياسية

أي على شاكلة هيئة القوة التي . قوة تنحصر مهمتها في الرقابة على اتفاقات موقعة بين دولتين) 1: (الدولية
قوة على شاكلة اليونيفيل في ) 2. (تراقب سير االتفاق بين مصر وإسرائيل في سيناء والمعروفة بـ ام اف او

م تقارير الى األمم المتحدة عما يجري في المواقع التي تنتشر فيها من وتنحصر مهمتها في تقدي. جنوب لبنان
قوة مكلفة بفرض النظام والهدوء في منطقة معنية كمنطقة ) 3. (غير أن يكون لها القدرة على فرض سياسة ما

 قوة تقاتل لفرض النظام باسم دول ما، مثل) 4. (كوسوفو التي تضبط األمن فيها قوات حلف شمال األطلسي
 .قوى األطلسي في أفغانستان
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والملفت في المسألة اللبنانية المعقدة أن الواليات المتحدة وإسرائيل، إضافة الى خمس دول أوروبية، تسعى الى 
 -  اإلسرائيلية، ومراقبة الحدود اللبنانية -أي مراقبة الحدود اللبنانية : نشر قوة دولية ذات مهمة مزدوجة

 عندما انتشرت قوات األمم المتحدة لمراقبة المتسللين ومهربي االسلحة من 1958السورية، كما حدث في ثورة 
  .سورية الى لبنان

وهي تفضل ارسال . الحكومة اللبنانية حريصة على رفض كل النماذج لكونها مخالفة لطبيعة الحلول المطلوبة
، شرط موافقة حزب اهللا 1559رار  وباتفاق الطائف وباتفاق الهدنة وبالق425الجيش الى الجنوب عمالً بالقرار 

 .على هذه التسوية الموقتة
وفي حال سقط هذا الخيار أيضاً، فإن لبنان مرشح لالنتقال تدريجاً الى حال من الفوضى شبيهة بحال اسبانيا 

 !، أي ساحة مشرعة لحرب مستعرة تجذب الى نيرانها كل دول المنطقة1939 - 1936سنة 
  05/08/2006الحياة 

  
 !  لن تأخذه واشنطن باإلرهاب أخذه إسرائيل حرباًما لم ت .54

 طالل سلمان 
لم تعد مسؤولية اإلدارة األميركية عن هذه الحرب اإلسرائيلية على لبنان موضع نقاش، ال على المستوى 
الدولي، وال حتى على المستوى العربي، بشهادة ملكية سعودية، فضالً عن المستوى المحلي، وبغض النظر عن 

 . ماحكات أو األوهام التي تنتجها مخادعة النفس أو االفتراض أن لبنان الجديد هو صناعة أميركيةبعض الم
المواقف الرسمية الصادرة عن اإلدارة األميركية، برموزها العليا، قاطعة في وضوح مسؤوليتها عن تحويل 

ثم عن إدامة هذه الحرب وتأجيج االشتباك الذي كان مقدراً وقوعه بعد أسر الجنديين اإلسرائيليين، إلى حرب، 
نيرانها بحيث تكاد تحرق لبنان كله، فضالً عن تعطيل أو عرقلة الجهود الدولية الهادفة إلى وقف إطالق النار، 
أو حتى وقف العمليات العسكرية، التي تتصدرها فرنسا وتتحمل بسببها انتقادات أميركية حادة، تكاد تصنفها 

هم إذا أدرجت هذه االنتقادات في سياق االنتقام من الموقف الفرنسي من التورط الل... بين أنصار حزب اهللا
األميركي في حرب احتالل العراق، من خارج الشرعية الدولية، وبرغم أنفها، أو إذا رأى فيها آخرون توريطاً 

  .لفرنسا يهدف إلى إفقادها مكانتها الخاصة في لبنان ويستعدي عليها إسرائيل في الوقت عينه
آخر ما يؤكد هذه المسؤولية األميركية عن الحرب اإلسرائيلية وإدامتها هو القرار بإيفاد مساعد وزيرة 

 .. الخارجية ديفيد ولش إلى المنطقة، مع محطة في بيروت، للبحث في التطورات الجارية
وبديهي أن ..  أميركياًوديفيد ولش معروف جيداً من اللبنانيين بمواقفه العدائية لكل من ال يرى مستقبل لبنان

يكون رافضاً لمبدأ المقاومة، وبالتالي لحزب اهللا، ولكل من لم يقبل بالصيغة األميركية لدمقرطة لبنان، وتطويعه 
بحيث يتولى مباشرة حراسة حدود الكيان اإلسرائيلي تحت عنوان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وبالذات منها 

  1559.القرار 
حتى ال نقول ( الخارجية األميركية كوندليسا رايس قد سمحت لنفسها بأن توجه انتقادات حادة وإذا كانت وزيرة

 آذار عندما استدعتهم إلى لقائها في سفارتها في عوكر، حين قدمت إلى بيروت قبل 14ألركان جماعة ) إهانات
 في أكثر من مناسبة حق تل أبيب، لتلقي على لبنان شبهة المباشرة بالحرب، فإن ديفيد ولش قد أعطى نفسه

ومن ... االدعاء بأنه إنما ينطق باسم ثورة األرز، على طريقة السفير األميركي لدى األمم المتحدة جون بولتون
 . شابه أخاه فما ظلم

فهو يرفض التعامل مع هذه األكثرية وقبول ... لم يكن ديفيد ولش يوماً، في نظر أكثرية اللبنانيين، موفد سالم
صر على مواجهة موقفها الوطني بمحاولة محاصرتها بشبهة العالقة مع سوريا واستطراداً مع منطقها، وي

كل من رفض الهيمنة األميركية يصير إخراجه من موقعه الوطني ليتهم بالتبعية : وهذه حيلة مكشوفة... إيران
 ... لمن يخاصم السياسة األميركية
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ل من يتصدى لالحتالل اإلسرائيلي، ومن ثم للحرب وبمعزل عن كافة هذا المنطق الذي يحاول تصوير ك
اإلسرائيلية الجديدة، عدواً للحضارة الغربية وللديموقراطية ومناصراً لإلرهاب، فإن إيفاد ولش بالذات سيفهم 
كرسالة إلسرائيل بأن تطيل أمد حربها ضد لبنان وشعبه ومؤسساته، وبأن تكمل اإلجهاز على ما تبقى من بنيته 

... وهي أمس بالذات دمرت آخر أربعة جسور كانت قد نسيتها في غاراتها السابقة... (رافقه العامةالتحتية وم
ولم يتبق على حد ما يتندر بعض الظرفاء إال جسر اللوزية الذي تغني له السيدة فيروز، ولعل الطيران 

ية على استيالد قرضاي إن اإلدارة األميركية تراهن عبر الحرب اإلسرائيل..).اإلسرائيلي يبحث عنه، بعد
 . وهو رهان سخيف، فضالً عن أنه استفزاز باإلهانة لشعب لبنان وحكومته ومسؤوليه وساسته كافة. لبناني

والمؤكد أن لبنان، خصوصاً وهو يعيش مجد الصمود والمقاومة الباسلة للحرب األميركية التي تشنها عليه آلة 
المجازر يومياً قتالً لألطفال والنساء وتدميراً للمدن والقرى وأسباب الحرب اإلسرائيلية، بأسلحتها كافة، فترتكب 

والتجارب تدل أن لبنان في مواجهة االجتياحات اإلسرائيلية . الحياة، ال ينتج عمالء من طراز قرضاي األفغاني
قد أنتج قادة وطنيين من طراز صائب سالم ورشيد كرامي وسليم الحص ورفيق الحريري، ممن وقفوا مع 
شعبهم في التصدي لالحتالل والمحتلين وضعاف النفوس الذين ارتضوا أن تنصبهم دبابات المحتل في مقاعد 

 . السلطة لتكون فتنة تغطي االحتالل ولكنها ال تغطي الحقيقة، وقد ترجئ المحاسبة ولكنها ال تلغيها
وهي حالة تعكس نفسها على . ..إن لبنان يعيش حالة اعتزاز وفخر بمجد المقاومة وصمود مجاهديها األبطال

دولته بمواقعها القيادية كافة، رئاسة وحكومة ومجلساً نيابياً وقادة سياسيين ومرجعيات روحية وهيئات حزبية 
 .. واجتماعية إلخ

وغير وارد أن يفرط اللبنانيون، بعدما دفعوا ما دفعوه من دمائهم وحياة أطفالهم ومدنهم وقراهم ومصادر 
 التدمير الشامل التي تشنها إسرائيل تحت اإلدارة األميركية، بمجد صمودهم األسطوري، رزقهم نتيجة حرب

وأن يرتضوا شروطاً لوقف النار لم يستطع عدوهم تحقيقها بالنار التي دمرت مرافقهم العامة وأحالم أطفالهم 
 العربية وكل وحقهم بحياة تليق بهذا الشعب الذي بات اآلن أكثر من أي يوم مضى موضع اعتزاز أمته

 . الطامحين إلى الحرية والتقدم والديموقراطية الحقيقية بين شعوب العالم كافة
 . إن لبنان جديداً حقاً يولد من قلب النار

وهو قوي كفاية لرفض احتالل إرادته باإلرهاب، حتى لو اتخذ شكل المناورات السياسية واإلغراءات المالية .. 
 . لي عن احتالل إرادته بقوة نيرانه األميركية غير المحدودةبعدما عجز عدوه اإلسرائي!) ؟(

  5/8/2006السفير 
  

 هل صحت حسابات بشار االسد ؟ .55
 سركيس نعوم

يعتقد عدد من المحللين السياسيين الغربيين وبعضهم اميركي، بعد متابعتهم الدقيقة لالوضاع في لبنان وسوريا 
انية، ان النظام السوري الضعيف والمستضعف من المجتمع والسيما منذ انسحاب االخيرة من االراضي اللبن

الدولي واسرائيل قد بدأ يستعيد قوته او بعضها، وخصوصا بعد اندالع الحرب االسرائيلية الهمجية االخيرة 
 :اما االسباب التي يسند اليها هؤالء اعتقادهم فكثيرة ومتنوعة ابرزها اآلتي. على لبنان

ي وعدت اميركا بتحويلها ديموقراطية وبفتح ابواب المستقبل المشرق امامها وهي  وقوع الدول الثالث الت- 1
. العراق ولبنان وفلسطين، في الفوضى وفي احضان التيارات الراديكالية المتطرفة وفي االنهيار االقتصادي

. عنهومن شأن ذلك دفع السوريين الى التمسك بنظامهم رغم رفض البعض منهم له وتحفظات البعض االخر 
ذلك انها لم تتمكن من تنفيذ وعودها اللبنانية، وبدال من تقديم . ومن شأنه ايضا نزع ثقتهم وثقة اللبنانيين باميركا

كل ما يحتاجون اليه لبناء وطنهم الديموقراطي من جديد فانها انقضت عليهم بواسطة اسرائيل رغم علمها ان 
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ك على وهم االعتقاد ان اميركا يمكن ان تؤيد حلفاءها وقضى ذل. ذلك ليس الطريق الحقيقية لحل مشكالتهم
 .العرب في اي مواجهة لهم مع اسرائيل

 توافر فرص حقيقية للنظام السوري للقول علنا ان الحرب الدائرة في لبنان تقوي الشمولية والديكتاتورية - 2
صار في امكان الرئيس بشار العراق وما حصل فيه كان الفرصة االولى، اذ . والتسلطية في المنطقة وتبررها

االسد القول ردا على تهجم اميركا عليه ان ادارتها لم تعرف ماذا كانت تفعل في العراق وال تزال وانها 
وفلسطين وما حصل وال يزال يحصل . ستجلب الموت للعراقيين والتقسيم للعراق والحرب االهلية وليس الحرية

يركا والغرب عموما للحوار مع حكومة حماس التي وصلت الى اذ قوى رفض ام. فيها كان الفرصة الثانية
. السلطة بطريقة ديموقراطية موقف االسد االبن وزاد شعبيته في الشارع السوري كما في الشوارع العربية

ولبنان كان الفرصة الثالثة، ذلك ان النظام السوري ابلغ الى شعبه ان لبنان سيعود الى االقتتال االهلي والطائفي 
وبرر احتالله اياه . لمذهبي بعد انسحاب قواته منه النه ليس دولة او امة بل مجموعة شيع وطوائف متقاتلةوا

طبعا اخطأ النظام في موضوع . بكونه مفتاح االستقرار فيه والمصدر الوحيد لحماية ابنائه بعضهم من بعض
رية القدر ان اميركا توافقت مع سوريا ومن سخ. اإلقتتال الداخلي في لبنان، اذ لم يحصل على االقل حتى اآلن

على عدم كون لبنان امة او دولة فاعطت اسرائيل الضوء االخضر، وبعد يأسها من نجاح اللبنانيين في احداث 
وسوريا نفسها كانت . التغيير الذي يريدون وتريده هي معهم، لالنقضاض على الديموقراطية العربية الوليدة فيه

 رئيسها ابلغ الى االميركيين اكثر من مرة ان بالده ليست مهيأة للبديل الديموقراطي الفرصة الرابعة، ذلك ان
الغربي بسبب القبلية والطائفية والمذهبية المسيطرة على شعبها، وان الشمولية والديكتاتورية ضروريان لها كما 

 حوادث العراق ولبنان واثبتت. للشرق االوسط كله حيث ال يزال الضمير الوطني واالنتماء الوطني ضعيفين
وبذلك صبت نظرية الدومينو في . صحة تحليل النظام السوري، وشرعنت في الوقت نفسه هذا النظام وقوته

 .مصلحة بشار االسد بدال من ان تكون في مصلحة اعدائه الراغبين في الخالص منه
اميركا، مواصلة نشاطها، النها  لم يعد في استطاعة المعارضة السورية، المدعومة مباشرة او مداورة من - 3

ومن شأن ذلك تمكين النظام . ستظهر خائنة وكذلك الن مشاعرها السلبية اساسا ضد اميركا واسرائيل ستزداد
علما ان ذلك كان . السوري من االنقضاض بكل امكاناته عليها من دون ان يعترض عليه احد داخال وخارجا

 .اقف المجتمع الدوليصعبا بعض الشيء قبل شهر او اكثر بسبب مو
 ال بد ان يعمق تأكّل شعبية الواليات المتحدة في المنطقة وشرعية اعمالها وسياساتها، التساهل حيال النظام - 4

واي استعمال اميركي مباشر او غير مباشر للقوة لحل مشكالت اقليمية معينة سيبرر استعمال االسد . السوري
 .مقبولةاالبن القوة الغراض مماثلة وسيجعلها 

 احرجت واشنطن في لبنان حلفاءها العرب، وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية، اذ صاروا اقل قدرة - 5
 .على ممارسة ضغط على سوريا بالنيابة عن اميركا في المستقبل

 .نان بدأ دعم اوروبا لسياسات جورج بوش الشرق االوسطية يتأكّل نتيجة فياسكو اللبنانية او الفشل في لب- 6
وهذا الدور لم يعد في .  كان لبنان المصدر االخالقي الوحيد الذي برر ضغط اميركا وحلفائها على سوريا- 7

 .استطاعتها القيام به اآلن
 قد يكون التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري انتهى بسبب الحرب الدائرة وانعكاساتها على الداخل - 8

ج لبنان الى سوريا مستقبال نظرا الى قدرتها على التأثير في وضعه االقتصادي وسيحتا. اللبناني بعد انتهائها
واخالقيا سيجد لبنان صعوبة في اتهام سوريا بانها دولة مارقة وهذا ما فعله في السنتين الماضيتين، . المنهار

 .وخصوصا انه لم يعد البديل منها
ير الدول في المنطقة والسيما المقاومة العربية  اظهرت مقاومة حزب اهللا وسالحه قدرة الالعبين من غ- 9

وسيجعل ذلك سوريا وايران اكثر ثقة بقدرتهما على تحدي . على تعديل ميزان القوى فيها او على التاثير فيه
 .الغرب واسرائيل، واقل ميال الى الركوع امام تهديدات واشنطن
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م اميركي تحليلهم بالقول ان بشار االسد اظهر في اختصار ينهي المحللون السياسيون الغربيون انفسهم وبعضه
فهو رفض التمثل بالقذافي ولم يلق اي . براعة في تجنب الرصاص االميركي وفي التفوق بالدهاء على اميركا

 .عقاب على ذلك، وربما على الرئيس جورج بوش رفع الهاتف واالتصال به
 ما هو مدى صحة التحليل المفصل انفا؟

 موضوعي ان ينكر صحة قسم مهم من دون ان يعني ذلك موافقة على السياسة التي ال يستطيع اي متابع
انتهجتها سوريا في لبنان قبل انسحابها منه ودعوة لعودتها الى لبنان لمعالجة مشكالته بالطريقة نفسها التي ادت 

يستطيع ان ينكر ايضا امكان وال . الى بقاء هذه المشكالت، بل تجذّرها، والى ما نراه اليوم وما رأيناه قبل اليوم
قيام سوريا بدور لمساعدة لبنان على انهاء الوضع الراهن، وعلى التعاطي مع المرحلة المقبلة وخصوصا اذا 

ذلك ان الدور في غياب . كان ذلك نتيجة توافق مع المجتمع الدولي والمجتمع العربي الذي تتزعمه اميركا
. ي بين سوريا وايران من جهة، والمجتمع المذكور من جهة اخرىالتوافق يعني توسيع ساحة الصراع الميدان

 :ولكن ال يستطيع اي متابع موضوعي اال ان يشير الى امرين بسؤالين. وفي ذلك نهاية لبنان
هل يسمح الوضع الداخلي السوري المعبأ ضد لبنان واميركا واسرائيل، للنظام السوري بالتحرك في : االول

استعاد شرعيته الشعبية بعد خروجه من لبنان بسبب عدائه الميركا واسرائيل ورفضه اتجاه تسووي وهو الذي 
تحول لبنان قاعدة لالولى؟ وماذا تستطيع اميركا ان تقدم اليه كي يخاطر ويقوم بالدور المطلوب؟ وهل في 

 امكانها تقديم ما يحتاج اليه؟ 
 غير المتكافىء في نظر كثيرين، القيام بأي دور هل تستطيع سوريا بتحالفها االستراتيجي مع ايران،: والثاني

من دون موافقة طهران؟ وهل تستطيع فض التحالف معها اذا كانت المغريات االميركية والدولية والعربية 
 كثيرة؟

من ذلك كله يستنتج المتابع الموضوعي ان فشل الحلول العسكرية واالقتناع بان السياسة والديبلوماسية هما 
فهي صارت نقطة . ي في لبنان ثم في المنطقة ال يمكن ان يترجم عمليا اال بتفاهم مع طهرانالحل لما يجر

 .الثقل في الشرق االوسط العربي واالسالمي، الى ا سرائيل طبعا، مع التقدير الكامل لسوريا وموقعها ودورها
 5/8/2006النهار 

  
  يرانية  وإخفاق خليج الخنازير أمام كوبا اإل... خالف أولمرت وبيرتس .56

  حلمي موسى  
والخالف العلني بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية      . ذهبت السكرة، ربما بأسرع مما كانوا يظنون، وجاءت الفكرة        

إيهود أولمرت ووزير دفاعه عمير بيرتس حول احتالل جنوب لبنان، هو التعبير األبرز عـن ذلـك بـالمعنى                   
تعبير يمكن تلمسه في التسريبات حول الخالفات الشديدة بـين          ولكن بين السكرة والفكرة ألف تعبير و      . السياسي

  . رئاسة أركان الجيش وقيادة الجبهة الشمالية وفي ثنايا الخيبة البادية في كتابات المعلقين
وتحت عنوان أهوال القيامة بعد ذلك، كتب المعلق آري شافيت في هآرتس أنه من أجل منـع وقـوع هزيمـة                     

فمحاولة خلق انتصار زائف ال تخدم الهدف       . دودة ينبغي تعريف الوضع بشكل دقيق     إسرائيلية حتى لو كانت مح    
إذا . انه ينوم األمة ويحول دون تجنيد كل قواها لمواجهـة مـصيرها           . على العكس . الوطني والوجود الوطني  

سـسة  كانت إسرائيل ترغب في الحياة، فإنها ال تستطيع أن تواصل العيش داخل خيوط الحيلـة الدعائيـة لمؤ                 
عليها أن تخرج من فقاعة الواقع الموهوم في قنوات المشاهدة الوطنية وان تنظر إلـى               . عسكرية تحسن الدعاية  

  . الواقع صعب، لكنه ليس ميؤوسا منه. الواقع كما هو
 فشل الهجوم   2006.فشلت إسرائيل في المراحل الثالث األولى من حرب         : ويبدأ شافيت بتحديد المشكلة الراهنة    

ومحـصلة ذلـك أن   . وفشل الهجوم البري المحدود، وفشلت أيام اإلحجام واالرتباك بعد بنـت جبيـل          الجوي،  
إسـرائيل  . إسرائيل بدت عاجزة أمام منظمة إرهابية ضمن دولة تضربها مرة تلو أخرى من غير أن تخـضع                
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 اهللا بأضـعاف    قوة هؤالء األعداء تزيد علـى قـوة حـزب         . دولة يحيط بها األعداء بالفعل واألعداء الكامنون      
إذا لم تكن إسرائيل قادرة على الدفاع عن سيادتها وعن مواطنيها في وجه حـزب اهللا لمـدة ثالثـة                    . مضاعفة

  . أسابيع طويلة، فان االنطباع الذي ينشأ هو أنها أصبحت دولة ال يمكن الدفاع عنها
لكن نشوء تصور ضـعف     . ةإسرائيل في األساس دولة قوي    . ويركز شافيت على أن هذا االنطباع خاطئ تماما       

وهي حرب ستكون أصعب وأفظـع مـن        . ومعنى هزيمة كهذه حرب قريبة    . في الشرق األوسط يعني الهزيمة    
وعلى ذلك، فإن محاولة قلب الطبق في اللحظة األخيرة وإحراز الحسم المتأخر بـثمن دمـوي                . الحرب الحالية 

واالستقرار بل الـسالم، يجـب أن يكـون         إن من يريد الحياة خاصة،      . باهظ هي محاولة صحيحة وضرورية    
  . مستعدا الن يدفع الثمن الفظيع المطلوب كي ال تنتهي حرب لبنان الثانية إلى هزيمة إسرائيلية

ويحاول شافيت تفسير العجز العسكري اإلسرائيلي عن طريق اإلشارة إلى القصور الذي تبـدى فـي الـنظم                  
والنظام العسكري فشل ألنـه     . م لفكرة االنسحاب من طرف واحد     فالنظام السياسي فشل ألنه استسل    . اإلسرائيلية

وفشل ألنه وعـد    . افترض أن سالح الجو والسالح الدقيق هما الرد على المشكالت األساسية لألمن اإلسرائيلي            
وفشل ألنه لم ينـشئ     . وفشل لعجرفته . وفشل لتوقه للرفاهية  . بحسم الحروب التقليدية بغير دم، وعرق ودموع      

وفشل ألنه استنفد أكثر موارده في إدارة االحـتالل مـن           . لية ذات صلة ولم يوفر روحا قتالية حازمة       روحا قتا 
  . جهة وفي اإلعداد لالنفصال من جهة أخرى من غير أن يستعد للحرب الحقيقية كما ينبغي

ائيل دولـة   واعتبر شافيت أن تحدي أيام الحرب األخيرة واليوم الطويل الذي سيلي الحرب هو إعادة جعل إسر               
ومن أجل فعل ذلك يجـب القيـام بفحـص          . من أجل فعل ذلك يجب الخوض في جميع األسئلة األساسية         . بقاء

  . البيت، ال في نظم اإلدارة فقط، والجيش والمؤسسة، بل في جميع نظم حياتنا
مـر التماعـة    لكنها في حقيقـة األ    . وأشار شافيت إلى أن حرب لبنان الثانية تبدو أحيانا كالعودة إلى الماضي           

إذا لم تجرد كوبا اإليرانية من سالحها فستهددنا تهديدا متصال          . أقيم على حدودنا الشمالية كوبا إيرانية     . المستقبل
علـى  . لكن محاولتنا الحالية تجريد كوبا اإليرانية من سالحها تشبه أكثر فأكثر إخفاق خليج الخنازير  . ال يحتمل 

ن ليس المعركة األولى من المواجهة التي ستكون لها أيضا معركة ثانية            ذلك يجب أن نفترض أن ما نعالجه اآل       
الموضوع هو محاولة إيران وضـع حـد للـسيطرة          . ليس الموضوع الملح هو الجنود المختطفين     . وربما ثالثة 

  . االستراتيجية اإلسرائيلية في المنطقة
ألسابيع األخيرة أظهرت أن كل الهرم      وتحاول افتتاحية هآرتس توضيح عناصر القصور اإلسرائيلي فتكتب أن ا         

: وتجلى عدم االستعداد في كل المجـاالت      . السلطوي لم يكن مستعدا لهجوم مكثف يشل الحياة في شمالي الدولة          
المباني العامة الحيوية غير محصنة، المالجئ لم تعد مسبقا وتبين انها غير جديرة بالبقاء فيها ألكثر من بـضع                   

مياه والغذاء، المواصالت العامة والعناية بالعائالت التي دمرت منازلها ال تصمد أمام            ساعات، وأجهزة تزويد ال   
وقادة الجيش يدعون اآلن أنهم كانوا يعرفون كل الوقت بان حزب اهللا يجمع السالح على مدى                . ضغط األحداث 

نين بـاألمر لـم   بعيد، الذي من شأنه أن يضرب المراكز السكانية الكبرى، ولكن برغم تحذيرات بعض المجـا          
وفضال عن ذلك فإنه عشية القرار بشن الحملـة         . يستثمر وال حتى القليل مما ينبغي في التحصين وفي المالجئ         

. العسكرية رفض رئيس الوزراء اإلعالن عن حالة طوارئ ولم يشكل قيادة طوارئ وزارية للعناية بالمواطنين              
  . إحساس مضٍن بان القيادة هجرت الجمهور: النتيجة

ومع أن األنظمة الموقتة التي تمكن بعض النواب مـن          . عتبر الصحيفة أنه فات األوان إلعالن حالة طوارئ       وت
: سنها تقلص خسائر الموظفين وأرباب العمل في الشمال، لكن الحرب بدأت فقط بالمطالبة بـدماء المـواطنين                

 باهظة لزمن طويل بعد أن تنـسى        إغالق المصانع التي ستنهار والمس بالسياحة وباالستثمارات ستجبي أثمانا        
  . أزمة الشمال

إذ ينبغـي   ... ولذلك ترى الصحيفة أن شعار أقوياء في الجبهة الداخلية، منتصرون في الجبهة يصدح بفجاجته             
فـالمواطنون  . للحكومات اإلسرائيلية أن تعرف أن التقسيم إلى جبهة داخلية وجبهة خارجية لم يعد أمرا ذا صلة    
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جئ بال هواء، وعاملو المراكز الجماهيرية وموظفو السلطات المحلية، بمن فيهم المئات ممن             الجالسون في المال  
تؤخر الدولة دفع رواتبهم منذ شهرين، ورجال الخدمات النفسية لوزارة التربية والتعلـيم، اضـافة لمرشـدي                 

  . الءحركات الشبيبة، جميعهم يقفون اآلن في جبهة الحرب، والدولة لم توفر اإلسناد لكل هؤ
وفي هذه األثناء، يشدد عدد من كبار المعلقين اإلسرائيليين الذين كانوا وما زالوا مع الحرب الجارية ضد لبنان                  

وفي معاريف يحاول دان مرغليت تقديم انتقاداته كأنها انتقادات ضابط كبير في قيادة الجبهة              . على انتقادهم لها  
 يكتب أن هذه الحرب كشفت الخطة الخاصة التي تعد كل سنوات            وهكذا فإنه . الشمالية هو المقدم ألون فريدمان    

في الجيش اإلسرائيلي، ولو لم تنشب هذه المعارك، فان الميزة والطريقة المفضلة لتغليب القضية التكنولوجيـة                
بمعنى، أن كل قطاعات الجيش كانت ستبقى على        . القائمة على استثنائية سالح الجو اإلسرائيلي، كانتا ستزدادان       

ولكن اآلن، أصـبح يوجـد كـم مـن المعلومـات            . حالها باستثناء سالح الجو الذي يحظى بالتطور المستمر       
والذي نفهمه من ذلك أن فريدمان مثال، أو جنود القوات البرية، عادوا مرة             . االستراتيجية يفرض إعادة التفكير   

 العسكري المتبلـور فـي هـذه        هؤالء هم نصيب مهم ووافر في الوضع      . أخرى ليأخذوا مكانهم على الخريطة    
األيام، يوم أمس كانوا يستعدون إلنهاء المرحلة األولى من مراحل القتال البري الذي يدور في مناطق جنـوب                  

هناك يدور قتال قاس مع عناصر منظمة إرهابية مسلحة من النوع الـذي يطلـق عليـه اسـم حـرب                     . لبنان
ة للقيام بهجمات معاكسة، ولها خطط دفاعية وقدرة على         عصابات، ومع ذلك، فإن هذه العناصر مستعدة ومدرب       
لذلك، على الحكومة، منذ ساعات الصباح البـاكر، أن         . القيام بعمليات هجوم منظمة، كما تفعل القوات النظامية       
  . تقرر بالضبط ما الذي تريده، وما هي خططها المقبلة

حرب، يكتب أنه ال يحق للضباط الحديث عن        وبعد أن يشير إلى خطط الحكومة ومطالبها من الجيش في هذه ال           
ولكن، بعد انتهاء الحرب، سيأتي دور حرب الكالم التـي سـتدور بـين الجـيش                . ذلك علنا أثناء أداء الخدمة    

  . والحكومة من جهة، وبين قيادات الجيش الداخلية من جهة أخرى
يف في هـآرتس التـي كانـت      غير أن الكالم على فشل الجيش والحكومة كان أشد وضوحا في مقالة زئيف ش             

ويشير شيف إلى ما تجلى من قدرة محدودة لسالح الجو في التعامل مـع              . بعنوان الحذر من الغرق في الوحل     
ومثلما توجد صعوبة في وقف نار صواريخ القسام من قطاع غزة،           . الخطر الصاروخي خاصة القصير المدى    

وبحسب المعلومات عن حجـم مخـزون       . لبنانتوجد أيضا صعوبة في تصفية الصواريخ الصغيرة من جنوب          
الصواريخ القصيرة المدى لدى حزب اهللا، يمكن القول إنه لديه قدرة على مواصلة حرب االستنزاف على مدى                 

  . نحو ثالثة اشهر
ويرى شيف أن هذه الحقائق تبرز الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل في أنها لم تبدأ بالتوازي مع الهجمات من الجو                   

ويكتب أنه في المداوالت التي جرت مؤخرا في الحكومة عن عمليات القوات البرية، لـم يؤيـد                 . بريةبعمليات  
وزير الدفاع السابق بنيـامين     : سوى وزير واحد عملية واسعة وفورية من اتجاهات مختلفة في الجنوب اللبناني           

بداية فـي الحـزام     : ة على مراحل  الوزير حاييم رامون أيده جزئيا واقترح ان تتم العمليات البري         . بن اليعيزر 
  . المحاذي للحدود وبعد ذلك يتقرر إذا كان ينبغي توسيعه

ويشير شيف إلى أنه لو جرى توسيع الهجوم البري فإن حزب اهللا سيسحب في حينه بعـضا مـن صـواريخه                     
أحد متى ستكون   ولكنه يثير أمر القوة الدولية التي ال يعرف         . وسيتقلص مداها الناري في األراضي اإلسرائيلية     

ويشير إلى أسلوب حرب العصابات الذي يجيده حـزب         . مثل هذه القوة مستعدة للعمل وأي تفويض سيمنح لها        
اهللا والذي ينتظر الجيش اإلسرائيلي إن انتشر في الجنوب، هو الحرب التي ستمنع أحدا من المجيء باسم القوة                  

 توجد قوة دولية يمكنها أن تتسلم المنطقـة مـن الجـيش             ويشدد على أن المشكلة ستنشأ إذا تبين أنه ال        . الدولية
في مثل هذه الحالة سيطرح السؤال إذا كان ينبغي االحتفاظ بجنوب لبنان أو الخروج منـه، حتـى                  . اإلسرائيلي

إذا كان هذا هو السؤال، فمن األفضل اختيار الخروج؛ وذلك بغية           . وإن عاد حزب اهللا إلى االنتشار في المنطقة       
  . ق مرة أخرى في الوحل اللبنانيعدم الغر



 

 36

ويبدو أن الخشية من هذا الغرق دفعت المعلقة سيما كدمون في يديعوت للمطالبة بإعالن النـصر واالنـسحاب                  
وتبين كدمون، التي تعمل مراسلة حزبية، أن ديوان رئاسة الحكومة صار يبحث عن إنجـازات         . فورا من لبنان  

وتوضح أن من يبحـث عـن       . يصها في وثيقة وزعت على المراسلين     في هذه الحرب ليظهرها، وأنه قام بتلخ      
عالمات تدل على نجاح أو عدم نجاح الحرب، يمكنه أن يجدها في تلك الوثيقة التي وزعها ديوان أولمرت على                   

سيكون هناك من يقولون إن اإلنجازات مهمة بالفعل وإن القائمة تدل علـى أن الجـيش اإلسـرائيلي                  . الوزراء
آخرون سـيقولون إن هـذه    . ى طريق تحقيق، األهداف التي حددها المستوى السياسي لهذه الحرب         حقق، أو عل  

الوثيقة تبرهن على العكس، وإنها تشير إلى أن ديوان رئيس الوزراء يشعر بأن هناك مشكلة في الرأي العـام،                   
  . وأن األمور ال تسير كما يجب

مقابالته مع وسائل اإلعالم هي نوع من اإلجمال قُبيل         ومع ذلك اعتبرت كدمون أن خطابات أولمرت األخيرة و        
  . أولمرت وأعوانه يقومون منذ اآلن بإعداد الرأي العام في إسرائيل لمرحلة محاسبة النفس. الحسم

ويدعون أن أولمرت لم يقل أبـدا       . ورأت أنهم في ديوان أولمرت يقومون اآلن بتخفيض سقف التوقعات العالي          
 كيلومترا لدى حـزب     250هللا من إطالق الكاتيوشا، ووجود صواريخ ذات مدى يبلغ          إن الهدف هو منع حزب ا     

ففي سوريا مثال توجد صواريخ مهددة إلسرائيل في هذه اللحظة، فهل           . اهللا ال يعني أنه علينا أن نحتل كل لبنان        
مـن يطلـق    يعني ذلك احتالل سوريا أيضا؟ هم يقولون إن إسرائيل خلقت اآلن معادلة جديدة تقـول إن كـل                   

الصواريخ على إسرائيل في أي وقت من األوقات سيضطر إلى سؤال نفسه إذا كان ذلك يعادل الثمن المترتب                  
  . على ذلك من خالل رد فعلها

وتخلص كدمون إلى أن األمر الواضح اليوم هو أن األهداف التي وضعت في بداية الحرب لم تكن متواضـعة،    
  .  نحو إلقاء المسؤولية على هذا الفشل على كاهل الجيش قصيرولم تكن واقعية، ومن هنا فان الطريق

ولكن الجمهور اإلسرائيلي، وفق يوئيل ماركوس في هآرتس، يذكره بنكتة معروفة حول جمهور يجلـس فـي                 
لن نسمح لك بالنزول عن المنصة إلى       : األوبرا ويصفق طويال للمغنية إلى أن يصرخ أحد ما من صفوفه قائال           

 مـن   200 100ويكتب أن غالبية الجمهور اإلسرائيلي أيدت الحكومة والجيش برغم سقوط           . اءأن تتعلمي الغن  
ويشير إلى أن الـرأي     . كابوس لم نكن نتخيله في أسوأ أحالمنا      . الصواريخ في كل يوم من المطلة وحتى حيفا       

مربكـة حـول قـضية      وفي صبيحة أحد األيام قد يسأل هذا الجمهور أسئلة          . العام اإلسرائيلي معروف بتقلباته   
هل تستوجب نتائج العملية الحربية التي بادرت إليها الحكومة تحويل كريات شمونة إلى ساحة              . التكلفة الجدوى 

للوقوف؟ وأن تشتعل النار في الجليل الخالب؟ وأن يكون مليون ونصف مليون مواطن الجئين محشورين فـي                 
ولكن ليست هناك   . ين يتولون مهمة تحميض الوجه اآلن     المالجئ في بالدهم؟ المحللون اإلعالميون فقط هم الذ       

ليست للبنان سمعة طيبة في الـذاكرة      . حاجة للكثير حتى تتحول الصرخات المتفرقة إلى انقالب في الرأي العام          
  . الوطنية

ويلحظ الرمزية في حقيقة أن رئيس األركان ُأصيب في أصعب أيام هذه الحرب بمغص في بطنه، األمر الـذي                   
ويكتب أن رئيس األركان ليس الوحيد الذي يشعر بالمغص في بطنه فـي هـذه               .  نقله إلى المستشفى   استوجب
مسار المعركة وطريقة اتخاذ القرارات والصورة التي نُفذت فيها أثارت أسئلة مربكة حول االعتبـارات               . األيام

  .واألسس القتالية التي استند إليها المستويان السياسي والعسكري على حد سواء
  5/8/2006السفير 

 
  خالفات داخل الحكومة على توسيع العملية البرية  .57

  حلمي موسى  



 

 37

اقتربت صواريخ حزب اهللا، أمس، مسافة أخرى من تل أبيب بسقوطها في مدينـة الخـضيرة فـي منتـصف                    
ـ           . الطريق الساحلي بين حيفا وتل أبيب      ا وكانت هذه الصواريخ الثالثة جزءا من أكثر من مئتي صاروخ أطلقته

  . المقاومة اللبنانية على المستوطنات والبلدات اإلسرائيلية في اليوم الرابع والعشرين للحرب
وسقطت الصواريخ في ذروة حملة برية إسرائيلية تكبد فيها جيش اإلحتالل المزيد من القتلى والجرحـى فـي                  

رية اإلسرائيلية مع الجهود    وتتسابق العمليات العسك  . محاولته السيطرة على حزام أمني ضيق على طول الحدود        
  . التي تبذل في مجلس األمن الدولي لالتفاق على صيغة إليقاف القتال على مرحلة واحدة أو على مرحلتين

وبدا أمس جليا أن الهدف المتواضع الذي أعلن عنه الجيش اإلسرائيلي والمتمثل بالسيطرة حتى مـساء أمـس،                 
برغم ادعاءات وزير الدفاع اإلسرائيلي عمير بيرتس الـذي         و. على شريط بعرض ستة كيلومترات، لم يتحقق      

أبلغ وسائل اإلعالم أنه أصدر تعليماته للجيش باالستعداد للوصول إلى الليطاني، فإن ديوان رئاسـة الحكومـة                 
  . اإلسرائيلية أكد عدم وجود قرار مماثل وأن خطة كهذه لم تعرض للمصادقة

ل توسيع العملية البرية ليست حكرا على المستوى السياسي، بل أنها           ورأى معلقون إسرائيليون أن الخالفات حو     
  . في األصل موضع خالف داخل الجيش نفسه

وأشار هؤالء إلى أنه من خالل محادثاتهم مع الوزراء، ليست هناك غالبية تؤيد توسـيع الحملـة وأن إيهـود                    
  . أولمرت نفسه ال يزال يرفض التوسيع

 أن ما أصاب الحلبة السياسية اإلسرائيلية في هـذه الحـرب هـو عـارض                وتحدث مراسلون إسرائيليون عن   
فالحكومة اإلسرائيلية انطلقت في هذه الحرب بإيمان أن بوسع الضربة الجوية أن تكون ساحقة وتوفر               . المقامرة

وكانت مقامرة بدا أنها من أجل النجـاح تحتـاج إلـى            . إلسرائيل إنجازات سياسية تغير وجه الشرق األوسط      
وهكذا اندفع رئيس األركان دان حلوتس الذي أعلن في اليوم السادس للحرب أنه لن يوافق               . مقامرة بمبلغ أكبر  ال

وكذلك قامر أولمرت وبيرتس بتجنيد ثالث فرق احتياط وهـي          . البتة على دخول بري، لتأييد مثل هذا الدخول       
  . اآلن تشارك في العمليات مما يستدعي تجنيد فرق أخرى احترازيا

األهم أن حكومة أولمرت التي بدأت الحرب بعملية عسكرية، سرعان ما نقلتها إلى حرب مفتوحـة بـضربها                  و
وهي تراهن اآلن على أن كيلومترين من األراضي كمنطقة عازلـة ال            . بيروت والبنى التحتية في إطار مقامرة     

. نطقة الواقعة جنـوب الليطـاني     يكفيان فاندفعت نحو السعي الحتالل ثمانية كيلومترات على طريق احتالل الم          
وثمة بين الوزراء من يعتقد أنه لن يكون غريبا أن يصحو ذات يوم في أيلول المقبل ليجد من يطالب الحكومـة        

  . بالمصادقة على اقتحام بيروت
ويؤمن كثيرون بأن الحكومة والجيش خاضا حربا لم يكونا على استعداد كامل لها، وأن كل الخطـوات باتـت                   

ويشير هؤالء إلى أن عدد اإلصابات في صفوف المدنيين والجيش ومقدار           . ق قاعدة الفعل ورد الفعل    تتقرر وف 
  . نجاح حزب اهللا في الصمود، هي التي صارت تحكم سلوكيات وأوامر القيادة وبالتالي الخطة الميدانية

كومـة واإلدارة   وربما لهذا السبب يجري خالف من نوع آخر داخل الحكومـة اإلسـرائيلية وبـين هـذه الح                 
وكان ضابط كبير قد صرح بأن      . األميركية، حول الموعد األنسب إلعالن وقف األعمال العدائية أو وقف النار          

أحد أشد أعدائنا هو عدم وجود قيود زمنية على الجيش، مشيرا إلى أن انعدام هـذه القيـود جعـل اآلخـرين                      
سرائيلي، وبرغم األحاديث عن وقف النار، يتعامل       وفي كل األحوال فإن الجيش اإل     . يتوقعون الكثير من الجيش   

  . على أساس أن لديه وقتا حتى يوم األربعاء المقبل
وتشير المعطيات اإلسرائيلية إلى أن الجهود األميركية الفرنسية تبذل اآلن من أجل التوافق علـى عـدد مـن                   

وقـف النـار، وأن اإلدارة األميركيـة    المعطيات قبل االتفاق نهائيا على صيغة وقف األعمال العدائية كمقدمة ل     
ويقـود  . مضطرة إلرسال مبعوثين إلى كل من تل أبيب وبيروت لدفع الطرفين للموافقة على صيغة التـسوية               

نائب الرئيس األميركي ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد الخط الذي أعاق حتى اآلن مـساعي وقـف                  
  . ع المعركة وإلحاق الهزيمة بمحور الشر في لبنانفهما من يحثان إسرائيل على توسي. النار
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وخففت الواليات المتحدة وإسرائيل من مطالبهما من القوة الدولية، بحيث باتت الصيغة تنحصر في إرسال قوة                
وتقوم هذه القوات بالسيطرة على المواقع التي تتسلمها من         . تدخل سريع فرنسية للعمل مع القوات الدولية القائمة       

وفقط بعد ذلك يبحث في ضم قوات من دول أخرى وتغيير اسم            . إلسرائيلي والتي ستشكل منطقة عازلة    الجيش ا 
  . وهيكلية قوات اليونفيل

وأشارت المصادر اإلسرائيلية إلى أن االتفاق الذي يحلم به أولمرت هو اتفاق مؤقت لوقف األعمال العدائيـة،                 
وتتوقف . ها إسرائيل لتحسين سيطرتها على الشريط األمني      مما يحصر الصراع في العمليات البرية التي تقوم ب        

ويتيح ذلك إلسرائيل اإلعـالن     . الغارات اإلسرائيلية كما تتوقف عمليات إطالق الصواريخ من جانب حزب اهللا          
  . عن أنها غيرت الواقع القائم بانتظار ترسيم ذلك بانتشار القوة الدولية وإبعاد حزب اهللا

  معارك الصواريخ 
إسرائيل أمس، عن سقوط أكثر من مئتي صاروخ على المستوطنات والبلدات اإلسرائيلية، ممـا أوقـع                أعلنت  

  . كما سقط ثالثة جنود من لواء غوالني في قرية مركبا. ثالثة قتلى من بلدتين عربيتين، المغار ومجد الكروم
على بوابـات تـل أبيـب       ومع سقوط أول صواريخ المقاومة في الخضيرة، دب الذعر في هرتسليا التي تقف              

واستقبلت مراكز االتصال في الشرطة والدفاع المدني اإلسرائيلي العشرات من المكالمات من محـيط              . الشمالية
وأطلقت صفارات اإلنذار في العديد من المدن، مثـل         . هرتسليا والتي تفيد بسماع دوي سقوط الصواريخ هناك       

  . منطقة دان والتي تعتبر المركز السكاني األهم في إسرائيلبنيامينا، زخرون يعقوب، برديس حنا التي تعرف ب
وهذه هي المرة األولى التي تتعدى فيها الصواريخ مرحلة ما بعد حيفا لتصل إلى ضواحي تل أبيـب، بعـدما                    

وأثار سقوط الصواريخ في الخضيرة رعبا من نوع آخر، يتمثـل  . كانت قد وصلت قبل ذلك إلى مجدال هعيمق  
  . ينة على عدد من المواقع االستراتيجية مثل محطة توليد الطاقة المسماة أضواء رابينفي احتواء المد

ودعا رئيس بلدية الخضيرة، التي تقع في منتصف الطريق الساحلي بين حيفا وتـل أبيـب، سـكان المدينـة                    
  . د الحكومةوقال إننا في حرب ويجب علينا مواجهة ذلك وأنا باسم السكان أشد على ي. لالستجابة للتعليمات

وكان رئيس أركان قيادة الجبهة الشمالية العميد شوكي شحرور قد أشار إلى استئناف الغارات علـى مـشارف                
بيروت على األحياء الشيعية فضال عن مواصلة استهداف مواقع البنى التحتية في البقاع اللبناني وعلى الجسور                

لمؤدية من سوريا إلى لبنان، والمحاور التي تحـاول         كما أننا استهدفنا محاور الطرق ا     . غربي بيروت وشرقها  
ومع ذلك شـدد علـى أنـه ال مـصلحة           . إيران وسوريا استخدامها لنقل التعزيزات ووسائل القتال لحزب اهللا        

كما أننا ال نضرب العتاد والوسائل القتالية على أراضيها، بـرغم أننـا فـي               . إلسرائيل في الصدام مع سوريا    
  . أتيالغالب نعلم من أين ت

وعاد شحرور لتكرار أقوال تفيد بأن الجيش اإلسرائيلي أفلح في ضرب حوالى ثلث قدرة حزب اهللا الصاروخية                 
وقال أن لدى حزب اهللا آالفا من هذه الصواريخ ولم تتم بعد إحباط قدرته على إطالقها                .  ملمترا 122من عيار   

قسم منها في المالجئ أو في      . لفة من لبنان   ألف صاروخ في أرجاء مخت     14مضيفا أن لدى حزب اهللا أكثر من        
  . وهذا هو سبب رؤيتنا لعشرات الخاليا تنطلق وتنصب الصواريخ وتطلقها ثم تختفي. مخازن تحت األرض

واعتبرت أوساط إسرائيلية استهداف الخضيرة بأنها المفاجأة الرابعة لنصر اهللا، بعد مفاجآت استهداف البارجـة               
وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية تعليمات لسكان مدن مثـل قيـساريا            . ولةحانيت ومدينتي حيفا والعف   

واعتبرت أنه تسري عليهم تعليمات     . وزخرون يعقوب وبرديس حنا، حول سبل التصرف عند سقوط صواريخ         
مـن  وتتيح صفارة اإلنذار للجمهور اإلسرائيلي دقيقة واحـدة فقـط لالحتمـاء             . المناطق الواقعة جنوبي حيفا   

وبحسب التعليمات، ينبغي للمرء أن يحتاط مسبقا وأن يعرف المكان الذي سيلجأ إليه حـال سـماع                 . الصاروخ
  . الصفارة
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وأكد ضباط في الجيش اإلسرائيلي على وجوب أن تحتاط كل منطقة دان بما في ذلك تل أبيب الحتمال سـقوط                    
عفولة يشكل تصعيدا يتطلب الرد مـضيفا،       وشدد ضابط رفيع المستوى على أن ضرب ال       . صواريخ عليها قريبا  

  . ولكن على سكان تل أبيب إبداء اليقظة
وتعمل السلطات اإلسرائيلية، التي تدقق في سقوط الصواريخ علـى الخـضيرة، وفـق فرضـية أن المكـان                   

وإذا صح ذلك فإن هـذه هـي المـرة      . المستهدف هو محطة توليد الطاقة وأن الصاروخ من نوع زلزال واحد          
وكان أبعد الصواريخ مدى التي اسـتخدمت حتـى         .  التي يطلق فيها مثل هذا الصاروخ في هذه الحرب         األولى

  .اآلن هي صواريخ فجر خمسة التي سقطت على العفولة
  5/8/2006السفير 

  
  متى تدخل إيران وسورية في حرب لبنان؟ .58

  سليم نصار     
تجاوزاً الفترة الزمنية التي حددها الرئيس جـورج         االسرائيلي يومه الخامس والعشرين م     -دخل النزاع اللبناني    

  .بوش بأقل من اسبوعين
ولقد صدر هذا التأكيد عن الرئيس األميركي كموقف معارض لطلب وقف اطالق النـار نقلـه اليـه الـرئيس         

  .الفرنسي جاك شيراك في قمة بطرسبورغ
إنهاء مهمة قواته في لبنـان خـالل        أجابه بوش بأنه اتصل برئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمرت الذي وعده ب           

وبناء على هذا الوعد رفض االستجابة القتراح الرئيس الفرنسي العتقـاده           . فترة قصيرة ال تتعدى العشرة أيام     
  !بأن عملية استئصال جذور حزب اهللا لن تستغرق أكثر من اسبوعين

األولى لم تحطم إرادة مقاتلي حزب      ويبدو أن حساب الحقل لم يصدق على حساب البيدر بدليل ان األيام العشرة              
وكانت . اهللا، األمر الذي فرض على ايهود اولمرت الموافقة على توسيع رقعة الحرب واستدعاء القوات البرية              

كمـا أن تهديـد رئـيس     . هذه النقلة العسكرية بمثابة اعتراف صارخ بأن سالح الجو ال يستطيع حسم المعركة            
عشرين سنة الى الوراء، لم يدفع المواطنين الى افتعال أجواء شغب يمكـن أن              األركان االسرائيلي بإعادة لبنان     

اضافة الى هذه الحقائق، فإن تدمير أكثر من مئة جسر على شـبكة الطرقـات               . تصدع تماسك الوحدة الوطنية   
ه الرئيسية والفرعية لم تضعف النظام الدفاعي لدى حزب اهللا، ولم تعطل نشاطاته وتمنعه من اطالق صـواريخ        

ويرى الخبراء العسكريون ان مواصلة اطالق الصواريخ تعزز قدرة         . باتجاه حيفا وطبريا وقرى الجليل األعلى     
  .المقاومة على الصمود، وتحسن مكانتها في المفاوضات لكونها سجنت مليون اسرائيلي داخل المالجئ

عناقيد الغضب من سـخط ومـرارة    تقول عناصر تابعة لـ حزب اهللا ان مجزرة قانا األولى وما انتجته عملية              
لدى أهل الجنوب، شجعت القيادة على بناء ترسانة من الصواريخ والذخيرة تمكنها من تحمل مئـة يـوم مـن                    

ولقد وزعها خبراء الحرس الجمهوري االيراني على ثالث وحدات نشرت على طـول             . االشتباكات المتواصلة 
وهي مجهـزة بمنـصات اطـالق       . ة في اصابة األهداف   وربما تكون وحدة ناصر أقدمها وأكثرها دق      . القطاع

  .صواريخ كاتيوشا قادرة على قذف أكثر من مئة صاروخ من جهات مختلفة
 كلم من نوع    120أما الوحدة الثانية فقد طورت ترسانتها بعدما حصل حزب اهللا على صواريخ يصل مداها الى                

المعارك األخيرة ان كميات كبيرة من هـذه        وذكر خالل   .  بينها صواريخ سورية الصنع    5 - و فجر    3 -فجر  
وتتهم مـصادر الحـزب شـبكة التجـسس     . الصواريخ قد دمرها الطيران الحربي مع المباني التي خبئت فيها        

االسرائيلية التي اكتشفها الجيش اللبناني، بأنها كانت تزود الموساد بمعلومات استخبارية حول مـستوى تـسلح                
  .المقاومة

حرونوت ان حزب اهللا يملك وحدة استراتيجية تشاركه في االشراف علـى أجهزتهـا              زعمت صحيفة يديعوت ا   
 و زلزال   1 -وتملك هذه الوحدة منصات صواريخ من نوع زلزال         . عناصر تابعة للحرس الجمهوري االيراني    
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 وعندما هدد السيد حسن نصراهللا باستخدام صواريخ بعيدة المـدى .  ذات مدى يصل الى أبعد من مئتي كلم    2 -
ويتردد في واشنطن ان االدارة األميركية تدخلت مع القيادة       . كان يقصد صواريخ زلزال المعدة لضرب تل ابيب       

واشترط ايهود  . زائد المباني الحكومية  ) سد القرعون (االسرائيلية لمنعها من تدمير المنشآت الكهربائية والمائية        
دام صواريخ شهاب ألن هذا العمل سيضطره الى        اولمرت لتنفيذ وعده، عدم رفع عدد الضحايا عن طريق استخ         

وتتخوف الدول األوروبية من إقدام اسـرائيل علـى         . استعمال قواته الجوية لضرب المنشآت النووية في ايران       
  .تنفيذ هذه المغامرة العسكرية، ألن ذلك يقود الى اندالع حرب اقليمية تشارك فيها سورية ودول أخرى

ت المتقاعدون مع المحللين والمعلقين على تقديم اقتراحات متطرفة مثـل اقتـراح             في اسرائيل يتنافس الجنراال   
وكان بهذا التوجيه يحرض الجيش االسرائيلي علـى        . حاييم دامون المطالب بإطفاء أنوار قلعة بعلبك الى األبد        

رة هـذا   ولقد نبه الـى خطـو     . تطبيق سياسة األرض المحروقة، مثلما فعل بالبشر والحجر في منطقة الجنوب          
االحتمال أمين عام المجلس األعلى لآلثار المصرية الدكتور زاهي حواس، عنـدما طالـب منظمـة يونـسكو                  

  .بضرورة حماية المواقع األثرية في مدينتي صور وبعلبك المدرجتين في الئحة التراث العالمي
صـبحت الـسالح االنتقـامي      ويستدل من هذا التحذير ان نزعة االنتقام التي حللها الحاخام شموئيل اليـاهو، أ             

لذلك لم يعد مستغرباً أن يكون العقاب الجماعي هو الوسيلة          . المشروع الذي يرفعه الجيش االسرائيلي ضد لبنان      
ويرى االقتـصاديون   . التي يستعملها ايهود اولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس ورئيس األركان دان حالوتس           

 لتدمير ظروف المنافسة التي يطرحها لبنـان كدولـة حاضـنة            في بيروت أن القتال ضد حزب اهللا قد استغل        
 جامعـة   32للديموقراطية، ومطلة على الرأي العام العالمي من خالل أربعين صحيفة وسبع قنوات تلفزيونية و             

ومن المؤكد أن فكرة الغاء المنافسة كانت وراء حملة التدمير المنظم بحيث يخـرج              . وأكثر من خمسين مصرفاً   
 بلداً مثخناً بالجراحات، مثقالً باعباء الديون، ومتأخراً        - كما وصفه حالوتس     -اراة التفوق ويصبح    لبنان من مب  

  .عن الركب مدة عشرين سنة
بين مجموعة األهداف التي حددتها الصحف االسرائيلية من وراء تنفيذ خطة العقاب الجماعي، كـان الوفـاق                 

 اولمرت التي تمارس سياسة التفرقـة العنـصرية علـى           والسبب أن حكومة  . الوطني أول المحطات المستهدفة   
ولقد رد رؤساء الطوائف الـذين      .  طائفة لبنانية  18الفلسطينيين، يزعجها ازدهار التعددية الثقافية والدينية بين        

اجتمعوا في بكركي على محاولة تفكيك عرى اللحمة الوطنية، بإعالن تمسكهم بالوفاق نهجاً ثابتاً في مواجهـة                 
  .الخارجية والعمليات االنتقاميةالضغوط 

خالل االسبوعين األخيرين تراجع رئيس األركان دان حالوتس عن خطة االعتماد على سالح الجـو كعامـل                 
وتبين له بعد التجربة ان مواصلة القصف المـدمر         . أساسي في تعطيل قدرة حزب اهللا على اطالق الصواريخ        

والـسبب ان   . هذا لن يعوض عن استخدام قوات برية كبيرة       للمطار والجسور والطرقات ومحطات الطاقة، كل       
. الغارات الجوية تعتبر فاشلة اذا هي لم تصدع الوحدة الوطنية وتحطم معنويات المقاتلين وتضعف صـمودهم               

ولقد واجه وزير الطيران النازي هارمن غورنغ مثل هذا الفشل أثناء الغارات الجوية المتالحقة علـى المـدن                  
 بعناد الشعب البريطاني وصبره علـى تحمـل         1940وصاً عندما قاومه ونستون تشرشل سنة       البريطانية، خص 

  .القصف الجوي المتواصل
وفي حرب فيتنام ألقت الطائرات األميركية خمسة ماليين طن من القنابل فوق المدن والقرى وغابات الـشمال،                 

ولكن . ركية أثناء معارك الحرب العالمية الثانية     أي بنسبة مضاعفة لكمية القنابل التي ألقتها القوات الجوية األمي         
صمود المحاربين في فيتنام الشمالية خيب أمل الجنرال كيرتس الذي أعلن في بداية الحرب أنه سـيعيد بـالد                   

كذلك يمكن القول ان صمود مقاتلي حزب اهللا لم يضعف أمام القصف الجوي             . هوشيه منه الى العصر الحجري    
ولقد اعترفت صحيفة هآرتس بـأن      .  من القنابل خالل اليومين األولين من المعارك        طناً 23الذي سجل سقوط    

مئات الصواريخ التي استهدفت نهاريا وصفد وعكا والناصرة وطبريا وحيفا، أجبـرت عـشرات اآلالف الـى                 
  .االحتماء بالمالجئ، وشلت الحركة في أكثر من نصف اسرائيل
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القرى اللبنانية، اضطرت القيادة االسرائيلية الى زج عـشرة آالف          مع استمرار عمليات القصف الجوي للمدن و      
ولقد مهدت لالجتياح بإلقاء منشورات من الطائرات تدعو فيها سـكان           . جندي في معارك برية بالغة الصعوبة     

مارون الراس وعيتا الشعب ويارون وبنت جبيل والخيام وبليدا وحوال والعديسة وكفركال والطيبة، الى إخـالء                
 كلـم بانتظـار نقـل       20والهدف من كل هذا ينحصر في احتالل شريط أمني بعمق           . زلهم واالنتقال شماالً  منا

وهذا ما تراهن عليه حكومة اولمرت التي تروج في المحافل          . المنطقة الى سلطة الجيش اللبناني أو قوات دولية       
 مرتبط بتحقيق تسوية سياسية مرضية      علماً أن قرار وقف القتال    . الدولية أن الحرب ستتوقف خالل أيام معدودة      

والمؤكد ان حزب اهللا ليس مستعجالً علـى قبـول          . لـ حزب اهللا وايران وسورية واسرائيل والواليات المتحدة       
. وقف القتال بشروط اسرائيل، وأن قيادته تتوقع سقوط عدد كبير من الجنود االسرائيليين في المواجهات المقبلة               

ترسانات ضخمة من الصواريخ جاهزة دائماً لالنطالق، وعلى امـتالك صـواريخ            وتعتمد توقعاتها على وجود     
ويعمل هذا الصاروخ الذي باعته روسـيا الـى       ). كورنيت(مضادة للدروع والدبابات روسية الصنع من طراز        

وفي مرحلة الحقة يسعى السيد حسن نصراهللا الى جر القوات االسرائيلية الـى             . سورية، بواسطة أشعة اليزر   
ب استنزاف طويلة األمد بحيث تنفجر الجبهة الداخلية ضد حزب اولمرت، مثلما حدث سابقاً مـع شـارون                  حر

  .وباراك
ايهود . على الصعيد السياسي، تبدو المواقف الدولية واالقليمية متعارضة وغير منسجمة مع الحلول المطروحة            

في حين  . ة تتولى مهمة نزع سالح حزب اهللا      اولمرت يدعي انه لن يقبل بوقف اطالق النار قبل انتشار قوة دولي           
ينتقد أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى المطالبين بنشر قوات دولية جديدة، ويعلن تأييده لدعوة الـرئيس                 

أما الموقف الفرنسي فيـربط     . 1978فؤاد السنيورة تفعيل دور قوات اليونيفيل الموجودة على الحدود منذ سنة            
ولكنه في هذا السياق، يختلف عن تقويم اإلدارة األميركية التي ترى           . ية بوقف اطالق النار   مبدأ التسوية السياس  

وهـي تـؤمن بـأن حـزب اهللا         . أنه من المستحيل االتفاق على تسوية سياسية من دون موافقة إيران وسورية           
لك تـدعو واشـنطن     يخوض هذه الحرب نيابة عن الدولتين اللتين وفرتا له المال والسالح والدعم السياسي، لذ             

حكومة أولمرت الى عدم التنازل عن موقفها القتناعها بأن تورط إسرائيل في المستنقع اللبناني سيضطرها فـي    
ويقول المعلق العسكري اإلسرائيلي اليكس فيشمان إن بعض األطراف في          . المستقبل الى ضرب إيران وسورية    

ده بأن ذلك يخفـف ضـغطهما عـن الجبهـة           إدارة بوش يحرض أولمرت على ضرب سورية وإيران العتقا        
وفي تحليل قدمه اللواء المتقاعد اسحق بن يسرائيل، رئيس برنامج الدراسات األمنية في جامعة تـل                . العراقية

ويقول إن جنوب لبنان هو المكان الوحيـد        . أبيب، أوصى بإبعاد الذراع العسكرية االيرانية عن حدود إسرائيل        
كما نجحت بواسطته سورية في تخفيف ضـغوط        .  إيران في تصدير ثورتها اليه     في العالم العربي الذي نجحت    

لذلك يطالب هذا العسكري بضرورة تغيير الواقع عن طريق جذب الدولتين المـستفيدتين مـن               . إسرائيل عنها 
  .الجبهة اللبنانية، إلى أرض المعركة

وهو خالف يعبر عن رفض الدول      . شكيلهايبقى السؤال المتعلق بالخالف على ماهية القوات الدولية، وطبيعة ت         
الكبرى لخيار حكومة السنيورة على اعتبار أن اليونيفيل أصبحت قوة فاشلة، مهترئة لم تنجح في صد خمـسة                  

ولكن الحكومة اللبنانية تراهن على الحل السياسي، القتناعها بأن فشل          ). 1982بينها غزو   (اجتياحات إسرائيلية   
وفي مطلق األحوال فهي محكومة بأربعة نمـاذج مـن القـوى            . التسويات السياسية اليونيفيل جاء نتيجة فشل     

أي على شاكلة هيئة القـوة التـي        . قوة تنحصر مهمتها في الرقابة على اتفاقات موقعة بين دولتين         ) 1: (الدولية
يونيفيل فـي  قوة على شاكلة ال) 2. (تراقب سير االتفاق بين مصر وإسرائيل في سيناء والمعروفة بـ ام اف او            

وتنحصر مهمتها في تقديم تقارير الى األمم المتحدة عما يجري في المواقع التي تنتشر فيها مـن                 . جنوب لبنان 
قوة مكلفة بفرض النظام والهدوء في منطقة معنية كمنطقة         ) 3. (غير أن يكون لها القدرة على فرض سياسة ما        

قوة تقاتل لفرض النظام باسم دول ما، مثـل         ) 4. (كوسوفو التي تضبط األمن فيها قوات حلف شمال األطلسي        
  .قوى األطلسي في أفغانستان
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والملفت في المسألة اللبنانية المعقدة أن الواليات المتحدة وإسرائيل، إضافة الى خمس دول أوروبية، تسعى الى                
 -لحـدود اللبنانيـة      اإلسرائيلية، ومراقبـة ا    -أي مراقبة الحدود اللبنانية     : نشر قوة دولية ذات مهمة مزدوجة     

 عندما انتشرت قوات األمم المتحدة لمراقبة المتسللين ومهربي االسلحة من           1958السورية، كما حدث في ثورة      
  .سورية الى لبنان

وهي تفضل ارسـال    . الحكومة اللبنانية حريصة على رفض كل النماذج لكونها مخالفة لطبيعة الحلول المطلوبة           
، شرط موافقة حزب اهللا     1559 وباتفاق الطائف وباتفاق الهدنة وبالقرار       425رار  الجيش الى الجنوب عمالً بالق    

  .على هذه التسوية الموقتة
وفي حال سقط هذا الخيار أيضاً، فإن لبنان مرشح لالنتقال تدريجاً الى حال من الفوضى شبيهة بحال اسـبانيا                   

   ، أي ساحة مشرعة لحرب مستعرة تجذب الى نيرانها1939 - 1936سنة 
  !كل دول المنطقة

  5/8/2006الحياة 
  

  : صورة .59
  

  
  5/8/2006 48عرب 


