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  تاماسرائيل تعرب عن رضاها الو... رفض لبناني للمشروع الفرنسي واألميركي .1
 الترجمة الحرفية غير الرسمية لمشروع القرار الذي وضع باإلتفـاق بـين فرنـسا      6/8/2006 الحياة   نشرت

  :والواليات المتحدة لوقف اطالق النار في لبنان والذي عرض على مجلس األمن امس
 520و) 1978 (425 ان مجلس األمن اذ يذكر بجميع قراراته السابقة حول لبنان، وخـصوصا القـرارات                -
، وكذلك البيانات الرئاسية حول الوضع في لبنـان، وخـصوصا           )2006 (1680و) 2004 (1559و) 1982(

) مـايو ( ايار   4 وفي   2004) اكتوبر( تشرين االول    19 وفي   2000) يونيو( حزيران   18البيانات الصادرة في    
 ،2006) يوليو( تموز 30 وفي 2006) يناير( كانون الثاني 23 وفي 2005

 عن قلقه العميق من مواصلة التصعيد في األعمال العدائية في لبنان واسرائيل منذ هجوم حـزب                  واذ يعرب  -
، والذي تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى في الجانبين، والحق اضـرارا  2006) يوليو( تموز 12اهللا في   

 كبيرة بالبنى التحتية المدنية وادى الى نزوح مئات آالف االشخاص،
 الحاجة الى انهاء العنف، وفي الوقت نفسه على الحاجة الى معالجة عاجلة لالسباب التي ادت                 واذ يشدد على   -

 الى نشوء االزمة الحالية، بما في ذلك االفراج غير المشروط عن الجنديين االسرائيليين المخطوفين،
اللبنانيين المحتجزين في    ومدركاً لحساسية مسألة السجناء ومشجعاً الجهود الهادفة الى تسوية مسألة السجناء             -

 :اسرائيل
 يدعو الى وقف كامل لالعمال العدائية يستند، بشكل خاص، الى وقف حزب اهللا فوراً اي هجمات ووقـف                   -1

 .اسرائيل فورا جميع العمليات العسكرية الهجومية
 . يعيد تأكيد دعمه القوي لالحترام الكامل للخط االزرق- 2
 لسالمة اراضي لبنان وسيادته واستقالله السياسي ضـمن الحـدود الدوليـة              يعيد ايضا تأكيد دعمه القوي     - 3

 .1949) مارس( آذار 23 اللبنانية بتاريخ -المعترف بها، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الهدنة االسرائيلية 
 اللبناني، بما    يدعو األسرة الدولية الى اتخاذ خطوات فورية لمد يد المساعدة المالية واالنسانية الى الشعب              - 4

في ذلك عبر تسهيل العودة اآلمنة للنازحين، وإعادة فتح المطارات والمرافئ تحت سلطة الحكومـة اللبنانيـة،                 
وألهداف مدنية بحتة قابلة للتحقق، ويدعوها ايضا الى النظر في مساعدات اضافية في المستقبل للمساهمة فـي                 

 .اعادة بناء وتنمية لبنان
 1559سط سيطرة حكومة لبنان على كل االراضي اللبنانية بما يتطابق مع بنود القرار               يشدد على اهمية ب    - 5
 .والبنود المرتبطة بذلك في اتفاق الطائف، وممارسة كامل سيادتها وسلطتها) 2006 (1680والقرار ) 2004(
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 :لعناصر التالية يدعو اسرائيل ولبنان الى دعم وقف نار دائم والى حل بعيد المدى على اساس المبادئ وا- 6
 . االحترام الصارم من قبل جميع االطراف لسيادة وسالمة اراضي اسرائيل ولبنان-
 . االحترام الكامل للخط االزرق من قبل الطرفين-
 تحديد الحدود الدولية للبنان، خصوصا في المناطق حيث الحدود متنازع عليها او غير مؤكدة، بما في ذلـك                   -

 .منطقة مزارع شبعا
 ترتيبات امنية تمنع استئناف االعمال العدائية بما في ذلك انشاء منطقـة بـين الخـط االزرق ونهـر         وضع -

الليطاني خالية اي عناصر مسلحة وعتاد واسلحة ألي كان، سوى تلك العائدة الى القوات المـسلحة واالمنيـة                  
 .اللبنانية وللقوات الدولية المفوضة من االمم المتحدة والمنتشرة في المنطقة

والتـي  ) 2006 (1680و) 2004 (1559 التنفيذ الكامل للعناصر ذات الصلة باتفاق الطـائف وللقـرارات            -
تتطلب نزع سالح جميع المجموعات المسلحة في لبنان كي ال يكون هناك اي اسلحة او سلطة ألي كان سـوى              

 .2006) ويولي( تموز 27للدولة اللبنانية، وذلك طبقا لقرار الحكومة اللبنانية بتاريخ 
 . نشر قوة دولية في لبنان تتماشى مع الفقرة العاشرة ادناه-
 . فرض حظر دولي على بيع او توفير االسلحة والمواد ذات الصلة الى لبنان سوى بموافقة حكومته-
 . ازالة القوات االجنبية الموجودة في لبنان من دون موافقة حكومته-
 . االلغام االرضية في لبنان توفير ما تبقى بحوزة اسرائيل من خرائط-
 يدعو االمين العام الى دعم الجهود الهادفة لضمان موافقة حكومة لبنان وحكومة اسرائيل من حيث المبـدأ             - 7

 .على مبادئ وعناصر الحل البعيد المدى كما ادرجت في الفقرة السادسة اعاله
ن الرئيـسيين ومـع االطـراف المعنيـين          يطلب من االمين العام ان يطور بالتنسيق مع االطراف الدوليي          - 8

، بما فيها   )2006 (1680و) 2004 (1559مقترحات لتطبيق البنود ذات الصلة في اتفاقات الطائف والقرارين          
نزع السالح وترسيم حدود لبنان الدولية، وبالذات في تلك المناطق حيث الحدود متنازع عليها او غير مؤكـدة،                  

 . يوما30بعا، وان يقدم المقترحات الى مجلس االمن في غضون بما في ذلك التعاطي مع مزارع ش
 يدعو جميع االطراف الى التعاون خالل هذه الفترة مع مجلس االمن والتوقـف عـن اتخـاذ اي اجـراء               - 9

بما يؤدي الى تقويض البحث عن حل بعيد المدى والتأثير سلبا على دخـول              ) اعاله(يتناقض مع الفقرة االولى     
نسانية الى السكان او على العودة اآلمنة للنازحين، ويطلب من االمين العام ان يبقي المجلس على                المساعدات اال 

 .علم بالتطورات في هذا الصدد
 يعرب عن نيته، فور تأكد مجلس االمن من ان حكومة لبنان واسرائيل وافقتا من حيث المبدأ على مبادئ                   - 10

، ورهن موافقتهما على ذلك، ان يـأذن، فـي          )اعاله(ة السادسة   وعناصر الحل البعيد المدى كما ورد في الفقر       
قرار الحق يتبناه بموجب الفصل السابع من الميثاق، بنشر قوة دولية مفوضة من االمم المتحدة لـدعم القـوات           

 .المسلحة والحكومة اللبنانية في اقامة بيئة آمنة وللمساهمة في تطبيق وقف نار دائم وحل بعيد المدى
، بمجرد وقف األعمال العدائيـة، مراقبـة تنفيـذه وتقـديم            )يونيفيل( من قوات الطوارئ الدولية       يطلب - 11

 .المساعدة الالزمة لضمان وصول المساعدات اإلنسانية إلى السكان المدنيين وعودة آمنة للنازحين
.  موافقتهـا   يدعو حكومة لبنان إلى ضمان عدم وصول أسلحة أو مواد متعلقة بها الى لبنان، مـن دون                 - 12

 .ويطلب من اليونيفيل، إذا سمحت الظروف، مساعدة حكومة لبنان عندما تطلب ذلك
 يطلب من األمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس في غضون أسبوع من تنفيذ هذا القرار وتقـديم أي                    - 13

 .ة من هذا القرارمعلومات ذات صلة، في ضوء نية المجلس تبني قراراً آخر، تماشياً مع الفقرة العاشر
 . يقرر ان يبقى متابعاً المسألة بفاعلية- 14
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مجلس األمن الـدولي تـسلم    أن عواصموبيروت نقالً عن الوكالت من     6/8/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  
  . أمس نص مشروع القرار الذي تفاوضت عليه واشنطن وباريس، وربما يتم التصويت عليه غداً

الرئيس الفرنسي جاك شيراك في باريس قد ذكر أن مشروع القرار يدعو إلى وقف           وكان بيان صدر عن مكتب      
كامل للعمليات الحربية، وإلى التزام بالعمل للتوصل إلى وقف دائم إلطالق النار من أجل حـل علـى المـدى                    

ـ                 ف الطويل، وأنه تم التوصل بين باريس وواشنطن بصدد المشروع الذي كانت قد وضعته فرنسا للمطالبة بوق
وال يحدد موعدا لوقف العمليات الحربية، على غير ما كانت عليـه المـسودة األولـى                . شامل ألعمال العنف  

  . للمشروع كما كانت قد طرحته صاحبته فرنسا، وكانت تدعو إلى إنهاء فوري للقتال
ـ                  س وحسب المتحدث باسمه، قال الرئيس األمريكي جورج بوش إنه سعيد بمشروع القرار المقتـرح فـي مجل

  . األمن الدولي حول لبنان، لكنه ليس لديه أوهام حول فرص التوصل بسهولة إلى وقف للقتال
أما رئيس الوزراء البريطاني توني بلير فقال في بيان له إنه قد يكون هناك وقف إلطالق النار في لبنـان فـي                

من أجل وضع حد لألزمـة      اليومين المقبلين، وإن التوافق الذي جرى بشأن مشروع القرار خطوة أولى مهمة             
  . المأساوية في لبنان

وجاء في البيان أن األولوية اآلن هي للعمل على الموافقة على القرار بأسرع ما يمكن، ثم العمل من أجل وقف                    
وأضاف أنـه   . دائم إلطالق النار وتوفير الظروف في لبنان وإسرائيل التي من شأنها أن تمنع تكرار ما حدث               

  . ال يغيب عن عينيه البعد الفلسطيني الذي قال إنه السبب الجذري للصراعيتعين على العالم أ
 3وصرح وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ مساء أمس أن مشروع القرار يأتي بوقف إطالق النار علـى                  

مراحل، ومسألة مزارع شبعا فيه غير واضحة، وال ترد فيه قضية األسرى اللبنانيين، ويتحدث فقط عن إطالق                 
  . راح األسيرين اإلسرائيليينس

وسارع حزب اهللا، على لسان وزير الطاقة في الحكومة اللبنانية محمد فنيش، إلى إعالن تأكيده أنه يـرفض أي     
وقف إلطالق النار مع وجود قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، وأبلغ الصحافيين لدى دخوله إلى جلسة لمجلس                 

الدفاع عن النفس، فالمعتدي هو إسـرائيل، فـإذا أوقفـت عـدوانها             الوزراء مساء أمس أن الحزب في موقف        
فالحزب بكل بساطة يوقف إطالق النار، شرط أال يكون هناك أي جندي إسرائيلي على األراضي اللبنانية التي                 

  . دخلها
 تفاصيل جديدة تتكشف يوماً بعد آخـر       أن   واشنطن حنان البدري  في   6/8/2006الخليج اإلماراتية   فيما ذكرت   

عن المخطط األمريكي للشرق األوسط الجديد، ومن ضمنها ما يتعلق بلبنان الجديد، الذي سيقوم بعـد حـرب                  
اإلبادة اإلسرائيلية، تقوم على خريطة طريق من بنودها القبول بالتوطين وإبرام معاهدة سالم، في وقت كـشف                 

جدد على إكمال الحرب العالميـة      أيضاً عن تجسس أمريكا لمصلحة العدوان الصهيوني وتحريض المحافظين ال         
  .لبنان، فلسطين، سوريا وإيران: الثالثة بتوسيع الحرب إلى أربع جبهات هي

وقد شككت مصادر دبلوماسية عربية في األمم المتحدة للخليج في إمكان نجاح تنفيذ مشروع قرار األمم المتحدة                 
صادر نفسها إن مـسودة القـرار، والمتوقـع         الذي اتفق عليه من كل من فرنسا والواليات المتحدة، وقالت الم          

تمريره يوم الثالثاء المقبل، كان بمثابة انتصار ألفكار أمريكا وإسرائيل، حيث خال من الـنص علـى عبـارة                   
صريحة من وقف فوري للنار، وأرجع المصدر نفسه، وهو سفير عربي بارز لدى المنظمة الدولية، احتماالت                

ن تتوانى عن تأليف ذريعة لنسفه حتى تستمر في هدفها األساسي والمتفق عليه             الفشل باألساس إلى أن إسرائيل ل     
مع الواليات المتحدة، وهو مواصلة ضرب وقصف لبنان وإلحاق أكبر قدر من الخسائر به، إضافة إلى مسودة                 

  .القرار انتصار لشروط إسرائيل وواشنطن
 لمس المـسؤولون اللبنـانيون   : ثائر عباس،بيروتنقالً عن مراسلها في  6/8/2006الشرق األوسط وأضافت  

الذين التقوا مساعد وزيرة الخارجية االميركية لشؤون الشرق االوسط وولش تغييراً الفتاً في الموقف االميركي               
وقد خرج وزير الخارجية اللبناني     . لكن هذا التغيير لم يكن مرضياً بالكامل للجانب اللبناني        . من االزمة اللبنانية  
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عن الكالم الدبلوماسي فاتهم مجلس األمن بالتقاعس عن اداء دوره، معتبراً ان موقف المجتمـع               فوزي صلوخ   
ان مشروع القرار الفرنـسي     : لشرق االوسط لوقال صلوخ   . الدولي يفسح في المجال امام اسرائيل لتدمير لبنان       

وافق عليه الحكومة اللبنانية،    االميركى غير مقبول، مشدداً على ان لبنان لن يقبل بأن يفرض عليه اي قرار ال ت               
محذراً من ان التأخر في استصدار قرار بوقف النار من شأنه تدمير لبنان وتحويله الى ارض محروقة لبنـاء                   

هكذا تريد الواليات المتحدة والدول التي      : الشرق االوسط الجديد على خراب لبنان وجثث الضحايا مضيفاً بحدة         
  . تدعم اسرائيل

لبنان الرسمي والسياسي والشعبي رفض مسودة القرار االميركي الفرنـسي          إلى أن    6/8/206السفير  وأشارت  
التي وزعت، امس، في مجلس االمن الدولي، في محاولة مكشوفة لرمي الكرة في الملعب اللبنـاني وبالتـالي                  

قد فوجىء كل   و. إحداث فتنة داخلية، لتعويض الفشل الذي منيت به إسرائيل في تحقيق أهداف حربها ضد لبنان              
من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ومعهما مجلس الوزراء مجتمعا وبعثة لبنان                
في نيويورك، بصيغة المسودة االولية، ليس النها اخذت بكل المطالب االسرائيلية في مقابـل اغفالهـا خطـة                  

مت باالمس تحديدا الى الوفد االميركي برئاسة ولش، بل         السنيورة السباعية وبعض المالحظات اللبنانية التي سل      
النها حاولت تزوير الموقف اللبناني وتشويهه عبر ابالغ االعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلـس االمـن                 

وقد استدعى ذلك ردا سريعا من الجانب اللبناني، عبر اعـالن           !. رسميا بانها حظيت بموافقة الحكومة اللبنانية     
زراء رسميا وباالجماع تمسكه بخطة البنود السبعة وان ليس في لبنان من يفرط بأي شيء له عالقة                 مجلس الو 

وسبق صدور موقف الحكومة اتصال جرى بـين الـسنيورة          . بالسيادة والحق والكرامة الوطنية على االطالق     
ر وصول رايـس الـى      واتفقا على اتصال ثان فو    . ورايس، قدم خالله مالحظاته االولية على مسودة المشروع       

مزرعة بوش، وبالفعل جددت الوزيرة االتصال برئيس الحكومة حيث شرح لها على مدى ثالثة ارباع الساعة                
موقف الحكومة اللبنانية ومفاده ان مسودة مشروع القرار الموزع ال تحل المشكلة بل تولد مشكالت جديدة فـي                  

ل مشكلة لبنان واسرائيل، لكن المطروح حاليا ال يحـل          كل االتجاهات، فاذا كنتم تريدون حل المشكلة، يعني ح        
اذا : وتابع السنيورة مخاطبـا رايـس     . مشكلة لبنان وال اسرائيل بل يفاقم المشكالت في لبنان اكثر من السابق           

كانت اسرائيل تريد احترام الخط االزرق من جانبها ولبنان يريد استعادة ارضه في الوقت نفسه، فان المشروع                 
واقترح رئيس الحكومة انسحاب اسرائيل مباشرة الى مـا وراء الحـدود وان             .  يحقق كال الهدفين   المطروح ال 

وابلغ السنيورة رايس انه اجرى اتصاالت بعدد مـن         . تنتشر قوة من الجيش اللبناني وقوات الطوارىء الدولية       
الجيش مع الطوارىء ويكون    الدول التي ابدت استعدادها للمساعدة في اطار الطوارىء، وفي هذه الحالة ينتشر             

هو السلطة الوحيدة مقابل انسحاب اسرائيل الى ما وراء االزرق مدة ثالثة اسابيع على ان تكون قـد تـشكلت                    
واعتبر الـسنيورة ان المـشروع      . القوة االساسية ودخلت الى المزارع وعندها يتم االنتقال الى المرحلة الثانية          

ها، بمعنى ان تبقى اسرائيل في شبعا والمناطق التي دخلتها بعد الثاني            الفرنسي االميركي بالصيغة المطروح في    
عشر من تموز، لن يوقف القتال ولن يحل المشكلة وبالتالي، فاننا معترضون اعتراضا كامال على المـشروع                 

يـه  وكان السنيورة قد ابلغ الموقف نفسه الى ولش الذي سمع موقفا مشابها من رئيس المجلس النيابي نب                . برمته
بري، وخرج السفير االميركي جيفري فيلتمان ليعكس من عين التينة اجواء ايجابية للقاء، جاءت بعكس اللقـاء                 

وعلمت السفير ان االتصاالت المفتوحة بين بري والسنيورة أفضت         . الشهير مع الوزيرة رايس قبل عشرة ايام      
 وقف نار فوري، انسحاب اسرائيل الى الخـط         اعالن: الى ابالغ الموفد االميركي موقفا موحدا يقوم على اآلتي        
وفهم ان ولش حـاول االستفـسار حـول نقطتـين           . االزرق، انتشار الجيش اللبناني والطوارىء حتى الحدود      

اساسيتين، اوالهما اذا كان كافيا الحصول على تعهد من االمم المتحدة باالنسحاب االسرائيلي مـن المـزارع،                 
حزب اهللا وجاءه الرد سلبيا من رئيسي المجلس والحكومة حيث تمسكا بمـا ورد          مقابل التزام لبنان بنزع سالح      

اما النقطة الثانية، فهي موضوع القوة الدولية، حيث تبلـغ الـسفير            . في مذكرة رئيس الحكومة بشان المزارع     
. حـدة ولش من بري والسنيورة موقفا رافضا للقوة متعددة الجنسيات واصرارهما ان تكون قوة من االمـم المت                
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ايران ستلتزم بما يجمع عليه اللبنانيون      . وعندما سأل الموفد االميركي عن الموقف االيراني اجابه بري اطمئنوا         
ولدى اطالع الرئيس بـري علـى مـسودة المـشروع           . والمشكلة هي اننا نحن من يرفض المتعددة الجنسيات       

االسرائيلية، وقال ان تجميد االعمال الحربية      الفرنسي االميركي، عبر عن اندهاشه لهذا التبني الفاضح للمطالب          
في المرحلة االولى، يعني تكريس احتالل اسرائيل لما احتلته من اجزاء صغيرة، محذرا من اعمـال انتقاميـة                  
تدميرية في الساعات المقبلة، خاصة في الجنوب، واكد للسفير انه اذا بقي جندي اسرائيلي واحد على متر واحد                  

اومة حتى تحرير االرض، وليتحمل االسرائيليون تبعات المستنقع اللبناني مجـددا، وجـدد             من ارضنا، كلنا مق   
اشادته بموقف رئيس الحكومة وقال كلنا اليوم خلف الحكومة ورئيسها ونتبنى النقاط السبع التي طرحـت فـي                  

لحـزب  وقال مصدر قيادي في حزب اهللا للـسفير ان ا         . روما ونرفض المشروع الذي طرح في مجلس االمن       
متمسك بموقفه برفض اي وقف الطالق النار طالما هناك احتالل اسرائيلي لمتر من االرض اللبنانية، واضاف                
ان االميركيين يسعون عبر مجلس االمن الى اعطاء فرصة لالسرائيليين للقيام بتحصينات في بعض النقاط التي                

عشرين يوما، حتى يتمكنوا من التقدم في اتجاه        احتلوها بعدما فشلوا في القيام بذلك على مدى اكثر من خمسة و           
  . نقاط اكثر تقدما ولكن المقاومة لن تسمح لهم بذلك وستجبرهم على االندحار حتى الحدود

لسفير ان رئيس الحكومة الذي ظل على تواصل مع وزير الخارجية بالوكالة طارق متري الموجـود                اوعلمت  
خطيا على االعضاء الدائمين وغير الدائمين وكـذلك تـسليمهم          في نيويورك، طلب منه تعميم مالحظات لبنان        

وتبلغ السنيورة من متري ان بعض      . مسودة قرار لبناني تمت صياغته باالمس، ويقوم على اساس البنود السبعة          
االعضاء الدائمين وغير الدائمين فوجئوا بان مشروع القرار الذي وزعه الفرنسيون واالميركيون كان معطوفا              

وطلب رئيس الحكومة من متري تـصحيح المعلومـات المنقوصـة او            . يدات بانه حظي بموافقة لبنان    على تاك 
  . المغلوطة والمشوهة المسربة عن لسان الحكومة اللبنانية

كما تلقى اتـصالين    . وتلقى السنيورة اتصاال من رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير ابلغه خالله دعمه لخطته            
 االردن عبد اهللا الثاني ومفوض االمن والشؤون الخارجية في االتحاد االوروبي خافيير             مماثلين من كل من ملك    

  . سوالنا
واجرى السنيورة اتصاال هاتفيا بنظيره السوري ناجي العطري قدم فيه التعزية باستشهاد مواطنين سوريين في               

ورة للعطري ان الصواريخ االسرائيلية     االراضي اللبنانية نتيجة العدوان االسرائيلي على بلدة القاع، وقال السني         
وتبلغ السنيورة من امين عام جامعـة الـدول العربيـة           . لم تميز بين سوري ولبناني حين استهدفتهما بالعدوان       

عمرو موسى انه سيصل الى بيروت اليوم كما حددت دوائر السراي الكبير موعدا لوزير الخارجية الـسوري                 
  . عشية االجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في بيروت يوم غد االثنينوليد المعلم بعد ظهر اليوم، وذلك 

وفي نيويورك، قال السفير األميركي في األمم المتحدة جون بولتون ان القرار أولـى خطـوتين، وان القـرار                   
وأضاف توصـلنا إلـى اتفـاق مـع         . الثاني سيضع إطارا سياسيا أوسع للسالم ويؤسس للقوة الدولية الجديدة         

نحـن  . سنستمر بالعمل يوم غد وذلك إلحراز تقدم من أجـل اعتمـاد القـرار   .. رنسيين على مشروع قرار الف
وأوضح أنه بعد توزيع الورقة يمكن أن نعود إلى العواصم للتـشاور            . مستعدون لإلسراع بقدر ما يريد المجلس     

د اننا وضعنا نصا يمكن ان      وأضاف قبل بدء جلسة مناقشة مشروع القرار اعتق       . ونريد أن نسرع قدر المستطاع    
وقد حضر الجلسة المنـدوب     . وناقش مجلس األمن مساء أمس مشروع القرار      . يحظى بموافقة البعثات االخرى   

  . السوري في األمم المتحدة بشار الجعفري والمندوب اإليراني جواد ظريف
.  لردود الفعل األولى عليـه     وأعرب السفير الفرنسي جان مارك دو ال سابليير عقب انتهاء الجلسة عن ارتياحه            

وهو كان أعلن قبيل بدء الجلسة عن أمله في ان يطرح مشروع القرار للتصويت في مجلس األمن في اقـرب                    
إال انه أوضح ان الدول األعضاء في المجلس لها الحق في بحث النص بل              . وقت ممكن ربما االثنين أو الثالثاء     

ر المندوب الفرنسي الى أن مشروع القرار يمثل مرحلة أو جزءا           وأشا. واخذ بضعة أيام لدراسته إذا ما رغبت      
من القرار النهائي الذي سوف يستكمل على مرحلتين تنتهي بنشر قوة تابعة لألمم المتحدة، من دون أن يستبعد                  
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وحول عدم مطالبة القرار إسرائيل باالنسحاب من المناطق التي احتلتها، قـال المـسؤول              . تعديل نص القرار  
سي ان هناك فرقا بين وقف االشتباك ووقف إطالق النار، وهذا ما سنفعله خالل وقت قصير عنـدما يـتم                  الفرن

 أسابيع تقريبا حتى يعتمد المجلس إنـشاء القـوة          3االتفاق على العنصر الرئيسي وهو وقف إطالق النار خالل          
  . الجديدة

وأضاف ان القرار لم    . لو أن النص عكس قلقنا    وقال المندوب اللبناني في األمم المتحدة نهاد محمود كنا نفضل           
يدع الى انسحاب الجيش اإلسرائيلي الموجود حاليا في لبنان، مشددا على تمسك الحكومة بالنقاط الـسبع التـي                  

  . طرحتها
وأيد المندوب القطري عبد العزيز ناصر الموقف اللبناني، طالباً توضيح سبب عدم ذكـر األسـرى اللبنـانيين             

لكن المندوب الروسي فيتالي شوركين قال إنـه يأمـل فـي أن             . ي إسرائيل ضمن بنود نص القرار     المعتقلين ف 
  . يتمكن لبنان وإسرائيل من الموافقة على القرار قبل تبنيه

واعتبر وزير الخارجية الفرنسية فيليب دوست بالزي ان مشروع القرار يشكل مرحلة اولى مهمة في البحـث                 
 مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش على ضرورة الحصول علـى موافقـة كـل                وشدد في مقابلة  . عن السالم 

. اعضاء مجلس االمن، موضحا ان االتفاق على المبادئ يجب ان يحصل في غضون شهر على ابعـد تقـدير                  
وقال دوست بالزي ان اعتماد القرار هو مقدمة لدراسة مشروع قرار آخر يشمل تشكيل قوة دوليـة سـتكلف                   

وتوخى الحذر حيال مـشاركة فرنـسا       . بة وقف اطالق النار وتوفير دعم للجيش اللبناني       مراق: مهمة مزدوجة 
واوضح في حال التوصل الى اتفاق سياسي ووقف دائم الطالق النار يجب عندها درس              . المحتملة في هذه القوة   

فرنسي ما تـسعى    وتابع الوزير ال  . احتمال مشاركة بالدنا في قوة متعددة الجنسيات بتفويض من االمم المتحدة          
اليه فرنسا هو اتفاق سياسي يقبله الجميع، مضيفا يجب ان يظهر الجميع حسا بالمسؤولية للتوصل الـى ذلـك،                   
مشددا على ان زعزعة االستقرار في لبنان قد تؤدي الى عدم استقرار في المنطقة، وعلى المدى الطويل الـى                   

  . اشتعال الوضع خارج اطار السيطرة
  .  بمشروع القرار لكن ليس لديه أوهام كبيرة بشان فرص التوصل بسهولة الى وقف للقتالوقال بوش انه سعيد

ورحب رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير بمشروع القرار واصفا إياه بانه خطوة أولى ضـرورية لوضـع                 
ان مشروع القـرار    واعتبر السفير البريطاني في األمم المتحدة ايمير جونز باري          . نهاية لهذه األزمة المأساوية   

هذا ما  . وأضاف وقف إطالق النار الدائم سيتطلب وقتا أطول، لكن يجب ان نوقف األعمال الحربية اآلن              . دقيق
  . يدعو اليه القرار

وفي روما، اعتبرت وزارة الخارجية االيطالية ان مشروع القرار خطوة في االتجاه الـصحيح لوقـف دائـم                  
 .في ان يعتمد مجلس األمن سريعا مشروع القراركما عبرت عن األمل . إلطالق النار
 عن رضاهم التـام نتيجـة       وان أعرب ين إسرائيلي يمسئول أن   بلوتون نقالً عن  6/8/2006 48عرب  وأورد موقع   

مسودة االتفاق بين الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا على الرغم من أن المسودة لم تتضمن بندا ينص علـى                  
ومن جانبه وصف   . ار كما تضمنت تحرير الجنديين االسرائيليين من دون قيد او شرط          وقف فوري الطالق الن   

، مـشيرا إلـى أن العمليـات العـسكرية          مالوزير اإلسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ مشروع القرار بأنه تطور ها        
 .لكننا يجب ان نعرف اآلن ان الوقت المتاح امامنا اقل: االسرائيلية ستستمر في االيام القادمة

  
  مواجهات عنيفة بين المقاومة واالحتالل في عيتا الشعب     .2

شهدت بلدة عيتا الشعب الحدودية مواجهات عنيفة بين المقاومـة اللبنانيـة والقـوات              :  وكاالت األنباء  ،بيروت
 وصـل   اإلسرائيلية التى تحاول التقدم شماالً، فيما وجهت المدفعية اإلسرائيلية قذائفها إلى كافة القرى الحدودية             

 ساعات، واعترف جيش االحتالل بمقتل أحد عناصره فـي الطيبـة            7 آالف قذيفة خالل أقل من       4عددها إلى   
 وبذلك يرتفع عدد القتلى     .وإصابة آخر في هجوم بقذائف الهاون على وحدة تابعة لسالح المهندسين العسكريين           
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 ذكرت مصادر عـسكرية إسـرائيلية أن        وفي عيتا الشعب،  .  منذ بدء العدوان   45من الجنود اإلسرائيليين إلى     
معارك عنيفة اندلعت في البلدة الحدودية، وأعلنت المقاومة أن ستة جنود اسـرائيليين أصـيبوا بجـروح فـي                   
االشتباكات، وأكدت أن مقاتليها هاجموا قوة متمركزة في القرية وأجبروها على التقهقر والتراجع عن النقطـة                

لقوة اسرائيلية عند الطرف الشمالي لبلدة      ' كمينا محكما 'أن مقاتليها نصبوا     وأوضحت   .التي سبق وتمركزوا فيها   
 وصرح وزير الداخلية االسرائيلي روني بار اون بأن الجيش االسرائيلي يسيطر على قطاع فـي                .عيتا الشعب 

نطقة  من جهة أخرى، أعرب الجنرال عودي آدم قائد م         . كيلومترات 8 الى   3الجنوب اللبناني يتراوح عمقه من      
 واعتبر أن العمليـات فـي       .شمال اسرائيل العسكرية عن ارتياحه للتقدم الذي حققته قواته في الجنوب اللبناني           

  .لبنان يمكن أن تستمر لعدة أسابيع قادمة
6/8/2006االتحاد االماراتية   

  
  إيران ال تريد االستقرار لبلدنا   والقاعدة في لبنان صناعة سورية: الحريري .3

سعد الحريري رئيس االكثرية النيابية في لبنان سوريا وايران بأنهما تريدان توظيف حـزب اهللا               اتهم  : موسكو
وصرح ان سوريا أرسلت مقاتلي القاعدة الى لبنان وهي تريد تمزيـق المجتمـع              . لمصلحة اهدافهما السياسية  

  .تقرار لبنان لكنها ال تريدوأضاف ان ايران تستطيع المساعدة في اس. اللبناني إليجاد ذريعة للعودة الى لبنان
6/8/2006القبس الكويتية   

  
  قصف البنية التحتية اللبنانية يزيد التأييد لحزب اهللا: انطوان لحد من تل ابيب  .4

الرجل الذي قاد من قبل ميليشيات عميلة السرائيل في جنـوب لبنـان ان              ،  قال انطوان لحد  :  رويترز ،تل أبيب 
 انه كان يعرف اثناء انسحاب اسرائيل من جنوب لبنـان            واضاف .لحزب اهللا قصف اسرائيل للبنان يزيد التأييد      

وتساءل عن الـدور    ،  حزبال أنه فوجىء بمدى قوة      اعلن أن هذه الخطوة ستقوي حزب اهللا لكنه         2000في عام   
 وكيف تتسنى له العودة الى جنوب لبنان مـشيرا الـى أنـه ال يملـك شـيئا ليقدمـه                     ،الذي يستطيع أن يلعبه   

لكنه قال استنادا الى خبرته العسكرية ان دفع حزب اهللا الى شمال نهر الليطاني واضعاف قدراته                 .ئيليينلالسرا
وقال انه يعتقد أن اسرائيل ستبادل في نهاية االمر جنـدييها االسـيرين              .العسكرية قد يتطلب أسبوعين اخرين    

 يشك في أن حزب اهللا سيطلق صـواريخ          انه اشار الى و .بأسرى لكنها ستفعل ذلك من خالل الحكومة اللبنانية       
  .على تل أبيب النه من المستبعد أن تؤيد ايران خطوة كهذه

6/8/206الدستور   
  

  سالمتمام وفدان من حزب اهللا يزوران الجماعة في صيدا و .5
زار وفد من قيادة حزب اهللا في الجنوب برئاسة المسؤول السياسي حسن عز الدين، قيادة الجماعة اإلسـالمية                  

وجـرى خـالل    .  صيدا، في حضور المسؤول التنظيمي الشيخ محمد عمار والمسؤول السياسي بسام حمود            في
ال حمود ان المقاومـة فـي لبنـان وفلـسطين            وق .اللقاء البحث في التطورات السياسية والميدانية في الجنوب       

سية، وعليـه فـإن الجماعـة       والعراق وغيرها من البالد اإلسالمية المحتلة هي ثقافة إيمانية وليست تجارة سيا           
اإلسالمية في لبنان تعتبر أنها جزء ال يتجزأ من هذه المقاومة وهي تقوم بالدور الذي يفرضه عليهـا واجبهـا                    
اإلسالمي بمقاومة المحتل بكل مستلزمات المقاومة من وحدة الصف والموقف إلى تأمين مستلزمات الـصمود               

  .لمشاركة الفعلية في المقاومة المسلحةألهلنا المقيمين والنازحين إلى صيدا، إلى ا
امين شري وعضو المجلس الـسياسي   وزار وفد آخر من حزب اهللا ضم نائب بيروت في كتلة الوفاء للمقاومة          

  محمود قماطي وجعفر سليم، النائب السابق تمام سالم في منزله، واطلعه على آخر المستجدات الميدانية 
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 .لجارية على اكثر من صعيد لصد تداعيات العدوان االسرائيلي ومواجهتهوالعسكرية اضافة الى االتصاالت ا
6/8/2006المستقبل   

  
  التضامن الحالي يؤسس لمواطنية صالحة: صفير .6

شدد البطريرك الماروني نصر اهللا صفير على ضرورة توحيد جهود جميع اللبنانيين وإرادتهم لتخطي              : بيروت
تضامن الحاصل بين مختلف شرائح المجتمع اللبناني يؤسس لحال مـن           راهنة، معتبراً ان ال   نة ال صعوبات المح 

المواطنية الصالحة التي يجب ان تحصن دوماً بالمساواة والعدالة واالحترام المتبادل في اطار وحـدة وطنيـة                 
وأكد ضرورة تنسيق جهود مختلف الهيئات وضبط عملها لجهة توفير المساعدات الالزمة وايـصالها               .راسخة
  .حقيها بعيداً من كل فوضى واستغالل، مع تزايد شكاوى المواطنين من هذه االشكاالتالى مست

6/8/2006الحياة   
 

   مليارات دوالر خسائر مباشرة في البنى التحتية بلبنان4 .7
أشار تقرير شركة مزايا القابضة إلى أن الخسارة لألضرار المباشرة في البنيـة التحتيـة والمبـاني                 : الكويت

 مليـارات دوالر أميركـي، أو       4في لبنان من جراء االعتداءات اإلسرائيلية تقدر بنحو          مؤسساتوالمصانع وال 
وقال التقرير إن الخسائر ال تقدر بالحجم الواقعي للدمار المباشـر الـذي شـمل               . أكثر وفق طول فترة الحرب    

لها وتوزيعها، بـل ستنـسحب      معظم البنية التحتية للطرق والمرافئ والمطارات وإنتاج الطاقة الكهربائية وتحوي         
  . الخسارة على المؤشرات الماكرو اقتصادية ولسنوات مقبلة

   
6/8/2006البيان   

 
   وحدة سكنية  6800 جسراً و145القصف االسرائيلي دمر  .8

 6800 جسرا اساسيا وفرعيا، و    145أعلنت الهيئة العليا لالغاثة الحكومية ان القصف االسرائيلي دمر          : ب.ف.ا
   .تموز وحتى مساء الجمعة/ يوليو12في لبنان، وذلك منذ بدء العدوان في وحدة سكنية 

6/8/2006الخليج اإلماراتية   
  

  اسرائيل تعتقل عزيز الدويك .9
قالت مصادر فلسطينية إن سلطات االحتالل االسـرائيلي اعتقلـت رئـيس المجلـس              : )غزة(عبدالقادر فارس   

  .اء أمسالتشريعي الفلسطيني، عزيز دويك في وقت متأخر مس
  6/8/2006عكاظ 

  
   يعقـد محادثـات مـع الرئيس اليمني ويزور السودان اليوم: عباس .10

أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد ) سبأ(أعلنت وكالة االنباء اليمنية : ا.ب.د-صنعاء، الخرطوم 
أطلع صالح على وقالت الوكالة إن عباس  .محادثات مع الرئيس اليمني على عبد اهللا صالح في صنعاء امس

 ".الجهود المبذولة من أجل تحقيق الوفاق الفلسطيني وبما يعزز وحدة الصف الوطني الفلسطيني"
االضطالع بمسؤوليته من أجل إيقاف العدوان "من جانبه دعا الرئيس اليمني مجلس االمن الدولي إلى 

 ".االسرائيلي المتصاعد على الشعبين اللبناني والفلسطيني
 .زار بالفعل الجزائر ومصر واالردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعوديةكان عباس قد 
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وفي الخرطوم، ذكر تقرير إخباري امس أن الرئيس عباس سيصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم ظهر اليوم 
 .في زيارة رسمية للبالد تستغرق يومين) االحد(

إن الرئيس ) سونا(ي لوكالة االنباء السودانية الرسمية وقال مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السودان
عباس سيصل على رأس وفد فلسطيني وسيجري مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير رئيس القمة العربية 
الحالية حول تطورات االوضاع في الشرق االوسط خاصة في االراضي الفلسطينية ولبنان باالضافة إلى 

 . العالقات الثنائية
  6/8/2006أليام الفلسطينية ا

  
 الوزراء والنواب يرفضون أن يكونوا ضمن صفقة تبادل األسرى .11

أعلن وصفي كبها، وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني، أن حكومته تصر على            :  صالح النعامي  -غزة
ة تبـادل   اعطاء األولوية إلطالق سراح النساء واألسرى الذين قضوا فترات طويلة في السجن فـي أي صـفق                

وقال كبها الذي افرج عنه قبـل       . أسرى مع تل ابيب مقابل االفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شليط           
اربعة ايام من سجون اسرائيل، إن جميع وزراء الحكومة ونواب المجلس التشريعي ورؤساء المجالس البلديـة                

 يتم شملهم في أية صفقة تبادل أسـرى مقابـل   الذين اعتقلوا في اعقاب اسر الجندي شليط، يؤكدون رفضهم أن   
ويصرون على حقهم في اإلفراج عنهم جميعا فوراً، باعتبارهم معتقلين سياسيين، وال يوجد أي مبـرر                . شليط

وشدد كبها على أن الوزراء والنواب األسرى أجمعوا على ضرورة إعطاء األولوية لالفراج             . قانوني العتقالهم 
ين قضوا فترة طويلة في سجون االحتالل في أي صفقة تبادل أسرى بين اسـرائيل               عن األسيرات واألسرى الذ   

ويضيف كبها أنه بعد عدة أيام من اعتقاله تم تحويله إلى التحقيق في زنـازين سـجن أيلـون    . ودولة االحتالل 
ي حركة الرملة، برفقة فخري تركمان، وزير الشؤون االجتماعية، حيث وجهت له عدة تهم من بينها العضوية ف               

. المقاومة اإلسالمية حماس، والقبول بوظيفة في تنظيم إرهابي، والقيام بنشاطات مختلفة في إطار حركة حماس              
وأضاف أنه خالل اعتقاله تعرض لتحقيق قاسي، حيث تم إجباره على الجلوس على كرسي صـغير لـساعات                  

وأضاف أنه رفض هذه    . سباب واإلهانة له  طويلة والحرمان من النوم لفترات طويلة، ومحاولة توجيه الشتائم وال         
التهم، مشدداً على أنه يعمل كوزير في حكومة فلسطينية منتخبة، وأنه وزير تم اختطافه على خلفيـة مواقفـه                   

وأضاف لكننا تمكنا من فرض     . وأضاف أن المحققين قاموا باالستهزاء به وبزمالئه الوزراء والنواب        . السياسية
وأضاف أنه بعد سلسلة طويلة مـن الـضغوط         . رنا وزراء ونواب الشعب الفلسطيني    هيبة موقعنا عليهم باعتبا   

المتواصلة، شعر بإعياء شديد بسبب إصابته بمرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وحساسية عالية، والتهابات              
ى طلب  حادة في البول، األمر الذي أفقده التوازن خالل إحدى جوالت التحقيق معه، وهو ما اضطر المحققين إل                

  . طبيب السجن الذي نصح بوقف التحقيق معه نظرا لمرضه
  6/8/2006الشرق األوسط 

 
  عريقات يطالب بترك قضية جلعاد لـ أبو مازن  .12

على صعيد التحركات السياسية لمواجهة الوضع، قال صائب عريقات رئيس دائرة شـؤون المفاوضـات فـي                 
وت فلسطين، تعقيباً على إعالن محمد نزال عـضو         منظمة التحرير الفلسطينية أمس في تصريحات إلذاعة ص       

المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق الجمعة أن إسرائيل قبلت مبدئياً بإجراء صفقة تبادل أسرى لإلفـراج                 
وهذه القضية حساسة لذا فالحديث عنها يضرها وعلـيهم تركهـا           . عن هذا الجندي، ال علم لي بهذا الموضوع       

  .للرئيس والحكومة
  :لبيان والوكاالتغزة ـ ا

  6/8/2006البيان 
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    إجراءات لمحاربة ظاهرة إطالق الرصاص في الـمناسبات: محافظ جنين .13

أعلن قدورة موسى، محافظ جنين، امس، عن رزمة من اإلجراءات الهادفة الى وضع : جنين ــ محمد بالص
عقاب مقتل ثالثة مواطنين عن حـد لظاهرة إطالق الرصاص في األعراس والـمناسبات الخاصة، وذلك في أ

نظرا التساع ظاهرة "وجاء في القرار اإلداري  .طريق الخطأ خالل حفل زفاف في الـمدينة قبل يومين
استعمال السالح في الـمناسبات واألفراح وما ينتج عن هذه الظاهرة من خسائر وضحايا، وحفاظا على أمن 

لي بموجب القوانين واألنظمة الـمرعية، ومن أهمها الـمواطن وسالمته، وعمال بالصالحيات الـممنوحة 
الحفاظ على األمن العام وسالمة الـمواطنين، فإنني أقرر منع استخدام جميع أنواع األسلحة النارية في األفراح 

 ".والـمناسبات منعا باتا
 األمن العام، وطالب الـمحافظ جميع الجهات الـمعنية بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وذلك حفاظا على

مشيرا الى انه جرى تعميم هذا القرار على هيئات الحكم الـمحلي في الـمحافظة ليصار الى ابالغ 
 .الـمواطنين بمضمونه وتجنيدهم لصالح محاربة هذه الظاهرة

  6/8/2006األيام الفلسطينية 
  

   الحكومة ستصرف راتب شهر كامالً لجميع الـموظفين خالل أيام: وزير اإلعالم .14
أعلن يوسف رزقة وزير االعالم الفلسطيني والـمالية واالوقاف باالنابة امس، أن الحكومة : ا.ب.د-رام اهللا 

ستشرع خالل االيام القليلة الـمقبلة في صرف راتب شهر كامل لجميع موظفي السلطة الفلسطينية وذلك 
 .بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة

يتوقع صرف رواتب كاملة لـموظفي : "ن الفلسطينية لالنباء وقال رزقة في مقابلة خاصة مع وكالة رامتا
السلطة الفلسطينية خالل االيام القادمة وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة التي أفادتنا بأن وزارة الـمالية أعدت 

 ". كشوفا بأسماء الـموظفين بغرض صرف رواتب لهم
  6/8/2006األيام الفلسطينية  

  
   معتقلين في سجن أريحا 6نى قتل كتائب شهداء األقصى تتب .15

أعلنت كتائب شهداء األقصى الجناح العسكري لحركة فتح أمس مسؤوليتها عن قتل ستة معتقلين فـي سـجن                  
وقالت الكتائب في بيان وزع في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية قامـت الوحـدة               . أريحا المركزي الجمعة  

 العمالء وهم أبناء العميل الخائن عبد اهللا األسمر الـذي أعـدم             الخاصة التابعة لكتائب شهداء األقصى بتصفية     
  . بقرار ثوري في االنتفاضة األولى

 باغتيال الشيخ الشهيد علي فـرج والـشيخ         2005 يونيو   3وأكد البيانأن األربعة المذكورين قاموا يوم الجمعة        
ة قبالن، وأضاف الكتائب سـتطال      الشهيد حسام فرج وهم من قادة حركة فتح في عملية خائنة ومأجورة في بلد             

  . العمالء ولو كانوا في بروج مشيدة
تجدر اإلشارة، إلى أن المصادر األمنية الفلسطينية أكدت على أن أربعة من القتلى كانوا موقوفين في الـسجن                  

  ) يو بي اي. (بتهمة تصفية الشقيقين علي وحسام فرج هما من قيادات حركة فتح في سلفيت بالضفة الغربية
  6/8/206البيان 

  
   صهيونية قرب معبر المنطار شرق غزةجند ناقلةالمقاومة تهاجم  .16

ناقلة جند صهيونية باألسلحة الرشاشة، كمـا       ) 6/8(هاجمت ثالث أجنحة عسكرية فلسطينية صباح اليوم األحد         
مشترك وقال بالغ عسكري    ،  شرق مدينة غزة  ) كارني( في محيط معبر المنطار      RBGأطلقت باتجاهها قذيفة    
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لألجنحة الثالثة كتائب أبو علي مصطفى وســرايا القدس وكتائب األقصى أن هذه العملية تأتي في إطار الرد                 
المتواصل على مجازر ومذابح االحتالل الفاشي بحق أهلنا في رفح الصمود، والتي كان آخرهـا الجريمـة و                  

ستمرار استهداف البيوت والمنازل في قطـاع       المجزرة البشعة بحق المدنيين العزل في بلدة القاع، وردا على ا          
  .غزة الصامد 

  6/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   ميركافا  أسطورةتحطيم  .17
اعترفت إسرائيل والمحللون العسكريون ان مقاتلي حزب اهللا دمروا عملياً سمعة دبابات ميركافا التي توصـف                

  .كةبأنها مفخرة الجيش اإلسرائيلي وأنها قلعة برية متحر
وأوردت شبكة سي ان ان االخبارية االمريكية تقريرا اشارت فيه الى ان الصواريخ المضادة للمدرعات المعقدة                
تمثل افتك االسلحة التي يستخدمها مقاتلو حزب اهللا خالل المواجهات العسكرية مع القـوات اإلسـرائيلية فـي                  

آخر على أن إسـرائيل تواجـه قـوة جيـدة           ونقلت عن خبراء عسكريين قولهم ان السالح دليل         . جنوب لبنان 
وأكد جيش الحرب اإلسرائيلي الجمعة استخدام حزب اهللا صواريخ ميتيز ام الروسية بجانب امتالكـه                .التجهيز

  )أ.ن.ق. (صواريخ ميالن األوروبية الصنع
  6/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
  نانالف متظاهر في تل أبيب احتجاجاً على الهجوم االسرائيلي على لب .18

افاد شهود عيان ان نحو الف شخص تظاهروا مساء امس في تل ابيب احتجاجا على الهجوم الذي يشنه الجيش 
وتلبية لدعوة حركات من اليسار المتطرف، تجمع  .االسرائيلي على لبنان وللمطالبة بوقف فوري الطالق النار

افعين اعالما حمراء والفتات كتب متظاهرون يهود ومن عرب اسرائيل في ساحة رابين في وسط المدينة ر
 .عليها نعم للسالم ال للحرب

  6/8/2006المستقبل 
  

  خالفات داخل الحكومة األمنية حول توسيع العدوان  .19
اعلن ايهود اولمرت رئيس الوزراء االسرائيلي انه ال يستبعد سعي جيشه الغتيال االمين العام لـحزب اهللا 

ات بين الوزراء االعضاء في الحكومة االسرائيلية المصغرة للشؤون السيد حسن نصر اهللا، فيما سادت خالف
االمنية والسياسية حول توسيع العدوان على لبنان للوصول الى نهر الليطاني، واكد وزير البنى التحتية 
يه االسرائيلي الجنرال المتقاعد بنيامين بن اليعيزر ان اسرائيل لم تحسب ان لـحزب اهللا نفسا طويال كالذي يبد

 .امام القوات االسرائيلية في لبنان
وقال اولمرت فى مقابلة مع صحيفة فيلت ام تسونتاج االلمانية تنشرها اليوم ان قواعد السلوك الطبيعية الواجبة 
في نزاع مع عدو ال تنطبق على النزاع مع حزب اهللا، مضيفا ان نصراهللا ليس قائد دولة معترفا به وعليه اال 

   .عيم مشروعيتوقع ان يعامل كز
وافادت االذاعة االسرائيلية ان هناك خالفات بين الوزراء االعضاء في الحكومة االسرائيلية المصغرة للشؤون 

 كيلومترا في 20االمنية والسياسية حول توسيع عمليات الجيش في لبنان للوصول الى نهر الليطاني بعمق نحو 
 .جنوب لبنان

  6/8/2006المستقبل 
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 النار شرط مواصلة اإلحتالل حتى وصول القوات الدوليةلوقف : إسرائيل .20
أعلن ناطق بلسان الحكومة اإلسرائيلية، أمس، الموافقة على االقتراح بوقف النـار            :  الشرق األوسط  -تل أبيب 

مع حزب اهللا بشكل فوري ولكنه اشترط لذلك أن تواصل قواته احتاللها الحالي لبعض المناطق فـي الجنـوب                   
  . ألمر الذي يرفضه حزب اهللاوهو ا. اللبناني

وقال الناطق االسرائيلي بصراحة، ان شرطه هذا نابع من الخوف أن يستأنف حزب اهللا قـصفه الـصاروخي                  
وأكـد ان   . باتجاه اسرائيل وانه يريد أن تكون قواته في وضع مناسب للرد على هذه الصواريخ في تلك الحالة                

 الجوية والبرية ضد حزب اهللا من دون توقف حتى تحقق أهدافها            القوات االسرائيلية ستواصل عملياتها الحربية    
وتوقع أن تستمر هذه    . 1559السياسية بتقويض قوة حزب اهللا العسكرية وتطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم             

وجـاءت هـذه    . العمليات أياما طويلة وربما اسابيع، طالما ان حزب اهللا مصر على رفض الشرط االسرائيلي             
 االسرائيلية عشية وصول ديفيد ولش، مساعد وزيرة الخارجية األميركي، الى القدس قادمـا مـن                التصريحات

وقد عقب الناطق على تصريحات ولش بأنه يجب اعـادة          . لبنان، في مسعاه للتوصل الى تهدئة على نار هادئة        
 هـذه آراء مقبولـة لكـن     :الالجئين والنازحين اللبنانيين الى بيوتهم في الجنوب وفك الحصار على لبنان، فقال           

تحقيقها يتطلب وقفا الطالق النار، ومن غير الممكن التوصل الى وقف نار من دون أجندة سياسـية واضـحة                   
  . تغير بشكل حاد من المعادلة السياسية في لبنان

  6/8/2006الشرق األوسط 
  

   بوقف المجازر بحق اللبنانيينيطالبونأهالي شفا عمرو  .21
شارك مئات من أهالي مدينة شفا عمرو وعشرات الوفود العربية في األراضي  :شفا عمرو ـ حسن مواسي

 وعدد من أنصار السالم اليهود في إحياء الذكرى السنوية األولى لمجزرة شفا عمرو 48العربية المحتلة عام 
 وسقط  في مدينة شفا عمرو،2005) أغسطس(التي ارتكبها السفاح اليهودي عيدن نتان زادة في الرابع من آب 

 . ضحيتها أربعة شهداء
وبمشاركة مئات من الرجال والنساء والشبان والصبايا وعدد من أعضاء الكنيست وقادة المواطنين العرب 
انطلقت مسيرة في شارع الناصرة القديم داخل المدينة، تحت الرايات الفلسطينية كما رفعت أعالم لبنان وسوريا 

وردد المتظاهرون . األميركي على لبنان وفلسطين والتهديدات لسورياوشعارات تندد بالعدوان اإلسرائيلي ـ 
الشعارات الوطنية المنددة بمرتكب المجزرة وبعقلية المجازر اإلسرائيلية التي ال تتوقف وتمتد من شفا عمرو 

 .إلى قانا والقاع في لبنان، إلى رفح وبيت الهيا في غزة
   6/8/2006المستقبل 

 
  نازحا1345ًفي قطاع غزة و) يونيو (حزيراناً منذ  جريح1327و شهيداً 232 .22

واصلت قوات االحتالل االسرائيلي تماديها في إزهاق أرواح األبرياء من األطفال : رام اهللا ـ المستقبل
بلغ ) يونيو(وأشارت الوزارة الفلسطينية في بيان صدر عنها امس الى أن عدد الشهداء منذ حزيران . والنساء

استشهد ) يونيو(شهر حزيران :  شخصا، موزعين على النحو التالي1327 بلغ عدد الجرحى شهيداً، فيما 232
وطالبت الوزارة العالم بتحمل مسؤولياته، أمام .  موطنا177) يوليو( مواطنا، بينما استشهد في تموز 55

وة ومنع تواصل المجازر اإلسرائيلية، وأمام حصاره المواطنين وخاصة في محافظة رفح، وتهجيرهم بالق
وطالبت الوزارة المجتمع  .آخرين من الحركة داخل منازلهم وقطع التيار الكهربائي والمياه والغذاء عن األهالي

الدولي واألمم المتحدة وجمعيات حقوق اإلنسان والصليب األحمر الدولي بتحمل مسؤولياته حيال ما يجري في 
 .ياءفلسطين والضغط على االحتالل ليوقف عدوانه على األبر
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ان عدد الفلسطينيين المشردين الذين ) االونروا(وقالت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 عائلة فروا تحت 289فلسطينيا من ) 1345( تؤويهم االمم المتحدة في مدارسها شمال قطاع غزة وصل الى 

 . وطأة القصف االسرائيلي المستمر لمدن شمال القطاع
  6/8/2006قبلالمست

  
  يستطيع االنتصار على إرادة الشعوب لنالعدوان  :48 وفلسطيني .23

 مساء اول من امس الجمعة، 48عقد في الناصرة في األراضي العربية المحتلة عام : الناصرة ـ المستقبل
 من المؤتمر الشعبي لنصرة لبنان وفلسطين، الذي دعت إليه اللجنة الشعبية لنصرة لبنان، بمشاركة المئات

 . المواطنين وممثلي جميع التيارات السياسية والدينية في الوسط العربي
وتحدث فيه رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح الذي حذر من ان سياسة التهويد األميركية الصهيونية 

إلسالمي التي بدأت في فلسطين، تسعى لتهويد لبنان والعراق وافغانستان كمقدمة لتهويد الحاضر العربي وا
واضاف إن العدوان الحالي هو أعلى مراتب الوقاحة حيث يذبحون . وصوال إلى مشروع الشرق األوسط الجديد

 . األطفال والنساء ويبتسمون مدعين أنهم ال يستهدفون المدنيين، أنهم قتلة مجرمون إرهابيون وقحون
اإلسرائيلي بيانا يحمل إسرائيل ما يحدث وأصدرت الهيئة الشعبية لمناصرة الشعب اللبناني في تصديه للعدوان 

في لبنان، اكدت فيه إن هذا العدوان هو عدوان استعماري إسرائيلي ـ أميركي، ويحظى بدعم معيب من 
روسيا ومن المجلس األوروبي المنافق، وبتأييد مذل من بعض األنظمة العربية ومن بعض المثقفين المرتزقة 

 .لمتحدةفيها، وبصمت مريب من هيئة األمم ا
  6/8/2006المستقبل 

  
  رايس تناقش مع أبوالغيط األفكار في قرارين لمجلس األمن   .24

تلقى وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أمس اتصاالً هاتفياً من نظيرته األمريكية كوندوليزا رايس، تناول               
  .تطورات األوضاع في لبنان، والحاجة إلى وقف العمليات العسكرية

ان في االتصال الذي جرى الليلة قبل الماضية األفكار األمريكية الفرنسية حول إصدار مجلـس               وناقش الوزير 
األمن الدولي قرارين، يدعو أولهما إلى وقف العمليات العسكرية وما يصاحبه من عناصر التـسوية الـسياسية                 

يتم نشرها في الجنوب اللبنـاني      لألزمة اللبنانية الحالية، ثم قرار آخر الحقاً حول تشكيل قوة متعددة الجنسيات،             
  .للعمل على حفظ السالم في منطقة الحدود

وقال المتحدث الصحافي لوزارة الخارجية المصرية عالء الحديدي إن أبوالغيط أكد في حديثـه مـع الـوزيرة     
نان األمريكية على الموقف المصري ضرورة أن تتضمن التسوية السياسية آليات تعالج المشكالت العالقة بين لب              

وإسرائيل، مثل استعادة مزارع شبعا وتبادل األسرى وحول موضوع القوة متعددة الجنـسيات، شـدد الـوزير       
المصري على أهمية أن يحدد التفويض الصادر بشأنها من األمم المتحدة طبيعة مهام هذه القوة ودورها كقـوة                  

  )ا.ن.ق. (حفظ سالم، ترفع علم األمم المتحدة
  6/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
   ألف لبناني يقيمون في األردن والحكومة تقدم التسهيالت15 .25

وجدت آالف األسر اللبنانية في العاصمة األردنية مالذاً آمناً لإلقامة الموقتة، وإلى : عمان ـ خليل رضوان
السكنية حين توقف العدوان اإلسرائيلي على لبنان، بعد أن طال القصف اإلسرائيلي المدنيين اآلمنين واألحياء 

وقد دعت مؤسسات مجتمع مدني أردنية المواطنين الى نصرة المهجرين . في مختلف المناطق اللبنانية
 .واستضافتهم في بيوتهم كضيوف حتى انتهاء العدوان اإلسرائيلي الهمجي على الشعب اللبناني
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ي األردنية ويقيمون في وكانت الحكومة األردنية أعلنت أن عدد المواطنين اللبنانيين الذين دخلوا األراض
 ألف مواطن لبناني، معظمهم من العائالت التي اضطرت الى مغادرة لبنان تحت 15األردن حالياً بلغ نحو 

تهديد الغارات الجوية والقصف المدفعي اإلرهابي اإلسرائيلي للبنان، لكن مصادر غير رسمية تحدثت عن 
  .نب منذ بدء العدوان على لبناندخول عشرات اآلالف من اللبنانيين والقادمين األجا

  6/8/2006المستقبل 
 

  بقاء سفيري الكيان في عمان والقاهرة مخجل  : العمل اإلسالمي .26
رحب اإلسالميون في األردن أمس بقرار فنزويال سحب سفيرها من تل أبيب، احتجاجاً على استمرار الحـرب                 

  . والقاهرة مخجلعلى لبنان، واعتبروا أن بقاء سفيري إسرائيل في كل من عمان 
وأوضح منصور الذي يترأس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع أن الخطوة الفنزويلية تـدل                
على مدى الهوان الذي وصل إليه النظام الرسمي العربي الذي تحجرت لديه معاني األخوة، فما عاد يعير وزناً                  

عرب أوطاني، وتدل أيضاً على أن القيادة التاريخية المتميزة لفنزويال          للمبادئ التي طالما تغنى بها، مثل بالد ال       
والمستندة إلى المبادئ اإلنسانية السامية قد هزها استمرار المجازر الـصهيونية بحـق الـشعبين الفلـسطيني                 

  )آي.بي.يو.                                          (واللبناني
  6/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
  ؤتمر القومي العربي يدعو إلفشال الشرق األوسط الكبير  الم .27

أكد البيان الصادر عن اجتماع المؤتمر القومي العربي الذي عقد في بيروت بحضور عـدد                : الخليج -بيروت  
من اعضائه من لبنان والوطن العربي في بيان تاله الرئيس سليم الحص، تضامنه مع النازحين وتأييده المطلق                 

  .للمقاومة
 صـهيوني   - ان العدوان على لبنان وفلسطين والعراق هو جزء من مخطط أمريكـي             المؤتمر اكدت قررات و

يستهدف السيطرة على المنطقة وتفتيتها وتفكيك مجتمعاتها، وسلب مواردها وتمكين العدو الصهيوني من فرض              
  .شروطه، والرد يكون بوحدة المقاومة في هذه األقطار وعلى مستوى األمة

لحكومات العربية باستعمال سالح النفط لوقف العدوان على لبنان وفلسطين، وحث الدول العربية التي               ا توطالب
تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل على قطع هذه العالقات فوراً وتنظيم تحركات وتظاهرات شعبية وتعزيـز                

ع األمريكية، ودعم المقاومـة     الوحدة في كل مجتمع عربي إلفشال مشروع الشرق األوسط الكبير ومقاطعة السل           
  .في فلسطين ولبنان والعراق، وتنظيم حمالت دعم وإعانة ألطفال لبنان وأبنائه النازحين

  6/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  حزب اهللا ليس تحت إمرتنا  : دبلوماسي إيراني .28
دامية في لبنان، في     سفير إيران في فرنسا علي أهاني إلى وقف إطالق نار فوري ووقف عمليات القصف ال               دعا

عالقاتنا مع حزب اهللا لطالما كانت عالقات عاطفية        : وقال أهاني  .مقابلة نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية أمس     
  .وروحية، انه ليس بإمرة إيران

إن هذا من ضمن االتهامات األمريكية، وحزب اهللا يملك         : وسئل عن الدعم العسكري اإليراني لحزب اهللا، فقال       
  .للحصول على ما يحتاج إليهقنوات عدة 

وأضاف السفير الذي قدم أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي جاك شيراك في الشهر الماضي ال نرغب إطالقاً في                 
سيناريو عسكري على المستوى اإلقليمي، ان تقديم الدعم لحزب اهللا ال يعني أن فـي وسـع اإلسـرائيليين أن                    
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وإذا أرادت إسرائيل إثارة حرب عالمية ثالثة، دعونا نـرى ان           . نيسمحوا ألنفسهم بالتحرك ضد سوريا أو إيرا      
  .كان األمريكيون سيسمحون لها بذلك

إن تصريحات  . ورأى الدبلوماسي أن إيران وفرنسا تملكان اإلمكانات الضرورية إلجراء مشاورات حول لبنان           
  )ب.ف.أ. (الرئيس شيراك تشكل نقطة انطالق جيدة

  6/8/2006الخليج اإلماراتية 
                                                 

  شكوك سورية حول مشروع القرار الفرنسي   .29
قالت مصادر سورية مطلعة إن دمشق تؤكد في اتصاالتها الدبلوماسية أنها ال يمكن أن         :دمشق  يوسف كركوتي   

من حرب أشـمل تخوضـها      تكون محايدة في الحرب اإلسرائيلية المفتوحة على لبنان، كون هذه الحرب حلقة             
إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية ضد الشعوب العربية، وتندرج في إطار المبدأ األساسي الذي تعمل بهديه               
إدارة المحافظين الجدد في واشنطن والمسمى بالفوضى الخالقة والتي تسعى من خاللها عبـر الحـروب إلـى         

ة والنهب األمريكي المنظم لخيرات ومقدرات البلدان العربيـة         إعادة فك وتركيب المنطقة وفقاً لمخططات الهيمن      
واإلسالمية، ولبنان يمثل عمقاً أمنياً وسياسياً لسوريا كما تمثـل سـوريا للبنـان العمـق الـسياسي واألمنـي                    

  .واالستراتيجي
وحول مشروع القرار الفرنسي المقدم لمجلس األمن الدولي كشفت المصادر عن أن دمشق أبـدت مجموعـة                 

حفظات عليه لخشيتها من أن تؤدي مجموعة التعديالت األمريكية والبريطانية على نص المشروع إلى تبديـد                ت
النقاط اإليجابية القليلة التي اشتمل عليها، حيث تصر واشنطن على إعادة ترتيب األولويات في نص المـشروع             

نية قبل اإلعالن عما يسميه مشروع القرار       الفرنسي بتقديمها شرط االتفاق السياسي بين إسرائيل والحكومة اللبنا        
الفرنسي وقف األعمال العدوانية، كما أن مشروع القرار الفرنسي ال يحمل إسرائيل أية مسؤولية عن تـدميرها                 

  .للبنية التحتية اللبنانية والمجازر الفظيعة التي ارتكبت بحق المدنيين اللبنانيين األبرياء
ألمم المتحدة في وضع حد للحرب اإلسرائيلية يجب أن ينص أوالً علـى             وترى دمشق أن نجاح أي قرار من ا       

وقف فوري إلطالق النار وانسحاب القوات اإلسرائيلية إلى ما وراء الخط األزرق قبل الحديث عـن اتفاقيـات               
سياسية، ويجب أال تعطي أية اتفاقيات سياسية إلسرائيل مكاسب فشلت في تحقيقها من خالل المجازر والتدمير                

  .الشامل للبنان
  6/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  متطوعون ضد إسرائيل يستعرضون مهاراتهم القتالية في اندونيسيا .30

افاد شهود وتقارير تلفزيونية ان نحو مئتي رجل يضعون اقنعة سوداء اعلنوا استعدادهم لبذل ارواحهم في 
 فنون القتال في القطاع االندونيسي من اعمال ضد اسرائيل في جميع انحاء العالم استعرضوا مهاراتهم في

وقال رئيس حركة الشباب المسلم في اسيان صعيب ديدو امس انهم ضمن مجموعات  .جزيرة بورنيو امس
راضي الفلسطينية يجري تدريبها لتنفيذ تفجيرات انتحارية انتقاما من الهجمات العسكرية االسرائيلية على اال

واضاف سننتظر اربعة ايام واذا استمر العدوان خالل هذه الفترة سيتحركون مشيرا الى الرجال الذين . ولبنان
 .يتدربون في بوتياناك عاصمة اقليم كاليمانتان الغربي في جزيرة بورنيو

 اندونيسيين يمولون هذه ونقلت وكالة رويترز عنه في تصريح عن طريق الهاتف من بونتياناك أن رجال اعمال
 من اندونيسيا والفلبين 217وتابع أن أكثر من ثالثة االف شخص سجلوا اسماءهم وانه تم بالفعل ايفاد . االنشطة

وقال ديدو انهم قد يستهدفون دوال غربية مثل الواليات المتحدة وبريطانيا الى  .وماليزيا وسنغافورة الى الخارج
 .تها السرائيلجانب مؤسسات مالم توقف مساند

  6/8/2006المستقبل 
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  سقطت في المستنقع   إسرائيل : أمين هويدي .31

اعتبر رئيس االستخبارات العامة المصرية األسبق أمين هويدي أن استمرار المقاومة اللبنانية في الصمود ضد               
مثلمـا سـقطت    الجيش اإلسرائيلي يعد انتصارا لها، مشيرا إلى أن إسرائيل فوجئت بأنها سقطت في المستنقع               

  . الواليات المتحدة في المستنقع العراقي واألفغاني
وأوضح هويدي، في مقابلة مع صحيفة الوفد المصرية نشرتها أمس، أنه ال قيمـة الحـتالل األرض، بـل إن                    
احتالل األرض بواسطة الجيش فرصة ذهبية الستمرار الهجوم عليه، وتقطيع خطوط مواصالته وزيادة أعبائه،              

وأعرب هويدي عـن اعتقـاده أن مـا    . أن استمرار المقاومة اللبنانية في الصمود يعد انتصارا لها مشددا على   
يحدث هو نقطة تحول خطيرة في هذا الصراع، الن إسرائيل اليوم كانت تظن أنها ستنهي المسألة في سـاعات                   

  ) د ب أ. (أو أيام، ولكنها فوجئت بأنها سقطت في المستنقع 
  6/8/206السفير 

  
  ا ودول أخرى تحذر الوزراء من تغطية نزع سالح حزب اهللا؟  سوري .32

ذكرت مصادر عربية في القاهرة ل القبس ان الساعات االخيرة مـن االتـصاالت العربيـة                 : القبس -القاهرة  
للتحضير لمؤتمر وزراء الخارجية االستثنائي في بيروت شهدت خالفات حول اهداف االجتماع وعما اذا كـان                

واوضحت  .د اللبنانيين او توفير غطاء عربي الي مشروع قرار دولي بشأن الحرب الحالية            يستهدف دعم صمو  
ان بعض العواصم العربية، ومنها دمشق، ابدت تحفظا على االجتماع، خاصة انه تم االعالن انه يستهدف دعم                 

نية على بعض هـذه     النقاط السبع التي تبنتها حكومة فؤاد السنيورة، رغم وجود اعتراض مع بعض القوى اللبنا             
  .النقاط منها حزب اهللا، خاصة ما يتعلق بمزارع شبعا وبسط سيطرة الدولة على الجنوب

واوضحت المصادر ان حزب اهللا ابلغ اطرافا عربية فاعلة ان الحديث عن نزع سالح الحزب ونـشر قـوات                   
ي شـروط   أ، وان الحزب لن يقبل ب     دولية يمثل انتهاكا لتضحيات اللبنانيين منذ بدء الحرب العدوانية االسرائيلية         

  .او قرارات تغفل التضحيات التي قدمت خالل االسابيع الماضية
من جانبه، نفى االمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير احمد بن حلي ما تردد عن ان طـائرات وزراء                   

لطائرات تهـبط فـي     الخارجية تحصل على اذن مسبق من اسرائيل قبل هبوطها في مطار بيروت، وقال ان ا              
  .الممرات الخاصة التي جرى تأمينها للمساعدات االنسانية

  6/8/2006القبس الكويتية 
  

   عالماً يؤكدون دعم المقاومة ويدعون إلى مقاطعة إسرائيل  170 .33
 عالما من علماء األمة اإلسالمية، في بيان صحافي أصـدروه أمـس   170أكد نحو   :الرياض  عبدالنبي شاهين   

مطلق للشعبين اللبناني والفلسطيني في تصديهما للعدوان االسرائيلي ومقاومتهما لالحتالل، مطـالبين            تأييدهم ال 
  .جميع الدول العربية واإلسالمية بمقاطعة إسرائيل سياسيا واقتصاديا والتخلي عن أوهام السالم معها

ربية الى الوقوف مـع اخـوانهم       ودعا العلماء في بيانهم  الذي تلقت الخليج نسخة منه الشعوب االسالمية والع            
الفلسطينيين واللبنانيين ونصرتهم ماديا ومعنويا، كما طالبوا جميع طوائف األمة االسالمية بتوحيد جهودها ونبذ              

  .أسباب الفرقة واالختالف وإطفاء نار الفتنة الطائفية ورصد كل الجهود في مواجهة العدو المشترك
سلمين كبار من كل الدول االسالمية جميع الدول العربيـة واإلسـالمية            وناشد البيان الذي حمل توقيع علماء م      

بمقاطعة الدولة العبرية سياسيا واقتصاديا والتخلي عن أوهام السالم معها، كما طـالبوا الحكومـات العربيـة                 
لـب  نطا: واإلسالمية بالتبرؤ من أي عالقات سياسية أو اقتصادية معلنة أو خفية مع العدو اإلسرائيلي، وقـال               
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بالتخلي نهائيا عن أوهام السالم معه التي لم تجن أمتنا منها غير القتل والدمار والعـار والفرقـة واالخـتالف                    
  .والذل

خذوا علـى أيـدي     : ووجه البيان كلمة إلى من سماهم عقالء اليهود في العالم وأحرار الشعب األمريكي بالقول             
 خرافات دينية، أو مصالح مالية استغاللية أو طموحات         سفهائكم وال تدعوهم يدمرون مستقبل البشرية من أجل       

  .انتخابية سياسية
في ميادين المواجهة مع العدو فإن الشريعة الغراء والمصالح الكبرى تحـرم علينـا أي خـالف                 : وقال البيان 

  .واختالف يؤدي لتفرق الكلمة والتمكين للعدو
  6/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
  ل على تنازالت من لبنان  ال أحد يسعى للحصو: موسى .34

أكد موسى في تصريحات له قبيل مغادرته القاهرة ان العالم العربي كله تحـرك فـي                :  سنية محمود  -القاهرة  
اتجاه واحد هو دعم صمود لبنان ورفض العدوان االسرائيلي، مشيرا الى ان جولته تأتي في اطـار التـشاور                   

ي، ونفى ان تكون زيارته الى لبنان او الزيارات التي قـام بهـا              العربي المستمر لدعم ومساندة الصمود اللبنان     
مسؤولون عرب الى بيروت في الفترة الماضية هدفت الى انتزاع اي تنازالت من جانب اللبنانيين، وقال لـيس                  

  .تنازالت لمنِِ ولمصلحة من؟: واردا الحصول على تنازالت وتساءل
  6/8/2006القبس الكويتية 

  
  على أولوية وقف فوري إلطالق النار في لبنانغل والمعلم متفقان .35

اتفق وزيرا الخارجية السوري وليد المعلم والتركي عبد اهللا غل على اولوية اعـالن              :  الشرق االوسط  -دمشق
وقف فوري الطالق النار في لبنان، حسبما ذكرت صحيفة تشرين السورية الرسمية امس التي نقلت عن المعلم                 

وقالت تشرين ان المعلم وغول اتفقا في اتصال        .  اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان     تأكيده ضرورة الضغط على   
هاتفي ليل اول من امس على اولوية تحقيق وقف فوري الطالق النار في لبنان وانسحاب القوات االسـرائيلية                  

واضـافت ان   . الى ما وراء الخط االزرق خط الحدود الذي رسمته االمم المتحدة ليفصل بين اسرائيل ولبنـان               
وزيري الخارجية الذين بحثا في اتصالهما في الوضع المتدهور في لبنان جراء استمرار العدوان االسـرائيلي                
الوحشي على الشعب اللبناني واالستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية، شددا على ضرورة تضافر المجتمع              

  . الدولي للتوصل الى وقف فوري الطالق النار
  6/8/2006ألوسط الشرق ا

  
  حزبا مصريا يقيمون دعوى قضائية ضد أولمرت أمام المحكمة الجنائية الدولية11 .36

 حزباً سياسياً معارضاً في مصر رفع دعوى قضائية عاجلة أمام المحكمة 11قرر : القاهرة ـ مجدي عبد العال 
 مجزرة قانا الثانية فـي جنـوب        الجنائية الدولية ضد رئيس الحكومة اإلسرائيلية أيهود أولمرت لمسؤوليته عن         

وقال أحمد الفضالي رئيس حزب السالم الديمقراطي أنه حمل تفويضاً مـن رؤسـاء              . لبنان االسبوع الماضي  
وأكد الفضالي أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بمحاسـبة         . األحزاب وتوكيالت رسمية منهم برفع الدعوى     

 يرتكبها في المنطقة والتي تخالف كافة األعـراف والقـوانين           أولمرت على تلك المجزرة وجرائم الحرب التي      
   . ومواثيق األمم المتحدة التي تؤكد بالدرجة األولى على حفظ السلم واألمن الدوليين

وأشار إلى أن عريضة الدعوى تضمنت أيضاً سجالً كامالً لوقائع انتهاكات القوات اإلسرائيلية ضـد الـشعبين                 
  ية االجتياح غير المبررة لألراضي اللبنانية، واستباحة سفك الدماء بمعاونة واضحة اللبناني والفلسطيني وعمل
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  .وبمؤامرة مفضوحة مع الرئيس األميركي .37
  6/8/2006الشرق األوسط 

  
  نقل أسلحة اإلبادة األمريكية لـ إسرائيل  بريطانيتين لأكبر قاعدتين  .38

ة تهاجم موقف رئيس الوزراء البريطـاني        نواب من حزب العمال على عريض      110وقع   : عمر حنين  -لندن  
  .توني بلير من األزمة اللبنانية، وطالبوا بالوقف الفوري إلطالق النار

ويقول المراقبون إن حجم التمرد من قيادات حزب العمال الحاكم ونوابه جاء بمثابة صدمة لبلير الـذي حـاول      
 قرار مجلس األمن المرتقب لوقف إطالق       امتصاص الغضب بإعالنه تأجيل عطلته لمواصلة العمل على إصدار        

  .النار
ويوضح المعلقـون   . وقد شاركت شخصيات نيابية بارزة في التوقيع على العريضة من بينهم نواب مخضرمون            

أن هذا العدد الكبير من النواب المعارضين لبلير سيكون كافياً لخسارة رئيس الوزراء أي تصويت في مجلـس                  
وبذلك فإن بلير يكون قد خسر دعم ثلث النـواب          . لون األغلبية البرلمانية للعمال   العموم على الحرب ألنهم يشك    

  .العماليين في البرلمان بالنسبة لهذه األزمة
وكشفت تقارير جديدة في لندن أن قاعدتين جويتين بريطانيتين في إنجلترا يتم اآلن استخدامهما لنقـل القنابـل                  

وقالت صحيفة ديلي ميرور العمالية إن طـائرات أمريكيـة   .  اللبنانيين الذكية البالغة الخطورة إلى إسرائيل لقتل     
تستخدم قاعدة ميلد بنهول في منطقة ايست إنجليا وليكنهيث في منطقة سفولك لنقل هـذه األسـلحة، والـذخائر                   

  .األمريكية إلى إسرائيل، وبعد ذلك تستخدمها الطائرات الحربية اإلسرائيلية في هجماتها على لبنان
  6/8/2006ج اإلماراتية الخلي

  
  موفد ألماني في بيروت يمهد لمفاوضات األسرى .39

كشف مصدر ديبلوماسي أوروبي ان موفداً ألمانياً موجود في بيروت منذ أكثر من عشرة أيام في مهمة خاصة 
 .تتعلق بالتحضير للوساطة التي ستقوم بها حكومته بين حزب اهللا واسرائيل التمام عملية تبادل األسرى

أكد المصدر الديبلوماسي لـ الحياة أن الموفد األلماني عقد لقاءات عدة وأجرى اتصاالت غير مباشرة في و
اطار تحضير ملف التبادل، نافياً أن يكون عقد حتى اآلن أي اجتماع مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري أو 

 .مسؤولين في حزب اهللا
  6/8/2006الحياة 

 
  تجميد العمليات ول.. من المزارع رفض اسرائيل االنسحاب : ولش .40

 أكدت مصادر نيابية بارزة أن المحادثات التي أجراها أمس مساعد وزيـرة الخارجيـة               : محمد شقير  –بيروت  
األميركية ديفيد ولش في بيروت مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة حققـت بعـض                  

ل في إمكان التوصل الى وقف إطالق النار في اليـومين األولـين مـن               التقدم لكن ال شيء نهائياً يدعو للتفاؤ      
األسبوع المقبل طالما ان إسرائيل ترفض االنسحاب من مزارع شبعا وتسليمها لألمم المتحدة لمرحلة أولى قبل                

 .  إعادتها الى السيادة اللبنانية
رة الى بيروت تصوراً أولياً إلنهـاء       وقالت مصادر نيابية وأخرى وزارية لـ الحياة أن ولش حمل معه هذه الم            

النزاع في لبنان يقوم على مرحلتين خالفاً للتصور الذي كانت حملته رايس وينطلق من ضرورة أن يأتي الحل                  
وأضافت المصادر أن بري اعترض بشدة على االقتـراح الخـاص بالحـل علـى                ...شامالً في رزمة واحدة   

وقف العمليات الحربية والعسكرية لمدة أسـبوع، ريثمـا يـتم           مرحلتين خصوصاً ان المرحلة األولى تقضي ب      
وعزت المصادر معارضة بري الى ان مثل هذا االقتـراح           ...التحضير للمرحلة الثانية في سياق الحل الشامل      
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يعني بقاء الوضع العسكري على حاله من دون حصول معارك في ظل بقاء حزب اهللا واسرائيل على سالحهما                  
 .ل سيترتب عليه توتر عسكري من شأنه أن يعيد الوضع الى نقطة الصفروبالتالي أي اشكا

  6/8/2006الحياة 
  

  بعد تدميره  ..وولش يطلق وعوداً أمريكية بدعم لبنان .41
أطلق مساعد وزيرة الخارجية األمريكية لشؤون الشرق األوسط ديفيد وولش فـي بيـروت              :  الخليج -بيروت  

، وقال إن الواليات المتحدة ملتزمة بذلك، ومصممة على وضع حـد            أمس وعودا جديدة بمساعدة لبنان ودعمه     
نهائي للعنف، حسب قوله في تصريح أدلى به عقب لقاءين عقدهما مع رئيسي مجلـسي النـواب نبيـه بـري      
والوزراء فؤاد السنيورة، وذلك في الزيارة التي قام بها أمس للعاصمة اللبنانية بهدف إجراء مشاورات بـشأن                 

ألمن الدولي المرتقب فيما يتعلق بلبنان، وأفيد أن مباحثاته مع بري تطرقت إلى كـل التفاصـيل                 قرار مجلس ا  
الخاصة بالحلول المطروحة في مجلس األمن الدولي لوقف الحرب، وقد تظاهر المئـات أمـام مقـر رئاسـة                   

  .  الحكومة احتجاجا على زيارته
 للعدوان اإلسرائيلي على لبنان، قال وولـش إن         وفي محاولة المتصاص الغضب الواسع من اإلسناد األمريكي       

الرئيس جورج بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس مصممان على دعم لبنان وكذلك الشعب األمريكـي،               
  .وأضاف أن العالقة بين بلدينا تستند إلى احترام متبادل ومصالح مشتركة بين بلدين ديمقراطيين

ن مع استمرار التصعيد العدواني العسكري اإلسرائيلي، قـال المـسؤول           وفي إشارة منه إلى تعقد الحل في لبنا       
  .األمريكي إن التحديات التي نواجهها اليوم أصعب بكثير مما كنا نتصور منذ أسابيع

وشدد وولش على ضرورة عودة النازحين عن جنوب لبنان الذين يقارب عددهم المليون نسمة، وقال يجب أن                 
هربا من العنف من العودة إلى قراهم وبلداتهم في أسرع وقت ممكن، وأطفال لبنـان               يتمكن الذين تركوا بيوتهم     

  .يجب أن يعودوا إلى مدارسهم ولطالما كان لبنان منارة الشرق األوسط
  6/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  >  حزب اهللا <ضدسفر الحوالي يفتي  .42

، فيما انتقد   >حزب الشيطان <مس، معتبرا انه     هاجم الشيخ السعودي سفر الحوالي، حزب اهللا، أ        :اب، يو بي آي   
وأصدر الحوالي فتـوى   . مشددا على أن العالم ال يحترم إال األقوياء> حكوماتنا الضعيفة<الشيخ سلمان العودة   

وتـأتي   . >عدم الصالة لحـزب اهللا    <، داعيا أتباعه إلى     >حزب الشيطان <اعتبر فيها أن حزب اهللا هو        دينية،
ال <توى مماثلة أطلقها الشيخ عبد اهللا بن جبرين، منذ حوالى األسبوعين، معتبرا فيها انـه                فتوى الحوالي بعد ف   

لكـن  . >، وال يجب على احد أن يتبعه أو يصلي من اجل أن ينتـصر             )حزب اهللا (يجوز دعم حزب الروافض     
  . احدى وكاالت االنباء االجنبية ذكرت قبل يومين ان الفتوى المنسوبة الى بن جبرين قديمة

 6/8/2006السفير 
  

   وسياساتها الغبية الذكيةقنابل أميركا  .43
 عادل مالك

 هل من مجال لكالم في زمن الحرب كتلك الهجمة اإلسرائيلية الشرسة على لبنان؟
وبقطع النظر عن المشهدية الكارثية اللبنانية فكما على الجندي أن يقاتل وعلى المقاوم أن يقاوم، كذلك على 

 يقاوم بقلمه وخاصة عندما يتعلق األمر بمصير الوطن والصراع المصيري بين الحق الكاتب أن يكتب وأن
ومع كل الضغوط التي تتحكم . والباطل وبين الخير والشر ضمن صراع على الوجود كما هو على الحدود

مييز بين بواقع التعاطي مع الوضع القائم بكل حواسنا ال يمكن أن نفقد رؤية ما يجري بعيداً عن العقل وحس الت
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ولعلها مشاركة متواضعة لإلضاءة على كل ما يجري من حولنا في ظروف مصيرية في . الخطأ والصواب
 .إنطالقاً من الوطن الصغير؛ ومحاولة الستشراف اآلتي. زمن التغييرات والتحوالت الجذرية في المنطقة

 المرة حرب لبنان من أجل فإذا كانت الحروب األخرى هي حروب اآلخرين على أرض لبنان فهل تكون هذه
اآلخرين ؟ أي أن هناك من سيقطف الثمار عندما تنضج وتحرم على أبناء الوطن فيما تذهب المكاسب إلى 

 !بعض األطراف االقليمية والدولية 
فالحرب اإلسرائيلية على لبنان هي بوضوح تام لم يعد يقبل االلتباس حرب أميركية ولعلها تندرج ضمن أحد 

حلة أو ما أطلق عليه الفوضى الخالقة أحد ابتكارات أصحاب الطروحات والتوجهات األميركية عناوين المر
 .التي قلبت المنطقة رأساً على عقب والتي يمكن أن تنقلب بشكل معكوس

انها نتائج خريطة طريق للفشل األميركي من أفغانستان عندما حاول الرئيس جورج دبليو بوش اقناع العالم بأن 
 . المنطقة سيبدأ من كابولتغيير وجه

وعندما لم يحدث ذلك قام بغزو العراق تحت ذريعة البحث عن أسلحة الدمار الشامل، وعندما لم يتم العثور 
على أي شيء قلب العراق رأساً على عقب، وأدخله وأدخل نفسه مع أناس كثر في دوامة أدت إلى غرق 

قد جاب العالم طوالً وعرضاً، وهو يدلل على الشعار الجديد األحالم األميركية في مستنقع األوحال، بعدما كان 
 .والقائل بأن دمقرطة المنطقة ستخرج من العراق

 آذار 14وبعد الفشل في العراق كان التحول نحو لبنان منذ أن وضعت النظرية البوشية يدها على ظاهرة 
 .االرز وأطلقت عليها تسمية حركية في ما عرف بـ انتفاضة 2005العام ) مارس(

ومنذ ذلك التاريخ وحتى بداية العدوان اإلسرائيلي لم يكن يمضي يوم إال وإسم لبنان على شفاه الرئيس 
وجاء من يردد مدافعاً . وتساءلنا في حينه ما إذا كنا نخشى من تعاظم هذا االهتمام أم نخشى عليه. األميركي

 .اً اتهامات األخذ بنظرية المؤامرةعن حماس الرئيس بوش للدفاع عن سيادة لبنان واستقالله مطلق
وعندما قام الرئيس فؤاد السنيورة بزيارته الشهيرة إلى واشنطن وقضى مدة ساعتين مع سيد البيت األبيض 

لبنان منارة الشرق ومنه ستنطلق الديموقراطية إلى كل أرجاء العالم : ربت بوش على كتف السنيورة قائالً
بنانية إلى الوعود الوردية على أن تشكل هذه الوعود زخماً جديداً إلنجاح واطمأن رئيس الحكومة الل. العربي

 .الحكومة في عملها وتحمل المسؤوليات الوطنية الستعادة لملمة الصف الوطني
وها هي الوكيلة الحصرية المعتمدة . ولكن عندما حان وقت االختيار بين لبنان وإسرائيل، كان خياره واضحاً

 خلق اهللا وعلى حزب اهللا في لبنان وتدمر مرافق ومعالم الوطن تحت المظلة األميركية تقوم بهذه الحرب على
 .الواقية

لم : وماذا عن وقف اطالق النار في حرب إسرائيل على لبنان ؟ كان جوابه: وعندما كان الرئيس بوش يسأل
 .يحن الوقت المناسب بعد لذلك

 .ال من يعاقب أو يحاسبوتبخرت كل الوعود التي قطعها بوش بحماية لبنان و
أن الحرب التي تكشفت : وحول مجمل مجريات األحداث في لبنان والمنطقة كتبت غيل كيبل في مجلة نيوزويك

فبالنسبة إلى إسرائيل والفلسطينيين فإن هذه الحقبة . فصولها في الشرق األوسط اآلن ترسم معالم حقبة جديدة
وبالنسبة إلسرائيل وحزب اهللا فإن ذلك سيكون بداية . ينهماستشمل نهاية ألي احتمال للتوصل إلى سالم ب

وبالنسبة إلى لبنان المولود من جديد بقيادة حكومة ميالة للغرب انبعثت العام الماضي . الصراع من أجل البقاء
أما بالنسبة إلى . من رحم ثورة االرز المعادية لسورية فانها ستكون خسارة تفوق كل التوقعات والحسابات

 .اليات المتحدة فإنها ستكون الشهقة األخيرة لحلم ساذج بصورة كليةالو
وبانتظار ما ستؤول إليه الحرب اإلسرائيلية على لبنان يمكن التركيز على مجموعة من النقاط األساسية 

 .المرتبطة بما يجري وبما هو آت



 

 23

ت تعد لحربها ضد لبنان، والموعد وفق معلومات األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصراهللا أن إسرائيل كان• 
لكن أسر الجنديين جعل إسرائيل تغير الموعد وتقوم على الطريقة ) سبتمبر(المقرر حدد في شهر أيلول 
). يوليو( تموز 12وبدأ العدوان صبيحة . أميركية النهج واألسلوب والتسلح: األميركية بشن حرب استباقية

حقدها وغضبها على لبنان فدمرت ما دمرت من البنى التحتية والفوقية وركزت اآللة العسكرية اإلسرائيلية جام 
وما بينهما والتدمير من الجو ال يحتاج إلى الكثير من العبقرية مع التكنولوجيا الحديثة، لكن من المبادئ 

أت لذا عندما بد. المعروفة في العلم العسكري أن غارات الطائرات مهما تكثفت فليس بامكانها حسم المعركة
المواجهات البرية فوجئت القوات اإلسرائيلية بقوة وصالبة مقاتلي حزب اهللا الذين أوقعوا بالعدو العديد من 

 .الخسائر المتنوعة بين قتل جنود وجرح آخرين
إذاً كانت الحرب البرية نقطة التحول في المواجهة بين قوات الغزو اإلسرائيلية، فتزايدت الخسائر في الرجال • 

 .األمر الذي أثار ضجة وتملمالً في أوساط الرأي العام اإلسرائيلي الذي اتهم حكامه بالخداعوالعتاد 
 حيث تجمع الهاربون من القنابل 2 –أما نقطة التحول الثانية فتمثلت بإقدام اإلسرائيليين على مجزرة قانا 

 ولكن متى كانت .والقصف الجوي، وأثار نشر الصور المأساوية في صحف العالم ضجة معنوية كبيرة
إسرائيل يهمها إرضاء أو استرضاء الرأي العام العالمي، طالما أن الدعم األميركي يعوضها عن كل شيء 

 .آخر
في هذا الوقت ويوم وقوع مجزرة قانا كانت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس على وشك مغادرة 

الضجيج اإلعالمي الذي أحاط بمجزرة قانا غير كل شيء إسرائيل والتوجه إلى بيروت لمتابعة المباحثات، لكن 
وتم االتصال بالرئيس فؤاد السنيورة وتم التفاهم على تأجيل . اآلن) في إسرائيل(عملي هنا : وقالت لمرافقيها

لكن إدارة بوش لم تعدم وسيلة لتوفرها إلسرائيل على أمل منحها فترة . الزيارة إلى موعد آخر أكثر مالءمة
حتى كتابة هذه (لكن هذا األمر لم يحدث . ضافية أمالً بتحقيق انتصار ـ أي انتصار ـ ضد حزب اهللازمنية إ
 ).السطور

أن : وذكر أحد المستشارين المرافقين. وتوجهت الوزيرة رايس للقاء رئيس وزراء إسرائيل ايهود اولمرت
ما حدث هو فظيع حقاً لكنها :  لهاوحاول اولمرت تهدئتها قائالً. محادثات غير سهلة تنتظره فكوندي غاضبة

وإذا أردتم الحصول على وقت إضافي .. ازدادت عناداً وقالت عليكم أن تساعدوا انفسكم ال أن تساعدوني 
 .فعليكم التخلي عن شيء ما

في هذا الوقت تم تزويد إسرائيل بالعديد من القنابل الذكية ذات المواصفات الفتاكة وهي القادرة على اختراق • 
وهكذا أسهمت هذه القنابل الذكية بالمزيد من الممارسات الغبية للسياسة . ل الحواجز والغوص في عمق األبنيةك

 .األميركية في المنطقة
وسقط العديد من الشهداء . من ممارسات وارتكابات الجيش اإلسرائيلي استهداف مواقع للجيش اللبناني• 

لدولة اللبنانية ببسط سلطتها على جميع أراضي الجمهورية، ها وفي حين يطالب المجتمع الدولي ا. العسكريين
 .هي إسرائيل تصوب أجهزة الدمار التي تمتلك باتجاه من يمثل الشرعية الرسمية للدولة

ان الحرب اإلسرائلية على لبنان مفتوحة على كل االحتماالت، وكذلك تداعيات هذه الحرب تبقى مفتوحة على • 
 .مفاجآتغير خيار سيئ وحافل بال

 .وعندما تضع الحرب أوزارها في يوم أو في شهر سوف يتضح مدى تعقيد الحلول التي ستعقب وقف النار
ولكن نهاية الحروب العسكرية في بلد مركب ومعقد كلبنان يمكن أن تكون بداية حروب من نوع آخر في 

ن تستتبع مرحلة االنتقال من حالة كأن يتحول وقف النار وسلة الحلول األخرى التي يفترض أ. الداخل اللبناني
هل أن الحرب الحالية : الحرب إلى حالة السلم إال في الوضع اللبناني، وهذا يندرج في سياق التساؤل التالي

 ستكون فعالً آخر الحروب؟
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ان كل بند من بنود االتفاق الخاص بوقف الحرب يؤلف مشكلة بحد ذاتها هذا بعد أن تتوقف المدافع • 
فالقوة الدولية المقترح ارسالها إلى جنوب لبنان يثار حولها العديد من . عن القصف الهمجيوالطائرات 

ويقول رئيس . لكن ليس هناك من حالة اجماع على هذا البند. االجتهادات وخاصة لجهة الدول التي تشارك فيها
مع هذه القوات ألن الجمهورية العماد اميل لحود في هذا المجال أنه يعترض على اشراك جنود فرنسيين 

وكشف رئيس الجمهورية أن . الفرنسيين يريدون المجيء بقواتهم إلى لبنان إلعادة النفوذ الفرنسي إلى لبنان
 أن ترسل قوات إلى لبنان معززة بحاملة طائرات تضعها قبالة مدينة صور 2000فرنسا أرادت منذ العام 

فقلنا يومها . نسيات أخرى في مناطق شيعية وسنيةوتنشر القوات الفرنسية في مناطق مسيحية وقوات من ج
 .وهل سنعود إلى زمن االنتداب؟ نحن ال نرضى بذلك

وبدا كعادته هادئاً واثقاً ملماً بكافة . ظهر السيد حسن نصراهللا ليل الخميس في اطاللة تلفزيونية جديدة• 
 .تكم تل ابيبإذا قصفتم العاصمة بيروت فسنقصف عاصم: التفاصيل وليقول كالماً هاماً

وكان الحديث . ان التداعيات التي ستنشأ عن هذه الحرب تفوق في خطورتها، خطورة الحرب المدمرة نفسها• 
 .يدور حول احتمال اتساع نطاق الحرب إلى المجال االقليمي وبالتحديد سورية وإيران

سورية وإيران كجزء من ولكن ومن مفارقات هذه المرحلة يمكن أن تكون األمور بشكل معكوس أي أن تكون 
 .الحل وليس من المشكلة فحسب

 .لبنان ـ فلسطين ـ العراق: لقد كتبنا كثيرا وعلى مراحل متعددة في هذه الصفحة عن مثلث األحزان
لكن الذي يفهم من التحادث مع بعض األطراف . أما الشرق األوسط الجديد فما زال كالشبح غير محدد المعالم

ان الشرق األوسط الجديد على الطريقة األميركية يجب : صة طويلة معقدة نختزل بالتالياألميركية وايجازاً لق
أن يكون خالياً تماماً من عوامل الرفض والممانعة وكل الحركات النضالية التي ال تلتقي مع الطروحات 

الرجاء عدم : لاألميركية على أن المطلوب في نهاية األمر قيام دولة إسرائيلية تضع على بابها الفتة تقو
 !االزعاج 

أي أن الشرق الجديد الطالع من تحت ركام بيروت وبنت جبيل والنبطية ومارون الراس ورميش ومن وسط 
هذا الشرق األوسط هو مزيج بين ... أنين الجرحى الذين انتظروا طويالً قبل أن يتم انتشالهم من تحت األنقاض

 .األمركة واألسرلة
ميركية لم تنجح في السابق فال شيء يضمن هذه المرة قيام صيغة طبيعية تدعى وكما أن توجهات وسياسات أ

 .الشرق األوسط الجديد، رغم أن حالة المخاض ستكون عسيرة
 !وقد بدأت مراحل الوالدة بانتظار المولود كي نتأكد ما إذا كانت الواليات المتحدة وإسرائيل بصحة جيدة 

ددة للوطن الصغير الذي كتب له أو عليه أن يعايش من حين آلخر أزمات ويبقى الدعاء للوالدة الجديدة والمتج
 .كبيرة تتخطى مساحته بكثير

وفي المناسبة ومن وحي شريط األحزان والخراب والدمار، ومن أنين المرضى والمصابين، وآالف آالف 
رهوننا ؟ إن ما حدث لماذا يك: هل بلغ الرئيس جورج دبليو بوش الجواب على السؤال: المهجرين والمهاجرين

 .ويبقى أن اآلتي أعظم وأكثر فداحة. حتى اآلن هو عظيم وفادح
06/08/2006الحياة     

  
 إلى لبنان، معقل النقاء والشموخ .44

 الحسن بن طالل
إنه يقف اليوم شامخًا صامدا يدافع باستماتة . لبنان على صغر مساحته فهو األعظم بشعبه وحضارته وروحه

فهل كان ضحايا مجزرة قانا مقاتلين . و يواجه آلة تدمير عاتية تستهدف مقوماته وشعبهعن وجوده وقيمه، وه
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أم كانوا مجرد نساء وأطفال بعضهم من المعاقين؟ أم أنه عدوان وحشي يخلو من الحس ! في حزب اهللا؟
  اإلنساني بكل معانيه؟

سط؟ طالما أن إسرائيل تنوي الحفاظ هل يكمن الحل لهذه األزمة في تسوية واسعة عاجلة في منطقة الشرق األو
 استعملت الواليات 1974فمنذ عام . على احتاللها لألراضي الفلسطينية فإن مثل هذه التسوية تبدو مستحيلة

 مرة من أجل منع تمرير قرارات إما تدافع عن حقوق 40في مجلس األمن ) الفيتو(المتحدة حق النقض 
 حيث تم إيقاف 2006) يوليو( تموز 13وكان آخرها يوم . اإلسرائيليةالفلسطينيين أو تندد بممارسات الحكومة 

صدور قرار يندد بالعدوان اإلسرائيلي على غزة، وإطالق صواريخ وخطف جندي إسرائيلي من قبل 
  .مجموعات المقاومة الفلسطينية

جتمع الدولي في إن تباطؤ الم. ال يمكن للقوة وحدها أن تحسم الصراعات الدائرة في الشرق األوسط: أقول
االستجابة لما يجري على الساحة اللبنانية وعدم قيامه بالتحرك الفوري إليقاف العدوان أدى إلى تدهور 

وتقع مسؤولية أخذ اإلجراءات الفعالة والكفيلة بإنهاء العدوان على عاتق . األوضاع ووقوع المجازر الوحشية
التنديد بهذه األعمال اإلجرامية والخروقات للقانون المجتمع الدولي الذي يجب أال يقف فقط عند الشجب و

  .اإلنساني الدولي
لذلك فإنني أدعو إلى عقد مؤتمر دولي عاجل يناقش هذه القضايا من منظور فوق قطري إقليمي متكافل، يتم 

ة بمشاركة كل األطراف المعني) اإلنساني(واألمن الناعم ) العسكري(فيه التصدي لمسائل مثل األمن الصلب 
  .على المستويين الدولي واإلقليمي

إن : يقول السيد روبرت مالي، مدير المجموعة الدولية لألزمات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
االنتظار واألمل في أن يحقق العمل العسكري أهدافه المزعومة سيكون لهما عواقب وخيمة على الصعيد 

إن الحل السياسي لهذه . ية السياسية عند توقف العمل العسكريسيصبح من الصعب متابعة العمل. اإلنساني
األزمة ال بد أن يكون من خالل تبني ميثاق استقرار إقليمي يتألف من اتفاقيات سياسية يتم بموجبها التصدي 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، الحروب في العراق وأفغانستان، والوضع : للمشكالت التي تواجه المنطقة
  . في لبنانالحالي

التوصل إلى وقف فوري إلطالق النار بما يسمح للمساعدات اإلنسانية بالوصول : وتتضمن هذه االتفاقيات اآلتي
إلى المدنيين، تبادل األسرى، االنسحاب من مزارع شبعا المحتلة، التحقيق الذي تشارك فيه أطراف متعددة في 

لتي تمت على مراكز المراقبين التابعة لألمم المتحدة، تفعيل الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين واالعتداءات ا
حوار لبناني داخلي، مشاركة األطراف اإلقليمية كافة في عملية الحوار، وإحياء عملية السالم في الشرق 

  .األوسط
طقة لنأخذ بعين االعتبار خطرا آخر يحدق بمستقبل منطقتنا أال وهو زرع الحقد والمرارة في نفوس سكان المن

إن أجياالً جديدة من األطفال تنشأ وتكبر وهي تحمل مشاعر الكره . من عرب ومسلمين ومسيحيين ويهود
وقد شاهدنا على شاشات التلفاز صورا لرسائل الكره التي خطت بأقالم األطفال على . لآلخر واإلنكار إلنسانيته

  .القذائف
راف، ونبذ العنف والطائفية، والتركيز على كل ما من لذلك فإنني أؤكد أهمية تفعيل الحوار بين مختلف األط

شأنه توطيد أركان االستقرار في المنطقة، وذلك من خالل تحقيق العدالة االجتماعية، والعمل على توفير سبل 
عندئذ يمكن الحديث عن . العيش الكريم للمواطنين، والعمل على تطبيق سياسة االحتواء ال اإلقصاء والتهميش

  .ات ديموقراطية مستقرةبناء مجتمع
يجب أال ننسى أن الديموقراطية ليست مفهوما مستوردا من الخارج بل هي نابعة من تراثنا الحضاري ومتجذرة 

أما قرطاجنة : فعندما درس الفيلسوف أرسطو دساتير العالم القديم في عصره، كتب في مؤلفه السياسة قائالً. فيه
إن لبنان أول ديموقراطية في العالم، وهو من علّم العالم األبجدية . وقراطيةفلم يقع فيها انقالب قط ألنها ديم
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أذكر من أبطالهم . والحضارة، واليونان، التي بنى عليها الغرب حضارته، مدينة بجّل ما لديها للفينيقيين
المنطق المدخل إلى صناعة : هنيبعل، حنّون، هانئ بن تيم وفرفوريوس الصوري الذي ألّف كتاب إيساغوجي

  .كما كان له الفضل في جمع كتابات ومحاضرات أفلوطين في مؤلف عرف بالتاسوعات. الفلسفي
فقد وقفت في وجه أقسى العتاة في الماضي، . يا شعب لبنان األبي، نحيي فيك الصمود واألمل وإرادة الحياة

ول قيادتك، وتمسكك المستمر بالقيم وبإمكانك اآلن تجاوز هذه المحنة بالمقاومة الباسلة والتالحم وااللتفاف ح
 .التي أبدعتها طيلة تاريخك الحضاري

05/08/2006الحياة    
  

   مقاومتينبين  .45
   عريب الرنتاوي 

صور الملثمين الفلسطينيين المدججين باألسلحة ومايكروفونات الفضائيات ، باتت مثيرة للغثيان ، بعد أن كانت 
لكأن قادة الكتائب واأللوية لم يتعلموا درسا واحدا من .. واالستفزازحتى الثاني عشر من تموز مثيرة للحفيظة 

تجربة حزب اهللا ، أو لكأن القتال البطولي ، المحترف والمتواضع لمقاتلي هذا الحزب في الحرب األخيرة ، لم 
 .يفض سوى إلى زيادة شهية هؤالء للعراضات واالستعراضات

على مختلف الجبهات ، لم يفلح مراسلو الصحف والوكاالت طوال خمسة وعشرين يوما من القتال الضاري 
والفضائيات المنتشرين بكثرة على امتداد الجنوب وبيروت والبقاع ، في اقتناص صورة واحدة ، لمقاتل من 
حزب اهللا ، كما لم ينجح هذا الجيش من المراسلين في العثور على مركز أو قاعدة أو منصة إلطالق 

 أزمنة حرب ، وأي حرب؟ وما واجهه رجال الصحافة من عنت في الوصول إلى الصواريخ ، مع أننا في
ضالتهم ، واجهه أيضا الجيش اإلسرائيلي على امتداد جبهات القتال وفي العمق ، وباتت كلمة أشباح تتردد 
 بكثرة على ألسنة الجنراالت والجنود ، والمراسلين والمعلقين اإلسرائيليين ، في وصف مقاتلي حزب اهللا

 .ورجاالته
في المقابل ، لم يتخلف واحد من قادة الكتائب واأللوية الفلسطينية ، عن امتشاق البنادق اآللية والتمنطق 
بـشرشور الرصاص المتدلي حول العنق والخصر ، استعدادا للظهور أمام الكاميرا ، واإلدالء بتصريحات 

بة القيادة الميدانية ، رهط من المريدين مزلزلة ومتوعدة ، ومن خلفه كما تقتضي ضرورات الزعامة وهي
 .واألتباع الموشحين بشعارات الكتائب واأللوية واألذرع واللجان ، الحانقين والمتوعدين كذلك

ومما نعرف عن غزة ، فإن هذه العراضات واالستعراضات ، ال تعد خصيصا لمواجهة الصحافة والفضائيات 
في حلّهم وترحالهم ، تماما مثلما كان يحدث في لبنان قبل العام ، بل أصبحت نمط حياة وسلوكا يصاحب هؤالء 

 ملم ، تستخدم للوصول إلى أية بقالة أو 37 ، عندما كانت اآلليات الثقيلة المزودة برشاشات م ـ ط 1982
 .دكان البتياع علبة سجائر أو لشراء بعض الحاجيات

 عن التضامن والتأييد لحزب اهللا ومقاومته ال يكفي هؤالء أن يتسابقوا على عدسات الكاميرات للتعبير
عليهم أوال وقبل أي شيء آخر ، أن يتعلموا بعضا من دروس المقاومة اللبنانية ، فالسيد حسن .. المسلحة

نصراهللا شخصيا ، أكثر تواضعا من أي من ُأبوات األذرع والكتائب واأللوية ، وأشباح حزب اهللا باتت عصية 
 ، ولو أن الوقت الذي يخصصه هؤالء االُّبوات لإلعالم واالستعراضات البائسة MKعلى طائرات الشبح والـ 

 .، خصص لتعلم دروس التمويه واإلخفاء واالختفاء وتعليمها ، لتحولوا إلى أشباح تقض مضاجع إسرائيل
يكفي أن نقارن بين مفاجآت حزب اهللا وحسن نصراهللا في الحرب األخيرة من جهة ، وسيل التصريحات 

إسرائيل بإجماع المراقبين لم تكن .. وطوفان البيانات عن صواريخ القسام واألقصى والسرايا من جهة ثانية
تتوقع ما حدث حتى في أسوأ كوابيسها ، من ضرب البارجة إلى الصواريخ متوسطة المدى ، لكنها في الحالة 

صواريخ الفلسطينية عال على الفلسطينية ليست بحاجة ألن تبذل أي جهد من أي نوع ، فالضجيج حول ال
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أصوات انفجاراتها وسبقها ، حتى عندما كانت هذه الصواريخ ال تقتل إال مطلقيها ، وقبل أن يتجاوز مداها 
 .البضعة كيلومترات

6/8/2006الدستور   
  

   تكسر الجمود القاتلإيجابيةنحو صدمة  .46
  محمود الريماوي

حتى أن القمة االسالمية األخيـرة لـم        . ال تستوقف أحدا    تعقد مؤتمرات عربية وإسالمية بين الحين واآلخر و       
وهي ظاهرة تكشف عن انخفاض متزايد في ثقة الرأي العام بهذه الملتقيـات ، لـسبب                . تجتذب اهتماما يذكر    

رئيس وهو الضعف الشديد لفاعليتها ، حتى أن قناعات باتت تسود بأن هذه الملتقيات تعقد لمجـرد االنعقـاد ،                    
  .وال لغايات إعالمية وال شيء آخروفي أجود االح

يفترض باالجتماع الطارىء المقرر انعقاده غدا االثنين في بيروت ، لوزراء الخارجية العرب إذا عقـد هـذا                  
االجتماع ، أن يكسر النمطية السلبية لالجتماعات الوزارية ، وأن يتعامل بشجاعة وحكمة مع الوضـع البـالغ                  

سطين والمنطقة ، أو أن ال يعقد هذا االجتماع أبدا ، فاالحباط الذي تتـسبب               الخطورة الذي يطبق على لبنان وفل     
  .به اجتماعات روتينية في ظروف استثنائية ، يولد لدى الرأي العام المزيد من المرارة ثم النقمة

ار هناك ما يتعين قوله وااللتزام به من طرف الحكومات ووزرائها ، بما يتعدى الدعوة لوقف فوري إلطالق الن                 
من قبيل توجيه نقد صريح للسلوك االميركي والبريطاني الذي يتسبب في شلل            . وتقديم المزيد من المساعدات     

واعتبار ذلـك   . مجلس األمن ، واستنكاف هذه الهيئة عن النهوض بمسؤوليتها في السهر على األمن في العالم                
اية الحروب والفتك بالمدنيين وتدمير البنى      انحرافا بالغ الخطورة ، وذلك حين يجري استخدام مجلس األمن لرع          

التحتية ، وهو ما الحظ مثله األمين العام لألمم المتحدة الذي أبدى غير مرة شعورا بالخـذالن، إزاء الـسلوك                    
  .المعيب لمجلس األمن 

 وفي اإلطار نفسه ال بد وجوبا من توجيه نقد صريح وحازم لإلدارة األميركية ، التي تقـوم برعايـة حثيثـة                    
وقد جاء الموقف المخـزي     . ومكشوفة لهذه الحرب القذرة ، وتفسح في المجال أمام الفتك بالمزيد من المدنيين              

لإلدارة من مجزرة قانا الثانية ومجزرة البقاع ، ليدلل على أن إرهاب دولة االحتالل بات يحظى برعاية اإلدارة                  
تها على شن حـروب بربريـة ضـد الـشعوب           وهو تطور مفزع ، وكما لو واشنطن باتت ال تتكتم عن موافق           

  .والمجتمعات العربية ، وليس فقط ضد الدول والجيوش
لتتفضل الحكومات العربية وتمنح وزراء خارجيتها ضوءا أخضر ، لكي يقول هـؤالء إن العالقـات العربيـة         

والحكومـات ،   األميركية قد تصدعت ، وأن السياسة الخارجية األميركية في منطقتنا ال تحظى بثقة الـشعوب                
ولسبب بسيط وهو غياب سياسة خارجية مستقلة في واشنطن بما يخص ملف الشرق االوسـط ، وان اليمـين                   
اإلسرائيلي الحاكم بميوله التوسعية والدموية الصريحة ، هو من يضع ويصوغ سياسة واشنطن علـى حـساب                 

 على الضد مـن مقتـضيات الـشرعية         المصالح الوطنية االميركية ، والصداقة العربية االميركية ، وقبل ذلك         
  .والقانون الدولي 

وتنقذ مصير العرب شعوبا ومجتمعات     . مطلوب ببساطة اإلقدام على تحقيق صدمة إيجابية تكسر الجمود القاتل           
ودوال وحكومات ، من االجتياحات البربرية ومن استباحة أراضي العرب وحقوقهم ومقدراتهم ، بما في ذلـك                 

الذي بات يستكثره علينا مجموعة من العنصريين المأفونين ، الذين ينتحلون صفة مسؤولين             الحق في الحياة ، و    
  .ورجاالت دولة ، فيما هم قادة عصابات للجريمة المنظمة يتخلقون بأخالق القرون الوسطى 

وفي نهاية األمر فإن المطلوب ليس القصف الخطابي ، بل اتخاذ مواقف جدية وحازمة تجري خاللهـا تـسمية      
األشياء بأسمائها ، وخاصة تسمية إدارة تشيني ورامسفيلد وبوش باسمها ، والتشديد على أن شرقا أوسط جديـد     
سوف ينبثق ، ويجري فيه الزام االطراف المعتدية باحترام حدود وسيادة الكيانات العربية ، واستعادة المحتـل                 
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دها سواء جاء من الداخل او من الخارج        من األرض ، فيما تحترم هذه الدول حقوق شعوبها وتمنع التعسف ض           
  . ، ومثل هذا الخطاب السياسي هو أقل ما يستحقه شهداء لبنان وفلسطين واألمة 

 6/8/2006الرأي األردنية 
   

 كل يغني على لياله .47
 صالح القالب

م تغب رغم كل ما حصل وما يحصل لهذا البلد، الذي لم تتوقف المآسي عن مطاردته، فإن األالعيب السياسية ل
عنه لحظة واحدة حتى ولو في إطار هدنة مؤقتة الى ان ينجلي غبار المعركة والى ان تصمت المدافع وتتضح 

 . المذهبية والطائفية واإلقليمية والدولية.. الصورة النهائية ألرقام المعادلة الجديدة
جري ال في الداخل وال الجنرال أميل لحود يعيش عزلة تامة في قصر بعبدا وهو ال يعرف أي شيء عما ي* 

في الخارج ولذلك فإنه ال يجد ما يفعله سوى مراقبة بيروت وهي تحترق وسوى الذهاب بعيدا في المزايدة على 
 . الجميع حتى على حزب اهللا وحركة أمل

الرفض المطلق لمرابطة أي قوات دولية في الشريط الحدودي الذي يدور فيه القتال وحتى وإن كانت هذه 
تصر على الفرنسيين والحجة أنه ال يريد إعادة لبنان الى االستعمار والوصاية الفرنسية مرة أخرى القوات تق

 .!! 
الجنرال ميشال عون الذي قام بإنعطافة سياسية كبيرة بعد عودته من رحلة المنافي والذي عينه على بعبدا * 

ن موقف أميل لحود والموقف وعلى موقع رئاسة الجمهورية يتبنى مواقف حزب اهللا كليا وهو يقترب م
السوري برفضه لفكرة القوات الدولية إال في هيئة وصيغة ال يونيفيل التي مضى على وجودها في الجنوب 

 .العين بصيرة واليد قصيرة: اللبناني نحو ثالثين عاما وبقي شعارها 
ي وغضبه الذي ومواقف حزب اهللا وحركة أمل رغم كل هذه العواطف الجياشة ورغم زمجرات نبيه بر* 

تفرضه مقتضيات الديموغرافيا في الجنوب اللبناني آخذة بالتباعد وبدأت تخضع لحسابات البيدر وليس لحسابات 
 . الحقل فالنهاية إقتربت والهزيمة يجب ان يتحملها طرف واحد ال يشاركه بها حتى أقرب المقربين إليه

حافظ على وحدتها وبخاصة وقد بدأت تشعر أن الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة تبذل جهودا مضنية لت* 
الجنرال أميل لحود والجنرال ميشال عون ومعهما بعض أطراف التحالف السوري كالحزب الشيوعي اللبناني 
والحزب القومي السوري و قوات المروة بقيادة سليمان طوني فرنجية وبعض المنتظرين لحصتهم من حمص 

 من آذار مارس وتأتي في هيئة 14كومة طوارىء يستثنى منها تجمع ال المولد يسعون لإلطاحة بها لتشكيل ح
 . إنقالب عسكري على هذا التجمع

وتتمسك هذه الحكومة بينما السباق بلغ ذروته بين الجراحة العسكرية والحلول السياسية بالنقاط السبعة التي 
يها مرابطة قوات دولية فاعلة في حظيت بتأييد عربي ودولي والتي تقوم على أساس صفقة متكاملة أهم ما ف

الشريط الحدودي وبسط سيادة الدولة على كل األراضي اللبنانية وعودة الجيش اللبناني الى مناطق الحدود 
 وحل كل القضايا العالقة 1559الجنوبية وبالطبع وقف إطالق النار وتطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 . بين إسرائيل ولبنان
بعض حلفائها في لبنان، ترفض رفضا مطلقا إدراج قضية مزارع شبعا ضمن الصفقة التي سوريا، حسب * 

يجري إعدادها على الصعيد الدولي إلنهاء النزاع في لبنان وذلك إنطالقا من إحساسها بأن تثبيت لبنانية هذه 
وري واللبناني وهذا المزارع بينما الحل السياسي يقترب سيفقدها ورقة أساسية بالنسبة لتالزم المسارين الس

 . يشكل نقطة خالف كبيرة مع حزب اهللا مدعوما من قبل إيران وأيضا مع حركة أمل
وهكذا فإن هناك حروبا سياسية طاحنة تجري على صعيد إقليمي ودولي ولبناني داخلي بينما ذبح لبنان من 

هللا له حساباته وحركة أمل لها إيران لها حساباتها وحزب ا.. الوريد الى الوريد مستمر بوحشية ال مثيل لها
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حساباتها والجنراالن أميل لحود وميشال عون لهما حساباتهما وسوريا لها حسابات والسنيورة وجماعته لهم 
حساباتهم والكل غارق في حساباته ويغني على لياله بينما الشعب اللبناني الذي هو الضحية يدفع ثمنا لم يدفعه 

 .أي شعب آخر في هذه المنطقة
6/8/2006رأي االردنية ال  

 
  استراتيجية حزب اهللا تربك اسرائيل وتسقط عقيدتها العسكرية .48

 رياض قهوجي
يتوقع العديد من المحللين العسكريين أن تغير حرب لبنان الحالية الكثير من النظريات والعقائد العسكرية فـي                 

فـ حـزب اهللا لـم      . ن القوى وسبل قياسها   كما أنها ستدفع بالقوى الدولية إلعادة النظر في حقيقة موازي         . العالم
يفاجئ اسرائيل في حجم ترسانة صواريخه وتنوعها فحسب، بل فاجأها أيضاً باسلوبه القتالي وتمكـن مقاتليـه                 

وبحسب تصريحات المـسؤولين العـسكريين   . على طول الجبهات األمامية من الصمود ألكثر من ثالثة أسابيع       
ستراتيجيين في الدولة العبرية، يواجه الجيش االسرائيلي أزمة حقيقيـة فـي            االسرائيليين وتعليقات الخبراء اال   

 :استراتيجيته وتكتيكاته العسكرية نتيجة أسباب عدة أهمها
 . اتكال القيادة االسرائيلية المفرط على سالح الجو-
ومرد ذلك  . مشاة االعتماد المتزايد على سالح المدرعات في المعارك البرية مع اعطاء دور ثانوي لسالح ال              -

هو العقيدة العسكرية االسرائيلية التي تعطي أولوية لتقليص عدد االصابات في جنودها وتحقيق نـصر سـريع                 
عبر الحرب الخاطفة التي تعتمد على الحركة السريعة للمدرعات عبر وخلف خطوط الخصم تحت غطاء جوي                

 .ومدفعي
ات دقيقة عن امكانات حزب اهللا ومراكز قيادتـه ونوعيـة            افتقار االستخبارات العسكرية االسرائيلية لمعلوم     -

  . أسلحته وتكتيكاته القتالية ومخازن أسلحته
 تأثير االتكال المتزايد على التكنولوجيا على القدرات القتالية لسالح المشاة، خاصة عند فشل المدرعات فـي                 -

  . رف مثل مقاتلي حزب اهللاتحقيق السيطرة الكاملة على أرض المعركة خالل مواجهة خصم عنيد ومحت
 عدم وضوح األهداف االستراتيجية للحرب الحالية الذي يبدو جليا في التناقض المتكرر في تصريحات القادة                -

حتى (فحتى اآلن لم تحسم القيادة االسرائيلية أمرها حول مدى عمق الهجوم            . العسكريين والمسؤولين السياسيين  
كما أنها لم تحدد طبيعة مهمة قواتها بعد التوصل الى اتفاق على وقـف              ).  كلم أو حتى نهر الليطاني أو أبعد       7

 . اطالق النار خاصة مع التأكيدات بأنها لن تتحول الى قوات احتالل
أما حزب اهللا فقد قام مقاتلوه بانجازات مهمة تمثلت بحسن قراءته للهجوم االسرائيلي البري والتحضير له بشكل                 

يه على الجبهات األمامية أن القيادة قد حسبت األمور بدقة، اذ أنهـا توقعـت قيـام                 فقد أثبت صمود مقاتل   . جيد
اسرائيل بتدمير الجسور وطرق المواصالت وخطوط االتصال، فزودت الفـصائل المنتـشرة علـى الـتالل                

يعلم الى  االستراتيجية والقرى األمامية بكميات من الذخائر والمؤن تكفيها للصمود فترة طويلة ال يبدو أن أحدا                
متى، وما ان كان الحزب قد حفر أنفاقا تصل مواقع عدة مع بعضها البعض مما يمكن المقـاتلين مـن تغييـر                      

وخبرة السنوات الماضية جعلت مقاتلي الحزب مـدركين        . مواقعهم بسرعة أو نقل المؤن والذخائر عند الحاجة       
 .يطرة عليها أوالجيدا لتضاريس المنطقة وأي تالل استراتيجية ستحاول اسرائيل الس

كما أن حسن استخدام الصواريخ التكتيكية المضادة للدروع ووضعها في نقاط استراتيجية مكنت المقاتلين مـن                
تدمير المدرعات االسرائيلية وشل حركتها مما منع سالح المشاة االسرائيلي من احتالل الكثير مـن المواقـع                 

 القديم بمحاصرة القرى وقصفها بعنف لبضعة أيام ومن ثـم           ولم ينجح التكتيك االسرائيلي   . المهمة على األرض  
اقتحامها بالمدرعات التي يتبعها المشاة، اذ أن مقاتلي حزب اهللا احتموا في أماكن عدة داخل وخـارج القـرى                   
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وعليه، فان مقاتلي الحزب يخوضون اليوم المعركة البرية ضمن         . وانتظروا تقدم العدو باتجاههم واالشتباك معه     
 .  وفي المواقع التي اختاروها مسبقا األمر الذي يبدو أنه أربك القوات االسرائيلية وأعاق تقدمهاشروطهم

  6/8/2006الحياة 
  

  ماذا بعد فلسطين؟  ... شرق أوسط جديد .49
  عاصم شعيب  

ما بقعة  ... جديداً أم قديماً، هو الشرق األوسط     ... كبيراً أم صغيراً، هو الشرق األوسط     ...  هو الشرق األوسط  
... تجد المـسلمين وغيـرهم    ... في هذه البقعة تجد العرب وغيرهم     . من هذه الكرة األرضية حتمت عليه اسمه      

باختصار كل ما يخطر ببالك من متناقضات تصلح بذاتها ألن تكون           ... تجد الغنى والفقر  ... تجد النفط والقحط  
حكم بموازين القوى فـي هـذا العـالم أن          مادة للنزاعات والفتن والمؤامرات اذا اقتضت مصلحة الدول التي تت         

  . تستغلها لتحدث معادالت جديدة أو تجري تغييراً في معادالت كانت قد أرستها سابقاً
نـسمع  . وتتوالى األحداث في هذه البقعة، وعند كل حدث يبدأ الكالم عن مشروع شرق اوسط كبير او جديـد                 

ى العراق بمضامينه المتعددة والمتنوعة، فإمـا هـو         اليوم هذا الطرح وقد سمعناه منذ سنوات خالل الحرب عل         
شرق أوسط كبير مما يعني مساحته الجغرافية، وإما شرق اوسط جديد مما يعني انظمة الحكم فيه او تركيبتـه                   

  . االيديولوجية
ـ                  ى وما نتكلم عنه يترجم واقعاً اليوم في إعالن الواليات المتحدة، وهي المهيمنة على ميزان القوى الدولي، عل

لسان وزيرة خارجيتها عن مخاض لوالدة شرق اوسط جديد لم تفصح عن مضمونه، فيما اعتبره احد طرفـي                  
النزاع القائم حالياً، وهو حزب اهللا على لسان امينه العام انه موجه ضد مقاومة االحتالل والغطرسة الصهيونية                 

  . اينما وجدت في هذه المنطقة
هـل إن   : و االستنتاجات المقترحة لهذه الطروحات، يبرز السؤال التالي       وأمام الطروحات الغامضة والمفاهيم ا    

الشرق األوسط قابل للتجديد عند كل حدث، وبمعنى آخر هل إن حدثا معيناً يمكن أن يعدل خريطة هذا الشرق                   
ومن هـذا الـسؤال تبـرز عـدة     . األوسط، وما هو حجم هذا الحدث الذي يمكن ان يكون له هذا الوقع واألثر            

ؤالت اخرى مفادها، من المستهدف من وراء هذا الحدث وما هي النتائج التي ستسفر عنه ومن المستفيد وما          تسا
  . هو في النهاية واقع الشرق األوسط الجديد

اإلجابة عن هذه التساؤالت تفترض بل تفرض العودة الى نقطة البداية، النقطة التي تشكل مركزية البحث فـي                  
  . وهي فلسطين، فلسطين العربية التي تشكل محور الصراع العربي االسرائيليمشكلة الشرق األوسط أال 

ففي هذه البقعة من الكرة األرضية، في الشرق األوسط، اختار اليهود ان يكون لهم وطن قـومي علـى ارض                    
. العسكريةفلسطين، اختار اليهود إقامة دولة اسرائيل، وهم في سبيل ذلك جندوا العالم بقواه السياسية والمالية و               

وقد استجاب لهم العالم الذي كان يرى على ما يبدو أنه ال يكفي هذه المنطقة ما تقـوم عليـه مـن تناقـضات                        
  . فأضاف اليها تناقضاً جديداً بالنكهة اليهودية

 وقيام  1967ومنذ ذلك الحين توالت األحداث في هذه المنطقة، ولعل ابرزها على سبيل المثال ال الحصر حرب                 
  . السالمية في إيران والحرب االميركية على العراقالثورة ا

 فقد قامت بهدف إرساء معادلة في منطقة الشرق األوسط قائمة على اسـاس االرض مقابـل                 1967فأما حرب   
فقد اقيمت دولة إسرائيل على ارض فلسطين واعترف بهذه الدولة كل من المعسكرين الغربي والشرقي               . السالم

ة االميركية واالتحاد السوفياتي، ولكن اعتراف هذه الدول لـم يكـن ليـؤمن إلسـرائيل                بقيادة الواليات المتحد  
استقرارها في ظل عدم اعتراف الدول العربية واإلسالمية بها وهي الدول التي تشكل جوار هذه الدولة، فكـان                  

  . عبريةمن الالزم السعي لفرض هذا االعتراف على الدول المجاورة عبر إقامة السالم مع الدولة ال
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ومن المسلم به أن إجراء المفاوضات بشأن السالم ال بد أن يتخللها تنازالت من قبل أطراف النزاع، فإذا كـان                    
العرب سيعترفون بإسرائيل فإن ذلك سيكون الى حد ما على حساب القضية الفلسطينية، وبالمقابـل يجـب أن                  

 التي رسمتها لدولتها، فكان ال بد من احـتالل          يكون لدى إسرائيل ما يمكن أن تتنازل عنه خارج اطار الحدود          
اراض عربية يمكنها أن تتنازل عنها مقابل السالم مع الدول التي تعود اليها االراضي المحتلة فكانـت حـرب                   

 الذي أعطى إلسرائيل كافة مقومات وجود الدولة مـن          242 بمباركة الدول الكبرى بالطبع وكان القرار        1967
  . الناحية القانونية

ذه الحرب وإن كانت قد شكلت حدثاً على قدر من األهمية، إال أن هذا الحدث لم ينتج عنه خلق شرق اوسـط                      ه
جديد وإن كان قد أرسى معادلة جديدة متمثلة باألرض مقابل السالم، ربما ألن اهداف تلك الحرب لـم تتحقـق                    

 1973قة في المنطقة منهـا حـرب        بالكامل بسبب عدم تطبيق القرار المذكور مما نتج عنه قيام أحداث متالح           
   1982. و1978واجتياح لبنان خالل عامي 

وأما قيام الثورة االسالمية في إيران، والفرض أنه عندما تقوم ثورة ما في احدى الدول او عندما يحدث انقالب                   
تغييـر علـى    على الحكم فيها، يبدو األمر على انه تغيير في نظام الحكم السائد في تلك الدولة او على األقـل                    

مستوى السلطة السياسية فيها، وهو ما يجب ان يفترض بالنسبة لقيام الثورة االسالمية في إيران، ولكن وجـود                  
  . هذه الدولة في منطقة الشرق األوسط المليئة بالتناقضات يمكن ان يفتح باب التأويل بشأنها الى أبعد من ذلك

ي تعتبر بنظامها القائم قبل قيام الثورة امتداداً للدول العربية          فإيران تقع على الحدود مع بعض الدول العربية وه        
في اطار الصراع العربي اإلسرائيلي باعتبارها ليست دولة عربية، وكان من المفترض ان يبقى هذا االمتـداد                 
 قائماً بعد قيام الثورة المذكورة باعتبار ان ايران معنية بالصراع العربـي االسـرائيلي النـاتج عـن القـضية               

الفلسطينية من الناحية الدينية، إال أن التناقضات القائمة في هذه المنطقة والمبني بعـضها علـى الحـساسيات                  
القومية والمذهبية والتعصب الديني، ال سيما النزعة الفارسية التي تطغى على الفكر الثوري االيراني والنزعـة    

 بقاء هذا االمتداد، بل إن الحرب االيرانيـة العراقيـة           المذهبية التاريخية السائدة في المنطقة العربية حالت دون       
التي نشبت في أعقاب تلك الثورة اوجدت واقعاً جديداً أقل ما يقال فيه إنه قطع األوصال بين الـدول العربيـة                     

  . وايران
نتج مـن   وبالنظر الى الوضع العربي فيما يتعلق بالصراع العربي االسرائيلي بعد قيام الثورة االيرانية، فقد يست              

الواقع إضعافاً للدول العربية في اطار الصراع المذكور وهو استنتاج ال نحبذه بالطبع، كما ال نحبذ القول بـأن                   
وقد اطاحت الحرب االميركية األخيـرة علـى         . شرق اوسط جديداً قد انبعث بوالدة الثورة االيرانية المذكورة        

ن هذه الحرب لم يقتصر اثرها على ذلك بل األثر األهم تمثـل             العراق بالنظام البعثي الذي كان سائداً فيه، إال ا        
ومن ناحية اخرى اصبح العراق متأرجحاً بين كونه دولة عربية          . بالفتنة الطائفية التي مزقت العراق وما زالت      

او فارسية او دويالت متعددة، وال يخفى على أحد ان تفتيت العراق وإنهاء دوره كدولة عربية كبرى كان مـن                    
  . داف االستراتيجية إلسرائيل في صراعها مع العرب، وليس لبنان عن العراق ببعيداأله

إن هذه األحداث تشكل بعضاً من جملة احداث حصلت في منطقة الشرق األوسط، وهي وإن كان لها تأثيرهـا                   
  . في المعادالت القائمة في هذه المنطقة إال أنها لم تسفر عن خلق شرق أوسط جديد

 ادخل على منطقة الشرق األوسط جديداً هو قيام دولة إسرائيل، وما الوقائع واألحـداث التـي                 إن الحدث الذي  
وما يحصل في هذه المرحلة مـن أحـداث، ومـا    . تالحقت في هذه المنطقة إال نتاج للصراع القائم نتيجة لذلك  

 أن عـدم    ذلـك . يجري من حديث عن شرق اوسط جديد يؤمن االستقرار فيها قد يضعنا أمـام أمـر خطيـر                 
االستقرار في هذه المنطقة سببه الرئيسي وجود إسرائيل فيها، وألن فكرة إبعاد إسرائيل عن هذه المنطقة تبقـى                
مستبعدة بل مستحيلة في الوقت الحاضر على األقل كونها الحلقة األقوى بالنظر للدعم الدولي الالمحدود الـذي                 

 هذه المنطقة وهو لبنان مصدر قلـق دولـة إسـرائيل         تحظى به، يظهر الخوف جلياً على الحلقة األضعاف في        
  . والمستهدف من األحداث الحاصلة بشكل مباشر وغير مباشر
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هل يكون لبنان ضحية ما يجري في الشرق األوسط من أحداث، وهل يكون الكيان اللبناني ثمناً الستقرار هـذه                   
 .في خطرالمنطقة؟ ال يمكننا اإاجابة عن ذلك ولكن يمكننا القول إن لبنان 
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  !  تعويض الهزيمة اإلسرائيلية بقرار دولي ضد لبنان .50
  طالل سلمان  
لم يرفض لبنان، ممثالً بإجماع مجلس وزرائه، مساء أمس، قراراً لمجلس األمـن الـدولي بوقـف الحـرب                   

 ما لـم تـستطع أن       >سلماً<لقد رفض مشروعاً يعطي إسرائيل      . اإلسرائيلية المدمرة على الوطن بدولته وشعبه     
تنتزعه بحربها التي نسفت معظم بنيته التحتية ومرافقه الحيوية وهجرت أكثر من ربع شعبه لتجعـل مليـون                  
مواطن الجئين في وطنهم، بغير أن ننسى شهداءه الذين تجاوزوا األلف وجرحاه الذين يقاربون حتى الـساعة                 

  . اني كثيراً من وطأتها الثقيلة مستقبالًاألربعة آالف، فضالً عن الكارثة االقتصادية التي سيع
  . إنه مشروع أميركي بصياغة فرنسية يحاول أن يعوض إسرائيل بعض هزيمتها العسكرية المدوية

لكأن إسرائيل ينقصها السالح األكثر تطوراً واألعظم فتكاً، طيراناً حربياً وطوافات مصفحة وصواريخ بعيـدة               
لدول أكثر تقدماً منها، فكان ال بد أن تتدخل الواليات المتحدة األميركية ومعها      المدى ودبابات تفاخر بها وتبيعها      

هل تكفـي   (فرنسا لنجدتها بمشروع قرار يجسد االنحياز المطلق لجريمتها ضد اإلنسانية التي ترتكبها في لبنان               
  ). صور أطفال قانا الجديدة دليالً؟

  . الد ضد الضحيةإنه مشروع قرار نموذجي لالنحياز الفاضح إلى الج
وباعتبار أن انحياز اإلدارة األميركية إلى إسرائيل مطلق، حتى وهي تدمر البيوت على رؤوس أهلها اآلمنين،                
وتغتال األطفال وهم على صدور أمهاتهم، وتقطّع أوصال الوطن الصغير بنسف الجسور ووسائط االتـصال،               

فالمقدمات، من رسائل التطمين إلى االتصاالت      ... اصةفإن االلتحاق الفرنسي بالقرار األميركي يستحق وقفة خ       
> العالقات التاريخية الخاصة واالسـتثنائية    <الشخصية التي شارك فيها الرئيس جاك شيراك نفسه، فضالً عن           

التي تحرص فرنسا على ادعاء التزامها تجاه لبنان، كل ذلك كان يدفع إلى االعتقاد أن الموقف الفرنسي سيكون                  
لكن الوقائع جاءت مخيبة آلمال من راهن على الحـد األدنـى مـن              . >القاتل<منه إلى   > لضحيةا<أقرب إلى   

استقاللية الموقف الفرنسي عن اإلرادة األميركية، ولتبق في الذاكرة تلك الوقفة الشجاعة لفرنسا بعد مذبحة قانا                
بينما يحصل العكس تمامـاً اآلن       والتي استدرجت إلى موقعها اإلدارة األميركية،        1996, نيسان   16األولى في   

  . فتستدرج واشنطن باريس إلى موقع المتواطئ مع السفاح اإلسرائيلي على الضحية
ولو !. فيه.. إسرائيل كقوة عظمى  > سمعة<إن مشروع القرار المطروح على مجلس األمن إنما يحاول استنقاذ           
 أرواحهم هللا ووطنهم، وصـمدوا لعـدوهم        مهزومة في ميدان المواجهة مع مجاميع من المجاهدين الذين وهبوا         

  . فصدوه وكسروا هيبته وأذلوا جيشه الرهيب، وفضحوا ركاكة حكومته االئتالفية ذات الواجهة المدنية
وهو مشروع ال يكتفي بتجاهل مطالب لبنان أو التحايل عليها، بل إنه يحاول أن يفرض على اللبنانيين، دولـة                   

لمذلة، سواء تلك السابقة على الحرب أو التي استجدت نتيجة هزيمتها فـي             وشعباً، مطالب إسرائيل وشروطها ا    
الـذي  > للشرق األوسط الجديد  <بل يمكن االدعاء أن هذا المشروع يصلح ألن يكون مرتكزاً            . حربها المدمرة 

ة بالويل  بشّرتنا به وزيرة خارجية اإلدارة األميركية كوندليسا رايس يوم جاءتنا في بيروت، قبل أسبوعين، منذر              
والثبور إذا ما اعترضنا عليه ورفضنا أن يكون لبنان المرتكز األول فيه، وقبـل العـراق تحـت االحـتالل                    

  ! وكذلك قبل ما تبقى من فلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي! األميركي
 إنه مشروع يستهدف اإلرادة الوطنية، ويراهن على انقسام سياسي يضيع في لجتـه االنتـصار الـذي حققتـه                  

المقاومة الباسلة بدماء مجاهديها وتالحم الشعب معها، والتزام الحكومة الثوابت الوطنية الجامعة، كمـا تمـت                
الشهيرة التي أعلنها الرئيس فؤاد السنيورة في المؤتمر الذي أريد تصويره كأنـه             > النقاط السبع <صياغتها في   
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ة خارجية اإلدارة األميركية قد رفضت فيه مبدأ        إنما عقد من أجل لبنان ووقف العدوان عليه، في حين أن وزير           
  .  األخرى التي كانت تميل إلى التمسك بذلك المبدأ14وقف إطالق النار، متحدية الدول ال

التي سلّم بها اللبنـانيون علـى       > بالنقاط السبع <ولقد كان منطقياً أن يعيد مجلس الوزراء، مساء أمس، التزامه           
ضحية، من جهة، واستعداده لقبول الحد األقصى مما يمكن القبول به من            مضض، بهدف تظهير صورة لبنان ك     

  . >المجتمع الدولي<التنازالت من أجل وقف الحرب اإلسرائيلية، بدعم من 
إن هذا اإلجماع المتجدد في مجلس الوزراء، الذي يحظى بتأييد شعبي شامل يـضيف إلـى سـالح المقاومـة                 

دحر الحرب اإلسرائيلية وإسقاط أهدافها السياسية التي عجـزت عـن           المظفرة ويعزز جهادها المجيد من أجل       
  . تحقيقها في الميدان

هذه المدينة العظيمة منـذ     <وفي روما استذكر الرئيس فؤاد السنيورة قوالً للمؤرخ الروماني تاسيتوس في            ... 
لقد صنعوا الخـراب    <: بساقت.. ألفي سنة، وهو قول يصف تماماً ما تقوم به إسرائيل في لبنان والمنطقة اليوم             

  . >ال تسمحوا للخراب أن ينتصر> ..ويسمونه سالماً
ومشروع القرار األميركي الهدف الفرنسي الصياغة يكاد يكون إذنا للخراب بأن ينتصر، بعد تـصويره كأنـه                 

يمة حتى  ولن يقبل لبنان الهز   . لكن األرض هي التي تقرر بإرادة أهلها وصمودهم        . >اإلرادة الدولية <يعبر عن   
  .>المجتمع الدولي<لو حملت ختم 
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