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  تستمرمجازر وال ..اًسرائيليا ياً جند12مقتل .. تبادل الرسائل السياسية بأدوات عسكرية .1
رندة تقي  و راغدة درغام    ،انطهروبيروت  وباريس  ونيويورك  نقالً عن مراسليها في      7/8/2006الحياة  نشرت  
 عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت اليوم، سجلت الحرب المفتوحـة تـصعيداً عـسكرياً                 :الدين

وسياسياً غير مسبوق عزز الطابع االقليمي للمواجهة واكد احتمال انتقال نارها من لبنان وشمال اسرائيل الـى                 
في توجيه ضربات موجعة الى الجيش االسـرائيلي ومدينـة          ونجحت صواريخ حزب اهللا امس      . مناطق اخرى 

حيفا، وهو ما ردت عليه القوات االسرائيلية بسلسلة من الغارات استهدفت الضاحية الجنوبيـة لبيـروت مـع                  
وكانت إسرائيل اغرقت قرى جنوب لبنان، من الناقورة         .مواصلة التدمير المنهجي لقرى وبلدات لبنانية حدودية      

م، بأطنان من القذائف المدفعية وقذائف البوارج البحرية وصواريخ الطائرات الحربية منذ فجـر              الى بلدة الخيا  
امس حتى الليل، من دون أن توفر البقاع الغربي والبقاع األوسط، فواصلت مالحقة الشاحنات وتدمير الجسور                

 الظهر من القصف العنيف، مخلفة      ولم توفر الضاحية الجنوبية بعد    . بين الشمال والبقاع في أعالي الجبال البعيدة      
العديد من عمليات القتل الجماعي والمجازر في عدد من القرى منذ الصباح، ما ادى الى قـصف حـزب اهللا                    
شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ التي أصاب أحدها تجمعاً لقوات االحتياط من الجيش اإلسرائيلي في قريـة                

 وكان الوضع الميداني المتفجر امس شـهد تـصعيداً واسـعاً، إذ             .18 جندياً وجرح زهاء     12كفرجلعاد، فقُتل   
واصلت إسرائيل تدمير القرى الحدودية في شكل منهجي، وشنت طائراتها غارات على مدار الساعة مدعومـة                

 شـهداء وأخـرى فـي       5وارتكب اإلسرائيليون مجزرتين، واحدة في بلدة حوال حيث سقط          . بالقصف المدفعي 
واستهدفت الغارات بلدة أنـصار فـي القطـاع          .شهداء ما زالوا تحت ركام المنازل      3المنصوري حيث سقط    

وقصف الطيران الحربي موقعاً للجيش اللبناني في منطقة        . 8 مواطنين وجرح    5الجنوبي األوسط حيث استشهد     
لى وأدى القصف الجوي ا    . البياضة على الساحل ما ادى الى استشهاد جندي وجرح ثالثة آخرين           –المنصوري  

إصابة حافلة صغيرة تقل ركاباً، كانت تسير قرب قافلة مساعدات إنسانية تابعة لألمم المتحـدة، مـا ادى الـى                
استشهاد مدنيين، فيما أشارت مصادر المنظمة الدولية الى ان قذيفة أطلقها حـزب اهللا سـقطت علـى إحـدى                    

من مقاتليه في المواجهات الواسعة التي       3ونعى حزب اهللا     . جنود فيها، من الجنسية الصينية     3قواعدها أصابت   
وأكدت المقاومة انها دمرت دبابة وآليات      . دارت على اكثر من محور، حيث سعى الجيش اإلسرائيلي الى التقدم          

وأدى تـصعيد الغـارات والقـصف        .مدرعة للقوات اإلسرائيلية، وأوقعت الكثير من اإلصابات في صـفوفها         
فبعـدما ذكـرت المعلومـات      . هللا إطالقه الصواريخ على شمال إسـرائيل      اإلسرائيلي ليالً الى تصعيد حزب ا     

 صاروخ سقطت على المدن اإلسرائيلية، أطلقت المقاومة ليالً العديد من صواريخ            200اإلسرائيلية ان اكثر من     
  .على حيفا، في ما وِصف بأنه القصف األعنف الذي استهدفتها، حيث سقط اكثر من عشرين جريحاً 2–رعد 

اسرائيل تلقت أمس أقـسى     أن  الناصرة ابتهاج زبيدات    نقالً عن مراسلتها في      7/8/2006العرب اليوم    وذكرت
ضربة لها منذ بداية الحرب عندما أطلق حزب اهللا صاروخا أصاب تجمعا للضباط وجنود االحتياط وهم يتلقون                 
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 13 قتيال و  12 فأوقع بينهم    ،لة هناك آخر التعليمات قبل الدخول الى األرض اللبنانية لالنضمام الى القوات المحت          
وزاد من ضيق الجيش بهذه الحادثة خروج أهالي بعض القتلى بانتقادات الذعة            .  منهم خطيرة  3 جراح   ،جريحا

وطالبوا بالتحقيق في العملية ومحاكمة المسؤولين عـن        . لقيادة الجيش اتهموها فيها باالستخفاف بأرواح أبنائهم      
جوا هستيريا من قيادة الجيش فأرسلت طائرات سالح الجو لتشن الغـارات الكثيفـة              وأثار األمر   . هذا االهمال 

 عندما كان قائد شـعبة االسـتخبارات        ،وفي الثانية عشرة ظهرا    .الهستيرية على الضاحية الجنوبية من بيروت     
ان جيـشه   العسكرية في الجيش االسرائيلي، الجنرال عاموس لفين، يشحن الوزراء بالمعنويات العالية ويقـول              

أنزل ضربات قاصمة في قدرات حزب اهللا العسكرية وأجهض معظم منصات صواريخه بعيدة المدى وقتل منه                
وصلت األنباء الى الحكومة حول سـقوط       ،   مقاتل في األصل   2000 - 1500 مقاتل من مجموع     400 - 300

لى مقربة من بلـدة كريـات   الصاروخ الجديد على تجمع الجنود قرب مقبرة في منطقة تعاونية كفار جلعادي ع     
وسارع أولمرت الى اختصار األبحاث ومن ثـم رفـع          . فتحولت األجواء االحتفالية الى ما يشبه المأتم      . شمونة
اللواء دان رونين قـال فـي        قائد شرطة الشمال  .  ليتفرغ مع وزراء األمن والجنراالت لمتابعة الحدث       ،الجلسة

.  وبدون شك هو االصعب في الجبهة الداخلية       ،ث صعب جدا  ان الحديث يجري عن حاد    : حديث لراديو الجيش  
وعلى اثر هذه العملية انطلقت طـائرات       . فاالصابة كانت مباشرة لمكان مأهول مما أدى الى اصابة عدد كبير          

 ، وتركز قصفها على الضاحية الجنوبية في بيروت       ،سالح الجو االسرائيلي لتقصف في مختلف المناطق اللبنانية       
 بما فيها العمـارات     ، هجوم على العمارات   100 ونفذت حوالي    ،لدمار الشامل منذ بداية الحرب    التي تعرضت ل  

 كما ركزت   ، جسرا 149 ومحطات الوقود ودمرت أربعة جسور أخرى ليصبح عدد الجسور المدمرة            ،المهدمة
ـ                   الق عملياتها على منطقة صور لتدمر عشرات العمارات فيها بدعوى ان هذه المدينـة أصـبحت قاعـدة اط

وواصلت عمليات االجتياح الهادفة    . الصواريخ األساسية على اسرائيل ومنها أطالق الصاروخ الذي قتل الجنود         
وقد اعلن الجـيش عـن       . واشتبكت مع المقاتلين من حزب اهللا في بعض المناطق         ،للوصول الى نهر الليطاني   

 مقاتال وأسرت ثالثة    12 وان قواته قتلت     ،اصابة ثالثة من جنوده في مواجهات في قرية راس البيدة وقرية كيلة           
وذكـر جنـرال     .كما أعلن رئيس االستخبارات العسكرية عن اسر قائد من حزب اهللا في عيتا الشعب             . آخرين

 ان من المفارقات في هذه الحرب ان عدد الصواريخ التي           ، أمس ،اسرائيلي كبير في جلسة الحكومة االسرائيلية     
 صاروخا منذ   2250فقد اكتشفت اسرائيل سقوط     . غارات االسرائيلية على لبنان   أطلقها حزب اهللا يساوي عدد ال     

وأن عـدد   . بداية الحرب ويقدرون ان عددا مماثال أو اقل قليال من الصواريخ وقعت في مناطق بعيدة مفتوحة               
فـي  وكان قائد اركان الجيش، دان حالوتس قد قال امس االول، في لقاء خاص معه                . غارة 4400الغارات بلغ   

التلفزيون االسرائيلي ان كل شي سيسير في هذه الحرب كما خطط له، وان اسرائيل لن تستطيع مواصلة حياتها                  
ربما هناك من يرى ان تلك الحرب غير كافية ومتواضعة لكن الحرب ستستمرعلى             : مضيفا. في ظل التهديدات  

ن استعدادات حزب اهللا وتنظيمه منذ      كذلك كشف حالوتس بأن الجيش والحكومة عرفا كل الوقت ع         . هذه الوتيرة 
 وانه كان اقترح على الحكومة تغيير سياستها وعدم االنتظار بـان            ،2000 انسحاب الجيش االسرائيلي في العام    

  .يقوم حزب اهللا بما قام به، لكن الحكومة رفضت اقتراحه في حينه
ديين إسـرائيليين جرحـوا     مصادر اسرائيلية ذكرت أن ضابطًا وجن     أن  : 7/8/2006 48عرب  وأضاف موقع   

صباح اليوم بجراح متوسطة في تبادل الطالق النار مع المقاومة اللبنانية في قريـة حـوال شـرقي الجنـوب                    
 جنود من   5قالت مصادر إسرائيلية أن     و. كما وشهد الجنوب اللبناني تبادالً الطالق النار في بنت جبيل         . اللبناني

هر امس في قرية محيبيب في الجنوب اللبناني في اشـتباكات مـع             لواء جوالني أصيبوا، إصابات متفاوتة، ظ     
قالت المصادر   و .ولم تورد تفاصيل حول المواجهات ولم يصدر عن حزب اهللا بيان إيضاحي           . المقاومة اللبنانية 

اإلسرائيلية أن جنديين أصيبا بجراح أحدهما إصابته خطيرة، في مواجهات دارت اليوم بـين قـوات الجـيش                  
جراء استهداف آليـتهم بقذيفـة      .  وبين المقاومة اللبنانية في محيط بلدة البياضة، في القطاع الغربي          اإلسرائيلي
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وقد قالت مصادر لبنانية أن قوة كانت تتقدم باتجاه قرية البياضة واشـتبكت مـع المقاومـة،                 . مضادة للدروع 
  .وأعطب لها عدة أليات

 كفر كال ولم تذكر المصادر اإلسرائيلية تفاصـيل عـن           وقالت المصادر اإلسرائيلية أن جنديا أصيب في قرية       
قالت المصادر اللبنانية أن المقاومة تصدت لتقدم إسرائيلي في مثلث العديسة الطيبـة كفـر كـال                  فيما   .إصابته

وقالت نفس المصادر أن القوات اإلسرائيلية       .وسببت خسائر في آليات الجنود اإلسرائيليين وأصابت عددا منهم        
بلدة الطيبة تاركة خلفها ثالث آليات معطوبة، يذكر أن القوات اإلسرائيلية تتقدم في المنطقة بـبطء                انسحبت من   

  .شديد وتشتبك المقاومة معها أثناء تقدمها
  

   محاولة لتدمير النظام السياسيه الحكومة تعتبر اعتقال والدويك لن نكون بدائل عن األسرى .2
الدويك أكد في اتصال هـاتفي مـع قنـاة           التشريعي عزيز  أن رئيس المجلس   7/8/2006 48 عرب   قال موقع 

 في معتقل عوفر إلى جهة غير معلومة أنه يرفض أن يتم اإلفراج عنه بـدال عـن                  6العربية نقل بعده من قسم      
 .أسرى فلسطينيين آخرين في مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي الذي أسره مقاومون فلسطينيون في غـزة               

حزيران الماضي، ال نريد ولـن      /لة عن نفسه ونيابة عن وزراء ونواب اعتقلوا نهاية يونيو         وقال الدويك باألصا  
نقبل أن نكون بدائل عن اإلخوة األسرى في السجون، لن نكون ورقة مساومة في هذا المجال، وأضـاف لـو                    

نى مـن   وحول ظروف االعتقال أوضح أنه عـا       .بقيت بقية سني عمري وراء القضبان لن أقبل أن أكون بديال          
سوء المعاملة وأن عينيه قد عصبتا مدة ست ساعات، كما أنه لم توجه إليه تهمة حتى الساعة، مشيرا إلى أنـه                     

  .وضع في سجن عوفر في الضفة الغربية مع معتقلين فلسطينيين عدة أمنوا له الهاتف المحمول
 الجيش االسرائيلي رئيس    وصف رئيس الوزراء اسماعيل هنية اعتقال      7/8/2006 القدس الفلسطينية    وأوردت

المجلس التشريعي بانه استمرار للقرصنة االسرائيلية مع وجود اكثر من عشرين وزيرا ونائبا من حركة حماس               
وقال هنية في كلمة خالل زيارة لمقر المجلس التشريعي في غزة تضامنا مع رئيس المجلـس ان                  .قيد االعتقال 

ائيلية المتواصلة ضد الوزراء والنواب بهـدف تـشويش عمـل           هذا االعتقال يندرج في اطار القرصنة االسر      
المجلس التشريعي وارباك النظام السياسي في الحكومة الفلسطينية ضمن سياسة الحصار الظالم بهدف تركيـع               

وطالب هنية باالفراج الفوري عن الوزراء واعضاء التـشريعي المعتقلـين،            .هذا الشعب وكسر إرادة الصمود    
ودعا هنية البرلمانـات     .االعتقاالت ال تترك اطالقا اي فراغ سياسي على الساحة الفلسطينية         مؤكدا مع ذلك ان     

العربية واإلسالمية إلى التدخل وتحمل المسؤولية أمام إرهاب الدولة الذي يمـارس ضـد النظـام الـسياسي                  
 االمان فـي مواجهـة   واكد هنية ان التوحد الفلسطيني هو صمام     .الفلسطيني المنبثق عن انتخابات حرة ونزيهة     

هذه السياسة الخطرة ونحن نرفض اي ابتزاز سياسي ونرفض اي ضغوط سياسية ونرفض اي ضغوط حتـى                 
واضاف هنية ان المجلس التشريعي سوف       .اقتصادية ومالية على الحكومة الفلسطينية وعلى المجلس التشريعي       
لي جانبه وأنا اعتقد أنه كلما تعرض النواب        يستمر والحكومة الفلسطينية ستوفر له كل الدعم السياسي وستقف ا         

الى االعتقال ازدادت قوة هذا المجلس التشريعي وازدادت مساحة االحترام والتقدير له الن الشعب الفلـسطيني                
  .يقف داما مع مؤسساته التي تحمي حقوقه وثوابته

 االحتالل باختطاف عدد    لقد سبق أن قامت قوات    : غازي حمد في تصريح صحفي    .وقال الناطق باسم الحكومة د    
من الوزراء والنواب، فضالً عن األعمال اإلجرامية التي نفذت في األراضي الفلسطينية، خصوصاً المجـازر               

واضح أن حكومة اسرائيل تسعى ومن خالل الصمت الدولي إلـى توسـيع دائـرة               : وأضاف .في قطاع غزة  
وأكـدت   < ممكنة في القوى البشرية والماديـة      الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، وتكبيده أكبر خسارة       

الحكومة في نفس الوقت أن عمل الحكومة والبرلمان سيستمر ويباشر أعماله رغم كل الـصعوبات والعراقيـل                
  .التي تضعها قوات االحتالل
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احمد بحر النائب األول لرئيس المجلـس       أن   :ي صالح النعام  ،غزة من    7/8/2006 الشرق األوسط    وجاء في 
وقـال بحـر فـي تـصريحات        . عي شدد على أن اختطاف الدويك لن يؤثر على سير اعمال المجلـس            التشري

للصحافيين صباح امس سأقوم بأداء المهمة على أكمل وجه بإذن اهللا، وسنعقد خالل هذا األسبوع جلسة للمجلس                 
ء، وأدانت هيئة   التشريعي، وسيواصل المجلس عمله بشكل طبيعي رغم اعتقال رئيسه وعدد من النواب والوزرا            

مكتب رئاسة المجلس التشريعي عملية االختطاف، مؤكدة أنها عملية قرصنة إسرائيلية طالـت رمـزاً سـيادياً                 
فلسطينياً انتخبه الشعب الفلسطيني بطريقة حرة وديمقراطية، وهي تمثل انتهاكا سافراً للقانون الدولي، واتفاقيـة               

 صادر عنها، حملت رئاسة المجلس الحكومة اٍإلسرائيلية المسؤولية         وفي بيان . جنيف الرابع واالتفاقيات المبرمة   
عن سالمة الدويك وطالبت بإطالق سراحه فوراً دون أية شروط، معتبراً أن االحتالل يهـدف مـن العمليـة                   
للضغط على الفلسطينيين ومحاولة كسر صمودهم، والحصول على تنازالت سياسية في ظـل صـمت دولـي                 

  .مطبق
ة النيابية لحماس في التشريعي أن عملية اختطاف الدويك تعبر عن مدى إفالس حكومة أولمرت               واعتبرت الكتل 

وفـي بيـان    . وتخبطها إزاء صمود المقاومة الفلسطينية واللبنانية أمام الهجمات اإلسرائيلية وهي عملية غبيـة            
قايض علـى حريـة جنـديها       صادر عنها، اعتبرت الكتلة أن حكومة االحتالل بهذه العملية تعتقد واهمة أنها ت            

  .األسير بغزة، واصفة ذلك بالقصور في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة
النائب عن حركة حماس محمود مـصلح،         أن    :حسام عـز الدين   عن    7/8/2006 األيام الفلسطينية    وذكرت

 السلطة الفلسطينية ووضع االحتالل     والذي حاولت قوات االحتالل اعتقاله اكثر من مرة، اكد أن هناك رأياً بحل            
وأعرب مـصلح عـن      .االسرائيلي امام مسؤولياته، ومن ثم القضية الفلسطينية برمتها أمام الـمجتمع الدولي          

تقديره بأن تؤدي سياسة اعتقال الـمسؤولين الفلسطينيين، من الـمجلس التشريعي والحكومـة الـى انتفاضـة      
  .ثالثة
 جميـل    الـشعبية   النائب في المجلس التشريعي عن الجبهـة       هقال الى ما     7/8/2006 الخليج اإلماراتية    ولفتت

المجدالوي إنني أدعو الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية والمجلـس المركـزي                
 إذا  إلى حوار جاد ومسؤول يتناول وضع السلطة الفلسطينية ومـا         ... والحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي   

وأضاف تأكدت سياسة إسرائيل المدعومـة مـن الواليـات           .كانت تشكل رافعة للنضال الوطني أم عبئاً عليه       
  .المتحدة األمريكية وهدفها تحويل السلطة إلى إطار عاجز يظلل جرائمها بحق شعبنا وأرضنا وحقوقنا كلها

وحمـل  . رخاً على السلطة الوطنية   استنكر صائب عريقات اعتقال دويك واعتبره اعتداء صا       ،  من ناحية أخرى  
الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية الحفاظ على حياته، وطالب باإلفراج عن رئيس المجلـس وأعـضائه المعتقلـين                

وندد رئيس مجلس النـواب األردنـي رئـيس          .فوراً، ألن اعتقالهم يعتبر مخالفاً لالتفاقيات واألعراف الدولية       
ووصف المجالي فى تصريحات له أمس هـذا        . ي المجالي باختطاف الدويك   االتحاد البرلماني العربي عبد الهاد    

االعتقال بأنه مخالف ألبسط القيم واالعراف ويشكل انتهاكا صارخا لحرمة مؤسسة برلمانية شرعية ورئيـسها               
ودانت مصر أيضا اعتقال  الدويك، معتبرة هذه الخطوة انتهاكا لكـل             .وطالب  باإلفراج الفوري عنه    . المنتخب

لمواثيق واألعراف الدولية واالتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي جاء ذلك فـي تـصريحات               ا
ألحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري أمس طالب فيها الحكومة اإلسرائيلية باإلفراج الفوري عن الـدويك                

أدانت جامعة الـدول العربيـة اعتقـال        و .وجميع الوزراء والنواب الفلسطينيين الذين تحتجزهم دون وجه حق        
وقال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين فى تصريحات له أمس               . الدويك

إن إسرائيل أثبتت من خالل اعتقالها للدكتور الدويك انها ال عالقة لها ال من قريب أو بعيد بالديمقراطية ولكنها                   
وفي جدة أعرب األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي اكمل الدين           .ب والخطف واالرهاب  تتفنن فقط فى التعذي   

إحسان أوغلو عن إدانته الشديدة الختطاف الدويك، مؤكدا أن هذا االختطاف يعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي                
شريعي الذين أقدمت على    وان إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن سالمته وسالمة زمالئه أعضاء المجلس الت           
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وفي بروكسل طالب رئيس البرلمـان األوروبـي جوزيـب          .  اختطافهم، مطالبا بإطالق سراحهم بشكل فوري     
أدين بحزم هذا العمل الـذي  : وقال بوريل في بيان   . بوريل أمس باإلفراج فورا عن الدويك منددا بحزم باعتقاله        

 البرلمان االوروبي أطالب السلطات اإلسرائيلية باإلفراج       وباسم(..) ارتكب بحق المجلس التشريعي الفلسطيني      
  .فورا عن الرئيس الدويك

  
  وبري يحذر من فتنةالسنيورة يوضح التحفظات اللبنانية على القرار االميركي ـ الفرنسي  .3

لبنان أعلن تحفظه على مـشروع القـرار االميركـي ـ     ان : بيروت من 7/8/2006الشرق األوسط نشرت 
وتجنـب  . جلس األمن حول وقف االعمال الحربية، مطالبا بتعديالت واسعة على هذا المـشروع            الفرنسي في م  

المسؤولون اللبنانيون الحديث عن رفض لهذا المشروع لعدم الدخول في مواجهة مع المجتمع الـدولي، لكـنهم                 
ـ                 زب اهللا، أعلـن    ابدوا رفضا ضمنيا للصيغة الحالية، إال ان رئيس البرلمان نبيه بري، الذي يفاوض باسـم ح

واكد بري ان الحديث عن قوات       .ووصل الى حد التحذير من انه مشروع فتنة داخلية        . رفضه الشديد للمشروع  
وبدوره، قـال الـسنيورة ان      . دولية مفوضة من االمم المتحدة يعني بكل بساطة انها ليست بإمرة االمم المتحدة            

سي بشأن القرار المقترح في مجلس األمـن ال تأخـذ   الصيغة االولية التي وزعت للمشروع االميركي ـ الفرن 
االنسحاب االسرائيلي من المناطق المحتلـة اخيـرا        وهي  . بأمرين اساسيين هما جوهر النقاط الحكومية السبع      

 .والعودة الى ما وراء الخط االزرق واالنسحاب من شبعا تمهيدا لفرض الدولة سلطتها جنوب نهـر الليطـاني                 
هو المرحلة االولى من قرار آخر سيصدر بعد اسبوعين والذي يجب ان يعنى بتـشكيل               وأوضح ان هذا القرار     

إلى  .اذا لم يشمل القرار هذه االمور فان الوضع سيكون مفتوحا على مزيد من التدهور              انه   وافاد. القوة الدولية 
ل داخلي، وانه لـو  ذلك، قالت النائبة بهية الحريري ان اي قرار دولي يصدر بشأن لبنان يجب ان يحتضن بقبو               

وشددت على ان مطلب لبنـان      . وافق العالم كله على هذا القرار، فال قيمة لتنفيذه اذا لم يحظ بموافقة اللبنانيين             
  .واضح وهو وقف فوري إلطالق النار وعودة النازحين الى قراهم بغض النظر عن وضع القرى

السنيورة أبلغ كوندوليزا رايس تمسكه      ان   تنقال عن وكاال   من بيروت  7/8/2006 الخليج اإلماراتية    واضافت
بضرورة تعديل مشروع القرار األمريكي الفرنسي ليؤمن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان فور وقف إطـالق                

وصف وزير الداخليـة اللبنـاني      و. النار، وتسوية قضية مزارع شبعا الحقا بوضعها تحت سلطة األمم المتحدة          
 -لحالية بانها االخطر في تاريخ لبنان وأضاف أن في مشروع القرار الفرنـسي              بالوكالة احمد فتفت المرحلة ا    

 وجود مشروع لبناني للحل     ىنفو. هناك التباسات كبيرة في هذا المشروع      موضحاً ان    االمريكي خطورة كبيرة  
  .                            غير مشروع النقاط السبع

ص اعتبر ان مشروع القرار الفرنسي، الذي وافقت عليه أميركا،          الرئيس سليم الح  ان   7/8/2006 البلد   وذكرت
وضع لخدمة إسرائيل على حساب لبنان، كأنما يراد مكافأة إسرائيل على ما أوقعت من ضحايا ودمار في بلدنا                  
ومعاقبة لبنان على تشبثه بحقوقه المشروعة وتسلحه بالوحدة الوطنية، وشدد في بيان امس على انه ال يمكن أن                  

  . بل لبنان به كما جاءيق
ــ   الجماعة االسالمية في لبنان أعلنت رفضها مشروع القرار الفرنـسي          ان   7/8/2006المستقبل  واوردت  

وطالبت وزراء الخارجيـة العـرب      . األميركي جملة وتفصيالً ألنه ينطلق من انحياز وقح الى جانب العدوان          
 برفض هذا االنحياز وااللتزام الـصادق بمبـادئ         بموقف جريء، والرأي العام العالمي وأعضاء مجلس األمن       

ودعت اللبنانيين الى المزيد من الصمود السياسي، مؤكدة أن الضغوط سـتكون أكثـر               .األمم المتحدة وميثاقها  
   .عجزاً أمام وحدتنا الوطنية وأمام حرصنا جميعاً على كرامتنا

سفير واشارت وات الان  7/8/2006 ال ة للق ة التنفيذي يس الهيئ سي رئ شروع الفرن مير جعجع وصف الم ة س لبناني
زارع                    ق بم االميرآي المطروح على مجلس األمن، بأنه ال بأس به، ويحتاج الى بعض التعديالت، خصوصًا ما يتعل

ديالت ذه التع ق ه ة لتحقي وف خلف الحكوم ى الوق ا ال بعا، داعي سية يناسب  . ش ورأى ان المشروع بخطوطه الرئي
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ه    مصالح وتطلعات الشعب اللب  زان وبحسابات، الن ناني، ودعا الى رؤية الموقف الدولي جيدًا، والتصرف بتعقل وات
  . ال يمكننا ان نترك الشعب اللبناني في الوضع الذي هو فيه

  مع سورية وطرد المعلم من بيروت مطالبات لبنانية بإلغاء المعاهدة الدفاعية .4
 في كـل مـن لنـدن وبـاريس          ،الحاكمة في لبنان  دعا ممثلو قوى الرابع عشر من آذار         : حميد غريافي  ،لندن

وواشنطن ومونتريال وسيدني حكومة فؤاد السنيورة في بيروت إلى اتخاذ قرار فوري بإلغاء المعاهدة اللبنانيـة                
 إذ لـم  ،الدفاعية مع سورية التي بدت خالل هذه الحرب اإلسرائيلية الطاحنة على اللبنانيين حبـراً علـى ورق    

 شريكه في هذه المعاهدة التي تنص على أن أي اعتداء علـى             ،د إصبعاً للدفاع عن لبنان    يحرك نظام بشار األس   
 آذار في بيروت    14 بسماح حكومة السنيورة وقيادات      واوندد .إحدى الدولتين يعتبر اعتداء على الدولة األخرى      

 ،يـة العـرب   بحضور وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى بيروت للمشاركة في مـؤتمر وزراء الخارج             
معربين عن اعتقادهم أنه أرسل خصيصاً من دمشق لتخريب هذا المؤتمر والتشويش على مقرراته ومنعه مـن                 

  .وضع النقاط العربية على حروفها في لبنان بصورة نهائية
7/8/2006السياسة الكويتية   

  
  من السهل المزايدة على آخر نقطة دم من الشعب اللبناني: جنبالط ردا على المعلم .5

علّق رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبالط، على تصريح وزير الخارجية           :  خلدون زين الدين   ،المختارة
السوري وليد المعلم الذي رحب فيه بحرب اقليمية، مؤكدا ان بالده مستعدة للرد على أي عـدوان اسـرائيلي                   

ة، من السهل المزايدة على آخر نقطة دم مـن  نقول للمعلم الذي تناسى لبنان والدول     : فقال، في تعليق مقتضب له    
يا أسدا في لبنان ويا أرنباً في الجوالن، ولوال أصول الضيافة واللياقة لوجب رجمه وطـرده                .. الشعب اللبناني 

  .من البالد
7/8/2006الشرق األوسط   

 
   وتتبناها للسنيورةتؤيد البنود السبعة جبهة العمل االسالمي .6

يكن باسم جبهة العمل االسالمي عن تأييد الجبهة البنود السبعة التي طرحها رئـيس              أعلن النائب السابق فتحي     
وأكد أن الجبهة ال ترحب بوزراء الخارجية ما لـم           .الحكومة فؤاد السنيورة وأقرها مجلس الوزراء وتبنيها لها       

أي  وحذر من  .تمر روما يتبنوا البنود السبعة التي تضمنتها ورقة الحكومة اللبنانية، والتي جرى إعالنها في مؤ            
التفاف على المنجزات الميدانية للمقاومة والموقف اللبناني الموحد ضد العدوان االسـرائيلي، والـذي أسـقط                

ونبه على القبول بأي صيغة لوقف النار ال تلحظ          .الرهان االسرائيلي على تمزيق لبنان وضرب وحدته الوطنية       
ي، وعودة النازحين الى بلداتهم وقراهم، وعلى القبـول باسـتقدام           خلو األراضي اللبنانية من أي وجود اسرائيل      

قوات تابعة لحلف شمالي األطلسي ورفض تمركزها ضمن األراضي اللبنانية من دون األراضي التي تحتلهـا                
  .الدولة العبرية

7/8/2006المستقبل   
  

  السبيل الوحيد لحل قضية الجندي االسرائيلي االسير.. المفاوضات: هنية .7
اعرب رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية عن امله امس في ايجاد حل سـريع لقـضية                :  ا ف ب   -غزة  

وقال هنية تعمل النهـاء هـذه       ،   حزيران الماضي  25الجندي االسرائيلي الذي اسرته مجموعات فلسطينية في        
اة عدد كبيـر مـن      االزمة وآمل ان شاء اهللا ان نجد حال سريعا وعاجال على اسس سليمة وصحيحة تنهي معان               

واضاف نحن في الحكومة الفلسطينية طرحنا مبادرة وما زلت اتمسك بهذه المبادرة واول              .االسرى الفلسطينيين 
بنودها المفاوضات ، والطريق السياسي والدبلوماسي وحده الكفيل بانهاء هذه القـضية علـى اسـس انـسانية                  
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ف فلسطيني يقبعون في سجون االحتالل الن االفراج        وسياسية على حد سواء اخذين باالعتبار معاناة عشرة اال        
واشار الى ان الحكومة الفلسطينية ليست طرفا مباشرا في هـذا            .عن االسرى هو محل اجماع وطني فلسطيني      

  .الموضوع ولكنها طرف مسؤول
  7/8/2006الدستور 

  
  سلطات االحتالل تعتقل نائب المجلس التشريعي فضل صالح حمدان  .8

حتالل الليلة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير واإلصالح فضل صالح، وقد             اعتقلت قوات اال  
قامت آليات عسكرية بمحاصرة منزله في رام اهللا وعلى اثر ذلك اشتبك شبان فلسطينيون مع جنود االحـتالل                  

  .مما استدعاهم إلى طلب تعزيزات عسكرية تمكنت بعدها من اعتقاله
  7/8/2006 48عرب 

  
  زارة العمل تجدد مطالبتها اإلفراج عن الوزير البرغوثيو .9

 جددت وزارة العمل مطالبتها مؤسسات المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على الحكومـة             :م احمد سلي  -رام اهللا 
ورأت ،    اإلسرائيلية من اجل تامين اإلفراج عن وزير العمل محمد البرغوثي وبقية الوزراء والنواب المعتقلين             

ال اعتقاال سياسيا ال يستند إلى أي أساس قانوني او أخالقي وهـو محاولـة لـشل وتعطيـل عمـل                     في االعتق 
  .المؤسسات الفلسطينية بهدف إضعاف السلطة الوطنية ودورها 

  7/8/2006القدس الفلسطينية 
  

   خالل األسبوع الحالينموظفيالالسلطة الفلسطينية تشرع بصرف رواتب  .10
لمالية الفلسطيني باإلنابة الدكتور يوسف رزقـة أن الحكومـة الفلـسطينية    أعلن وزير ا :غزة ـ أشرف الهور 

وبالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة ستشرع بصرف راتب شهر كامل لكافة موظفي السلطة الفلسطينية خالل األيـام                
 وأشار رزقة إلي أن وزارته شرعت في إعداد الكشوفات التي تتضمن أسماء الموظفين بغرض              . القليلة القادمة 

  .. صرف رواتبهم
  7/8/2006القدس العربي 

  
  البرغوثي يتبرع بأول راتب لضحايا قانا   مصطفى .11

تبرع عضو المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي بأول راتـب تلقـاه كنائـب فـي                : أمين أبو وردة   -نابلس  
رعات الجارية في   وتبرع البرغوثي براتبه عبر حملة التب      .البرلمان لصالح عائالت ضحايا مجزرة قانا في لبنان       

فلسطين لصالح الشعب اللبناني تأكيداً على وحدة نضال الشعبين الفلـسطيني واللبنـاني ووحـدة مـصيرهما                 
  .المشترك

  7/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

   بربط مساري التفاوض في قضية األسرى في غزة ولبنانيطالبالتشريعي  .12
بط مساري التفاوض في قضية الجنـود اإلسـرائيليين         طالبت لجنة في المجلس التشريعي الفلسطيني، أمس، بر       

األسرى في غزة ولبنان، وذلك غداة توالي األنباء المتناقضة بشأن صفقة تبـادل وشـيكة بـين الفلـسطينيين                   
 700وكشف مصدر فلسطيني أمس النقاب عن قرب إنجاز صفقة تبادل بين الجندي جلعاد شاليت و              . وإسرائيل
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مر الذي دفع مصدر ينتمي الى حركة فتح لوصـف الـصفقة المزعومـة ب               أسير جلهم من حركة حماس، األ     
  .القذرة ألنها لم تشمل أي أسير من الفصائل األخرى وفقا للمصدر الفلسطيني

ووصف أسامة المزيني عضو المكتب السياسي لحركة حماس أمس الحديث عن أي مفاوضات حـول قـضية                 
م تبدأ بعد خاصة في ظل التعنت اإلسرائيلي ورفـضه لمبـدأ            وأضاف أن المفاوضات ل   . الجندي بالسابق ألوانه  

  .التبادلية
في غضون ذلك، قررت لجنة األسرى والمحررين في المجلس التشريعي الفلسطيني أمس توجيه رسـالة إلـى                 
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى للمطالبة بتوحيد مسارات التفاوض بشأن تبادل األسـرى الفلـسطينيين                

وصرح مقرر اللجنة النائب عيسى قراقع بأن اللجنة قررت توجيه الرسالة مـن             . يين بالجنود المأسورين  واللبنان
وأكد أن ما يدور من أحاديث عـن        . أجل ربط مساري التفاوض بعد إعالن الجانب اللبناني الفصل بهذا الشأن          

  . د مواد إعالمية تفتقد إلى الدقةصفقة تبادل وشيكة بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي ليست دقيقة وانما مجر
  7/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
  مقتل قائد االستخبارات الفلسطينية  .13

قتل قائد االستخبارات العسكرية الفلسطينية في شمال قطاع غزة أمس برصاص مجهـولين كـانوا يـستقلون                 
صادر طبية وأمنية فلسطينية    وأكدت م  .سيارتين واعترضوه في جباليا شمال قطاع غزة حيث أطلقوا النار عليه          

  .مقتل المقدم محمد الموسة الذي نقل صباحاً إلى مستشفى الشفاء بغزة مصاباً بعدة عيارات نارية في الرأس
  7/8/2006البيان  

  
  اغتيال مقاوم من الجهاد في جنين .14

كما اكد  , جنيناستشهد مقاوم في حركة الجهاد االسالمي امس برصاص الجنود االسرائيليين بالقرب من مدينة              
وقال المصدر ان الجنود حاصروا منزل رشيد العمري وطلبوا منه االستسالم وعنـدما              .مصدر امني فلسطيني  

   .رفض الخروج اقتحموا المنزل وقتلوه
  7/8/2006العرب اليوم 

  
  إحباط عملية استشهادية .15

ين تمكنا ليل السبت مـن إحبـاط        ذكر راديو اسرائيل باللغة العربية صباح أمس أن الجيش والشاباك اإلسرائيلي          
وأضاف أنه تـم اعتقـال      . عملية تفجير متوقعة انطلق منفذوها المفترضون من مدنية نابلس في الضفة الغربية           

ناشط يحمل حزاماً ناسفاً احتوى على أربعة كيلوجرامات من المتفجرات وذلك لـدى ركوبـه سـيارة أجـرة                   
وب الغربي من نابلس وكان داخلها أربعة فلسطينيين آخرين تـم           فلسطينية تم إيقافها في حاجز مفاجئ إلى الجن       

  .إيقافهم أيضاً على ذمة التحقيق
  7/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  المقاومة الفلسطينية تطالب بالبرغوثي والقيادات والنساء واألطفال المعتقلين .16

ئيل أبدت استعدادها للتفـاوض     أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن إسرا     :   يوسـف الشايـب  -رام اهللا المحتلـة  
وحذرت المصادر نفسها من أيـة منـاورة أو ابتـزاز أو     .حول إعادة الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليت     

مماطلة أو تحجج إسرائيلي، كالحصول على معلومات حول صحة الجندي أو تسليم صور له وهو في األسـر،                  
ها ان من بين مطالب المجموعات الثالث التي نقلت بطريقة          وأضافت المصادر ذات   .أو توجيه رسالة منه ألهله    

غير مباشرة الى إسرائيل، أوال إطالق سراح كافة األسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن نحـو مائـة وثالثـين                  
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كما اشتملت المطالب أيـضا      . أسيرا وجميعهم دون سن الثامنة عشرة      360أسيرة، واألطفال البالغ عددهم نحو      
كافة القادة األسرى وعلى رأسهم مروان البرغوثي، أحمد سعدات ونائبه عبدالرحيم ملوح، وأمين             إطالق سراح   

عام جبهة التحرير العربية راكاد سالم، وعبدالخالق النتشة احد مؤسسي حماس، واألسير أبوحجلة مـن قـادة                 
 الكوادر الكبـار فـي      الجبهة الديمقراطية، وحسام خضر ، وبسام السعدي ، إضافة إلى العشرات اآلخرين من            

  .الفصائل الفلسطينية المختلفة وفقاً للمصادر
كما تضمنت المطالب إطالق سراح أكثر من مائة أسير شاركوا في االنتفاضة الحاليـة ومحكومـون بالـسجن        

وتضمنت  المؤبد وهم من رموز المقاومة وذلك لكسر القاعدة اإلسرائيلية التي تنعتهم باأليدي الملطخة بالدماء،               
الئحة المطالب ايضا اكثر من عشرين اسيرا امضوا عقدين فما فوق ، إضافة الى عشرات المرضـى الـذين                   
يعانون امراضا مزمنة ويتعرضون الهمال متعمد في العالج وهم بحاجة ماسة الجراء عمليات جراحيـة فـي                 

اع غزة، واثنى عـشرة      مبعدا في قط   25وكذلك العمل على عودة مبعدي كنيسة المهد والبالغ عددهم           .الخارج
كما طالبت الالئحة وقف العدوان االسرائيلي فورا واالنسحاب مـن محـيط             .آخرون ابعدوا الى دول اوروبية    

  .قطاع غزة والتعهد بعدم تهديده في كل شاردة وواردة
  7/8/2006الغد األردنية 

  
  حماس ترفض تسليم الجندي االسرائيلي االسير لمصر  .17

 أسامة المزيني عضو المكتب السياسي لحركة حماس توقف المفاوضـات           أعلن: راهيم كامل إب  -القدس المحتلة   
بشأن إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليت ، موضحاً أن حماس رفضت مقترحات مـصرية                

وقـال المزينـي     .لتسليم شاليت للسلطات المصرية مقابل وعود بإطالق سراح دفعة من األسرى الفلـسطينيين            
أنا سمعته شخصياً ، حيث قال برأيي أن العـدو بـات مـستعدا           . قيقة أن نزال لم يقل إن إسرائيل قد وافقت        الح

 .فهو كان يطرح وجهة نظر تحليلية ولم يكن يطـرح حقيقـة موجـودة علـى األرض                : لعملية تبادل األسرى  
 .الحـد الوساطة قدمت عروضا ضعيفة وهزيلة رفـضتها الحركـة ووقفـت األمـور عنـد هـذا                  : واضاف

وقال الحقيقـة أن     .واعتبرالمزيني الحديث عن ربط مسارات التفاوض حول األسرى اإلسرائيليين سابق ألوانه          
ما يتعلق بربط المسارات أو فصلها أمر اجتهادي يخضع للظروف في حينها ، والحركة لديها كافة الخيـارات                  

  . مصلحة أسرانا البواسلفهي لم تحسم بالفصل أو بالربط ، واألمر متروك لما فيه: مفتوحة
  7/8/2006الرأي األردنية  

  
  شهيد وجرحى من القيادة العامة   .18

 القيادة العامة في بيان أمس إن أحد أعضائها استشهد أمس خالل            -قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين    : دمشق
أصيبوا بجروح بين خفيفـة     العدوان التي شنته الطائرات اإلسرائيلية على مواقع للجبهة في البقاع، وأن آخرين             

 -وأفاد البيان بأن الجبهة ستبقى تخوض حرب المواجهة ضد الغزو األمريكي            . وبالغة، نقلوا على أثرها للعالج    
  .الصهيوني والدفاع عن عروبة لبنان، وعن المقاومة الوطنية اإلسالمية

  7/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ألسبوع المقبلمركزية فتح تجتمع بكامل أعضائها في عمان ا .19
. الجاري) آب( أغسطس   15أعلن حكم بلعاوي، امس عقد اجتماع شامل للجنة المركزية لحركة فتح، في عمان              

وقال بلعاوي ستناقش اللجنة مجمل األوضاع الداخلية، بما فيها عقد المؤتمر السادس، وستتخذ قرارات مهمـة                
السياسي واالعتـداءات اإلسـرائيلية المتواصـلة       وستبحث ايضا الوضع    . تتعلق بنشاطاتها في الوطن والشتات    

واالغتياالت واالعتقاالت ومصادرة األراضي والحواجز، واتخاذ اإلجراءات المناسبة والضرورية إلنهاء هـذا            
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وستناقش أيضاً أوضاع القوى الوطنية والفصائل الفلـسطينية         .الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني     
حدة الوطنية، وستضع القرارات المهمة لتفعيل منظمة التحرير الفلـسطينية، والمجلـس            والعمل على تعزيز الو   

  .الوطني الفلسطيني، وكذلك المجلس المركزي
  7/8/2006الشرق األوسط 

  
  إسرائيل تعتبر أن الحرب استنفدت أغراضها   .20

تؤمن بأن العملية الحربية     أكدت مصادر إعالمية إسرائيلية، امس، أن القيادة السياسية والعسكرية           :حلمي موسى 
. استنفدت أغراضها وأن توفير وقت أطول للجيش لن يغير جوهرياً من الصورة الراهنة للمعطيـات الميدانيـة             

وقادت الخسائر البشرية المرتفعة في صفوف الجيش والمدنيين اإلسرائيليين، إلى إدراك بأن من الواجب السعي               
 ذلك فإن صباح أمس حل بشعور بقرب التوصل إلى مثل هذا االتفاق،             ومع. اآلن للتوصل إلى اتفاق لوقف النار     

وشددت وسـائل اإلعـالم اإلسـرائيلية علـى أن      .سرعان ما استبدل مساء بإحساس بابتعاد نهاية هذه الحرب      
أولمرت وبيرتس كرسا وقتهما، في اجتماع الحكومة اإلسرائيلية أمس، من أجل الدفاع عن موقفيهما من هـذه                 

وبحسب القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، فإن أولمرت الذي ينتقد الجيش في أحاديثـه المغلقـة                . الحرب
وأشار إلى أنه لوال عمليـة      . ويتهمه بأنه لم يحقق وعوده، قال إن من حظ إسرائيل أن عملية االختطاف نجحت             

. بدى لها من المواجهات مع حزب اهللا      اختطاف الجنود لما أمكن إلسرائيل أن تتعامل مع الواقع العسكري الذي ت           
أما بيرتس  . وانتقد من طرف خفي رؤساء الحكومات السابقين الذين كانوا جنراالت ولم يفهموا خطر حزب اهللا              

وانتقد الوزراء الذين يوجهون االنتقـادات لعـدم        . فشدد على أن كل ما طلبه الجيش من مصادقات حصل عليه          
. نه لو عرض توسيع العملية حتى الليطاني على الحكومة لما أيدها أحـد مـنهم              توسيع العملية البرية، معتبراً أ    

وفي الوقت الذي بات فيه اولمرت وأجهزة استخباراته يركزون على ان الممر اإلنساني يخدم عمليـة إعـادة                  
ويقول معلقون أن هنـاك قناعـة مـشتركة لـدى           . تسليح حزب اهللا، تراجع الحديث عن توسيع العملية البرية        

ألميركيين والمستوى السياسي اإلسرائيلي على حد سواء، بأنه ال جدوى بعد من توسيع العملية العسكرية وأنه                ا
ولذلك ليس على إسرائيل أن توافق علـى  . لم يعد بوسع الجيش تحقيق إنجازات أكبر من تلك التي حصل عليها     

ى معلقون إسـرائيليون أن مـن المتوقـع         وير. وقف النار وإنما ينبغي لها أن تعمل من أجل تحقيق هذه الغاية           
ولكن ليست هناك قناعة بأن يتمكن أحد مـن فـرض           . صدور قرار دولي بوقف النار إما الثالثاء أو األربعاء        

وهكذا فإن على المؤسسة العسكرية أن تحدد موقفها مما يجب فعله بعد صدور القـرار               . القرار على حزب اهللا   
عقاب الصالبة التي أبداها مقاتلو حزب اهللا والخشية اإلسرائيلية من التقـدم            ويشير هؤالء إلى أنه في أ     . الدولي

األول هو االكتفاء بتطهير المنطقة التي قررت السيطرة عليها وهـي           : البري، باتت إسرائيل أمام ثالثة خيارات     
 الى الليطاني مع    والثاني التقدم . وهذا يعني استمرار القتال والصواريخ    . في حدود خمسة إلى ثمانية كيلومترات     

ما يعنيه ذلك من تجنيد قوات احتياطية جديدة وتوسيع القتال مع استمرار أخطار الصواريخ متوسـطة وبعيـدة                 
والثالث هو اإلعالن عن تطهير المنطقة الحالية والشروع بالتراجع مع إبقاء السيطرة النارية بوسـائل                . المدى

  . فضل الخيار الثالث ألسباب مختلفةويعتقد معلقون أن إسرائيل ت. شتى على المنطقة
وطالب اولمرت أعضاء حكومته في اجتماع أمس بتجنب الحديث عن االقتراح األميركـي الفرنـسي المقـدم                 

وقال للوزراء إن الصمت هو سيد األحكام وينبغي القول أن الصيغة لـم تـصل بـشكل               . لمجلس األمن الدولي  
  . ارسمي وبعد وصولها سنناقشها ونعلن موقفا منه

 مقاتـل   300من جهته، أبدى رئيس شعبة العمليات في الجيش الجنرال غابي آيزنكوت تقديره بأن هناك حوالى                
وقـال إن الجـيش يطمـح إلـى         . لحزب اهللا في المنطقة الواقعة بين خمسة إلى عشرة كيلومترات من الحدود           

اف أن الجيش سيركز عملياته فـي       وأض. السيطرة العملياتية على هذه المنطقة من أجل القضاء على المخربين         
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وأكد أنه تم تعزيز القوات اإلسرائيلية قبالة الحدود السورية، موضحاً أنه فـي             . األيام المقبلة على هذه المنطقة    
  . األسابيع األخيرة أرسلت رسائل واضحة للسوريين أنه ال نية إلسرائيل البتة بمهاجمتهم

ضوء األخضر من المستوى السياسي للوصول إلى الليطـاني،         وشددت جهات عليا في الجيش على أنه برغم ال        
وتتحدث تقديرات الجيش عن أنه خالل يومين كحـد أقـصى           . فإنه من غير المتوقع الوصول إلى عمق مماثل       

سيتقرر اإلعالن عن وقف النار، وأن عمليات في العمق اللبناني سوف تثقل كثيراً على الجـيش اإلسـرائيلي                  
  . المنطقة قوات متعددة الجنسياتخاصة إذا لم تصل إلى 

  7/8/2006السفير 
  

   الفرنسية وتطالب بتغييرها -اسرائيل تتحفظ من بعض بنود المسودة االمريكية .21
 الفرنسية،  -طالبت اسرائيل باألمس من اإلدارة األمريكية من أجل إدخال تغييرات على مسودة القرار األمريكي             

 المسودة من قبل االسرائيليين على الرغم من االكتفـاء والرضـا            لوقف اطالق النار، وجاءت المالحظات على     
وقال أحـد   . عنها باالمس خاصة وأنه تمنح االسرائيليين أكثر مما أنجزوه على األرض من دون تنازالت تذكر              

وقام رئـيس الـوزراء االسـرائيلي        .لن تكون هناك قوى دولية كونهم لن يتفقوا عليه        : المسئولين االسرائيليين 
رة الخارجية ليفني باالمس باالتصال بعدد من المسئولين االمريكيين في شأن المسودة وتشاور الطرفـان               ووزي

وأبـدى  . وقام وولش بفحص مطالب اسرائيل واجتمـع بـأولمرت        . حول التحفظات االسرائيلية على المسودة    
لبند غير الواضـحة فـي هـذا        االسرائيليون تحفظهم من البند الذي يتناول قضية القوة الدولية وطريقة كتابة ا           

  . وأن االقتراح الذي تشتمل عليه المسودة يكون بمثابة إعالن نوايا ال أكثر. الصدد
  المطالب

تطالب اسرائيل بعدم ذكر مزارع شبعا، كي ال يتم ربط وقف اطالق النار على االنسحاب من مزارع شـبعا               * 
  . حسبما جاء من اسرائيل

واقترحت اسرائيل من خـالل     . ول مراقبة الحدود ومنع تهريب السالح لحزب اهللا       التشديد على البند الذي يتنا    * 
  . مسودتها القاء المسئولية كاملة على عاتق الحكومة اللبنانية وتقوية القوة الدولية

وتقول اسـرائيل إن فـي المـسودة االمريكيـة          . تقوية السيطرة على سالح حزب اهللا من قبل القوة الدولية         * 
  .ال توجد مطالبة واضحة وهناك ذكر فقط عن سيطرة مستقبليةاالسرائيلية 

التحفظ من القول ان اسرائيل تهاجم حزب اهللا في الوقت اذلي تتعرض اسرائيل له مهاجمهة من قبل حـزب                   * 
  .اهللا

 الفرنسية وستكون هناك مطالب     -وترى اسرائيل ان القضية لن تقتصر فقط على ما كتب في المسودة االمريكية            
 بعض بنودها على يد قطر التي تمثل العرب وروسيا والصين التي سـتعمل علـى تغييـر مـا يـراه                      لتغيير

االسرائيليون انجازا من أهمه ابقاء الجيش االسرائيلي في االراضي اللبنانية حتى مجيء القوة الدولية واطـالق                
   .سراح الجنديين االسرائيليين من دون قيد او شرط

  7/8/2006 48عرب 
  

   يرى وقفاً وشيكاً للنار بيريز ال .22
وقال بيريز لإلذاعـة اإلسـرائيلية      . قال شمعون بيريز انه ال يرى وقفاً وشيكاً إلطالق النار في لبنان           : توكاال

. العامة أمس انه يجب التحلي بالصبر قبل تطبيق قرار مجلس األمن حول وقف إلطـالق النـار فـي لبنـان                    
يجب ... مال العدائية ثم وقف إلطالق النار وتشكيل قوة دولية        وأضاف أن مشروع القرار ينص على وقف األع       

وتابع انه على العالم ان يرد على حزب اهللا ولـيس فقـط             . كل ذلك ليس مسألة أيام بل أسابيع      . التحلي بالصبر 
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 اذا رضـخت  . وقال إن اللبنانيين ليسوا أعداءنا    . انها تخدم قوة أجنبية هي إيران لتدمير لبنان       ... على إسرائيل 
  . الحكومة اللبنانية لحزب اهللا، سيغرق في الدمار

  7/8/2006البيان 
  نستطيع شلَّ سوريا خالل ساعات : ضابط اسرائيلي يهدد .23

نقلت صحيفة معاريف اليوم االثنين في اعقاب التحركات واالستعدادات الـسورية علـى الحـدود عـن أحـد                  
 سوريا، لكن في حال يعتقـد األسـد بأنَّـه يـستطيع        ال ننوي مواجهة  : المسئولين العسكريين االسرائيليين قوله   

  . من الممكن شل سوريا خالل ساعات. الخروج من هذه المواجهات بسالم فإنه يخطئ
  7/8/2006 48عرب 

  
  اسرائيل مذهولة من قدرة حزب اهللا على البقاء والصمود: بن اليعازر .24

بأن إسرائيل مذهولة من قدرة حزب اهللا علـى         ذكرت اذاعة الجيش االسرائيلي امس نقال عن بن اليعازر قوله           
 إسرائيل ذهلت من عدم قدرة الجيش على إخضاع حـزب اهللا بـسرعة وسالسـة                :واضاف بن اليعازر  . البقاء

 يوما من الحرب والعمليات في لبنان لم يعتقد أي واحد في الحكومـة              25 بعد   :وتابع بن اليعازر   .وبشكل قاطع 
في الحقيقـة كنـا     .  هذا الوقت، وأن يكون لحزب اهللا نفس طويل بهذا الشكل          االسرائيلية بأن ذلك سيستمر كل    

  . نعرف عن كمية السالح الكبيرة التي بيد حزب اهللا، ولكننا اعتقدنا أن ضربة لبيروت ستحل المشكلة
  7/8/2006القدس الفلسطينية 

  
   الخالفات داخل الجيش االسرائيلي ساهمت بفشله في لبنان:قائد لواء الشمال .25

 ركزت وسائل االعالم االسرائيلية في تصريحات ومقابالت مع قائد لواء الـشمال فـي               : امال شحادة  ،الناصرة
الجيش، اودي ادم، المسؤول العسكري المباشر عن عمليات الجيش في لبنان، والمحت الى وجود خالفات بينه                

 عن الساحة اإلعالمية، خـرج قائـد         اودي ادم بعد غياب دام ثالثة اسابيع كاملة        ،ركان حالوتس االوبين رئيس   
. فاإلشاعات مألت الدنيا حوله   . وليس صدفة . اللواء الشمالي في مقابالت صحفية لجميع وسائل اإلعالم المحلية        

البعض قال ان رئيس حالوتس، أبعده عن مركز القائد األول للعمليات الحربية، مع ان الحرب تدور في لوائـه                   
البعض قال ان حالوتس أجبره على وضع نائب له في قيادة           .  األركان مباشرة  وتحت سلطته، ونقلها الى رئاسة    

والقائد النائب هو بنفس رتبة آدم، الجنرال إيال هار ايبن، الـذي كـان ينـوي                . العمليات، بسبب ضعف إدائه   
وتس البعض ذهب أكثر من ذلك لـيعلن ان حـال          .الخروج الى التقاعد، لكنه قرر البقاء الى حين انتهاء الحرب         

وآدم متخاصمان وال يكلم أحدهما اآلخر، وان حالوتس يتصل مع الجنرال هار ايبن، الذي اختاره نائبا آلدم كلما                 
لقد نفى آدم ما يقال عنه، وأعلن ان عالقـات ممتـازة             .أراد االستفسار عن قضية حول سير العمليات الحربية       

وراح يـرد  . يل واعتبرها نوعا من الثرثرة المؤسـفة تربط بيه وبين حالوتس، لكنه لم ينكر انه سمع تلك األقاو 
على تلك األقاويل بشكل مباشر وغير مباشر، ليكشف ان األمر يتعلق بالحرب في لبنـان وسياسـتها وسـبل                   

وساهم اسهاما أساسيا فـي     ). لواء(وقد اختير لقيادة اللواء الشمالي للجيش بعد أن حظي برتبة جنرال            . ادارتها
وقد طلب منذ بداية الحرب أن يدخل بقواته البرية الى لبنان في عملية              .يرة على لبنان  وضع خطة الحرب األخ   

   .لكن طلبه رفض في الحكومة ولدى حالوتس. اجتياح كبرى للجنوب، وليس فقط حتى نهر الليطاني
يريد أن   ان المشكلة تكمن في أن الجمهور االسرائيلي         فالجنرال أودي آدم يدافع عن نفسه فيقول لصحيفة معري        

ويقول ان االسرائيليين يتقبلـون أن      . يرى قتلى في صفوف الجيش االسرائيلي لكي يرضى عن عمليات الجيش          
 ينظـرون اليـه     -ولكن رد فعلهم لمقتل جنود يكون قاسيا للغاية         . يقتل لهم مدنيون من جراء سقوط الكاتيوشا      

جندي في األسبوع األول من حرب لبنان        300ولكنهم ينسون ان الجيش االسرائيلي خسر       . وكأنه فشل عسكري  
لقد دخلت الدولة كلها الى حالة حداد على         . وفي حينه تقبل المجتمع االسرائيلي هذا العدد من القتلى         1982سنة  
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آدم  .ففي الحروب يمـوت نـاس     . قلبي معهم بالطبع، ولكن هذه هي الحرب      . مقتل ثمانية جنود في بنت جبيل     
  .ها أخطاء تقنية طبيعية حدثت وستحدث في الحروبيفسر إخفاقات جيشه بالقول ان

وهذا ينبع من كون الجنود شباب صغار ومن التعب واالرهاق ومن تباين األوامر العسكرية، فالجنود المقاتلون                
فقـد دخلنـا الـى      . وبالنسبة لبعضهم، هذه أول معاك حربية يخوضونها مع العدو        . هم بشر قبل أي شيء اخر     

آدم يجد كلمة    .وعندما يتعلم المرء يدفع رسوم التعليم     .  ساعة، في يوم قائظ    12غضون  الحرب دفعة واحدة في     
واضح انه لم يكـن يتوقـع الـرد        . عنده يوجد منطق لألمور   : طيبة عن زعيم حزب اهللا، الشيخ حسن نصراهللا       

لمعارك وفـق   ولكن ما أن بدأت الحرب حتى راح يدير ا        . الشديد االمل الذي قمنا به بعد عملية خطف الجنديين        
آدم ال يستبعد أن يخرج نصراهللا باعالن االنتصار بعد انهاء الحرب           . التطبيق الدقيق للخطة اتي كان قد وضعها      

يطلقون بيانات النصر ولكن هذا النصر يترافق مع تسببه في تـدمير            ). يقصد العرب عموما  ( هكذا هم دائما     -
للبناني بصورة مذهلة وفي التسبب بمقتل المئات من مقاتليه         الجنوب اللبناني عن بكرة أبيه والمساس باالقتصاد ا       

 انهم مـا    -ويدعي أدم أن مقاومة حزب اهللا بدأت تخف قوة في األسبوع الثالث من القتال              .بتدمير البنية التحتية  
فقط قبل الـشهرين    . ولكن المقاومة بشكل عام آخذة في االنحسار      . زالوا يقاتلون وستقع اشتباكات قاسية أخرى     

وخالل تلك التدريبات توقعوا سيناريوهات مذهلة في قربها        . ان ادم يقود التدريبات الضخمة على هذه العمليات       ك
على سبيل المثال توقعوا ان يقصف الجيش االسرائيلي بناية         . من الواقع المعاش لمجريات الحرب الفعلية اليوم      

بعض الضباط الـذين اشـرفوا علـى        . النساءتضم عددا من المدنيين وتؤدي الى قتل عدد كبير من األطفال و           
وهذا ما حدث في   . سيمر األمر، تابعوا القتال   : التدريب أبدوا رغبة في وقف القتال، إال ان آدم حسم األمر بقوله           

في الحرب السابقة توقفت الحرب عنـدما وقعـت   . الواقع عندما دمر الجيش في هذا السبوع ذلك البيت في قانا   
حالما سمعت النبأ قلت انه يجـب ان نعـرب عـن            : ويعقب على ذلك بقوله   ). 1996نة  س(حوادث قانا األولى    

  .األسف على موت األبرياء ونواصل القتال
عندما تضع الحرب أوزارها، كما يبدو في األفق اليوم، سوف نسمع ليس فقط االنتقادات كم وراء الظهر، بـل                   

ال سوف تبحث عميقا مسألة تجنيد جـيش االحتيـاط          فعلى سبيل المث   .ستتطاير السكاكين من حول الجنرال آدم     
وستبحث اإلخفاقات المتكررة في العمليات الحربية، بدءا بعملية الخطف نفسها وحتـى            . الذي تم بتأخير ملموس   

وستبحث مسيرة اتخاذ القرارات في الجيش االسـرائيلي         .األخطاء التي تسببت في سقوط طائرات سالح الجو       
سـتبحث  . ه القرارات في الحرب الحالية بدت مناسبة ليس لدولة دمقراطية بل لدولة موز            فهذ .والقيادة السياسية 

 48كيفية االعالن عن وقف النار بعد أحداث قانا، حيث عرف قادة الجيش االسرائيلي بقرار وقف النار لمـدة                   
التنـسيق بـين    هذا مثل واحد فقط عن ضيع       . ساعة من البيان الذي صدر ألول مرة في الخارجية األميريكية         

ففي اسـرائيل   . الجيش والحكومة، سببه عدم وجود جسم منسق مثل مجلس األمن القومي في الواليات المتحدة             
  .يوجد مجلس كهذا لكن صوته لم يسمع في القضايا المصيرية

  7/8/2006الرأي األردنية  
  

  حالة هستيرية تسود مكتب أولمرت في أعقاب جسم مشبوه مع احد الصحفيين  .26
حالة من الهلع الهستيرية اليوم في مكتب اولمرت بعدما دخل صحفيان لتغطية جلسة الحكومة المنعقـدة                سادت  

بحيث ادخل الصحفيان أجهزة التصوير التابعة لهما وتم فحـصها امنيـا            . في مكتب رئيس الوزراء في القدس     
واعلنت االجهزة األمنية حالة     .شوتبين أن هناك جسما مشبوها داخل احدى الكاميرات حسبما ادعاه طاقم التفتي           

ووصـل  . الطوارئ وأخلت من كان يتواجد على مقربة من مكتب رئيس الحكومة واعتقلت الصحفيين للتحقيق             
الى مكتب رئيس الوزراء عدد من خبراء المتفجرات وتبين ان الجسم المشبوه عبارة عن غبار حرائق بعـدما                  

ل وصولهما الى القدس وكانت هذه المادة نتيجـة لتواجـدهما فـي             كان االثنان في منطقة الشمال االسرائيلي قب      
  . احدى االماكن التي تم قصفها
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  6/8/2006 48عرب 
  

   الروسية 18تقارير إسرائيلية عن امتالك المقاومة صواريخ اس ايه  .27
 18 ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن حزب اهللا يملك صواريخ روسية حديثة من طـراز اس ايـه             :وكاالت

لمتطورة، في وقت زعمت صحيفة صنداي تليغراف البريطانية الصادرة أن نائباً إيرانياً ساعد فـي تأسـيس                 ا
حزب اهللا أكد وللمرة األولى أن بالده زودت الحزب بصواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب أي هدف فـي                   

روحيـات خـصوصا وأن      المضادة للم  18ايه  .وقالت هآرتس أمس ان حزب اهللا يمتلك صواريخ اس        . إسرائيل
سالح الجو اإلسرائيلي يأخذ جانب الحذر في الطلعات فوق األراضي اللبنانية، خشية الوقوع في كمـين لهـذه                  

وكشفت الصحيفة اإلسرائيلية أيضا أن سبب معظم خسائر بالقوات البرية للجيش اإلسرائيلي خـالل     . الصواريخ
ي الحزب لصاروخ روسي مضاد للمدرعات من نوع ار بـي    قتاله مع مقاتلي حزب اهللا يعود إلى استخدام مقاتل        

وقالت إن قسما من اإلصابات وقعت عندما خرق هذا الصاروخ حائطا فأصاب جنودا كـانوا خلـف                 . 29جي  
الحائط وحدث ذلك في معركة قتل فيها خمسة جنود من دورية أغوز اإلسرائيلية الخاصة شاركت في المعركة                 

ط صاروخ مضاد للدبابات من نوع ساغر هو أيضا من إنتاج روسي وصاروخ             فقد أصاب الحائ  . في بنت جبيل  
  . الشهيرة) مركباه(والذي خرق عدة مرات دبابة ) تيندم( ذو الرأس المعدني المسمى 29جي.بي.آر

من ناحية أخرى، قالت صحيفة صنداي تليغراف ان النائب اإليراني علي أكبر محتشمي الذي ساعد في تأسيس                 
ونسب إلى  . بالده زودت الحزب بصواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب أي هدف في إسرائيل            حزب اهللا ان    

وأضافت أن أجهزة استخبارات    . محتشمي، قوله إن هناك دوال تمتلك أسلحة لكنها ال تملك الشجاعة الستخدامها           
عت من قبل منظمـة      التي صن  3غربية وإسرائيلية تعتقد أن حزب اهللا يمتلك صواريخ من طراز زلزال، وفجر             

 التـي   5الصناعات العسكرية في منشأة شهيد باغري في العاصمة طهران، وعدداً صغيراً من صواريخ فجر               
  .  كيلومترا90ًيصل مداها إلى نحو 

  7/8/2006البيان 
  

  علينا ان نثبت للدول االسالمية أن الجيش االسرائيلي قهر حزب اهللا : اورليف .28
، أن موافقة اسـرائيل علـى       )المفدال هئيحود لئومي  (اليميني زبولون اورليف    قال عضو الكنيست االسرائيلي     

ممنـوع االعتـراف   : وقال اورليف .اقتراح المسودة التي اعدتها امريكا وفرنسا ستكون بمثابة خسارة المعركة       
بقرارات مجلس األمن في حال لم يتم انجاز أهداف الحرب، وأولها تجريد حـزب اهللا مـن سـالحه واعـادة                     

يجب كسر المعادلة التي يقوم من خاللها حزب اهللا بضرب اسرائيل، واسرائيل            : واضاف. لجنديين المخطوفين ا
  .يجب أن نثبت للدول االسالمية أن الجيش االسرائيلي قهر حزب اهللا واالرهاب ال ينفع. تتنازل وترد فقط

  6/8/2006 48عرب 
  

  تل أبيبالشرطة اإلسرائيلية تعتدي على مظاهرة ضد الحرب في  .29
اعتدت قوة من الشرطة االسرائيلية على مجموعة من المواطنين اليهود والعرب تظاهرت مساء أول              : تل أبيب 

وفي استفزاز واضح للنائب محمـد      . من أمس في تل أبيب ضد استمرار الحرب العدوانية على لبنان وفلسطين           
 سراحه إال بعد مسلـسل تنكيـل انتهـى           عاما، لساعات طويلة ولم يطلق     16بركة، اعتقل نجله القاصر سعيد،      

وكانت المظاهرة قد انطلقت في شوارع تل أبيب والمزيد من المـواطنين اليهـود               .بفرض اعتقال منزلي عليه   
ولدى وصولها الى هدفها، حيـث عقـد مهرجـان          .  آالف 10والعرب ينضمون اليها حتى بلغ عددهم حوالي        
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ولما اعترضوا علـى هـذا      .  بفظاظة وتوقع بعضهم أرضا    خطابي، راحت قوة من الشرطة تدفع بالمتظاهرين      
  .واصابت سبعة متظاهرين بجروح، ثالثة منهم يهود. االعتداء راحت تضرب وتقمع

  7/8/2006الشرق األوسط 
  

  إسرائيل تطلق مدفعيتها تجاه لبنان من قلب التجمعات الفلسطينية .30
رة، في إسـرائيل، عـن أن إسـرائيل تطلـق            جرى الحديث في األيام األخيرة بكث      :الناصرة،  برهوم جرايسي 

مدفعيتها باتجاه لبنان من قرب وفي داخل القرى في الشمال، خاصة العربية منها، وهو ما كـان يعتبـر مـن                     
القضايا التي يحظر التحدث عنها، إلى أن نشر موقع معاريف أمس، تقريرا عن تذمر األهالي الفلسطينيين مـن                  

ث لعدد من األهالي الفلسطينيين، لمراسل الغد، في قرية ترشيحا في الـشمال،             وفي حدي  .المدفعيات اإلسرائيلية 
التي فقدت ثالثة من أبنائها بقذيفة كاتيوشا، تذمروا من أن المدفعية اإلسرائيلي تطلق من قربهم، وأنهم طـوال                  

  .اليوم يسمعون إطالق القذائف، وهذا ما لمسناه خالل زيارتنا القرية
  7/8/2006الغد األردنية 

  
  ويدعو للتعامل مع حماس...  الغارات لن تستطيع تدمير حزب اهللا:بن عامي .31

قال وزير الخارجية االسرائيلي االسبق، شلومو بن عامي ان الغارات          : )الترجمة(جوزيف حرب    محمد بشير، 
ين االسرائيليين االسرائيلية المكثفة على لبنان لن تستطيع تدمير حزب اهللا، داعياً المسؤولين السياسيين والعسكري        

ان  :داي التركية عن شلومو قولـه     . يو اس .ونقلت صحيفة ترك  . للبحث عن حل آخر غير لغة القوة العسكرية       
الحرب ليست الحل المناسب لهذه االزمة وان خطة الدولة العبرية بإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان لن تمنع                  

ومضى يقول بأنه يمكن نزع سالح حزب اهللا عـن          . يليةمقاتلي حزب اهللا من شن الهجمات على المدن االسرائ        
طريق اتفاق شامل فقط، مؤكداً ان اسرائيل تسببت في اراقة الدماء في لبنان وغزة وهي عاجزة اآلن عن ايجاد                   

ودعا اولمرت الى التعامل مع حماس التي ال تعتبر منظمة عسكرية، بل سياسـية              . حل خروج من هذه الورطة    
   .نتسعى إلنقاذ فلسطي

  7/8/2006عكاظ 
  

  ثالثة من أهم الكتّاب االسرائيليين يدعون الى وقف فوري إلطالق النار  .32
دعا ثالثة من كبار المفكرين االسرائيليين الحكومة االسرائيلية في رسالة مفتوحة اول من امس الـى الموافقـة                  

وشوا وعاموس عوز في رسـالة  وقال ديفيد غروسمان وايه بي يه    . على الوقف الفوري للنزاع الدامي في لبنان      
مع تأييدنا المبدئي للعملية العسكرية االسـرائيلية، فاننـا نـدعو الـى             نشرت على الصفحة االولى من هآرتس     

  . الموافقة الفورية على وقف متبادل الطالق النار
وا ان هذه العمليـة     وقال الكتاب الثالثة اننا نرى ان العملية العسكرية في حد ذاتها مبررة اخالقيا اال انهم اضاف               

 في هذه المرحلة من الحرب ندعو الحكومة االسـرائيلية الـى            :وجاء في الرسالة المفتوحة   . حققت اهدافها االن  
وينطلق هذا من افتراض انه تم تحقيق االهداف الممكنة والمعقولة من           . الموافقة على وقف متبادل الطالق النار     

 :واضافت الرسالة . ي المزيد من المعاناة وسفك الدماء على الجانبين       هذه العملية العسكرية، وال مبرر للتسبب ف      
. ال يحق للبنان ان يطالب باحترام سيادته اذا رفض نشر مسؤوليته الكاملة علـى كافـة مواطنيـه واراضـيه                   

 نعتقد ان تصميم اسرائيل على الدفاع عن حدودها ومواطنيها اصبح واضحا لدى الـشعب اللبنـاني،                 :وتابعت
  .ي ال حاجة الى زيادة المنا والمهموبالتال

  7/8/2006المستقبل 
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  الشاباك يزعم احباط عملية تفجيرية داخل الخط األخضر  .33
زعمت مصادر اسرائيلية من الشاباك والجيش االسرائيلي أنها أحبطت عملية انتحارية داخل الخـط االخـضر                

سرائيلية في زعمها أن االجهزة االمنيـة       وأضافت المصادر اال   .خطط لتنفيذها شاب فلسطيني من مدينة نابلس      
 كيلوغرامات من المواد التفجيرية وتم القبض عليه بعد الحصول على معلومات من             4اعتقلت الفلسطيني ومعه    

واضافت المصادر العسكرية االسرائيلية أن الشاب القى بالحزام الناسف جانبا عندما فهم ان االجهـزة                الشاباك
  االمنية الحظت وجوده

  6/8/2006 48ب عر
  

  اإلسرائيليون يتهمون قادتهم بخداعهم باألمن الكاذب  .34
تـصاعدت  : القدس من مولي مور وجوناثان فينر     ،  خدمة لوس انجلوس تايمز وواشنطن بوست خاص بالوطن       

حدة االنتقادات التي توجهها وسائل اإلعالم والنخبة المثقفة والرأي العـام فـي إسـرائيل لقيـادتهم الـسياسية                
كرية مع تزايد أعداد السكان االسرائيليين المتواجدين في مخابئ تحت األرض واثبات حـزب اهللا قـدرة                 والعس

وبعـد أن شـهدت إسـرائيل     .على الصمود بصورة تفوق إلى حد بعيد ما أعلنه القادة االسرائيليون في السابق      
أت جموع المؤيديين تنفض من حول      تماسكا ملحوظا في الجبهة الداخلية مع األيام األولى للعدوان على لبنان بد           

قيادتها مع توجيه أكبر األصوات المؤثرة في إسرائيل انتقادها للقيادة السياسية والقادة العسكريين واسـتهجانهم               
ويشير الالئمون بأصابع االتهـام      .لالستراتيجيات العسكرية التي أخفقت في توفير الحماية للمدنيين اإلسرائيليين        

كما يلقون باللوم علـى الجنـراالت       .  لمحاولتهما خداع الشعب اإلسرائيلي باألمن الكاذب      إلى أولمرت وبيريتس  
وعبر كثيرون عن   . العسكريين العتمادهم بصورة مفرطة على القوة الجوية لتدمير منصات صواريخ حزب اهللا           
  .مقاتلين الفلسطينيينقلقهم أن القوات االسرائيلية ربما لم تكن مستعدة للدخول في مواجهة مع قوات أقوى من ال

  7/8/2006الوطن العمانية 
  

  نحن نعيش كالكالب: مستوطنو كريات شمونه .35
 نشرت هآرتس امس تقريرا عن االوضاع المعيشية الصعبة لمن تبقى من سكان مستوطنة كريات               :عمان،  بترا

اننـا نعـيش    احدى المستوطنات تصف الحياة فـي المـستوطنة         ..  بالمائة من سكانها   90شمونه، فقد هجرها    
يقول كاتب التقرير ان كريات شمونه اصبحت من حيث الشكل مدينة أشباح تخلـو طرقاتهـا مـن                   و .كالكالب

السكان، اما تحت االرض فهناك أناس أحياء يسيطر عليهم الخوف واإلحباط، فعندما يسمعون صفارات اإلنذار               
يين علمت بأن كريات شمونه سـتعاني        عندما سمعت بأسر الجند    :مستوطنة أخرى قالت   .يهرعون الى المالجئ  

ولكن بعـد مـضي     . من الفوضى، اال انني كنت مصرة على ان يعطى الجيش الوقت الكافي ليدمر حزب اهللا              
اربعة اسابيع من القتال المستمر بدأ صبرنا ينفد الننا نعيش كالكالب في المالجئ دون طعام او تكييف او حتى                   

 ان المساعدات تصل    :وعن المساعدات للمستوطنة قالت   . لقول مثل الكالب   تعيد المستوطنة ا   ،اي متنفس لألوالد  
  .الى المستوطنة من كل أنحاء اسرائيل، ولكنها توضع في المخزن التابع للبلدية وال شيء يصل الى السكان

  7/8/2006الغد األردنية 
  

  الوصول حتى الليطاني لن يمنع قصف الكاتيوشا : ضابط اسرائيلي .36
على الرغم من الـضوء     : لكتروني لصحيفة معاريف، عن مسئولين في الجيش االسرائيلي قولهم        نقل الموقع اال  

األخضر الذي منحته الحكومة االسرائيلية للجيش للدخول حتى الليطاني، فإن الجيش االسرائيلي لن يدخل الـى                
الجيش االسرائيلي لوقت   إن مثل هذا الدخول الى الجنوب من شانه ان يثقل على            : وبرر المسئولون قولهم   هناك

وقال رئيس الجبهة الشمالية، حـول مـا يتعلـق بتقـدم الجـيش               طويل في حال لم تصل قوة دولية إلى هناك        
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إن الجيش ينتشر على طول القرى المتواجدة على الخط االحمر، ومن دون ان             : االسرائيلي في الجنوب اللبناني   
ل القوات االسرائيلية الى العمق اللبنـاني حتـى شـمال           وأضاف فريدمان حول ماهية دخو     .يتجاوز هذا الخط  

وقدرت  .الدخول حتى نهر الليطاني لن يوقف القصف على بلدات الشمال بل سيخفف من وطأته             : الليطاني قال 
أوساط عسكرية اسرائيلية ان الواليات المتحدة ستفرض وقفًا الطالق النار على اسرائيل، وفـي هـذا الوقـت                  

  .  طعم الدخال القوات الى العمق اللبنانيالقصير للحملة ال 
  7/8/2006 48عرب 

  
  الجيش اإلسرائيلي عاجز عن منع تلقي الكاتيوشا  ... تحليل إخباري .37

أكد سقوط صواريخ الكاتيوشا مجدداً أمس على الكيان عجز الجيش االسرائيلي، عن منع إطالق هـذا                : ب.ف.ا
كـون  : ويقول جنرال االحتيـاط عـوزي دايـان        .اضي اللبنانية النوع البدائي من الصواريخ، انطالقاً من األر      

الكاتيوشا أسلحة بدائية، يسهل نقلها وإخفاؤها وتشغيلها، يجعل منها بالنسبة الى اسرائيل تحدياً ضخماً تـصعب                
 ملم التي يتراوح مداها بين      122 ملم و  107ان التهديد األساسي يأتي من الصواريخ عيار        : وأضاف .مواجهته

في المقابل، من األسهل على االسـرائيليين        . كلم بالنسبة لبعض األنواع منها     40 كلم، أو حتى الى      20  الى 15
 ملم التي يمكن أن تطال مـدن حيفـا          302 ملم و  220استهداف منصات اطالق الصواريخ األقوى من طراز        

ات الكبيـرة الحجـم     وطبريا والخضيرة وبيسان، بسبب ضخامة التجهيزات الالزمة إلطالقها، ومنها الـشاحن          
إنه يمكن لمقاتل من حزب اهللا أن يختبىء في مغـارة أو فـي              : وقال الجنرال االسرائيلي   .ومنصات االسمنت 

 .منزل لينصب في بعض دقائق منصة اطالق في الخارج، ويطلق صاروخاً أو دفعة صـواريخ، ثـم يختفـي                  
يمكـن للمقاتـل أن يطلـق       : ، موضـحاً  ان المقاتل ال يحتاج حتى للبقاء في مكان اطالق الصاروخ         : وأضاف

الصاروخ، بعد أن يكون ابتعد عبر تشغيل نظام يسمح بتأخير إطالقه، أو بوساطة نظام التحكم عن بعد، علمـاً                   
وقال جنرال االحتياط ان إنشاء منطقة أمنية تمتد مـن           .بأنه من الممكن تبليغه االحداثيات عبر الهاتف أو خطياً        

جنوب اللبناني لن يمنع اطالق الصواريخ التي يتجاوز مداها هذه المسافة، إال أنـه               كيلومترات في ال   10 الى   8
  .يصعب مهمة حزب اهللا

  7/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  إنما تقتلهم أيضاً..  ال تكتفي بمراقبة اللبنانيين)M.K(أم كامل: تقرير .38
.  االسرائيلية الجديدة على لبنان     مفاجأة الحرب  M.K كانت طائرة التجسس من دون طيار        : ثائر عباس  ،بيروت

فقد خلعت أم كامل ـ كما يسميها اللبنانيون ـ عنها قناع الطائرة الوادعة التي تراقبهم من الفضاء وال تخيفهم،   
فكشرت عن صواريخها وتحولت الى طائرة شبه مقاتلة تهاجم االهداف بدالً من ان تـصورها فقـط، وآخـر                   

 عـامالً   30 التجمع الزراعي شمال مدينة بعلبك الذي ادى قصفه الى مقتل            انجازاتها أول من امس تحديد موقع     
وجعل صوت محركها اللبنانيين في قلق دائم كونها لم تفارق االجـواء            .  آخرين 30من التابعية السورية وجرح     

نيون أم اعتاد اللبنـا  .والموتوسيكالت ايضا.. اللبنانية منذ بدء المواجهات حاصدة عشرات الشاحنات والسيارات       
كامل تطير على ارتفاعات عالية تصور المناطق بشكل روتيني في سـياق النـشاطات التجسـسية المعتـادة                  

ويقـول  . إلسرائيل منذ سنوات طويلة، غير ان ما كشفته الحرب االخيرة يقدم صورة جديدة عن هذه الطـائرة                
 سنوات، وقد اعلنت اسـرائيل      5ذ  الخبير العسكري امين حطيط، للشرق االوسط ان تطوير هذه الطائرة تم من           

ويعتبر حطيط ان هذا التطوير كـان        .عنه بصورة ضبابية، لكن لم تكن هناك معلومات مفصلة عنها حتى اآلن           
مشيراً الـى  . ثورياً كونه أضاف مهمة جديدة الى عمل الطائرة، بعدما كان يتم التعامل معها باستخفاف نوعاً ما           

 دقيقة تحتاجها الطـائرات االسـرائيلية   20ا يحسبون خالل المواجهات مدة ان العسكريين ـ والمقاومة ـ كانو  
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للوصول الى الموقع بعد تصويره، ما يسهل عليهم نقل االهداف المحتملة من مكان الى آخر فور رحيل طائرة                  
وأوضح حطيط ان التعديالت التي اضيفت الى الطـائرة شـملت            .االستطالع، فتأتي القاذفات وال تجد اهدافها     

تزويدها قدرات نارية محدودة تصيب اهدافاً صغيرة او متوسطة متحركة او ثابتة، مـشيراً الـى ان مهمتهـا                   
الجديدة اصبحت قنص االهداف الصغيرة التي يستوجب االمر التدخل لتدميرها او تعطيـل حركتهـا بانتظـار                 

طائرة الجديدة ـ القديمة مزودة كاميرا تبث اشارات الى مركز التحكم عن بعد، فاذا رأى  وال. وصول القاذفات
المراقبون هناك ان الهدف قد يهرب تتدخل الطائرة مباشرة اما لتثبيت الهدف مكانه او لتعطيل عمله بانتظار ان                  

ذا كانت غير قادرة على اعطـاء      ويشير حطيط الى ان الطائرة تقوم ايضاً بتعليم الهدف ا         . تأتي الطائرة الحربية  
احداثيات دقيقة للطائرة الحربية، فتطلق صواريخ دخانية على الهدف ليراه او تشاغل الهدف قبـل ان يقـصفه                  

 طائرة من هذا النـوع منهـا    430وتملك اسرائيل، وفقاً لمركز الدراسات االستراتيجية البريطاني نحو          .الطيار
ـ  .  طائرة من هذا النوع    180 سنوات نحو    5ت تمتلك قبل    علماً انها كان  .  فقط في الخدمة   120  M.Kوتحلق الـ

 امتار، وهي كانت تحلق ضـمن  6 امتار وطول جناحيها 4بواسطة محرك خفيف مزود بمروحة، ويبلغ طولها       
 كيلومتراً من مركز التحكم عن بعد، لكنها اصبحت قادرة بعد التعديالت على التحليـق حتـى                 650شعاع يبلغ   

 ساعات كما انها قادرة علـى البقـاء علـى           4وهي قادرة على التحليق من ساعة الى        .  كيلومتراً 1250مسافة  
 متر للحصول على صورة مقبولة واالبتعاد عن نيران         1500ارتفاعات شاهقة، لكنها تطير عموماً على ارتفاع        

ات البريطاني ان هذه    ويقول مركز الدراس   . متر 900المضادات االرضية التي تستطيع ان تطالها حتى ارتفاع         
 صـواريخ   8 غراماً لكل منها، باالضافة الى       1650الطائرة مزودة بأربعة صواريخ ذات رؤوس حربية تزن         

وكانت هآرتس قالت العام الماضي ان شركة صناعات الطائرات االسرائيلية تطور طائرة صغيرة تزن              . دخانية
واشارت الى انها سـتحمل كـاميرات       . ت االستخباراتية  غرام فقط بحجم البطاقة االئتمانية لجمع المعلوما       100

وعـرض  . ومعدات اتصاالت ستسمح لها بنقل المعلومات لحظة حدوثها من ارض المعركة الى مقـر القيـادة              
الجيش االسرائيلي في احد المؤتمرات العسكرية في تل ابيب عدداً من التقنيات بما فيها طائرات استطالع يـتم                  

 33ويبلغ طول جنـاحي هـذه الطـائرة         . صغيرة بشكل يسمح لها بالطيران عبر النوافذ      التحكم فيها عن بعد و    
  .سنتمتراً وهي مزودة بآالت تصوير يمكنها ان تبث صوراً مباشرة الى القوات العاملة على االرض

  7/8/2006الشرق األوسط 
  

  الطيران االسرائيلي نفذ اكثر من ثمانية االف وسبعمئة طلعة منذ بدء العدوان .39
اعلن قائد في سالح الطيران االسرائيلي تنفيذ اكثر من ثمانية االف وسبعمئة طلعة وهاجم اكثر               : القدس ق ن ا   

وزعم  . يوما 25من اربعة االف وستمئة هدف في االراضي اللبنانية منذ بدء الحملة العسكرية االسرائيلية قبل               
ب اهللا واكثر من ستين مخبأ تحت االرض ومـدخل          هذا القائد انه تم قصف ستين هدفا اعتبرها تابعة لقيادة لحز          

انفاق واكثر من سبعين مستودعا لتخزين وسائل قتالية وسبعة معسكرات تدريب ووسائط نقل وخمسين جـسرا                
  . كان حزب اهللا يستخدمها لتهريب الوسائل القتالية

  7/8/2006القدس العربي 
  

  خسائر العدو المعلنة  .40
 317 جندياً و61يون اإلسرائيلي مساء أمس، ان عدد قتلى الجيش اإلسرائيلي بلغ          أعلنت القناة العاشرة في التلفز    
 . وذلك استنادا الى اإلحصاءات الرسمية1895 والجرحى 49جريحاً، وعدد القتلى المدنيين 

 7/8/2006السفير 
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   18حصيلة الشهداء إلى  وارتفاع االحتالل ينسحب من رفح مخلفاً دماراً كامال .41
قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن الجيش اإلسرائيلي انسحب جزئياً من            : براهيم والوكاالت غزة ــ ماهر إ   

مدخل مدينة رفح والمناطق المأهولة بالسكان وتمركز قرب مطار غزة الدولي شرق رفح قرب الحـدود مـع                  
ـ         . إسرائيل حيث ما زال متوغال كيلومتراً      راً فـي البنيـة     وأشارت إلى أن الجيش اإلسرائيلي خلف دماراً كبي

وأضافت المصادر ان الجرافات العـسكرية       . التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهواتف       
اإلسرائيلية قامت خالل عملية التوغل بتجريف الشوارع الرئيسية وعشرات الدنمات الزراعية وهدم عدد مـن               

وأفاد مـدير    . ني خاصة في بلدة اشواكة شرق رفح      المنازل كليا وجزئيا وموقعا لقوات األمن الوطني الفلسطي       
مستشفي أبو يوسف النجار الطبيب علي موسى أن عدد الذين استشهدوا خالل العملية العسكرية اإلسرائيلية في                

 في حالة الخطر معظمهم مـن  15 شهيدا وجرح أكثر من خمسين بينهم 17رفح منذ فجر الخميس الماضي بلغ  
وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن آخر هؤالء هو طفل استشهد في غارة على              . يناألطفال والنساء والمدني  

  . تجمع للمواطنين الفلسطينيين أدت إلى جرح ثالثة آخرين
  7/8/2006البيان 

  
   انتهاكا إسرائيليا ضد الصحافيين منذ سبتمبر الماضي80 .42

اكا بحق الصحافيين خالل الفترة الممتـدة       ذكر تقرير فلسطيني أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قامت بثمانين انته         
الى ذلك قال معاوية حسنين، مـدير عـام       .الماضي) تموز(من العام الماضي وحتى يوليو      ) ايلول(من سبتمبر   

اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد الذين قتلوا بنيران قوات االحتالل منذ مطلع يوليـو                 
وأشار حسنين مجدداً الى استخدام قوات      . 800 قتيال، بينما بلغ عدد المصابين       190الماضي وصل الى    ) تموز(

كما أشار الى   . االحتالل أسلحة غير تقليدية ومحرمة دوليا في حربها ضد الفلسطينيين خالل الشهرين الماضيين            
. ي امهـات  امرأة، بيـنهن ثمـان  25، كما قتل   376 طفال وأصاب    56أن جيش االحتالل قتل خالل هذه الفترة        

  . طفال289 فلسطينياً أصيبوا بحاالت نفسية وعصبية جراء عمليات القمع اإلسرائيلية، بينهم 484وأوضح أن 
  7/8/2006الشرق األوسط  

  
  الدم العربي الذي نزف في حيفا يضاف إلى سجل جرائم أولمرت وبيرتس وحالوتس : اتجاه .43

قاب سقوط قتلى وجرحى عرب جراء سـقوط صـواريخ          اتجاه بيانا في أع    -أصدر اتحاد جمعيات أهلية عربية    
الدم العربي الحيفاوي الذي نزف الليلة يضاف الى سجل         :كاتيوشا على حي وادي النسناس في حيفا بيانا قال فيه         

المسؤولين عن كل قطـرة دم تـسببها عـدوانهم المجـرم            , الجرائم التابعة للثالثي اولمرت وبيرتس وحالوتس     
وأضاف البياناننا نحذر وسـائل االعـالم وكـذلك          .د الشعبين اللبناني والفلسطيني   والدموي وحرب االبادة ض   

حكومة الحرب من التالعب بالدم الذي اريق الليلة في حيفا واساءة استخدامه لتبرير عدوانهم ومجازرهم فـي                 
 وعبلين ومجـد    اننا نؤكد ان الحيفاويين العرب كما كل مجتمعنا الفلسطيني في الناصرة والمغار           :وأضاف .لبنان

الكروم وعرب العرامشة ورغم الثمن الباهظ الذي ندفعه بسبب موقعنا فاننا نؤكد اننا لسنا في قارب واحد مـع                   
حكام اسرائيل وال مع وسائل اعالمها المجندة لدعم العدوان وال مع الراي العام االسـرائيلي الـداعم بغالبيتـه                   

  .ين اللبناني والفلسطين ندفع ثمن العدوان اإلسرائيلياننا في قارب واحد مع الشعب. الساحقة للعدوان
  7/8/2006 48عرب 

  
    الجئ فلسطيني من لبنان الى سوريا 400السماح بدخول .44
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أعلنت وزارة شؤون الالجئين الفلسطينيين في الحكومة الفلسطينية امس أن الحكومة الـسورية             :  د ب أ   -غزة  
على الحدود السورية اللبنانية اثر العدوان اإلسرائيلي علـى          الجئ فلسطيني كانوا عالقين      400سمحت بإدخال   

وأكد حسام أحمد مدير عام إدارة التنسيق والمتابعة بالوزارة في بيان مكتـوب أن الحكومـة الـسورية                   .لبنان
 الجئا فلسطينيا كانوا عالقين على الحدود السورية اللبنانية ، موضـحاً أن حـوالى            340سمحت مؤخراً بإدخال    

جئا فلسطينيا كانوا عالقين على الحدود سمح لهم خالل الفترة الماضية بالدخول الى األراضي الـسورية           ال 850
  .لوقف معاناتهم

  7/8/2006الدستور 
  قافلة مساعدات فلسطينية للشعب اللبنانـي  .45

ـي مقدمة من   سيرت الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية أمس قافلة مساعدات انسانية للشعب اللبنان          :  بترا –عمان  
اوضح السكرتير االول في السفارة الفلسطينية في عمان بـسام حجـاوي ان المـساعدات                و .الشعب الفلسطيني 

جاءت بأمر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الشعب اللبناني والى المخيمات الفلسطينية في لبنان تعبيراً                
وف الصعبة التي يمر بها نتيجة العدوان االسرائيلي        عن وقوف الشعب الفلسطيني مع الشعب اللبنانـي في الظر        

  .الغاشم مثمناً الجهود التي يبذلها األردن في سبيل إيصال المساعدات االنسانية الى لبنان وفلسطين
  7/8/2006الدستور 

  
  مسيحيو الضفة الغربية يتظاهرون تأييداً لـحزب اهللا  .46

ور في الضفة الغربية تأييدا لـحزب اهللا في حربـه           مسيحي فلسطيني امس في بلدة بيت ساح       300تظاهر نحو   
وحمل المتظاهرون اعالم حزب اهللا واالعالم الفلسطينية والفتات تلقي باللوم على اسرائيل فـي               . مع اسرائيل 

  . النزاع، وساروا في شوارع البلدة القريبة من مدينة بيت لحم
  7/8/2006المستقبل 

  
   الفخاري بالـمدفعية والرشاشات الثقيلةقوات االحتالل تقصف منطقة: خان يونس .47

قصفت قوات االحتالل شرق منطقة الفخاري، جنوب شرقي محافظة خان يـونس،            :  أيمن أبو ليلة   -خان يونس 
أمس، بقذائف الـمدفعية واألسلحة الرشاشة الثقيلة، ما أدى الى إلحاق أضرار متوسطة بعدد مـن الــمنازل                 

ن الـمنطقة تتعرض بشكل يومي لالعتداءات اإلسرائيلية منذ بدء عمليـة           وأكد الشهود أ   . واألراضي الزراعية 
أمطار الصيف اإلسرائيلية على قطاع غزة، مشيرين إلى أن حياة الـمواطنين والـمزارعين فـي الــمنطقة                

  . تحولت إلى معاناة يومية بفعل العدوان
  7/8/2006األيام الفلسطينية 

  
   حاجز زعترة وتشديد إجراءات حصار الـمدينةاحتجاز مئات الـمواطنين عند: نابلس  .48

تعمدت قوات االحتالل الـمتمركزة عند حاجز زعترة العسكري، امس، احتجاز مئات الـمواطنين من سـكان               
وقال شـهود عيـان ان       . محافظات شمال الضفة خالل محاولتهم اجتياز الحاجز والوصول الى اماكن عملهم          

 الحاجز تعمدوا احتجاز مئات الـمواطنين ممن يحملون بطاقات هويـة           جنود االحتالل الـمتمركزين عند هذا    
  .تثبت انهم من سكان محافظات نابلس وجنين وطولكرم، واجبرتهم على العودة من حيث اتوا

  7/8/2006األيام الفلسطينية 
  

       مليون دوالر خسائر القطاع الزراعي الفلسطيني27 .49
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ن خسائر القطاع الزراعى خالل فترة االجتياح االسرائيلى االخيرة من أعلنت السلطة الفلسطينية أ :غزة ـ قنا  
  . مليون دوالر نتيجة تدمير المزارع المختلفة27 بلغت حوالى 2006 يوليو 30 وحتى 2006 يونيو26

  7/8/2006الشرق القطرية 
  

   همزة الوصل بين فلسطين والعالم الخارجي HSBCبنك  .50
 فرع رام اهللا عيسى قسيس في أول        - الشرق األوسط المحدود     HSBC بنك قال مدير :  خليل العسلي  -رام اهللا   

 في األراضي الفلـسطينية ، ان أحـد أهـم           1998حديث لمسؤول في هذا البنك منذ افتتاح فرعه الوحيد العام           
 HSBCوأضاف لـ الدستور ، ان بنـك         .الخدمات التي يقدمها البنك واألكثرها تميزا هي خدمة الحفظ االمين         

ق األوسط المحدود هو البنك الوحيد في األراضي الفلسطينية الذي يقدم ما يسمى بخدمة الحفـظ األمـين                  الشر
حيث يقوم بمنح الخدمات ذات العالقة للمستثمر الخارجي والذي يقوم بشراء السندات واالسهم في السوق المالي                

ة اسهمها في البورصة ممـا زاد رقعـة         وجاء هذا نتيجة لالداء الجيد للشركات الفلسطينية المدرج       .الفلسطيني  
المساهمين من الخارج ومن هنا جاء دور وجود البنك في حفظ شهادات االسهم لهذا المستثمر الخـارجي فـي                   

  .االراضي الفلسطينية
  7/8/2006الدستور 

  
  ربط بالشبكة الـمصرية الكهرباء غزة تنفي إحراز أي تقدم في مشروع  .51

 عام شركة توزيع الكهرباء، أنه لـم يتم حتى اآلن احراز أي تقدم يذكر على               أكـد سليمان أبو سمهدانة، مدير    
صعيد تنفيذ مشروع ربط شبكة الكهرباء في قطاع غزة بالشبكة الـمصرية، أو تزويد محافظة رفح بما قدرته                 

لي وأشار الـى أن الجانـب االسـرائي        . ميجاواط من الشبكة الـمصرية، وذلك بسبب العراقيل االسرائيلية        17
مازال يواصل رفضه ادخال التجهيزات الالزمة لتنفيذ هذه الـمشاريع، كما يرفض السماح بـدخول الطـواقم                

  .الفنية الـمصرية لالطالع على وجه الدمار الذي ألحقه االحتالل بمحطة غزة لتوليد الكهرباء
  7/8/2006األيام الفلسطينية 

  
     يه لخطة الحكومةفي بيروت وتبنالخارجية العرب انعقاد مجلس وزراء  .52

ن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى       أأكدت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة        : سنية محمود  ،القاهرة
وزراء الخارجية في اجتماعه الطارئ في بيروت سيتبنى خطة الحكومة اللبنانية والنقاط السبع التـي طرحهـا                 

 .رئيس نبيه بري لحل األزمة الراهنـة فـي لبنـان   اللتي طرحها    النقاط الثالث ا    وأيضاً ،رئيس فؤاد السنيورة  ال
ن الهدف من وراء انعقاد االجتماع هو رفع العتب اللبناني عن الدول العربية خـصوصا                إ وقالت تلك المصادر  

التي تنامت في الفترة األخيرة تجاه تراجع الدور العربي الواضح في ضوء استمرار              في ظل االنتقادات اللبنانية   
 كما سيؤكد االجتماع على توحيد الموقف       ،دوان اإلسرائيلي على سائر األراضي اللبنانية وتدمير بنيته التحتية        الع

 .العربي تجاه المقاومة اللبنانية وصمودها في وجه العدوان اإلسرائيلي منذ بـدء انـدالع القتـال وحتـى اآلن                  
لفوري إلطالق النار وتقديم المـساعدات      وأشارت المصادر إلى أن المجلس سيؤكد أيضا على ضرورة الوقف ا          

  .العاجلة للبنان وإعادة إعماره عقب توقف العمليات العسكرية
  7/8/2006القبس الكويتية 

 
  موقف الجامعة ال يمكن أن يكون مستقالً عن التوافق اللبناني: موسى .53

أنـه سـيتم    وافق اللبناني، و     عن الت  ن يكون مستقالً  أن موقف الجامعة ال يمكن      أجامعة الدول العربية     مينأكد  أ
الحكومة اللبنانية هي التي تقرر ما هي مصلحة لبنـان  أشار إلى أن و،  الموقف الذي يعبر عنه لبنان  تأييد و يتبن
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ن اجتماع مجلس الجامعة على المـستوى       أالدول العربية قد تأخرت في التحرك وذكّر         ن تكون أونفى  . بالضبط
و من دونه تتحدى    أن اسرائيل بقرار دولي     أ واعتبر   .العدوان االسرائيلي  ساعة من بدء     48الوزاري انعقد بعد    
لى بيروت زار دمشق حيث التقى كـالً مـن          إوكان موسى وقبيل توجهه     . ن لديها الحصانة  الشرعية الدولية أل  

 وسـبل   ،سرائيلي المستمر العدوان اإل والرئيس السوري ونائبه فاروق الشرع، وبحث معهما الوضع في لبنان،           
 وعن إمكانية انعقاد القمة العربية أعرب عن اعتقاده أن ذلك احتمال وارد وقائم، الفتاً إلى أن         . عم صمود لبنان  د

  .  وربما يكون خطوة حاسمة نحو القمة،اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت مهم
  7/8/2006البلد 

  
  السبع السنيورة سوريا تؤيد نقاط : المعلم .54

طار مشاركته في االجتماع الطارئ لوزراء      إزير الخارجية السورية وليد المعلم في       مس، و ألى بيروت   إوصل  
نه يتضمن ظلماً حقيقياً للبنـان      أالخارجية العرب الذي يعقد في بيروت، ووصف المشروع الفرنسي االميركي ب          

لبنان وشـعبه   يريدون من خالله، انقاذ اسرائيل من هزيمتها العسكرية بتحقيق مكاسب سياسية لها على حساب               
وقال ان موقف سوريا منـسجم      . هلية في لبنان  أنه وصفة الستمرار الحرب االسرائيلية ولحرب       أومقاومته، وب 

مع الموقف اللبناني، وأكد أن بالده تستعد المكانية قيام حرب إقليمية إذا ما استمر العدوان االسـرائيلي علـى                   
أقول أن نـصر     وأضاف المعلم    .على أي اعتداء إسرائيلي   لبنان، وأن سوريا ال تخفي استعدادها، وسترد فورا         

اهللا والمقاومة الوطنية اللبنانية تدافع اليوم عن كرامة األمة وعن وحدة االمة وعن األمة العربية بكاملها، كمـا                  
وحول اتهام حزب اهللا بأنه يخوض المعركة لمصلحة سوريا وإيـران           . تدافع عن وحدة لبنان وعن شعب لبنان      

ما قال المعلم أنها لبنانية، أ  وعن الموقف السوري من ترسيم حدود مزارع شبعا          . هذا كالم سخيف    إن لمقال المع 
. ن لدى االمم المتحدة خرائط هذه المـزارع       و ترسيم، فهو يريد الوقيعة بين سوريا ولبنان، أل        أمن يقول بتحديد    

ذا كان التوافق اللبناني يعني توافق كل الفئـات         ن سوريا تدعم التوافق اللبناني حول النقاط السبع، ا        المعلم أ كد  أو
ساسي، وهو الذي يقود المعركة إلى جانب شعب لبنان والجيش          أرض اللبنانية، وحزب اهللا جزء      الفاعلة على األ  

  . اللبناني
  7/8/2006السفير 

  
  واألسد يحذر من فوضى القوات الدولية نجاد يرفض وساطة واشنطن في لبنان .55

ن تلعبه الواليـات المتحـدة فـي        أرفض الرئيس االيراني نجاد أي دور وساطة يمكن         : الشرق األوسط ،  لندن
ن أأميركا التي ساندت حتى اليوم اسرائيل بقـوة، ال يحـق لهـا              وقال إن   محاولة وقف إطالق النار في لبنان،       

ة الشعبية من   اسرائيل قمع المقاوم   مكانإن ب أسرائيل كانت تتصور    ن الدول الداعمة إل   إضاف  أو،  تتدخل كوسيط 
ذهلـتهم  أربكـتهم و  أن قدرات المقاومة    أخالل هجومها الهمجي على المدنيين والبنى التحتية، لكن اليوم تبين ب          

.  وأعرب نجاد في مكالمة مع نظيره السوري االسد عن ثقته بأن اسرائيل والواليات المتحدة سيهزمان               .بالكامل
عطيـت  أذا  إقد تسببها قوات دولية في جنوب الـبالد         ومن جهته، حذر الرئيس السوري من فوضى في لبنان          

حادية الجانب وتخدم مـصالح     أزمة  نهاء األ ميركية إل المشاريع السياسية األ   ن أ  واعتبر االسد  ،صالحيات كاملة 
 وانـسحاب الجـيش    ،طالق النـار فـي لبنـان      واتفق الجانبان على ضرورة وقف فوري إل      هذا وقد   . سرائيلإ

  .زرقلى الخط األإاالسرائيلي 
  7/8/2006الشرق األوسط 

    
  مسودة القرار تعبر عن رؤية إسرائيل ولن تحل األزمة: طهران .56
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اعتبر أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني الريجاني أن مسودة القرار الفرنـسي             :  لينة بالغي  ،طهران
 رؤية طرف واحد في إشارة إلى       األمريكي بالنسبة للبنان لن يكون لها دور، بوضع حد لألزمة، مؤكدا أنه يقدم            

ودعا الريجاني إلى عدم توسيع األزمة وإدخال موضوعات ال تسهم في إيجاد حل، مـشددا                .أمريكا وإسرائيل 
واعتبر الريجاني ضمنيا مشروع الـشرق األوسـط         .على ضرورة عقلنة الرؤى والبحث في جذور ما يحدث        

  .لكبير الذي يتمحور حول إسرائيل االقتصاديةالجديد هو التسمية الجديدة لمشروع الشرق األوسط ا
  7/8/2006الوطن السعودية 

  
  
  

   لبنانعلى ضرورة دعميؤكدان مستشار السوداني ال  األردني والملك .57
راضي  مستشار الرئيس السوداني حيث جرى بحث تداعيات الموقف في األ          األردني استقبل الملك    : بترا ،عمان

ن ن االولويـة اآل   إ الملكوقال  . سرائيلي على لبنان  نهاء العدوان اإل  ية المبذولة إل  اللبنانية والجهود العربية والدول   
لى ضرورة دعـم    إ في الوقت ذاته     طالق النار مشيراً  ن تنصب على تحقيق وقف فوري وشامل ودائم إل        أيجب  

زمة وتقـديم  ء األنهاردن سيستمر بدعم المساعي الرامية إل  ن األ أ  وأكد .زمةالحكومة اللبنانية في التعامل مع األ     
ن مـا   أعلى  الملك  وشدد   .ثار الكارثة التي يواجهها الشعب اللبناني     آالمساعدات االنسانية والطبية للتخفيف من      

وسط في الوقت الحالي من انعدام لالستقرار يتطلب من الدول العربية الخروج بموقف             تواجهه منطقة الشرق األ   
راضي العربيـة ويـضمن     م شامل ينهي االحتالل االسرائيلي لأل      والعمل على تحقيق سال    ،موحد لمخاطبة العالم  

س بالده القمة العربية    أ الذي تر  المستشار السوداني من جانبه استعرض     .زمات جديدة في المنطقة   أعدم نشوب   
  .راضيهأسرائيلي على ساة الشعب اللبناني ووقف العدوان اإلأنهاء مالحالية التحركات التي تقوم بها الخرطوم إل

  7/8/2006لرأي األردنية ا
  

     الشرق األوسط الجديد الصحافيون العرب يحذرون من مخاطر .58
حذر الصحافيون العرب أمس من خطورة ما يسمى بالشرق األوسط الجديد الذي تروج له كـل مـن                   :لقاهرةا

 مقدرات األمة    وتمزيق وحدتها والهيمنة على    ،الواليات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بهدف محو الهوية القومية       
ودعا الصحافيون في ختام االجتماع الطارئ لألمانة العامة التحاد الصحافيين العرب فـي القـاهرة،               . العربية

 والسماح للجماهير بالتعبير عـن      ،الحكومات العربية إلى التخلي عن سياساتها التي تحول دون التحرك الشعبي          
حرك الشعوب والمنظمات واألحزاب والقوى الـسياسية       مواقف األمة الرافضة لمثل هذا المشروع، وضرورة ت       

كما طالب االتحاد الحكومات باسـتخدام رؤوس األمـوال          . للمقاومة الوطنية في فلسطين ولبنان     للتظاهر دعماً 
 وسالح النفط لوقف العدوان الصهيوني، وأن يكون هناك تحرك عملي آخر بسحب             ،المكدسة في البنوك الغربية   

وشدد الصحافيون في    . وإغالق مكاتب التمثيل التجاري اإلسرائيلي ببعض الدول العربية        ،السفراء في تل أبيب   
مناقشتهم على أهمية تكثيف أجهزة اإلعالم العربية لجهودها المهنية والسياسية لفضح العدوان وكشف االنحياز              

  . ونشر جرائمها ضد اإلنسانية في كل من العراق وفلسطين ولبنان،األمريكي إلسرائيل
  7/8/2006الخليج اإلماراتية 

  

   آالف متطوع من اإلخوان10المرشد العام يعلن استعداده لتجهيز  .59

 آالف متطـوع مـن      10أعلن المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين عن استعداد الجماعة لتجهيز وإرسـال             
 تكنولوجيا متطورة،   ى العدة وإل  اإلخوان لمساندة حزب اهللا والمقاومة اللبنانية، وقال إن الجهاد يحتاج إلى إعداد           

مؤكدا أن اإلخوان سيقومون بذلك ومستعدون إلعداد أفرادهم إعدادا شامالً؛ حتـى يكونـوا علـى المـستوى                  
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ووجه المرشد العام خالل المؤتمر الحاشد الذي نظمتـه الجبهـة الوطنيـة             . المطلوب للجهاد في هذه المعركة    
لشعبين اللبناني والفلسطيني على صمودهما أمام أكبر جيش في المنطقة تدعمه           للتغيير التحيةَ للمقاومة الباسلة ول    

وقد سبق المؤتمر الحاشد وقفة احتجاجية، شارك فيها أكثر من سبعة آالف من مختلف القوى               .  المتحدة الواليات
  . السياسية، يتقدمهم اإلخوان المسلمون

  6/8/2006 خوان أون الينإ
  

  ندونيسياأفي سرائيل مظاهرات مناهضة إل .60
ـ  مس احتجاجاً أندونيسيا  أطياف العقائدية والدينية في     تظاهر محتجون ينتمون لمختلف األ    : رويترز،جاكرتا  ى عل

 جانب المـسلمين مـسؤولون كبـار مـن          إلىوشارك في المظاهرة    . سرائيلية في لبنان  العمليات العسكرية اإل  
وقال رئيس تحـالف الكنـائس فـي        . ومية مختلفة عضاء من منظمات حك   أالبروتستانت والكاثوليك والبوذيين و   

ـ       ،نسرائيل اآل إننا ال نقر الجرائم التي ترتكبها       ندونيسيا تجمعنا هنا أل   أ  الفـور   ى لذا نطالب بوقف العـدوان عل
  . مشكلة الشرق االوسط ى تطبق معايير مزدوجة علأالمريكا بأونطالب 

  7/8/2006القدس العربي 
 

  لجيش اإلسرائيليالجامعة العربية توثق جرائم ا .61
بدأت جامعة الدول العربية في تجميع الجهود التي تقوم بها جهات عربية عـدة لتوثيـق                :  ربيع شاهين  ،القاهرة

جرائم الجيش اإلسرائيلي على مدى السنوات الماضية، وآخرها المذابح التي ارتكبت فـي لبنـان واألراضـي                 
ين السفير محمد صبيح أن منظمات ومؤسسات عربيـة         وأوضح األمين العام المساعد لشؤون فلسط     . الفلسطينية

ودعا . عدة تباشر هذه المهمة لجمع المعلومات عن المذابح التي تسبب فيها الجيش االسرائيلي، وتوثيقها باألدلة              
صبيح كافة وسائل اإلعالم العربية التي لديها معلومات عن هذه الجرائم إلى تجميع وتوثيق المعلومات، حتـى                 

عرب صبيح عن ثقته بـنجاح جهود مالحقة مرتكبـي هـذه الجـرائم             أو. جهد علمي موثق ومنظم   يكون لدينا   
 .والمذابح، خاصة أن أسماءهم ومناصبهم معروفة من قيادات الجيش اإلسرائيلي السابقين

  7/8/2006الشرق األوسط 
  

  البطريرك هزيم يدعو لمساعدة اللبنانيين   .62
م األرثوذكس رسالة إلى مطارنة الكرسي األنطـاكي فـي الـوطن            وجه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرو     

 وأبناء أبرشيات الكرسي األنطاكي دعاهم فيها إلى االستمرار في تقديم المساعدات والتبرعات إلـى               ،والمهجر
  .إخوتهم اللبنانيين

  7/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  يك    اختطاف الدووإدانة باإلفراج عن الوزراء الفلسطينيين مطالبة .63
أدانت القاهرة وجامعة الدول العربية وجماعة اإلخوان في مصر عملية الخطـف اإلسـرائيلية               : القبس ،القاهرة

 عملية الخطف تمثـل     أنوقال وزير الخارجية المصري      .عزيز الدويك .دلرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني     
بو الغيط الحكومة   أوطالب   .ن الفلسطيني واإلسرائيلي   لكل المواثيق الدولية واالتفاقات الموقعة بين الجانبي       انتهاكاً

اإلسرائيلية باإلفراج الفوري عن الدويك وجميع الوزراء والنواب الفلسطينيين الذين جرى احتجازهم مـن دون               
سـرائيل تجـاوزت كـل حـدود     إن أمين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير صبيح   من جانبه، قال األ    .حق

 بـضرورة   ووصف عملية الخطف بأنها أحد اساليب العصابات ، مطالباً        ً،لمعمول بها دوليا  عراف ا القوانين واأل 



 

 28

خرى، دعت جماعة اإلخـوان الحكومـات       أومن ناحية    .اإلفراج عن الدويك وزمالئه من الحكومة الفلسطينية      
  .مام الهمجية اإلسرائيليةأوالمجالس والقوى الشعبية العربية للوقوف 

  7/8/2006القبس الكويتية 
  

    عبر أراضيهاتركيا تمنع نقل أسلحة أمريكية إلى إسرائيل .64
رفضت الحكومة التركية السماح للطائرات األمريكية باستخدام مهـابط القاعـدة الجويـة              : حسني محلي  ،أنقرة

 طـائرة   30 فيما قرر الجيش التركي شـراء         إسرائيل، سلحة وذخائر ومعدات إلى   أالعسكرية في انجرليك لنقل     
  . سرائيلإ  لدى 4 - من تحديث طائرات أف من أمريكا بدال16ً -من طراز أف مستعملة 

  7/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  
  فتواه حول حزب اهللا   الشيخ بن جبرين يصحح  .65

وقال بن جبرين فـي     ،  انتقد الشيخ عبد اهللا بن جبرين، مروجي فتواه القديمة التي تكفّر حزب اهللا وتحرم دعمه              
 ونفى أن ينطبق وصف حـزب       ،2002 العام إن هذه الفتوى قديمة صدرت في      شبكة اإلنترنت بيان نشره على    

ن فتواه القديمة ال تتعلق بما يسمى حزب اهللا         ألى  إشار  أو. اهللا على الذين يكفّرون أهل السنة ويكفرون الصحابة       
إن حزب اهللا    أضافو. ةهذا هو مضمون الفتوى السابق    و ، يكفّرون أهل السنة والصحابة     الذين فقط بل بالرافضة  

 وجـد   ، وأشارإلى أنه لو   أولئك حزب اهللا أال إن حزب اهللا هم المفلحون        : هم المفلحون، وهم الذين قال اهللا فيهم      
حزب هللا ينصرون اهللا وينصرون اإلسالم في لبنان أو في غيره من البالد اإلسالمية، فإننا نحـبهم ونـشجعهم                   

  . وندعو لهم بالثبات
  7/8/2006السفير 

  
  ـ األميركي  القرار الفرنسي بخصوص شيراك يدعو الى مراعاة مخاوف الجميع .66

أكدت الواليات المتحدة أهمية اجراء التصويت على مشروع القرار األميركي ـ الفرنسي الداعي الـى وقـف    
وة معربة عن املها كذلك في التصويت على مشروع قرار يحدد شكل الق           ،  األعمال العدائية خالل يوم أو يومين     

الدولية في لبنان خالل ايام وليس اسابيع، في وقت اعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك ان مشروع القرار األول                  
ن موقف شيراك هـذا يعنـي       اوكشفت مصادر ديبلوماسية فرنسية      .يجب ان يأخذ في االعتبار مخاوف الجميع      

والثاني ان فرنسا لن توافق     . سياسياألول، ان المشروع المقدم اآلن ليس سوى محطة أولى في مسار            : أمرين
ورحبت المستـشارة االلمانيـة انجـيال     .في نهاية المطاف على أي حل ال يأخذ في االعتبار الهواجس اللبنانية        

ميركل بمشروع القرار ووصفته بانه خطوة مهمة باتجاه وقف العمليات العسكرية، فيما أجـرى طـوني بليـر     
ين وجاك شيراك تركزت على الموضوع اللبناني وسبل تحقيق أكبـر           اتصاالت مع جورج بوش وفالديمير بوت     

 فرصة لبسط سلطة الحكومـة اللبنانيـة علـى          في القرار ورأت رايس   . قدر من التأييد لقرار مجلس الوزراء     
وقالت . والجيش االسرائيلي حتى بعد وقف اطالق النار       أراضيها ولم تستبعد استمرار المناوشات بين حزب اهللا       

وفي وقت سابق، اكدت ان على لبنان نـزع سـالح           . يات المتحدة ستلعب دورا في إعادة اعمار لبنان       ان الوال 
  . حزب اهللا

7/8/2006المستقبل   
  

  واشنطن تحاول استرضاء بيروت بقرار ثان في أيام .67
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 الفرنـسي لوقـف األعمـال       -أكدت واشنطن أمس أن مشروع القرار األميركي         : من هشام ملحم   –واشنطن  
وتوقعـت  . بين اسرائيل وحزب اهللا ما هو إال خطوة أولى في المساعي الرامية الى حل النزاع الحالي               الحربية  

التصويت في مجلس األمن على المشروع مساء اليوم أو صباح غد، مشيرة الى ضرورة بذل مساع لتبني قرار                  
  .آخر خالل أيام لوقف شامل للنار ولنشر قوة دولية في جنوب لبنان

ن الحكومة اللبنانية مسؤولة في نهاية المطاف عن نزع سالح حزب اهللا بموجب التزاماتها فـي                 وشددت على أ  
  .1559اتفاق الطائف وفي القرار 

  7/8/2006النهار 
  

  األزمة بالشرق األوسط تنتهي عند قيام دولتين: جون هوارد .68
قف القتال الدائر بين حـزب  قال رئيس الحكومة األسترالية جون هوارد أن بالده تريد و: سيدني ـ يو بي أي 

اهللا وإسرائيل، وأنه لن يكون هناك سالم دائم في الشرق األوسط إال عندما ينتهي الخالف المزمن بين فلسطين                  
وقال يريد األستراليون وقف القتال، وتريد أستراليا من الجميع معالجة أسباب األزمة وأسباب هـذه               . وإسرائيل

  ..ما تزال تسوية المسألة الفلسطينية األزمة في الشرق األوسط بمجملها 
  7/8/2006القدس العربي 

  
  البابا يأسف لعدم االستجابة للنداءات لوقف اطالق النار في الشرق االوسط .69

دعا البابا بنديكتوس السادس عشر امس االحد مجـددا الـي وقـف فـوري             : ـ اف ب  ) ايطاليا(كاستلغندولفو  
 . اسفه لعدم االستجابة للنداءات السابقة التي وجهها بهـذا المعنـي           الطالق النار في الشرق االوسط معربا عن      

وقال البابا امام هذا الواقع المرير وبعد ان تبين ان النداءات الداعية الي وقف فوري الطالق النار في منطقـة                    
  .الشرق االوسط لم تلق اي استجابة، اشعر بضرورة تجديد هذا النداء 

  7/8/2006القدس العربي 
  

   لنقل االسلحة السرائيلأمريكان يقتحمون مدرجا في مطار غالسكو تستخدمه محتجو .70
اعتقلت السلطات البريطانية امس االحد اربعة اشخاص اقتحمـوا مـدرجا فـي مطـار     : غالسكو ـ رويترز 

  .بريطاني استخدمته الطائرات االمريكية مؤخرا لنقل االسلحة الي اسرائيل احتجاجا علي هذه العملية
  7/8/2006ربي القدس الع

  
  كندا تؤكد انحيازها إلى إسرائيل   .71

اعتبرت المعارضة والرأي العام في كندا، وكذلك الدبلوماسيون المعتمدون في اوتاوا، ان الدعم غير المشروط               
ل اسرائيل الذي اعلنه رئيس الوزراء الكندي المحافظ ستيفن هاربر منذ بداية االزمة الحالية في لبنان، يـشكل                  

واكد هاربر االسبوع الماضي انه ال يتبنى موقفا حياديـا           .را في توجه سياسة كندا في الشرق االوسط       تغيرا كبي 
من مسألة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بينما وصف وزير الخارجية الكندي بيتر ماكـاي حـزب اهللا ب                    

 حـزب اهللا والجـيش      وقال ماكاي ان كندا تدعم فكرة وقف فوري الطـالق النـار بـين              .السرطان في لبنان  
اإلسرائيلي شرط ان يفرج التنظيم الشيعي اللبناني عن الجنديين االسرائيليين سالمين ويوقف هجماته على الدولة               

  .العبرية
  7/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  خطط لوكاالت األمم المتحدة لمساعدة النازحين الى سوريا   .72
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 لالمم المتحدة استعدادات لتوفير دعم لوجستي يكفي ثالثة وضعت الوكاالت االنسانية التابعة: دمشق ـ اف ب 
اشهر الالف اللبنانيين الذين لجأوا الي سورية واعربت عن املها في ان ال تكون مساعداتها ضرورية بعد فترة                  

  .الصيف
ـ                  د وصرح لورنز جولز ممثل مفوضية االمم المتحدة العليا لالجئين بالوكالة في سورية لوكالة فرانس برس لق

  .وضعنا خططا لثالثة اشهر 
  7/8/2006القدس العربي 

  
  سجلنا انتهاكات إسرائيلية بحق المدنيين  : العفو الدولية في صيدا .73

أن منظمة العفو   <اكدت مسؤولة برنامج الشرق األوسط في منظمة العفو الدولية دوناتيلال           : صيدا، محمد صالح  
 .>، والناجمة عـن األعمـال الحربيـة       ات لحقوق اإلنسان  الدولية هي في إطار جمع المعلومات حول االنتهاك       

واعلنت انه تبين بما ال يقبل الشك مدى خطورة االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان جراء استهداف المدنيين                
  .والمنازل والمرافق العامة التي هي على تماس مباشر مع حياة اإلنسان

  7/8/2006السفير 
  

  ل انتقاماً لـ هولوكوست لبنانهجوم على كنيس في البرازي .74
أعلنت الشرطة البرازيلية أن كنيساً يهودياً في جنوب شرق البرازيل تعرض ألضرار طفيفة في هجـوم ألقـى                  

وأشارت الشرطة الى ان الهجوم وقع الـسبت فـي           .خالله المهاجمون زجاجات حارقة، وحجارة على الكنيس      
ان ثالثة أو أربعة مهاجمين كتبوا على جدار لبنان         : لو، وقالت  كلم شمال ساو باو    100مدينة كامبيناس على بعد     
  .هو الهولوكوست الحقيقي

  7/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  المئات يتظاهرون في فيينا تضامنا مع المقاومة اللبنانية والفلسطينية .75
اصمة النمـساوية   تجمهر عصر السبت، المئات من العرب والنمساويين في ميدان شتيفانزبالتز وسط الع           : فيينا

 كل مـن لبنـان   ىفيينا حاملين األعالم اللبنانية والفلسطينية والعراقية والسورية منددين بالعدوان اإلسرائيلي عل 
واألراضي الفلسطينية، ومنددين أيضا بالسياسة األمريكية في المنطقة العربية، ورددوا شعارات مؤيدة للمقاومة             

  .في كل من لبنان والعراق وفلسطين
  7/8/2006قدس العربي ال

  
  القضاء على حزب اهللا عسكرًيا مستحيل والتنظيم يضم يساريين ومسيحيين : األوبزرفر .76

جاء في مقال نشره الصحفي روبرت بيب صحيفة األوبزرفر البريطانية وتحت عنوان ما الذي ال زلنا نعجـز                  
رائيل فهمت أخيرا ان القوة الجوية      عن فهمه حيال حزب اهللا؟ كتب روبرت بيب لصحيفة األوبزرفر قائال إن اس            

وسوف تعلم اسرائيل في األسابيع القادمـة أن القـوة البريـة لـن تفلـح                . بمفردها اليمكن أن تهزم حزب اهللا     
ويقول  . وأن المشكلة التكمن في عجز القوة العسكرية السرائيل ولكن في عجزها عن فهم طبيعة عدوها              .أيضا

قضاء على حزب اهللا عسكريا أنه نشأ عن إعادة صياغة لتوجهات كيانـات             الكاتب إن ما يجعل من المستحيل ال      
 من أعضاء لحزب اهللا     38ويدلل الكاتب على ذلك قائال إنه بحث في البيانات الخاصة بـ             . لبنانية قائمة بالفعل  

ـ    . قاموا بعمليات تفجيرية ضد اهداف اسرائيلية اثناء احتالل اسرائيل للجنوب اللبناني           ِدم عنـدما  ويقول إنه ص
 لمجموعات يسارية مثل الحزب الـشيوعي       27بينما انتمى    .  منهم فقط كانوا ذي توجهات اسالمية      8علم بأن   
كما كان من بينهم ثالثة مسيحيين، منهم امراة تلقت تعليما جامعيا وعملت معلمة لطـالب المـدارس                 . اللبناني
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ينية أو سياسية ولكن عزم على مقاومـة االحـتالل          ويرى بيب أن ما جمع بين هؤالء لم يكن عقيدة د           .الثانوية
  . األجنبي لبلدهم

  6/8/2006 48عرب 
  

   تموز 12لى قبل إاإلجماع على عدم العودة  .77
   نصير األسعد

لم يكن ثمة ما يدعو الى التفاجؤ في مشروع القرار األميركي ـ الفرنسي المقدم الى مجلس األمن، لجهة الخلل  
أقرب الى وجهة النظر األميركية ـ واإلسرائيلية  . الواضح في توازن النص فيه أن النص وإذا كان مما ال شك

ـ منه الى وجهة النظر الفرنسية، فمما ال شك فيه أيضاً أن األصل في الموضوع هو أن المجتمع الدولي على                    
نذ األساس في خانـة     الرغم من التالوين المختلفة في مواقف أطرافه، قد وضع الحرب اإلسرائيلية على لبنان م             

  .1559الحرب الدفاعية في مواجهة حزب اهللا، وأسندها الى قرارات دولية السيما القرار 
ظهر حسنه الضدي الضد  

هذا المعطى الذي ال بد أن يكون حاضراً لدى مقاربة محصلة الموقف الدولي بالنسبة الى وقف الحرب علـى                   
ية المتحقّقة من إعالن مشروع القرار ومن طرحه للنقاش، هي تـصاعد            لبنان، ال يلغي حقيقة أن الفائدة السياس      

التمسك اللبناني بالنقاط السبع التي سبقَ للرئيس فؤاد السنيورة أن طرحها أساساً لحّل شامل للمسألة اللبنانيـة ـ   
المجتمع الـدولي   اإلسرائيلية، لكأنه كان ضرورياً أن يرى الفرقاء في لبنان بـأم العين ما يمكن أن يذهب إليه                 

في قراراته ليقرروا التمسك بخطة الرئيس السنيورة واعتبارها متقدمة فضالً عن كونهـا حافظـةً للمـصلحة                 
  .والوحدة الوطنيتين

إذاً، حسناً فعَل مجلس الوزراء في جلسِته أول من أمس إذ رد على مشروع القرار بإعطاء دفعة لبنانية جديـدة                    
لت الحكومة في تسجيل تحفّظها على عدد من بنود المشروع ومبادرتها الـى إرسـال               للنقاط السبع، وحسناً فع   

اقتراح بتعديالت ال سيما في ما يتّصل بوجوب أن ينص القرار الدولي الجديد على انسحاب جـيش االحـتالل                   
عدم العودة الى   اإلسرائيلي الى ما وراء الخطّ األزرق، على اعتبار أنه إذا كان المجتمع الدولي يريد من لبنان                 

  . تموز أيضا12ً تموز، فإنه ال يمكنه أن يرفض عودة إسرائيل الى ما قبل 12ما قبل 
  فرنسا منفتحة على االقتراب من النقاط السبع

ثمة فرصةٌ وإمكانية لتعديالت على بنود مشروع القرار، من أجل النص الصريح على وقف إطالق النـار أي                  
  .سحاب إسرائيل الى خلف الحدود الدولية للبنان من جهة أخرىوقف العدوان من ناحية وعلى ان

فبالنسبة الى هذه اإلمكانية، تؤكد المعلومات أن فرنسا، الشريك اآلخر في صياغة مـشروع القـرار، تعتبـر                  
المشروع مجرد نقطة انطالق في سياق عملية سياسية متكاملة وانها مستعدة من خالل المشاورات المكثّفة التي                

ها مع أعضاء مجلس األمن، إلدخال تعديالت على المشروع بما يقربه أكثر من التصور اللبناني المبنـي                 تجري
وتفيد المعلومات في هذا المجال، أن الديبلوماسية الفرنسية التي تعتبر مشروع القرار المقدم             . على النقاط السبع  

طّة أولى من أجل جذب الديبلوماسية األميركية       في صيغته الراهنة، نقطة انطالق وحسب، إنما وافقت عليه كمح         
الى دائرة الشروع في البحث عن الحلول الديبلوماسية والسياسية بحيث ال تبقى واشنطن سـائرةً علـى إيقـاع                  

وهذا هو المعنى الفعلي لكالم الرئيس جاك شيراك امـس عنـدما اكـد علـى اهميـة األخـذ       . حرب مفتوحة 
  .لن توافق فرنسا على حّل غير قابل للتطبيق لبنانياً:  الذي له ترجمة واحدةباالعتبارات اللبنانية، االمر

  ال يمكن البقاء عند حدود اعتبار النقاط السبع مبادئ عامة
على أن إمكانية إدخال تعديالت على مشروع القرار، تتطلّب ليس فقط تأييد الفرقاء اللبنانيين، السـيما حـزب                  

  . لبنانياً للقدرة التفاوضية للرئيس السنيورة، ودعم تفويضه من دون أي تحفّظاتاهللا، للنقاط السبع، بل تعزيزاً
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لقد جرى التعاطي حتى اآلن مع النقاط السبع بوصفها ورقة مبادئ عامة، وتحت هذا العنوان جـرت صـياغة                   
ع تحتاج الـى    وغني عن القول إن النقاط السب     . تحفّظات من هنا وإشكاليات من هناك وتفاصيل معينة من هنالك         

فيجب أن يكون رئيس الحكومة قادراً على التفـاوض مـع           . قوة دفع أساسية تجعلها ذات دينامية فاعلة ومؤثّرة       
المجتمع الدولي بكالم يتجاوز المبادئ العامة، وأالّ يكتفي باالعتراض علـى هـذه النقطـة أو تلـك ممارسـاً                    

سنيورة قادراً على مخاطبة العالم بـأن لبنـان بإجمـاع           لذلك، يجب أن يكون الرئيس ال     . الديبلوماسية المتحفّظة 
 تموز من جهته، أي أن يبلّغ العالم باألفق األخير للموقف اللبناني، ال أن              12مكوناته لن يقبل العودة الى ما قبل        

  .يبقى هذا األفق األخير ضبابياً
   تموز12ال بد من إقرار عدم العودة الى قبل 

 تموز يعني أموراً محددة، لكن أبرز ما يعنيه هو العودة الى تحريـر العـام                12ما قبل   وعدم العودة لبنانياً الى     
، حيث كان يجب منذ ذلك التاريخ أن تبسط الدولة سيادتها كاملة على كامل األراضي اللبنانية وأن تكون                  2000

ارع شبعا واألسرى فـي    حصرية السالح على كامل التراب الوطني اللبناني للدولة وحدها، وأن تتابع مسألة مز            
  .السجون اإلسرائيلية على النحو الذي عاد مؤتمر الحوار الوطني بعد ست سنوات الى مقاربته

وكي يمتلك قدرة الـصراخ يجـب أن        . اآلن، وكي يستطيع السنيورة أن يصرخ، يجب أن يمتلك قدرة الصراخ          
الخطورة بـين قـرار      . تموز 12الى ما قبل    ال عودة بالمطلق    : تكون في يده الورقة السياسية المستقبلية األهم      

  دولي مجحف وبين المغامرة بالبلد
والخطير في األمر إذا لم يحصل السنيورة على هذه الورقة السياسية، ليس فقط انه لن يـستطيع التـأثير فـي                     

ن اهتمامها، انما   المحصلة الدولية التي ال تزال على الرغم من اختاللها تعطي لبنان الكيان ولبنان الدولة حيزاً م               
وأن يصدر قرار دولي مجحـف، يعنـي         .األشد خطورة نتيجة لذلك أن يصدر قرار دولي مجحف بحق لبنان          

صدور قرار ال يطبق مما سيطيل أمد الحرب، لكنه يعني ان لبنان الدولة الذي ال يستطيع أن يـرفض قـراراً                     
األول خسارة موقعيته لـدى المجتمـع       . ن اآلخر دولياً عندما يصدر سيواجه أمرين ال يقّل واحدهما خطورةً ع         

والحال، ان لبنان بحكومته ال يمكنه إعالن رفـض قـرار           . الدولي، والثاني هو المجازفة بسقوط الدولة نهائياً      
دولي، ليس الن في هكذا رفض تعارضاً مع تاريخ لبنان في عالقته بالمجتمع الدولي، بل الن الرفض سـيعني                   

في حقائق ميـزان     .ة للحرب واشتراكاً رسمياً فيها، وتلك مغامرة بالبلد كي ال يقال أكثر           إعالناً من قبل الحكوم   
  حرب من فوق االجتماع اللبناني :القوى

وكي تكون الصورة أكثر اكتماالً، ال بد من طرح عدد من النقاط التي تتصل جميعاً بـحقائق ميـزان القـوى                    
ذلك انه إذا كان ثمة اقتناع لدى أحد بأن األفق مفتـوح أمـام              . ىوليس بالمبالغات أو األوهام حول ميزان القو      

  .تغير في ميزان القوى فيما لو استمرت الحرب مفتوحة، فهو يخطئ التقدير السياسي
ال شك أوالً ان الحرب الدائرة اآلن، من ضفّتها اللبنانية، انما هي حرب فوق االجتمـاع اللبنـاني، االجتمـاع                    

وإذا كان من نافل القول ان       . السياسي اذا جاز التعبير، فضالً عن كونها حرباً فوق الدولة          االجتماعي واالجتماع 
الصمود البطولي لحزب اهللا خالل األسابيع األربعة الماضية يعد انتصاراً على آلة الحرب اإلسرائيلية، فإن من                

حرب أكثر، ألن ما معنى أن يكـون        نافل القول أيضاً ان هذا االنتصار سيكون عرضة للتبديد فيما لو طالت ال            
  الحزب منتصراً إذا كان البلد مهزوماً بمقوماته وعوامل وجوده وبقائه؟

  الى فوضى أهلية للحرب المفتوحة قابلية التحول
وال شك ثانياً، ان حرباً فوق االجتماع اللبناني وبمعزل عنه، تملك في أي لحظة قابلية التحـول إلـى فوضـى                     

وهذا األمر يتعلق مباشرة بطبيعـة التكـوين        . نت حرباً بعنوان مواجهة إسرائيل ومقاومتها     أهلية، حتى ولو كا   
اللبناني، مما يجعل ما يحصل اآلن وما يمكن أن يحصل الحقاً غريباً أو مستغرباً إذ تدور حرب شاملة معنونة                   

  .وية التكوين اللبنانيباسم العرب واألمة، في أضعف حلقات الوضع العربي منظوراً الى هذه الحلقة من زا
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فالقول ان لبنان ليس أضعف حلقات الوضع العربي بدليل ان مقاومة إسـالمية             . وهنا، ال بد من تدقيق إضافي     
نشأت على أرضه، وليس هذا فقط بل مقاومة نجحت في طرد االحتالل اإلسرائيلي عن أرضـه وبـال ثمـن                    

أن تنشأ مقاومة منتسبة الى إحدى مكونـات االجتمـاع          ف. سياسي، ان هذا القول ال يرد على الفكرة المطروحة        
اللبناني الضعيف وتحظى بالتضامن القسري أو اإلرادي من جانب هذه المكونات في مرحلة معينة، شيء، وأن                

  .تغدو المقاومة هي الدولة العسكرية التي تخوض الحرب على مسرح جغرافي مفتوح شيء آخر
  اط السبعالدول العربية حدها األقصى النق

ثم ال شك ثالثاً أن للموقف العربي، أي لمحصلته حدوداً، والحد األقصى للموقف العربي هو مبادرة الـرئيس                  ..
 تموز الماضي، ال عالقة لها      12ولقد اعتبرت أكثرية الدول العربية أن الحرب الدائرة في لبنان منذ            . السنيورة

ت حرباً عربية ـ اسرائيلية، وال هـي حـرب لبنانيـة ـ      بمسار الصراع العربي ـ االسرائيلي، أي انها ليس 
وفي جانب . بل هي حرب بالنيابة عن آخرين من ضفتيها... اسرائيلية وال هي حرب فلسطينية ـ اسرائيلية إلخ 

رئيسي من رؤية أكثرية الدول العربية الى الحرب، ثمة ما هو حقيقي، واألهم ان هـذه الرؤيـة ترسـم حـداً                     
  .لتعامل مع المخارجللتعاطي العربي ول

ويتبـين أن  . إذاً، في عملية استعراض سريع، يتبين أن ال أفق مفتوحاً على تغير ميزان القوى لو طالت الحرب     
الموافقة على وقفها، طبعاً من ضمن شروط الحل اللبناني المقترح، ضرورية اآلن قبل الغد، ألن توقيفها مـن                  

زال يشكل فرصة إلنقاذ البلد والدولة من الضياع، وتوسع الحـرب           ضمن هذه الشروط أو ما يقترب منها، ال ي        
من هنا، وعوداً على بدء، ال مجال لوقف حـرب التـدمير بتعـديل               .إن حصل يهدد بإغراق لبنان أكثر وأكثر      

مشروع القرار المقدم الى مجلس األمن لصالح لبنان الكيان ولبنان الدولة إال بإجماع لبناني على عـدم العـودة       
وأكثر من ذلك، يمكن القول ان مـا أنجـزه          .  تموز، ووضع اآلليات التنفيذية لهذا العنوان الحقاً       12 ما قبل    الى

  .حزب اهللا صموداً في وجه الغزوة االسرائيلية، ال يمكن صرفه سياسياً إال باالنضمام الى جهود إنقاذ لبنان
 من التنويه بالدور الذي يضطلع به الـرئيس نبيـه           وال مفر في نهاية هذا التحليل،      ثنائي الدولة بري والسنيورة   

بري في تكوين االجماع اللبناني أوالً وفي دعم الدولة ثانياً، إنقاذاً للبنان من حرب التدمير أساساً، إذ انتقل مـن                    
. مجرد كونه رئيساً لمجلس النواب او مديراً للحوار الوطني الى العمل في حياكة مـشاريع الحلـول االنقاذيـة              

 ذلك غريباً عن الرئيس بري الوارث لفكر االمام موسى الصدر حول نهائية الكيان وموقع الـشيعة فـي                   وليس
فليكن جميع الفرقاء اللبنانيين علـى مـستوى         .الدولة، وهو لذلك يشكل اليوم مع الرئيس السنيورة ثنائي الدولة         

ت وليد المعلم الذي تعود النظام الـذي        الشجاعة في هذه الساعات المصيرية، وليقلّلوا من االستماع الى عنتريا         
وغني عن القول ان دماء الشهداء ال تُهدر عنـدما          . يمثله على أن يكون شريكاً في الربح وغير معني بالخسارة         

  .يستعيد لبنان دولته
 7/8/2006المستقبل 

  
  !محاولة لفهم الحرب على لبنان .78

 مرزوق الحلبي
ب اهللا بأسر الجنديين على هذا النحو الكارثي بحيث اعتُبر الرد غيـر  لماذا جاء الرد اإلسرائيلي على عملية حز  

لماذا تكون الردود   . متناسب قطعاً من حيث التدمير الذي ألحقه مع مهاجمة القوة اإلسرائيلية واختطاف الجنديين            
االجتياح (ية  أو للمقاومة الفلسطين  ) عناقيد الغضب وما يحصل اآلن    (اإلسرائيلية على عمليات موجعة لحزب اهللا       

بهذا العنف المدمر الذي ال يبقي حجرا على حجر؟ ويزداد السؤال إلحاحـا             )  وتدمير غزة اآلن   2000في العام   
عندما نشير بوضوح إلى إن الردود اإلسرائيلية المتكررة هذه رغم حدة العنف والدمار الذي تُحدثـه ال تقـرب        

أعتقـد  ! بل ال تبدو قادرة على تحقيق أي هدف من أهدافها         إسرائيل وال المنطقة من حّل وال تُخضع ضحاياها،         
أن ما أحدثه العدوان الراهن على لبنان يدفعنا إلى التفكير بهذا السؤال ألنه ال يتعلّق بالجانب اإلسرائيلي طالمـا       
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د أن مفاعيله تنعكس مشاهد كارثية في الجانب العربي الفلسطيني أو اللبناني وأكثرها أذى ما يتسبب بـه الـر                  
   .اإلسرائيلي من ضحايا في األرواح

عملية حزب اهللا حدث أخاف اإلسرائيليين كجماعة قامت على ما تسميه األدبيات الصهيونية السور والبرج، أو                
ونشير إلى الخوف اإلسرائيلي كمكون في تجربة الجماعة اليهودية في فلسطين صمم الـسياسات              . على حرابها 

خاذ خطوات وتدابير وإطالق آلتهم العسكرية تكتسح الجغرافيا واإلنسان على نحـو            وأفضى باإلسرائيليين إلى ات   
والخوف اإلسرائيلي الذي بدا واضحا في إجمـاع        . ال يتناسب مع مبعث الخوف والشرارة التي أذكته وحركته        

 إجمـاع علـى وجـوب الـرد       ! إسرائيلي يهودي بدت معه الحرب العدوانية على لبنان كأنها دعوة إلى عرس           
خوف ترجمه اإلسرائيليون إلى إجمـاع علـى        . واستعادة قوة الردع والهيبة المفقودة للجيش وبالتالي إلسرائيل       

وجوب تلقين المعتدين درسا والقضاء على حزب اهللا وتصفية حسن نصر اهللا وتدمير البنى التحتية في بيروت                  
   .وجعلها كغزة عرضة للقصف ليل نهار

لحدثين في لبنان وغزة بل بفعل ما هو أعمـق وأكثـر رسـوخاً فـي التجربـة                  تأجج الخوف ليس فقط بفعل ا     
فعدا تطور الشعور العام في إسرائيل بأن قدرة الردع اإلسرائيلية قد انحسرت، فإن العمليتين              . اإلسرائيلية، أيضا 

يل فقـدت   في غزة وشمال إسرائيل كانتا، بسبب النوعية والترادف الزمني، كافيتين لالشـارة الـى أن إسـرائ                
مقومات السيطرة، بمعنى ان الحالة ليست خاتما في أصابع ضباطها أو أجهزة استخباراتها أو أعين الطـائرات                 

وهذا كـاف   . وفقدان السيطرة بهذا المعنى في التجربة اإلسرائيلية يعني الشعور بالتهديد الوجودي          ! بدون طيار 
األمر اآلخر المتعلّق   ! ة تنطوي على إمكانية لإلبادة    التخاذ تدابير عسكرية وكأن إسرائيل تتعرض لحرب مفاجئ       

بما أشرنا إليه هو إن حماس وحزب اهللا، وقد نختلف معهما أو نتفق، يشكّالن في المنظور اإلسرائيلي إشـارة                   
ساطعة الى ان التفوق العسكري اإلسرائيلي المطلق تكتيكياً واستراتيجياً على العرب مجتمعين أو متفرقين لـم                

 ألنه لم يضمن لهم فعل اإلخضاع المطلق واالستحواذ التام على المحيط، األمـر الـذي يقـع عنـد                    يشفع لهم 
يشعر اإلسرائيليون وفـق مـا   . اإلسرائيليين موقعا مروعا ألن مجرد الفشل في اإلخضاع يشكّل خطراً وجودياً          

وأخيراً، . إنه إنما غُرر بهم   أنتجوه من تمثيليات وسيناريوهات حيال االنسحاب من جنوب لبنان ومن قطاع غزة             
فما بالهم يطاردوننا إلى داخـل الحـدود ثـم          . خرجنا من هناك وتركنا لهم المكان وعليه حري بهم أن يفرحوا          

 هكذا يقول اإلسرائيليون الذين لم يجنوا حتى اآلن ثمـار القـوة             -يجرؤون على التمادي في اختطاف جنودنا؟       
صحيح أنهما يضمنان بناء واقع في المخيلة وإنتاج تمثيليات تستقيم مع تطلع            . وفائض القوة اللذين يتمتعان بهما    

بل ها هي الجغرافيا، بمجرد أن ينـسحبوا        . الجماعة اليهودية لكنهما لم يضمنا السيطرة المطلقة على الجغرافيا        
مواقـع وهـو    بمعنى أن االنسحاب من لبنان أو غزة أفضى إلى فقدان السيطرة في هذه ال             . منها، تنقلب ضدهم  

ومن هنا خوفهم أن التفوق العسكري بامتياز ال يكفي للردع فأتى الرد كما نـشهد               . كاف لتوليد الشعور بالتهديد   
يجسد فائض القوة في البعد األول، لكنه يؤشّر على عقدة الخوف من الزوال لدى الجماعة اليهودية ويعكس في                  

   .ية أنها قوية وقادرة على مواجهة التهديدبعد منه محاولة إقناع الذات الجماعية اليهود
فهو حين  . والخوف هنا مادة قابلة للتحول واإلنتاج من جديد شحنات أكثر كثافة وثقال في الهواء وعلى األرض               

ينتقل من الشعب إلى النخب إلى الحكومة إلى الجيش إلى األجهزة األمنية إلى الجاليات اليهودية في الخارج إلى                  
ولية والالعبين المركزيين فيها وزعماء العالم، عودة إلى البلدات والمدن اإلسرائيلية، مروراً بعناوين             المحافل الد 

الصحف وصور مبثوثة وكالم معاد مكرر، فإن األمر يفضي إلى نوع من فقدان السيطرة كأننا أمام بحر هائج                  
، وقد عبر عـن هـذه الـصورة         من بشر يتحركون موجة في إثر موجة يأكلون في طريقهم األخضر واليابس           

فهو في شقّ منه يحض على التدمير والقتل والتصفية، لكنه فـي           . الخطاب اإلسرائيلي في األيام األولى للعدوان     
والخوف معد كمـا    . الشقّ الثاني يكشف عن مكامن الخوف الوجودي والشعور بأن الدنيا ستُطبق على إسرائيل            

وتؤكّد المشاهدة الميدانية   . رعة الضوء ليلفّ كيان الجماعة بكتلتها وأفرادها      يؤكّد علم النفس االجتماعي ينتقل بس     
وفي القيادات اإلسرائيلية من احترف لعبة إنتـاج        . أن الجميع عرضة لهذا الخوف بمن في ذلك صانعو القرار         



 

 35

مـة للخـوف    لدى اإلسرائيليين ما يكفي من أسباب حقيقية أو متخيلـة موهو          . الخوف ليثبت عقيدته وأساطيره   
وتاريخياً، قبل ذلك بقليـل،     . فتاريخياً، قامت دولتهم من خالل اغتصاب وطن الفلسطينيين وأرضهم        . الجماعي

   .تعرض الشعب اليهودي لعملية إبادة وتطهير عرقي ال دخل للفلسطينيين والعرب بها
اتهم ومعتقداتهم التي كونوها    عندما يخاف اإلسرائيليون وجوديا مع اكتشافهم الكارثي لهشاشة أساطيرهم وتنميط         

عن أنفسهم وعن اآلخر العربي، عن قدراتهم وقدراته، فإنهم يلجأون إلى ما عهدناه فيهم من عودة إلى نزعـة                   
فإذا اجتمع الخوف الجمـاعي وفـائض       . بدائية وهي الخروج إلى رحلة التخلّص من التهديد بغير اعتبار لشيء          

فالبدايات كانـت بـالتطهير     . اتجة عن ذلك مروعة في لبنان وغزة ونابلس       القوة والفكرة اآلثمة فإن المشاهد الن     
العرقي ضد العرب الفلسطينيين بعد سنوات قليلة فقط على تعرض الشعب اليهودي إلبادة، وفي تدمير أكثر من                 

 بلدة وضيعة وتخريب المدينة الفلسطينية، وقوانين عنصرية وسياسات تمييز عنـصري وجـدار فاصـل                400
بل إننا على اعتقاد بأن الخوف في المعنى الـذي أشـرنا إليـه،              . ر يومية في غزة أو غيرها من مواقع       ومجاز

ومن هنا ادعاؤنا أن االنسحاب من لبنان أتى متأخرا حوالي عقدين           . يجعل االحتالالت اإلسرائيلية أطول وأقسى    
   !على إدراك اإلسرائيليين أن ال جدوى منه

. ى هذا الحد، على الطرف العربي المعني أن يعد العدة لدفع الفاتورة نقدا وبالـدم              عندما يخاف اإلسرائيليون إل   
والسؤال الملح اآلن هو كيفية التعاطي مع وضع اسرائيلي خائف إلى هذا الحد وبهذه الصورة؟ وهو سـؤال ال                   

بل يدعو هـذا    . عن خوفهم يمكننا أن نشطبه بحركة من يدنا أو إيماءة رأس نافية أو بالقول إننا لسنا مسؤولين                
الفرح العربي بالخوف اليهودي الى القلق، علماً أن هذا الخوف الوجودي سرعان ما يعود ناراً وكبريتاً علـى                  

  رؤوس العرب ليدفعوا الفواتير من دماء أبنائهم واقتصادهم وممتلكاتهم ومن وجودهم الحقا؟
   7/8/2006الحياة 

  
  يا معالي الوزراء  خذوا علماً  .79

  ة شربل بشار
نعلم يا معالي وزراء الخارجية ان قدومكم الى لبنان محفوف بالمخاطر وانه لوال نياتكم ونيات دولكم الطيبة لما                  

   . يوماً من بدء العدوان27تجشمتم عناء السفر لعقد اجتماع في عاصمة البلد المنكوب حتى ولو بعد 
لجريمة المتمادية وكيف انها سارعت الى التبـرع        ونعلم يا معالي الوزراء كيف ان بلدانكم استنكرت وشجبت ا         

كل حـسب قدرتـه وحـسب       . نقداً وعداً وودائع أو أكياساً من الثياب او البطانيات لكساء النازحين والمشردين           
   .نظرته الى معاناة شعب لبنان

 من تـسبب    نشكركم ونحيي اريحيتكم وال نكلفكم أكثر مما في وسعكم، فلستم من حرض على بدء النزاع ولستم               
بإطالق عنان آلة الدمار والقتل ولستم من يتحمل مسؤولية ما حّل بنا ما دامت حكومتنا لم تكن تعلم في األصل                    

   .بأن هناك عملية وعد صادق ولم تتبن ما حصل بشكل من األشكال
ق على مـن    ونشف. ال نزايد عليكم يا معالي الوزراء ال في العروبة وال في واجب التضامن العربي واإلسالمي              

يضعكم في سلة واحدة مع المقاومين او في خانة المعتدين او يفرزكم أصدقاء وأعداء أو يتحـدث تلـك اللغـة                     
فأنتم أحرار في سياساتكم وفي مصالح دولكم وال يحـق ألحـد ان             . المنسية عن عرب أميركا وعرب اسرائيل     

  .يمارس وصاية سياسية او أخالقية على دول تامة مكتملة األركان
علمكم يا معالي الوزراء، نحن نأسف كثيراً لتلك األصوات التي تتهمكم بالتخاذل سواء تلك التي تطالب بفـتح                  ل

فهذا ليس شأننا،   . الجبهات وتوسيع الصراع او تلك الداعية الى قطع العالقات الدبلوماسية ونقض اتفاقات السالم            
معظم اللبنانيين الذين دفعوا الكثير مـن الـدماء         هذا من اختصاص حكوماتكم وشعوبكم وال عالقة بهذا الكالم ل         

   .والتضحيات ليحصنوا شؤونهم من التدخالت
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نبتسم بأسى يا معالي الوزراء حين نسمع تلك التصريحات التي تلومكم لعدم استخدام سالح النفط، فأصـحابها                 
ومتطلبات مرحلة ما بعـد     يعيشون في الخيال وال يعرفون الفارق بين توازنات السبعينات من القرن المنصرم             

وهؤالء أصحاب أوهام حتى ولو تعلقوا بأهداب المبـادئ،         .  أيلول والحرب الدائرة في األلفية الثالثة للميالد       11
وهم يختزنون جزءاً من عدم احترام الحدود ومصالح الدول ويقيسون السياسات على أحاديث اللجان الـشعبية                

   .ة والهتافاتواألحياء وعلى مداوالت المنابر المعزول
نعلم انكم تريدون الخير للبنان وانكم جئتم لدعمه في محنته وانكم ال ترضـون ان يتحـول                 . يا معالي الوزراء  

ونعلم انكم تنتمـون    . أخوانكم الجئين في ديارهم، سماؤهم مستباحة ودماؤهم مستباحة وسيادتهم تحت االنقاض          
امعة العربية هي منذ اجتياح صدام للكويت مثل الضاحية         فالج. الى محاور واتجاهات وان الحذر يلف عالقاتكم      

وندرك جميعاً تعقيد الموقف والحـساسيات التـي        . تحت ركام التضامن العربي وهي تحاول القيامة بال رجاء        
. تطلقها حرب العراق وخشية دولكم الرئيسية من تعاظم الدور اإليراني الفاعل في المنطقة والمشتعل في لبنان               

مه ونقدره لكننا نريد منكم، بواقعية قياداتكم وبالقواسم المشتركة التـي تـستطيعون نـسجها بـين                 كل ذلك نعل  
اختالفاتكم ان تتوحدوا على شيء واحد اذا أردتم فعالً انقاذ لبنان، وهو ان تدعموا بالفم المـآلن دولتـه التـي                     

فليس جديراً بكم االختالف حول لبنان      . تتعكز للقيام وحكومته التي تسعى عبر البنود السبعة الى حل دائم للنزاع           
. انتم دول مستقلة، ولبنان دولة تعمل كل يوم على تثبيـت االسـتقالل            . وال تدوير الزوايا لترك مجال لاللتباس     

   .وهو استقالل ممزوج بالدم والدموع وال يجوز ان يخضع للتجاذبات وال للمحاور وال لتصفية الحسابات
انطالقاً .  يريدون وقف النار وتطبيق اتفاق الطائف واستعادة الدولة حقها في كل قرار            ماذا يريد اللبنانيون؟ انهم   

من هذا اإلطار انتم أدرى كيف يمكن التعاطي مع المجتمع الدولي للحؤول دون استصدار قرار يتسبب بمشكل                 
 علماً بأن الـرئيس     وانطالقاً من هذا اإلطار الواضح كونوا واضحين وخذوا       . داخلي او ينتقص من سيادة الدولة     

   .السنيورة رجل يبذل جهده لكنه ال يحمل تفويضاً كامالً ويتحدث وفي فمه ماء
  7/8/2006البلد 

 
  أجل ولكن؟..  مشروع بولتون .80

  سعد محيو
وهـؤالء لهـم    .  األمريكي حول لبنان   -الكثيرون في المنطقة سيطلون باستخاف على مشروع القرار الفرنسي          

  .مبرراتهم المقنعة
مشروع إسرائيلي بالكامل، شكالً ومضموناً، سواء من حيث تبنيه شروط تل أبيب حول رفـض االنـسحاب                 فال

 كيلومتراً، أو من حيث تحميل حزب اهللا كل مسؤولية          30وإقامة منطقة عازلة على الجانب اللبناني وحده بعمق         
   .الحرب الراهنة وتشديد الضغوط لتجريده من السالح

فاألولويـة  .  دولة لبنان وال ثورة المقاومة أية مزايا من شأنها حفزهما علـى قبولـه              ثم إن المشروع ال يعطي    
ومزارع شـبعا   . ستكون إلطالق األسيرين اإلسرائيليين، على أن يبقى مصير األسرى اللبنانيين في علم الغيب            

افة إلى أن   إض. ستبقى معلقة إلى أجل غير مسمى بين مطرقة االحتالل اإلسرائيلي وغموض الموقف السوري            
   .وقف العداوات سيقع على كاهل المقاومة، في حين أن إسرائيل ستحتفظ بحق الرد الدفاعي كما ترى وتشتهي

وخالل الفترة بين قرار مجلس األمن األول الذي يفترض أن يصدر خالل أيام، وبين القرار الثاني الذي يجـب                   
حرب، سيكون أمام إسرائيل فترة سماح هائلة لتفعل        أن ينقل لبنان من مرحلة وقف العداوات إلى مرحلة وقف ال          

بل ربما خالل ثالثة أشهر أو حتى ثالث سـنوات          ) كما يتوقع الفرنسيون  (ما تريد ليس فقط خالل ثالثة أسابيع        
   ).كما يخطط األمريكيون(
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صه مشروع القرار، باختصار، يمكن أن يطلق عليه ببساطة مشروع بولتون، ليس فقط ألنه هو من وضع نصو                
بمشاركة زميله الفرنسي دي ال سابليه، بل أيضاً النه يعبر بدقة عن آرائه ومواقفه بالغة التطرف في إنحيازها                  

   .إنه يريد أن يعطي تل أبيب بالدبلوماسية ما عجزت هي عن أخذه بالحرب. ل إسرائيل
ن تحاول روسيا والـصين ودول      وسيكون بديهياً أكثر أ   . كان بديهياً أن تتحفظ الحكومة اللبنانية على المشروع       

أخرى في مجلس األمن تعديل نصوصه، على األقل لجعله متطابقاً ولو نسبياً مع الوقائع التي أفرزتها الحـرب                  
   .على األرض والتي حرمت إسرائيل من النصر ومنعتها من إلحاق الهزيمة بالمقاومة

مجلس األمن، أو أدخلت عليه تعديالت ما،       لكن، وحتى لو بقي المشروع حبراً على ورق، أو علق في كواليس             
فهو، وبغـض   .  أمريكية من غير رام    -فسيكون من الخطأ إلى حد بعيد اعتباره مناورة عابرة أو رمية فرنسية             

النظر عن إمكانية تطبيقه أم ال، يعكس تبلور إجماع غربي على ضرورة استكمال إحكام الطوق حـول رقبـة                   
كما أنه، وبسبب شروطه القاسية، يكشف عن المدى الـذي          . إيران وسوريا حزب اهللا، ومن ورائه على رقبتي       

   .يبدو فيه الغرب مستعداً لخوض المجابهات في الشرق األوسط
فحين تنضم باريس إلى واشنطن في معركة تحقيق األهداف السياسية للحرب العسكرية اإلسـرائيلية، ال تعـود                

: عة الجغرافية اللبنانية المعذّبة، بل تكون ما هي عليـه بالفعـل  هذه الحرب مجرد سباق على النفوذ في هذه البق    
  . إقليمية شاملة تستخدم فيها، وستستخدم فيها أكثر، كل أنواع األسلحة-مجابهة دولية 

الكاتب األمريكي جيم هوغالند ألمح باألمس إلى أن كوندوليزا رايس لم تكن متسرعة حين وصفت حرب لبنان                 
وهو شدد على أن األسابيع الثالثة المقبلة ستكون فتـرة احتـضان لتغّيـر              . وسط الجديد بأنها مدخل للشرق األ   

   .استراتيجي في الشرق األوسط وإلرث رايس نفسها في وزارة الخارجية
 إقليمي  - األمريكي، ولكن بأفق دولي      -عاود قراءة ما بين سطور المشروع الفرنسي        .. أي تغير استراتيجي؟  

  .هذه المرة
  7/8/2006اإلماراتية الخليج 

  
  الظواهري ولبنان وجبهة المستضعفين  .81

  ياسر الزعاترة 
بصرف النظر عن رأينا ورأي البعض في مواقف أيمن الظواهري أو أسامة بن الدن أو المال محمد عمر، فإن                   

لـف  الذي ال يماري فيه عاقل هو أن هؤالء العبون لهم حضورهم وأدوارهم، وحين يتحدثون فعلى المعنيين بم                
صحيح أن كثيراً من تهديدات هؤالء، تحديداً األول والثاني، قد ال تتجاوز            . المنطقة والعالم اإلسالمي أن ينصتوا    

القول إلى الفعل، لكن ذلك ال يلغي حقيقة أن للكالم ما بعده في كثير من األحيان، السيما بعد أن تحولت القاعدة                     
الم إلى فعل ما هنا وهناك، فضالً عما لذلك الكالم من تـأثير             إلى نموذج أو مصدر إلهام ألناس قد يحولون الك        

  . على مواقف شريحة كبيرة من الناس في الشارع العربي واإلسالمي
في خطابه األخير انتقل الظواهري نقلة بالغة األهمية فيما يتصل بالحرب التي تجري في لبنان، فقد وضعها في                  

صحيح أنه لم يذكر حزب اهللا باالسم، ولكن        .  العراقيين واألفغان  ذات السلة مع الحرب على الفلسطينيين وعلى      
األكيد أيضاً أن مستمعاً ال يجهل أن حزب اهللا هو الذي يقاوم في لبنان، وفي العموم فإن الظواهري بدا مضطراً                
 إلى جعل جرعة السياسة في الخطاب معقولة كي يسهل هضمها من قبل أنصار مستنفرين ضد الشيعة تبعاً لما                 

  . يجري في العراق
تقتضي األمانة هنا اإلشارة إلى مواقف سابقة للظواهري فيما يتصل بالشيعة ضمنها رسـالته الـشهيرة إلـى                  
الزرقاوي، حيث رفض قتلهم بوصفهم شيعة مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث في أي مرحلة من مراحـل التـاريخ                    

صـحيح  . ران وضرورة عدم الدخول معها في معركة      ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل أشار إلى إي         . اإلسالمي
أنه أشار إلى عناصر من القاعدة معتقلين لديها في سياق تبرير الموقف، إال أن ما تنقله بعض الدوائر هـو أن                     
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للرجل صالت ومواقف حسنة حيال إيران، وأن عناصر القاعدة الذين يتواجدون عندها يحظـون بقـدر مـن                  
ة التحفظ أو االعتقال، فيما يذكر آخرون أن الزرقاوي قـد مـر بـإيران بعلـم                 التكريم، وإن ظلوا ضمن دائر    

وفي العمـوم فـإن     . السلطات في رحلته من أفغانستان إلى مناطق األكراد قبل الحرب األمريكية على العراق            
ق الرسالة المشار إليها كانت في عمومها وحدوية الخطاب، ليس فيما يتصل بالشيعة وحدهم، بل أيـضاً الفـر                 

األخرى التي ينظر إليها بعض السلفيين بقدر من التشكيك كاألشاعرة والماتريدية، وهي من مذاهب أهل الـسنة                 
والجماعة، وإن شكك بها قطاع من السلفيين، وقد أشار الظواهري في الرسالة إلى المال محمد عمر الذي سجل                  

  . االعتقادموقفاً غير مسبوق في تاريخ اإلسالم وهو حنفي المذهب، ماتريدي 
المهم في الموقف الجديد للظواهري هو اعتباره الحرب على لبنان جزءاً من حرب تركيع األمة، وهـذه نقلـة                   
مهمة في ظل نظرة الكثير من السلفيين إلى تلك الحرب بوصفها حرب تعزيز النفوذ اإليراني في المنطقة، بـل                   

، األمر الذي يلتقي بشكل من األشكال مـع وجهـة           حرب التمدد الشيعي، ما يجعلها خطيرة بالنسبة ألهل السنة        
  .  اإليراني-النظر العربية الرسمية، السيما الدول القريبة من الجوار العراقي 

ثمة نقلة فكرية وسياسية أخرى وردت في خطاب الظواهري وتمثلت في حديثه عن جبهة المستـضعفين فـي                  
ب من إطارها الـديني المحـض بحـسب نظريـة           مواجهة االستكبار األمريكي، ما ينطوي على إخراج للحر       

الفسطاطين، أو بحسب الطرح المعلن للجبهة العالمية لحرب اليهود والصليبيين، إلى اإلطار السياسي بوصـفها               
  . حرب ضد معتدين متغطرسين يريدون تركيع العالم بأسره وجعله جميعاً في خدمة جشعهم ومصالحهم

صحيح أن البعد الديني ال يزال حاضراً وقوياً في خطاب          . قضية المطروحة والحال أننا إزاء نظرة أكثر عمقاً لل      
بوش واألصوليين المسيحيين، وكما في الخطاب الصهيوني، لكن ذلك ال يغير من الحقيقة اإلمبريالية للحـرب،                

م السيما وهي تستهدف الجميع، وحين يتحدث المحافظون الجدد عن الحيلولة دون منافسة أية دولة فـي العـال                 
أمـا التوظيـف    . للقدرات العسكرية األمريكية، فهم ال يتحدثون عن المسلمين، بل عن الصين وروسيا وأوروبا            

الديني أو األيديولوجي فهو أمر واقع بالنسبة لجميع األطراف وفي مختلف الحروب، األمر الذي ينسحب علـى                 
العدوان، السيما ودينهم مستهدف على نحو      المسلمين الذين ينبغي لهم أن يوظفوا المشاعر الدينية في سياق رد            

  . خاص بوصفه عنوان وحدتهم وقوتهم
نحن إذن إزاء قدر من التسييس في خطاب الظواهري، األمر الذي يبدو طبيعياً إن لم يكن ضرورياً في سـياق                    

خفـت  الخوض في ملفات من هذا النوع، وهو جانب يبرز أحياناً في خطابات الظواهري وبن الدن، ثم يعود لي                 
مرة أخرى، كما حدث بالنسبة للثاني في طرحه لسؤال لماذا لم نستهدف السويد مثالً؟، ولعرض الهدنـة علـى                   
األوروبيين ومن ثم األمريكان، لكنه يميل إلى التبسيط أو إلى اإلمعان في التفاؤل في أحيان أخرى كما هو حال                   

طلقاً للوصول إلى فلسطين، األمر الذي يبـدو        حديث الظواهري األخير عن إمارة إسالمية في العراق تكون من         
بعيد المنال في ظل االنقسام العرقي والطائفي في عراق ما بعد االحتالل، وفي ظل الوضع العربي واإلقليمـي                  

  . والدولي الراهن
على أن ذلك ال يلغي جانباً مهماً آخر في الخطاب، يضاف إلى اعتبار المعارك في العراق وأفغانستان ولبنـان                   

فلسطين حلقة واحدة في مواجهة االستكبار األمريكي، أعني تركيزه على جبهة العراق بوصفها الحلقة األهم،               و
وهو طرح يبدو ذكياً وصحيحاً إلى حد كبير، ذلك أن الفشل األمريكي في العراق هو وحده الكفيـل بـضرب                    

قاته األخـرى، ونتـذكر أن      عموم المشروع األمريكي الصهيوني في المنطقة، وتحسين شروط الصراع في حل          
شارون كان يبني جميع آماله على نجاح مشروع الحرب على العراق ومن ثم جعله محطة لتركيع المنطقة، وما                
الحرب على لبنان إال محاولة لتعويض الفشل في العراق وأفغانستان والبحث عن محطة جديدة لضرب جبهـة                 

  .  المقاومة في األمة كمقدمة ضرورية إلخضاعها
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  الشّروع في تغيير خريطة الشرق األوسط بتغيير خريطة لبنان .82
  عبدالهادي بوطالب  . د

 تحقيقاً لوعد بلفور الذي أعطتـه إنجلتـرا         1948زرعت إسرائيل شوكة مدمية في خاصرة العالم العربي سنة          
يتي الشرقي الغربي وأنشئت إسرائيل مكلفـة        باتفاق األطراف الغربية بما فيها االتحاد السوفي       1917لليهود سنة   

وراهن األقطاب على جعل إسـرائيل قـوة        . مهمة إضعاف الكيانات العربية لتصبح لُقمة سائغة سهلة االبتالع        
ضاربة مزلزلة للكيانات العربية الهشّة التي لم تكن تتوفر على مقومات الصمود في وجه العدوان اإلسـرائيلي                 

   . متربصة الوقوعونشأت متداعية للسقوط أو
وطيلة الحروب التي قامت بين إسرائيل ودول الجامعة العربية في المشرق العربي لم تسجل هذه الـدول ولـو                   
انتصاراً واحداً على الجيش اإلسرائيلي العتيد رابع جيش في العالم، ومالك السالح النووي، الذي حصلت عليه                

   .إسرائيل بفضل الواليات المتحدة األمريكية
صت إسرائيل رهاناتها في التطلع إلى أن تكون الدولة األقوى بين المجموعة العربية، وفي أن تحقق أملهـا                  لخ

في اغتصاب كامل أرض فلسطين وتحويلها إلى أرض إسرائيلية كخطوة أولى على طريـق إقامـة إسـرائيل                  
   .الكبرى

مصر وسوريا، فشنّت عليهمـا وعلـى       لم تكن أمام إسرائيل قوات عربية من المشرق العربي تخشاها باستثناء            
 إلنزال هزيمة بالدول الثالث، وفقدت فيها مصر وسـوريا أجـزاء مـن              1967األردن حرب الستة أيام سنة      

وفـي  . وال يزال الجوالن السوري إلى اليوم تحت االحتالل وسيناء المصرية معزولة ومحيدة           . ترابهما الوطني 
دة راهنت هذه األخيرة على دك معقل سوريا في نطاق سياسـة دك  مخطط غزو العراق من لدن الواليات المتح 

ودور سوريا يقترب اليوم بعد دك معقل العراق الذي أصبح حليفاً طَيعـاً وتابعـاً               . المعاقل الرافضة ل إسرائيل   
  . للواليات المتحدة

 ال لقوة عسكرية تملكها، فقـد   لبنان كان الدولة الثالثة في محيط المشرق العربي التي تزعج إسرائيل وتضايقها،           
اختار لبنان أن ينهج نهج سويسرا في أوروبا ويبني كيانه في ظل السالم والتعايش والبعد عـن التـورط فـي                     

لكنه مع ذلك ظل يشكِّل ل إسـرائيل هاجـساً          . الحرب، واختار أال يكون له جيش ضارب مغامر في الحروب         
لوطنية، وتعدديته الدينية والسياسية والطائفيـة، وباختيـاره أن         مخيفاً بما كان يملك من أسلحة تماسك وحدته ا        

يكون منطقة اقتصادية حرة، وبلداً ديمقراطياً ضارباً المثل لدول المنطقة بكمال ديمقراطيته ونجاحها ما جعلـه                
ـ     . ِقبلة األنظار، والبلد المثالي المنفتح على زائريه من كل جنس ودين وطائفة ولون             صله وقد اشتهر لبنـان بف

وبلغ أوج كماله عندما أصبح نظامه السياسي واالقتـصادي يعطـي           . الصيفي الذي تزدهر فيه السياحة العالمية     
عن نفسه صورة النظام القدوة الجدير باالحتذاء إلى حد أن المجتمع الدولي روج لمقولة التوجه إلى حل مشكلة                  

يه بنظام لبنان على األراضي الفلسطينية تحتـضن        النزاع اإلسرائيلي  الفلسطيني بإقامة نظام عربي يهودي شب        
   .دولته الواحدة رعايا اليهود والعرب معاً حسماً للنزاع

ربما كانت إسرائيل ال تُظهر العداوة للبنان بالقدر الذي تُِسره وتُعلنه لكل نظام عربي، لكنها بكل تأكيـد ظلـت                    
ويأكل الحـسد مـن     . ش والديمقراطية والحرية والتعددية   تَحسد لبنان وتغار منه لتمتعه باالستقرار ونعمة التعاي       

. لذا لم تتورع إسرائيل عن حشر أنفها في الحرب األهلية التي عرفها لبنـان             . الجسد ما تأكل النار من الحطب     
وال يوجد في بلد عربي ما يوجد في لبنان من أجهـزة            . ولم يزعجها شيء مثلما أزعجها وأرقها اتفاق الطائف       

وهو المحرك لتوجهات الجيش اإلسرائيلي الحاكم فـي المؤسـسة العـسكرية            .  الموساد اإلسرائيلي  استخبارات
   .المسماة إسرائيل

تستبِلد إسرائيل والواليات المتحدة العالم بادعائهما أن إسرائيل إنما شنَّت الحرب على لبنان لمواجهـة تحـدي                 
س ضده لردع حزب اهللا وقمعه بغزوه في عقـر داره           حزب اهللا وأنها إنما تكلفت مشقة خوض الحرب الضرو        
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بالجنوب وحمله على تسريح األسيرين اإلسرائيليين، وأنها ستوقف النار عند انتهاء مهمتها في األجـل الـذي                 
   .والمؤكد أنه ال صحة مطلقاً لهذه االدعاءات التي لم تخدع أحداً. تحدده

اعتداؤها لبنان كله أرضاً وجواً وبحراً وشماالً وجنوباً؟ ولمـاذا          إذا كان الهدف فقط تأديب حزب اهللا، فِلم طال          
 ال يقـارن بالعـدد      - وخاصة من األطفال والنساء والشيوخ والعجزة        -كان عدد القتلى والمصابين المدنيين،      

فيها المحدود من مصابي حزب اهللا وقتاله؟ ولماذا عم خرابها وتدميرها وقتلها وتشريدها مدن وقرى لبنان بما                 
بيروت البعيدة عن معقل المقاومة؟ إن األمر يتعلق بكل تأكيد بتصفية حساب إسرائيلي مع لبنان العظيم القلعـة                  

   .المتميزة الذي ظلَت إسرائيل تجتر طيلة سنوات شعور الغيرة والحسد منه
ـ               ذه الحـرب التـي     وقد اهتبلت إسرائيل فرصة اعتقال األسيرين، لتحول حربها على لبنان إلى حرب جهنم، ه

   .ورثها أولمرت عن سلفه شارون الذي سمى حربه على فلسطين بكل صفاقة بهذا االسم
من ينخدع الدعاء أن حرب جهنم اللبنانية إنما شنت من أجل أسيرين إسرائيليين، وإسرائيل تحتفظ في سجونها                 

يل على أساسه باعتبـار اليهـود       بأزيد من عشرة آالف عربي؟ إنه شعور العنصرية المخزي الذي قامت إسرائ           
واعتماداً على ما   . كما جاء صريحاً في التلمود    ) غير اليهود (شعب اهللا المختار المطلوب منه دينياً قتل األغيار         

 حاخامات إسـرائيل بوجـوب قتـل        - وحرب لبنان على أشدها      -جاء في هذا الكتاب أفتى األسبوع الماضي        
   . اهللا نساء وأطفاالً وشيوخاً ألنهم أعداء اهللالمدنيين العرب والتقرب بدمهم إلى

وبعد مجزرة قانا التي لم يتقدم في التاريخ لها نظير، أال يحتشم البيت األبيض وهو يسند ويؤيد ويتبنى مجـازر             
   .إسرائيل ويسوف من موعد آلخر في المجتمع الدولي صدور أي قرار بإيقاف حرب جهنم

تلك الدولة العظمى التي كم كان يشرفها دفاعها المستميت عن          ! كا المرحومة أمس  ما أبعد أمريكا اليوم عن أمري     
وها هي أمريكا   . قضية تحرير الشعوب من االستعمار األوروبي، ومن الديكتاتورية النازية والفاشية والشيوعية          

   .اليوم تتنكَّر لماضيها المجيد وصورتها المشرقة
 حتى لو سحق الجيش اإلسرائيلي المعزز بالـسالح األمريكـي           -ان  كيفما كانت نهاية حرب إسرائيل على لبن      

 فلـن   -والقنابل الذكية األمريكية جميع مقاومي لبنان، وحتى لو أقبر تحت األنقاض جميع زعماء حـزب اهللا                 
يربح هذه الحرب إال مقاومة حزب اهللا، التي سيخلِّد التاريخ ذكراها كحركة أنزلت الهزيمة بالجيش اإلسرائيلي                

ولن تقدم هزيمة حزب اهللا للواليات المتحدة ول إسرائيل ثمنـاً          . لذي اشتهر بأنه الجيش الذي ال يقهر وال يهزم        ا
مفيداً يساعدهما في صنع الشرق األوسط الكبير الذي لن يكون في جميع الحاالت شرق الشعوب، بـل شـرق                   

   .النظم المغلوبة على أمرها
ريد الحرب اإلسرائيلية  األمريكية أن ترسم له في خريطة الشرق األوسـط             المجد للبنان العظيم العمالق الذي ت     

والمجد لوحدته المتراصة بين جميع فصائله التي       .  صورة لبنان القزم الخَنوع    - إذا ما عرف الوجود      -الجديد  
   .تفرض احترامها واإلعجاب بها وهي تساند باإلجماع حركة حزب اهللا المغوار البطل

  7/8/2006اتية الخليج اإلمار
  

  :ةرصو .83
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  جثث عدد من جنود االحتالل بعد مقتلهم بصاروخ لحزب اهللا في كفر جلعادي

  7/8/2006السفير 
  


