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   يرحبأولمرتو...  إلى الجنوبالجيش يقرر إرسال  اللبنانيمجلس الوزراء .1

 قوة من الجيش    إرسال،  جماعوباإل،  أمسقرر مجلس الوزراء في جلسة طارئة ليل        : 8/8/2006السفير  نشرت  
 الجنوب، بالتوازي مع انسحاب قوات االحتالل من الجنوب، ومـن ضـمن             إلى جندي   ألف 15اللبناني قوامها   

 المتحدة عنـد اللـزوم      األمم من   إضافية تتم االستعانة بقوة     أن الحكومة اللبنانية، على     أقرتهاالبنود السبع التي    
 المعنية، بـدأها الـرئيس الـسنيورة        األطرافر اتصاالت واسعة بين     وجاءت الخطوة اث  . لتسهيل مهمة الجيش  

 على االقتراح وعلى نتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجية العـرب           وأطلعهباالتصال برئيس الجمهورية لحود     
، وقد اشـترط الـرئيس      األميركي الدولي لتعديل مشروع القرار الفرنسي       األمنوالمساعي الجارية في مجلس     

 النار وقفا تاما من جانب قوات االحتالل وبالتزامن مع انسحاب الحتالل            إطالقم الخطوة بعد وقف      تت أنلحود  
 بقيـادة   اتـصاالته  أجرى لحود   أنوعلم  . وتم التوافق على هذا القرار    .  انسحابا تاما  األزرق ما وراء الخط     إلى

حـزب اهللا، وتقـرر المـضي فـي         الجيش للوقوف على رأيها كما اتصل بعدد من الجهات المعنية بينها قيادة             
 القرار يؤكد التمسك بالنقـاط الـسبع للحكومـة واتخـذ            إنوردا على سؤال، قال الوزير العريضي       . الخطوة
 جلـسة   تأجيـل  طلب فرنسا    إلى أدت والتي   الشأن االتصاالت التي جرت مع فرنسا بهذا        إلى، مشيرا   باإلجماع
، ووصف الموقـف الفرنـسي      األمن مجلس   أماملمعروض   ا األميركي لمناقشة المشروع الفرنسي     األمنمجلس  

 أم أسـلحته  كان القرار يعني بقاء حـزب اهللا مـع           إذاوعما  .  مبادرة جديدة من فرنسا للمساهمة في الحل       بأنه
حزب اهللا حزب لبناني باق في الجنوب يمثل شريحة كبيرة لها دورها في             : ينسحب من الجنوب، قال العريضي    

 اتفـاق  فشرحها وزير الدفاع بعد اجتماع مع قيادة الجيش وكان           األخرى المسائل   أمالي،  القرار الوطني المستقب  
 أشـار كما  .  منطقة أي، لكن حيث يكون الجيش لن يكون احد سواه في           اآلنعلى كل التفاصيل التي لن نعلنها       

جـيش ليفـرط    وقـال ال نرسـل ال       القوة فور اتخاذ القرار،    إلرسال جهوزية الجيش    أكد وزير الدفاع    أن إلى
. باالنجازات السابقة بل لتعزيزها فالجيش شريك في االنجازات الوطنية و لن يفرط بها وهو محط ثقة الجميـع                 

 وليدا واحدا معلمـا     إال ال اعرف    أنا:فقال وسئل عن الموقف من مواقف وزير الخارجية السورية وليد المعلم؟         
 ما  إلىليه في مؤتمر الحوار الوطني لكنا تفادينا الوصول         ولو تم تسهيل تنفيذ ما تم االتفاق ع        هو وليد جنبالط،  

.  على هذه الحرب هذا زمن انتهـى       أمجادهلن نسمح بحصول حرب في لبنان ليبني البعض          و .اآلننحن عليه   
 أخرى ينتشر الجيش ال تكون قوة       أينماليس هناك من لغط،     : وقال وزير الدفاع الوطني الياس المر بعد الجلسة       

، فنحن ما زلنا في حالة حرب       اآلن القوات الدولية، هذه بديهية لكننا لن ندخل في التفاصيل           إالنبه   جا إلىمسلحة  
 .األزرق الجيش يتم بالتزامن مع انسحاب قوات االحتالل ما وراء الخط وإرسالضد العدو، 

شـنطن   صـحيفة الوا إلـى  رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في حديث     أعلن: 8/8/2006النهار  وأضافت  
 2000 إلى إضافة جندي مدعومة بالقوة الدولية      ألف 15 قوة من الجيش اللبناني قوامها       إرسالبوست انه اقترح    

 تكون مهمة هـذه     أن لبنان من دول صديقة في انتظار تشكيل القوة الدولية على            إلىجندي دولي يرسلون فورا     
 وأكدها ألي سالح غير سالح السلطة الشرعية،        القوة االنتشار جنوب الليطاني وتكون هناك منطقة ال وجود في         

مئة في المئة، لكن كل واحد يعبر عن رأيـه بطريقـة             انه متفق في الرأي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري         
 لم يكن اللبنانيون يتجرأون على ذكر معظمها        أمور هي   أخيرا ما وضعته على طاولة النقاش       إن: وقال .مختلفة

 من تحدث عـن سـالح       أولكنت  . ع سوريا والفلسطينيين وحزب اهللا ودور الدولة       العالقات م  أيحتى همسا،   
 الهدنة ووجود السلطة في يد الدولة وحدها وقـد          إلىالفلسطينيين ودور الحكومة والعالقات مع سوريا والعودة        
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 األمـم ر  وسئل ما هو سبب اعتراضه على مشروع قرا        . اللبنانيين أذهان إلىوجدت هذه المفاهيم اليوم طريقها      
لم هو  . هذا القرار هو قرار عملي وغير عملي في آن واحد         :  للقرار فأجاب  المتحدة، وما مدى رفض حزب اهللا     

كيـف  .  سـوءا  األمور العدائية ويبقي الجميع في مواقعهم الحالية، وذلك يزيد          األعمالكذلك؟ ألنه يطلب وقف     
 مـسألة   أيضا؟ والقرار ال يحل     األزرقد الخط    لبنانية بع  أراضييمكن ضمان وقف االشتباكات واسرائيل تحتل       

كانـت  .  لم نتمكن من تحقيقه مع السوريين  أمروهو  . مزارع شبعا بأي طريقة، ما عدا ما يتعلق بترسيم الحدود         
وعندما كتبت رسالة   . تلك مشكلة بين لبنان وسوريا لم نتمكن من حلها ألن سوريا لم توافق على ترسيم الحدود               

 المـشكلة  أصـل  أنونحن نعلم .  الطريقة الوحيدة لحل المشكلة هي ترسيم الحدود       أناخبرني   العام،   األمين إلى
 إليـه  مواجهة الوضع الحالي، ال بد من النظر         أردنايكمن في االحتالل وهذا القرار ال يحل مسألة االحتالل، لو           

ته من المندوبين الـذين     بوضوح لنعرف طريقة االستجابة لتوقعات الجميع من هذا القرار، كما فهمت مما سمع            
  . يريدون منطقة منزوعة السالح جنوب الليطانيأنهمتوالوا على زيارتنا 

 استدعت العسكريين االحتياطيين الـذين   اللبنانيقيادة الجيش أن  بيروتمن   8/8/206القبس الكويتية   وذكرت  
 قبل صدور التعميم طـوال      واستثني من القرار، مؤقتا المسافرون     .سرحوا منذ خمس سنوات لاللتحاق بالجيش     

  .فترة وجودهم خارج البلد فقط
هنـاك  : كتـساف اسـرائيل   مع رئيس دولة    ه  في لقاء إلى أن أولمرت قال      8/8/2006 48عرب  وأشار موقع   

اتصاالت بشأن مسودة قرار مجلس األمن الذي عملت الواليات المتحدة وفرنسا في صياغته، ال يوجد صـيغة                 
 . لذلك من الصعب القول على ماذا نوافق، وإذا ما كانت هناك أشياء نتحفظ عليـه               نهائية لمشروع القرار بعد،   

وقـد  .  بشكل عام يمكن القول أن المجتمع الدولي يقر بأن ما كان في السابق لن يستمر فـي البقـاء                   :وأضاف
 مـن   وموقفنا.  ألف جندي لبناني في الجنوب     15سمعت عن قرار الحكومة اللبنانية أمس، والذي يقضي بنشر          
والعامل الهام هو نشر الجيش اللبنـاني،       . 1559ذلك، كما قلت في السابق، أنه يجب تطبيق قرار مجلس األمن            

اقترح أن نكون   . هذا القرار هو خطوة هامة، ويجب دراسته وفحص كل مدلوالته         . وإخراج حزب اهللا من هناك    
. سندرس األمور بعمق وبالتـالي نقـرر      صبورين ونتعامل مع هذا الموضوع بالتنسيق مع أصدقائنا وحلفائنا،          

أنه كلما أخلينا الجنوب اللبناني بشكل أسرع سنسر أكثر، وبـالطبع سـنقوم بـذلك إذا                :  يمكنني قول  :وأضاف
  .استطعنا التأكد أننا حققنا أهدافنا التي وضعناها أمامنا

  
  وزراء الخارجية العرب يتبنون النقاط السبع للحكومة اللبنانية .2

 أعلن مـؤتمر وزراء     : حسن اللقيس ومنال ابو عبس     ،بيروتنقالً عن مراسليها في      8/8/2006الحياة  نشرت  
الكامل الكامـل  الخارجية العرب الذي التأم في السرايا الحكومية في بيروت في جلسة استثنائية لدعم لبنان تبنيه        

وقـال   .اتجة من العدوان االسـرائيلي     الن األزمةللنقاط السبع التي تبنتها الحكومة اللبنانية باإلجماع لحل         الكامل  
رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في مؤتمر صحافي عقده نيابة عن رئيس الدورة الحالية للمجلس وزيـر                 

ولخـص  .  المـؤتمر كـان ناجحـاً      إنالخارجية اإلماراتي واألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى،          
  :ةأساسيالسنيورة نتائجه بثالث نقاط 

إيفاد وفد من الجامعة العربيـة      : ثانياً. الدعم الكامل الكامل الكامل للنقاط السبع التي تبناها مجلس الوزراء         : أوالً
وذلك من خالل تكليف وزير خارجية اإلمارات العربية ونائب رئيس وزراء ووزير خارجية قطر بصفته ممثل                

 نيويورك، وهـم    إلىامعة الدول العربية بالسفر فوراً      الدول العربية في عضوية مجلس األمن واألمين العام لج        
 واألمين العام لألمم المتحدة لعرض وجهـة النظـر العربيـة            األمنغادروا باتجاه نيويورك لالجتماع بمجلس      

والتشاور معهم في كيفية عالج المواقف الخطيرة الناجمة عن االعتداء االسرائيلي والدمار الكبير الذي تعرض               
 وتنبيهه من مغبة اتخاذ قـرارات لحلـول   األمن مجلس إلىالتوجه : وثالثاً. تطورات المرتبطة بذلك  له لبنان وال  

غير قابلة للتنفيذ وتعطل الوضع على األرض وال تأخذ في االعتبار مصالح لبنان ووحدته واسـتقراره والتـي                  
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 المؤتمر  أن :إلى وأشار السنيورة    . تداعيات ذلك على الدول العربية     إلىعبر عنها برنامج النقاط السبع، والتنبه       
تميز بتطابق كامل في وجهات النظر من جميع الوزراء الحاضرين، وبتجاوب كامل مع المطالب اللبنانية وفي                

 بـأن الـدول العربيـة       أيـضا موقف عربي متماسك وبإرسال رسالة واضحة للبنانيين وكذلك للعرب وللعالم           
نثمنها كثيراً في لبنان وهي تعبر عن موقف قومي يأخذه المـسؤولون            هذه الرسالة نقدرها و   . متضامنة مع لبنان  

ـ  األولىالعرب في هذه المبادرة التي لم تكن          يوماً الماضية، فكان هناك عمل كثير مشكور قامـت          26 خالل ال
به كل دولة عربية وهذا االجتماع هو خطوة اضافية على الطريق نفسها التي اختطتها جميع الدول العربية في                  

 بما  األمندعم لبنان وهذا الموقف سيكون له دور في عملية اإلقناع ومحاولة التصويت المطلوبة لقرار مجلس                
 وببسط سـيادة    األرض تحقيق المطالب اللبنانية والتي تبناها هذا المؤتمر وال سيما ما يتعلق بتحرير              إلىيؤدي  

 وال  أخرىنان حتماً بحيث ال تكون هناك أي سيادة         الدولة اللبنانية بالكامل على المنطقة جنوب الليطاني وكل لب        
ورداً  .سالح آخر غير سالح الدولة اللبنانية، انطالقاً من تحقيق المطالب التي وضعها لبنان هي النقاط الـسبع                

 خادم الحرمين الشريفين الملك عبـداهللا بـن   إليهاهناك قمة دعا : على سؤال عن القمة العربية، أجاب السنيورة     
ز وهذا الموضوع درس وكلف األمين العام بإجراء كل المشاورات لحضور هذه القمة على أن تكـون                 عبدالعزي

 إنوقـال    . القيام باالتصاالت الالزمة لتحديد موعد لهذه القمـة        إلىفي جدة كما تمنى الملك، وبالتالي سيصار        
اهللا ببنـود الورقـة     وعن التـزام حـزب       .مجلس الوزراء العرب سيجتمع عقب عودة الموفدين من نيويورك        

 في مجلس الوزراء باإلجماع وهي كانت       أقرتهذه الورقة   : الحكومية وبالتالي بقرارات االجتماع قال السنيورة     
 موضع تبن كامل من القيادات الروحية وهي كل متكامل ال يؤخذ منها جزء ويترك جزء آخـر، وهـي                    أيضا

هم ورغبتهم في ذلك وهي تنطلق من اننا نعمل من اجل           متبناة من قطاعات واسعة من اللبنانيين يعبرون عن رأي        
 التي جرى احتاللها مؤخراً واالنسحاب مـن        األرضتحقيق المطالب التي تبناها اللبنانيون وهي االنسحاب من         

من خالل االتصاالت التي تردنـا اآلن       : هل تستشفون تغيراً في الموقف الفرنسي؟ أجاب      : وسئل .مزارع شبعا 
 أتحفظ في هـذا الوقـت، هنـاك         أن أدخل في تفاصيله وأفضل      أن من السابق ألوانه     األمرا  هناك استعداد وهذ  

موقف لبناني سيكون هناك من يدافع عنه، وهو الوفد اللبناني ورئيس الوفد الوزير طارق متري والوفد العربي                 
 المعلم إدراج تحيـة     ورداً على سؤال حول طلب وزير الخارجية السوري وليد         .برئاسة الوزير عبداهللا بن زياد    

 مقاومة لبنـان    إلىكانت هناك مداوالت وبنتيجتها تقرر توجيه تحية        : للمقاومة في البيان الختامي قال السنيورة     
  .وشعبه

 فـي   أمسخاطب رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وزراء الخارجية العرب          : 8/8/2006النهار  وأضافت  
 أراضـيها  وبسط الدولة اللبنانية سلطتها علـى  أرضهن حقه في تحرير  مأكثر لبنان ال يطلب  إن :السرايا قائالً 

 الضغط على المجتمع الدولي من      إلى نحتاج اليوم قبل الغد      أننا معلناً   هأشقائ لبنان من    إليهكاملة وحدد ما يحتاج     
وتحريـراً   يفرض وقف نار شامل ودائم ويقتضي بالتزامن انسحاباً اسرائيلياً كامال            األمناجل قرار في مجلس     

  . كاملةأراضيهالمزارع شبعا وتبادالً لألسرى وبسطاً لسلطة الدولة على 
 الغارات  أصواتمن هنا تتصاعد    . األمتارتجتمعون اليوم في قلب بيروت وعلى مسافة مئات         : وهنا نص الكلمة  

الركـام الـذي    ، وروائح الحرائق وغبار     أرضهمالعدوانية المدمرة، واستغاثات الجرحى، ولوعة المقتلعين من        
 الكبرى التي تهـد البلـدان       اإلنسانيةهذا اليوم السادس والعشرون على هذه الكارثة        . خلّفته الهمجية االسرائيلية  

 أوصالهلقد قطّع العدوان    . وأشقائهنعم، الصغير بمساحته، والكبير الكبير بأبنائه       . الكبرى، فكيف بلبنان الصغير   
 إن.  عسراً واستعصاء وبخاصة في جنوب لبنان المنكـوب     أكثر اثةواإلغ اإلسعاف أعمال، بحيث صارت    أيضا

 مـن الحـرب     األول األسبوع؟ خالل   إذنلم يكن العمل االسرائيلي الفظيع ارهاب دولة، فما هو ارهاب الدولة            
 التخريب االسرائيلي، والقتل االسـرائيلي      إن البالد بالداً منكوبة وهي كذلك فعالً، وبخاصة         أعلنتعلى لبنان،   

  .مستمر لستة وعشرين يوماً حتى اآلن، وقد بلغ حدوداً غيرت وجه لبنان
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، للتـضامن   اإلخـوة  أيهـا  اليـوم،    أتيـتم وقد  .  ودولة وأرضاتعرفون جميعاً الخطر الداهم النازل بلبنان شعباً        
ـ  12، وهذا مفهوم وسط الظروف التي نمر بهـا منـذ            باألنينوقد تسمعون التذمر ممزوجاً     . والمساعدة وز  تم
 ما تركونا، بل بذلوا الجهد والمسعى لمساعدتنا بـشتى الوسـائل   – والحق يقال – العرب   اإلخوةلكن  . الماضي
وهذا االجتماع بالذات، في هذا الظرف بالذات، دليل آخر على الهـم واالهتمـام، وعلـى الرعايـة                  . والسبل
ابعوا هذه الجهود ويطوروهـا لتبلـغ اآلفـاق     يتأن العرب الذين هبوا لنجدتنا اإلخوةونحن نأمل من   . وااللتزام

  . لبنانإلنقاذالضرورية 
 المطالبـة   أعلنت التحديات التي تواجهنا كما تعلمون هو تحدي وقف النار الفوري وغير المشروط، والذي               أول

به منذ بدء االعتداء، وكذلك في موقف مشترك مع رئيس مجلس النواب اللبناني، على اثر مذبحـة قانـا قبـل                     
، والتشاور المـستمر مـع      األمن ذلك لم يتحقق حتى اليوم، رغم االجتماعات المتواصلة لمجلس           أنبيد  . وعأسب

 الثالثـة   األسـابيع  في المجتمع الدولي، واستمرار المجازر االسرائيلية بشكل يومي، وطـوال            األطرافسائر  
هنـاك  . واإلنسانيالقانون الدولي    الحرب والسلم و   أعراف، وبانتهاكات   وأهوالهاالماضية الحاضرة بجرائمها،    

 دون الثانية عشرة، وقد ناهز عدد       األطفال مواطن، ثلثهم من     ألف للبالد، ومقتل ما يقارب      األساسيةتدمير البنية   
 سكان النبطية وبلـدات     إلى إنذارافقبل يومين وجه العدو     . المهجرين والنازحين المليون وهم الى زيادة مطّردة      

 مارون الراس وبنت جبيل وقانا وصور وبعلبـك وعيتـا          ألهل او يحصل لهم ما حصل        بترك مساكنهم،  أخرى
، والتي شهدت مذابح متنقلـة وآخرهـا        األخرىالشعب ومروحين وصريفا، وعشرات المدن والبلدات والقرى        

، ومن جنوب لبنان والى جبله وسـهله وشـماله وشـرقه، وبيـروت              أحداالمجزرة في بلدة حوال، ما وفّرت       
االسرائيلي جسراً وال مؤسسة وال طريقـا، وال مركـزاً للخدمـة             ما وفّد الجيش  . ها العظيمة الصامدة  وضاحيت

 قصفه بما في ذلك المستشفيات ومقار القوة الدولية، ومـساكن النـاس، ووسـائل               إالالمدنية، وال تجمعا بشريا     
 حقـدا   إالشقاء العـرب، ال لـسبب        األ إلينا والمساعدات التي أرسلها     اإلغاثةلقد ضربوا حتى قوافل     . حركتهم

  .وانتقاماً، وال شيء غير الحقد واالنتقام
 الحاضرة والمقبلة، ومن أجل التمكن من اسـتيعاب هـذا           اإلنسانيةمن أجل ذلك كله، من اجل التصدي للكارثة         

، ومـن   نسانيةواإل العرب والجهات الدولية     األشقاء بها   أمدناالهول بالقدرات المتواضعة التي نملكها، وتلك التي        
 وقف  إلى قلنا   أن، نحن محتاجون، كما سبق      واألمنيأجل تعزيز الصمود والبقاء في نطاق التماسك االجتماعي         

 أطـراف وقد ساعد الملوك والرؤساء العرب، في الضغط على الدول الكبـرى، وسـائر              . سريع وحاسم للنار  
 إلـزام  من أجـل     أيضابلوغ هذا الهدف، لكن     المجتمع الدولي، وال بد من زيادة الجهود والمساعي والضغوط ل         

، والخروج من مزارع شـبعا     األزرق ما وراء الخط     إلى العدائية واالنسحاب    األعمالالمعتدي االسرائيلي وقف    
  .األلغام، والكشف عن خرائط األسرىوتسليمها الى القوات الدولية، وتبادل 

ص على اعتماد المعالجات الجذرية بحيث ال يتكـرر          فيكمن في الحر   أهمية األولأما األمر اآلخر الذي يوازي      
  .1949 اتفاق الهدنة المعقود عام إلىالعدوان، ويصبح وقف النار دائما وشامال، فيكون ذلك المدخل للعودة 

 تصورا شامال و متكامال للحل الجذري، اجمـع عليـه           26/7لقد عرضت في مؤتمر روما لمساعدة لبنان في         
 أيـام والقمة الروحية المنعقدة في مقر البطريركية المارونية ببكركي، وقبـل أربعـة             مجلس الوزراء اللبناني،    

وهذه هي نقاطه السبع والتي صارت اآلن تحت سمع المجتمـع الـدولي        . اإلسالميمؤتمر قمة منظمة المؤتمر     
  :وبصره

  :الوقف الفوري والدائم للنار، وبالتزامن مع ذلك•
  .األحمرن اللبنانيين واالسرائيليين من طريق اللجنة الدولية للصليب  والمحتجزياألسرى إطالق التعهد – 1
  . قراهم ومدنهمإلى وعودة النازحين األزرق ما وراء الخط إلى انسحاب الجيش االسرائيلي – 2
 المتحدة حتى ينجز ترسيم     األمم وضع منطقة مزارع شبعا وتالل كفرشوبا تحت سلطة          األمن التزام مجلس    – 3

 المتحدة الـسلطة،    األمم ستكون، خالل تولي     أنها، علما   األراضي سلطة الدولة اللبنانية على هذه       الحدود وبسط 



 

 8

 المتبقية في جنوب    األلغامكما انه يتعين على اسرائيل تسليم كل خرائط         .  اللبنانيين األمالك أصحاب أماممفتوحة  
  . المتحدةاألمم إلىلبنان 

 إلـى  كاملة عبر انتشار قواها المسلحة الشرعية مما سيؤدي          راضيهاأ بسط الحكومة اللبنانية سلطتها على       – 4
  .حصر السالح والسلطة بالدولة اللبنانية كما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف

 المتحدة العاملة في جنوب لبنان وزيادة عديدها وعتادها وتوسيع مهماتها           لألمم تعزيز القوة الدولية التابعة      – 5
 واألمـن  وتأمين االستقرار    اإلغاثة وأعمال العاجل   اإلنساني العمل   إطالقا وفقا للضرورة بهدف     ونطاق عمله 

  . منازلهمإلىفي الجنوب ليتمكن النازحون من العودة 
 العمل باتفاق الهدنة الـذي      إلعادة الضرورية   اإلجراءات المتحدة بالتعاون مع االفرقاء المعنيين       األمم اتخذ   – 6

 البحث في التعديالت المحتملة عليه      إلى إضافة وتأمين التزام بنود هذا االتفاق       1949ئيل عام   وقعه لبنان واسرا  
  .أو تطوير بنوده عند الضرورة

 التزام المجتمع الدولي دعم لبنان على كل الصعد ومساعدته على مواجهة العبء الكبير الناجم عن المأساة                 – 7
 بناء  وإعادة األعمار وإعادة اإلغاثةهدها البالد خصوصا في ميادين       واالجتماعية واالقتصادية التي تش    اإلنسانية

  .االقتصاد الوطني
 بما في ذلك مزارع شـبعا،       األرض تتم بشكل متزامن، فتمكن من تحرير        أن هذه الخطوات ينبغي     أن نرى   إننا

 وتطبيـق وثيقـة      معدال حيث الضرورة،   1949 اتفاق الهدنة لعام     إلى، والعودة   األلغام، ونزع   األسرىوتبادل  
 الحدود الدولية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية       إلى ذهاب الجيش اللبناني     إلىالوفاق الوطني في الطائف بما يؤدي       

 كاملة، باالنفراد، حقا وواجبا ومسؤولية بحيث ال يكون هناك سالح غير سالح السلطة الشرعية               أراضيهاعلى  
  .اللبنانية

، وحق  أرضهفهو ال يطلب أكثر من حق لبنان في تحرير          .  يبدو عسير التحقيق   ، إن هذا البرنامج ال    اإلخوةأيها  
وقد شهدت  . كما هو شأن كل دول العالم المعاصر والقديم       .  كاملة أراضيهاالدولة اللبنانية في بسط سلطتها على       

ـ    . ، لكنه صعب رغم ذلك    األخرىترحيبا به في مؤتمر روما وفي سائر المنتديات          رورة وتأتي صعوبته من ض
 يكون قريبا فقط    أن المجتمع الدولي به، بحيث ينعكس ذلك في القرار الدولي الذي يأمل كل اللبنانيين ليس                إقناع
 المقصودة وأهمها الوقف الكامل والشامل والدائم للنار وانسحاب اسـرائيل           األهداف يكون مالئما لتحقيق     أنبل  
، ووقفها االعتداء على السيادة اللبنانية، وبسط سلطة الدولة          اللبنانية التي احتلتها ومن مزارع شبعا      األراضيمن  

، كمـا دعمـتم     أيـضا  دعمكم في هذا االتجاه      إلىولذلك نحن نحتاج    . إبطاءاللبنانية على أراضيها منفردة دون      
 لتحقيق عدد من النقاط     أو ضمان التنفيذ سواء لوقف النار،       إنثم  .  االعمار وإعادة،  اإلغاثةوتدعمون في جهود    

 يحتـاج المجتمـع     إضافيوهذا أمر   .  باسرائيل، التي ال تعجبها طبعا كل نقاط البرنامج        أيضا، متعلق   األخرى
 أكثر القرارات الدولية ذات الـصلة بالـصراع         أنفالمعروف  .  االقتناع به وعمل ملحاح للسير فيه      إلىالدولي  
معاكسة لهـا، ولقيـت فـي انتهاكاتهـا          سارت في اتجاهات     إنها االسرائيلي لم تنفذها اسرائيل، بل       -العربي  

  . الكبار في العالماألطرافللقرارات الدولية استحسان بعض 
 أي أن الماضـية  األسـابيع  طوال اإلفهام تدرك أخيرا كما حاولنا   أن على القوى الفاعلة في المجتمع الدولي        إن

تلبية مطالب لبنان في االسـتقالل      :  يتوافر له شرطان أساسيان    أن ينبغي   اآلن الناشبة   باألزمةقرار دولي يتعلق    
 مـا وراء الخـط      إلى اسرائيل وقف النار واالنسحاب      بإلزاموالسيادة على ترابه الوطني كامال، والقابلية للتنفيذ        

 وتمكين السلطة اللبنانية الشرعية من بسط سيطرتها بواسطة قواها النظامية على كل أراضيها بمـا                – األزرق
  .في ذلك مزارع شبعا

 بمـا يحقـق     األمـن  موقف عربي موحد وحاسم لتصويب قرار مجلس         إلى نحتاج اليوم قبل غد في الواقع        إننا
 لبنان ال يتحمل بتكوينه االجتماعي      إنخطوة حقيقية نحو معالجة دائمة وبما يحفظ صيغتنا السياسية واستقرارنا،           

لست راضـيا عـن     .  دولية أو إقليمية أووالسياسي تكرار اجتياحات واعتداءات وصراعات ووصايات محلية        
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 فهو ال يظل    األمن في اليومين الماضيين من مشروع القرار الذي يناقش في مجلس            إليناالمسودات التي وصلت    
 العـرب   اإلخوةولذلك يكون على    . أيضادون الشرطين اللذين ذكرتهما فقط، بل ال يكاد ينجز وقفا حقيقيا للنار             

، موقفا تضامنيا ثابتـا     اإلقليمية المجتمع الدولي، والمحاور     أماميقفوا معنا    أنالذين أتوا مشكورين لدعمنا اليوم      
  .وحاسما يساهم في وضع لبنان على طريق السالمة والسيادة بكل جهد ممكن

 على دعمنا فـي     اآلن، أقول لكم وأنتم تقبلون      واألصدقاء واألشقاء اإلخوةولكي أكون صادقا وشفافا معكم أنتم       
 عمـل   إلـى عمار، اننا نحن اللبنانيين محتاجون في هذا الظرف الدقيق وفي سائر الظروف              اال وإعادةاالغاثة  

 اكتساب صدقية أكبر لدى     إلىسياسي واغاثي واعماري جاد استعادة لثقة مواطنينا وأشقائنا بنا، وبدولتنا، وسعيا            
بتضامنكم ومـساعدة كـل      بعد تجاوز هذه المحنة      اآلننحن نقبل   . ، واالحترام والهيبة لدى الخصوم    األصدقاء

وما كانت أحداث الخراب السابقة دائما من صـنع         .  االعمار للمرة السابعة   إعادةمحبي السالم في العالم، على      
 العربة، فال تتحول االنتكاسات قاعدة،      أمام نبذل كل جهد مستطاع لكي نضع الحصان         أن، ولذلك علينا    األعداء

  .ني مكسر عصا السرائيل وغير اسرائيلوال تظل الدولة اللبنانية والشعب اللبنا
 العرب من حولنـا علـى أال نكـون سـاحة للـصراعات              اإلخوة مصرون هذه المرة بعون اهللا وتضامن        إننا

 أكثـر   اآلن اللبنانيين يستطيعون ذلك ويريدونه      أنوأنا واثق   . والتجاذبات بعد اليوم، أيا تكن مبرراتها ودوافعها      
 واألطفـال  الثكـالى،    األمهـات  أحزان إلى إليكمهذه الثقة التي أتحدث بها       أستند في    إنني. من أي وقت مضى   

  . الوراءإلىالقتلى وأنّات الجرحى والمشردين، وكل دروس هذه االنتكاسة التي أعادت بلدنا وبلدكم لبنان عقودا 
 لسنا وحـدنا  أنناعلم لكننا ن. ال نزال في قلب الصدمة والذهول، هذه الفظائع التي انزلها ببالدنا العدو الصهيوني      

 في فلسطين والعراق يعانون االحتالل، وصدمات الخارج والـداخل، وشـبابنا            اآلخرون فاألشقاء. في المصيبة 
ال . ، وال تخمد النيران   األعداء مكافحتها بالوسائل التي يقدرون مالءمتها، فال يتراجع         أو النيران   إلطفاءيندفعون  

 لقيت هذه المنطقة العريقة والضرورية ألمن العالم وتقدمه رهينـة           إالوبد من الخروج من مأزق لحس المبرد        
ال بد من النهوض مجتمعـين مـن اجـل    . التوتر وانعدام االستقرار، وجبروت الغزاة، وطموحات ملء الفراغ   

ـ    .  الدولة الفلسطينية المستقلة التي عاصمتها القدس الشريف       وإقامةالسالم العادل والشامل،     د كما انه نهوض يفي
، وعالقـة نديـة بالعـالم       اإلسـالمي  العربية في عالقة صحية بالجوار       األمةلبنان وسوريا والعراق، ويضع     

  .، بعد معوقات العقود الماضية وكوارثهاإليهاالمعاصر، ويهب االستقرار والتقدم فرصة نحن في اشد الحاجة 
 أمـس  المملكة العربية السعودية، والتي قامـت         السادة، لقد تناديتم بمبادرة من الشقيقة الكبرى       أيها،  اإلخوة أيها

، أتيتملقد  .  عقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة من اجل لبنان          إلىمشكورة بمبادرة كبيرة اخرى حين دعت       
 مؤازرة في المحنة الحاضرة، وفي      إلىونحن محتاجون فعال    . ، لغوثنا ومساعدتنا في بيروت ولبنان     اإلخوة أيها

  المستقبل
 أصـال  واالعمار، وفي االقتصاد اللبناني، الذي كان يعاني         اإلغاثة أعمال الدعم والمساعدة في     إلىن   محتاجو -

وقد عقدت اجتماعات عربية ودولية عدة لمساعدة االقتصاد اللبنـاني          . العجز والدين نتيجة االجتياحات السابقة    
  . تأتي النتيجة المتوخاةأن أملقبل الكارثة االخيرة على 

 الدعم السياسي والديبلوماسي القوي والمستمر لئال تتكرر االعتداءات والتدخالت والوصايات           إلىن   ومحتاجو -
  .واالبتزازات

 يفرض وقف نار    األمن الضغط على المجتمع الدولي من اجل قرار في مجلس           إلى ومحتاجون اليوم قبل غد      -
، وبسط سلطة الدولة    األسرى شبعا، وتبادل    شامالً ودائماً بالتزامن مع انسحاب اسرائيلي كامل، وتحرير مزارع        

  . كاملةأراضيهااللبنانية على 
 المجتمع الدولي،   أطراف، والعالم المسيحي، وسائر     اإلسالمي، كما سبق القول، دعم العرب، والعالم        اآلننريد  

ونريد هذا  . لة كام أراضيهالوقف هذا العدوان، وصون استقالل لبنان وسيادته، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على             
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 العيش المشترك اللبنـاني، ورسـالة       إنقاذ هذه التجربة اللبنانية الفريدة في العالم ونريد         إلنقاذالتضامن والدعم   
  .االستقرار والتعدد واالنفتاح واالعتدال التي يمثلها لبنان

اجل لبنـان وفلـسطين،      من   األحرارووقفة الشهداء والمكلومين، ووقفة المناضلين      .  والتصميم اآلباء وقفة   إنها
، هـذا االهتمـام، وهـذا       ولألصـدقاء  نقدر ألمتنا العربية،     إننا. وكل المتألمين في هذا الوطن العربي الجريح      

 واسـتقراره   أمنه للبنان، والتزامهم    إعزازهم العرب، بسبب    أشقائنا كبرى وباقية في     آماالونحن نضع   . االلتزام
لقد تعددت  .  اختبار كبير تجاه الجوار، وتجاه المجتمع الدولي       أمامبعا،   ونحن معكم ط   اإلخوة أيهاانتم  . وازدهاره

ولدى اللبنانيين  . التحديات امام امتنا العربية، وما تمكنا من االستجابة للعديد منها بالسرعة والفعالية المطلوبتين            
  . لبنانإنقاذ نتمكن من االستجابة المالئمة لتحدي أن كبير أملوالجمهور العربي، 

 عروبـة االختيـار واالنتمـاء    إنهـا . باإلرغـام  عروبتنا في لبنان غير مشروطة وهي ليست    إن،  اإلخوة اأيه
 العرب يدركون من دروس السنوات      اإلخوة إن. ووقوفكم معنا حق وواجب ومسؤولية علينا وعليكم      . وااللتزام

ونحن نردد جميعـا اليـوم   . احد العربي امن واحد، وان المستقبل العربي مستقبل و  األمن إنالعجاف الماضية،   
 أننـا  اهللا   بـإذن  واثـق    وأنا! األبيضُأكلتُ يوم ُأكل الثور     :  علي كرم اهللا وجهه اثر مقتل عثمان       اإلمامصرخة  

 فـي   أساسـا  ومصالحها رائدنا، والعمل الجاد بمقتضى هذا الـوعي          باألمةسنبقى، وسنبقى معا ما بقي الوعي       
  .مساعينا لالستقرار وللتوحد والنهوض

  .تبقون، وتبقى امتنا العربية، ويبقى لبنان. شكرا للتضامن. شكرا مرة ثانية لالستجابة
 األيـام  يمسسكم قَرح فقد مسّ القوم قرح مثله، وتلـك  إن.  كنتم مؤمنينإن األعلونوال تهنوا وال تحزنوا وانتم    

  .هللا ال يحب الظالميننداولها بين الناس، وليعلم اهللا الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، وا
  .متنا العربيةأعاشت . صدق اهللا العظيم

 مـؤتمر وزراء الخارجيـة العـرب،        أمام إلقائه كلمته    أثناءدمعت عينا رئيس الوزراء فؤاد السنيورة مرتين        • 
 التصفيق تحية  إلىوقد بادر وزراء الخارجية     . وغص مرات وتوقف عن الكالم بسبب تأثره بما يحدث في لبنان          

  .له
 العام للجامعة العربية عمرو موسى، وتبعه بعد نصف سـاعة وزيـر             األمين الواصلين الى السرايا كان      أول• 

  .الخارجية السوري وليد المعلم
  .وصل وزراء الخارجية العرب من المطار في اوتوبيسين يحمالن لوحة عمومية• 
  . ساعات5ل ويستغرق اجتيازها نحو  دمشق طويإلى الطريق أنوزير الخارجية السوري غادر باكراً بحجة • 
 إجـراءات  المطار وسـط     إلى االوتوبيسين اللذين أقالهما     إلىخرج وزراء الخارجية العرب من الغداء فوراً        • 

  . مشددةأمنية
 يعقده السنيورة وموسى وبن زايد واقتصر على رئيس مجلس الـوزراء            أنألغي مؤتمر صحافي كان مقرراً      • 

  .منفرداً
  . الجامعة العربية ستعلنه في وقت الحقأن معلومات وأفادت ختامي للمؤتمر لم يذع بيان• 
  . صحافيا250ًبلغ عدد المراسلين الذين غطوا المؤتمر نحو • 
 كومبيوتر حديثة وهواتف دولية وفاكسات وجهـاز تلفزيـون وآالت طبـع             بأجهزةجهزت قاعة الصحافيين    • 

  .وتصوير
  . تدابير امن مشددةإليها المؤدية اتخذت في السرايا ومحيطها والطرق• 
  
   األمريكي حسب الصيغة اإلسرائيلية  -نص مشروع القرار الفرنسي .3

 األمريكي حول لبنان، حسب الـصيغة االسـرائيلية كمـا           -هنا نص مشروع القرار الفرنسي       : الخليج ،القدس
 425ية، وال سـيما قـرارات       عطفاً على كل القرارات السابقة في المسألة اللبنان        :نشرته أمس صحيفة هآرتس   
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، وكـــــذا )2006 (1680و) 2006 (1655، )2004 (1559، )1982 (520، )1978 (426، )1978(
 حزيـران   18تصريحات الرئيس الدوري لمجلس االمن حول الوضع في لبنان، وال سيما التـصريحات فـي                

2000) S/PRST/2000/21 ( ــشرين االول 19و ــار 4و ) S/PRST/2004/36 (2004 تـ  2005 ايـ
)S/PRST/2005/17 ( ــاني  23و ــانون الثـ ــوز 30و ) S/PRST/2006/3 (2006 كـ  2006 تمـ
)S/PRST/2006/35(              فإن مجلس األمن يعرب عن قلقه الشديد في ضوء التصعيد المستمر لالعمال العدائية ،

 قتـل    الذي أدى الـى    - 2006تموز  / يوليو 12في لبنان وفي اسرائيل منذ هجوم حزب اهللا على اسرائيل في            
وجرح مئات االشخاص في الجانبين، والحاق ضرر واسع في البنى التحتية المدنية ودفع الـى نـزوح مئـات                   

  . اآلالف من منازلهم
مع التشديد على الحاجة الى وقف العنف، ولكن في نفس الوقت التشديد أيضاً على الحاجة الى المعالجة العاجلة                  

ي ذلك من خالل التحرير غيـر المـشروط للجنـديين االسـرائيليين       لألسباب التي ولدت االزمة الحالية، بما ف      
المخطوفين، وانطالقا من مراعاة الحساسية لمسألة السجناء وتشجيع الجهود لحل مـشكلة الـسجناء اللبنـانيين                

  . المحتجزين في اسرائيل
، والوقف الفـوري    الوقف الفوري لكل هجمات حزب اهللا     :  يدعو المجلس الى الوقف التام لألعمال العدائية       -1

  .لكل العمليات العسكرية الهجومية ل اسرائيل
  . يعود المجلس ليعبر عن تأييده لالحترام الكامل للخط االزرق-2
 كما يعود ليعبر عن تأييده الكامل للوحدة االقليمية، السيادة واالستقالل السياسي للبنان في داخـل حـدوده                  -3

 23 اللبنانيـة فـي      -خذت باالعتبار في اتفاق الهدنة العامة االسرائيلية        المعترف بها دوليا، مثلما نُظر فيها وا      
  .1949آذار /مارس

 يدعو المجلس االسرة الدولية الى اتخاذ الخطوات الفورية لتقديم المساعدات الماليـة واالنـسانية للـشعب                 -4
 -حية الحكومـة اللبنانيـة       بـصال  -اللبناني وذلك أيضاً من خالل تسهيل العودة اآلمنية للنازحين واعادة فتح            

  . المطار والموانئ ألهداف مدنية حصراً، بشكل قابل للتحقق
كما ويدعو المجلس االسرة الدولية الى النظر في مساعدات اضافية في المستقبل للمساهمة فـي اعـادة بنـاء                   

  .وتطوير لبنان
الراضي اللبنانية، وفقا لبنود قرار      يشدد المجلس على الحاجة الى توسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على كل ا            -5

، ووفقا للبنود ذات الصلة في اتفاقات الطـائف، كـي تمـارس هـذه               )2006 (1680وقرار  ) 2004 (1559
  .الحكومة كامل سيادتها وصالحياته

 يدعو المجلس اسرائيل ولبنان الى تأييد وقف دائم الطالق النار وحل على مدى بعيد على أساس المبادىء                  -6
  :ر التاليةوالعناص

  . االحترام الدقيق للسيادة والوحدة االقليمية ل إسرائيل ولبنان من كل االطراف-
  . االحترام الكامل للخط االزرق من الطرفين-
 ترسيم الحدود الدولية للبنان، وال سيما في تلك المناطق التي الحدود فيها موضع خالف أو موضـع انعـدام                    -

  .بعايقين، بما في ذلك منطقة مزارع ش
 تسويات أمنية لمنع استئناف االعمال العدائية، بما في ذلك اقامة منطقة حرة من كل هيئة مـسلحة، أمـالك                    -

وأسلحة بين الخط االزرق ونهر الليطاني، باستثناء تلك التي لقوات الجيش وقوات االمن اللبنانيـة، والقـوات                 
  .ه المنطقةالدولية ذات التفويض من االمم المتحدة والتي سترابط في هذ
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، والتـي   )2006 (1680و) 2004 (1559 التطبيق الكامل للبنود ذات الصلة في اتفاقات الطائف وقـراري            -
 27تستدعي نزع سالح كل الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث أنه بموجب قرار المجلس الوزاري اللبناني في                 

  .لك الخاصة بالدولة اللبنانية لن يكون أي سالح أو صالحيات في لبنان غير ت2006تموز ،/يوليو
  . الوارد أدناه10مرابطة قوة دولية في لبنان بموجب البند 

  .االعالن عن حظر دولي على بيع أو تزويد السالح والمعدات العسكرية للبنان، دون موافقة من حكومته
  . ازالة القوات االجنبية المتواجدة في لبنان دون موافقة من حكومته-
  . المتبقية لدى اسرائيل، والتي تشير الى مواقع االلغام البرية في لبنان، الى يد االمم المتحدة تسليم الخرائط-
 يدعو المجلس األمين العام الى دعم الجهود لتحقيق الموافقة المبدئية من حكومة لبنان وحكومـة اسـرائيل                  -7

  . اله أع6على المبادىء والعناصر للحل على المدى البعيد، كما طرحت في البند 
 يطلب المجلس من االمين العام بأن يطور، الى جانب العبين اساسيين دوليين واالطـراف ذات الـصلة،                  -8

 بما فـي    -) 2006 (1680 و 2004 (1559اقتراحات لتطبيق البنود ذات الصلة في اتفاقات الطائف وقراري          
تي الحدود فيها موضع خالف او انعدام       ذلك نزع السالح وترسيم الحدود الدولية للبنان، وال سيما في المناطق ال           

 وهو يدعو الى رفع هذه االقتراحات الى مجلس االمن فـي            -يقين، وذلك ايضاً من خالل معالجة مزارع شبعا         
  . يوما30ًغضون 

 يدعو المجلس كل االطراف الى التعاون في هذه الفترة مع مجلس االمن واالمتناع عن كل عمل يتعـارض           -9
كر، والذي من شأنه ان يؤثر بشكل سلبي على السعي الى حل على المدى البعيد، الوصـول       آنف الذ  1مع البند   

االنساني الى السكان المدنيين او على العودة اآلمنة للنازحين، وهو يطلب من االمين العام وضع المجلس فـي                  
  .آخر تطورات االمور بهذا الشأن

بنان وحكومة اسرائيل مبـدئياً علـى المبـادىء          في أعقاب مصادقة حكومة ل     - يعرب المجلس عن نيته      -10
 التخويـل بقـرار     - آنف الذكر، وبعد مـصادقتهما       6والعناصر للحل على المدى البعيد كما طرحت في البند          

 من الميثاق، بمرابطة قوة دولية تتلقى تفويضاً من االمم المتحدة لدعم قوات الجـيش               7إضافي، بموجب الفصل    
  .محيط آمن والمساهمة في تطبيق وقف دائم للنار والحل على المدى البعيداللبناني وحكومته في خلق 

 يطلب المجلس من قوات يونيفيل متابعة تطبيق وقف االعمال العدائية، وتقديم المساعدات لالعانـة فـي                 -11
  .ضمان وصول انساني للسكان المدنيين والعودة اآلمنة للنازحين

تأكيد على أن السالح او المعدات العسكرية لن تورد الـى لبنـان دون               يدعو المجلس الحكومة اللبنانية لل     -12
موافقتها، ويطلب من قوات يونيفيل ان تساعد، اذا ما سمحت الظروف بذلك، الحكومة اللبنانية في أعقاب طلب                 

  .يرفع من جانبها
رار وتقديم كـل     يطلب المجلس من األمين العام أن يرفع له في غضون اسبوع تقريرا عن تطبيق هذا الق                -13

  . آنف الذكر10معلومات ذات صلة، في ضوء نية المجلس اتخاذ قرار اضافي، بموجب البند 
  . يقرر المجلس مواصلة العمل بنشاط في هذا الموضوع-14

  8/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

   واغتيال هنيةي اسرائيل حاولت اغتيال:الشاعر .4
تعرض نائب رئـيس الـوزراء       :رام اهللا وليد عوض   ها في   نقالً عن مراسل   8/8/2006القدس العربي   نشرت  

 محاولة اغتيال اسرائيلية عن طريق مغلف ارسل عبر البريد يحتوي           ىناصر الدين الشاعر امس ال    .الفلسطيني د 
ورجحت مصادر امنية فلسطينية مطلعة للقدس العربي ان المغلف البريدي الذي وصل             .علي مادة غازية سامة   

زراء في رام اهللا والمعنون الي رئيس الوزراء االسرائيلي اسماعيل هنية كان المستهدف به              الي مقر رئاسة الو   
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 مقر رئاسة الـوزراء بـرام اهللا يـستلمها          ىوحسب المصادر فان الرسائل الموجهة لهنية وترسل ال       . الشاعر.د
وعلمت  . االمر ذلك  ىدعالشاعر الذي يطلع عليها ومن ثم يرسلها الي هنية الموجود في قطاع غزة اذا ما است               .د

 مادة البودرة البيضاء وصل امس      ىالقدس العربي بأن المغلف الذي يحتوي علي المادة الغازية السامة اضافة ال           
ـ   ى رئاسة الوزراء اال انه اثار بعض الشبوهات االمر الذي اد          ى مبن ىاالول ال   االمـن المخـتص     ى لتحويله ال

 رأسهم مسؤول االمن في غرفة واغلقوا       ى من الموظفين عل   7 بحماية رئاسة الوزراء حيث دخل قبل ظهر امس       
 انفسهم الباب قبل ان يقوم مسؤول االمن بفتح المغلف الذي خرجت منه غازات تطايرت في الغرفة االمر                  ىعل

واكدت مصادر طبية ان حالة مدير االمن فـي         .  الصابة جميع من كانوا بها باالغماء وضيق التنفس        ىالذي اد 
زراء يعقوب الفقيه خطيرة فيما وصفت حالة آخر بأقل خطورة ـ ادخلوا لغرفة العناية المركزة  مقر مجلس الو

 رام  ى مستشف ىونقل جميع المصابين ومن بينهم موظفتان ال       .ـ والباقين وصفت حالتهم الصحية بغير الخطيرة      
 هنالك مشاكل في التـنفس      اهللا الحكومي للعالج حيث قال مدير المستشفي ان الحاالت السبع تعطي االنطباع ان            

اضافة الوجاع في البطن والجهاز الهضمي ووضعها جميعا جيد، ومضيفا ال نستطيع ان نحدد بالـضبط نـوع               
المادة التي تعرضوا لها لكن البحث جار لمعرفة نوعها، نافيا وجود اية اعراض من المصابين حـول مـرض                   

ابين اصيب بتشنجات عصبية حيث يجهل الجميـع        من جهته قال مصدر مسؤول ان احد المص        .الجمرة الخبيثة 
 التحقيق فـي الحـادث      ىهذا وتعكف االجهزة االمنية عل     . اللحظة ماهية المادة التي احتواها الطرد المغلق       ىحت

  .فيما واصلت الجهات المعنية اجراء الفحوصات الالزمة لتحديد طبيعة المادة السامة التي كانت في المغلف
 رئاسة الوزراء وفرضت طوقاً امنياً شـامالً فـي          ىت االجهزة االمنية الفلسطينية مبن    وفور وقوع الحادث اخل   

ومن جهته قال الشاعر في مؤتمر صحافي عقده بمكتبه بـرام           . محيطه وشرعت بالتحقيق في مالبسات الحادث     
ة عبر   غز ى رئيس الوزراء حيث انه من المفترض إرساله ال        ىاهللا ان طردا مغلقا وصل صباح امس موجها ال        

واضاف قام  .  رئيس الوزراء  ىالبريد وان يقوم نائب رئيس الوزراء بفتحه وقراءته والتعليق عليه قبل إرساله إل            
الموظف المختص في مجلس الوزراء بمكتبي بفتح المغلف وتبين وجود شيء غير طبيعي فيه وكانت نتيجتـه                 

 اتضح هو تل ابيب وفق الختم الموجود        واكد الشاعر ان مصدر المغلف كما     . اصابة سبعة اشخاص في المكتب    
وفيما شكر الشاعر األجهزة األمنية العاملة وقال انها قامت بواجبهـا منـذ              . مركز بريد البيرة   ىعليه وورد ال  
 االمـن الوقـائي وحـرس الرئاسـة         ى وهي تتابع الموضوع يعكف جهاز المخابرات اضافة ال        ىاللحظة االول 

ورفـض المـسؤول االمنـي      .  بريد بلدية البيرة   ىلمغلف وكيف وصل ال    التحقيق في مصدر ا    ىالفلسطينية عل 
المكلف بالتحقيق في كيفية وصول ذلك المغلف اعطاء اية معلومات عن النتائج التي توصلوا اليها واذا ما كان                  
المستهدف الشاعر ام هنية، وقال للقدس العربي انا فقط مهمتي البحث في كيفية وصول ذلك المغلف وليس من                  

ومن جهته اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني إسـماعيل هنيـة          .  اعطاء اية تفاصيل   رىمستهدف رافضا مرة اخ   ال
 . مقر رئاسة مجلس الوزراء في رام اهللا       ىالمخابرات االسرائيلية الموساد بالتورط في إرسال الظرف المشبوه إل        

ذية من خالل الظرف المسموم في      فوجئنا بحادث إجرامي وعمل خطير يستهدف رأس السلطة التنفي        : وقال هنية 
وأكد هنية أن المظروف البريدي وصل من مدينة تل أبيـب            .مجلس الوزراء في رام اهللا حيث تم التعامل معه        

 المس بـالوزراء    ى أنه يهدف إل   ى غازات سامة، مشددا عل    ى عل ى غزة حيث احتو   ىوكان الهدف منه إيصاله إل    
من ناحيتهـا أكـدت      .رائيل بمحاولة اغتياله هو وهنية بمادة سامة      الشاعر قد اتهم إس   .دوكان  . في الضفة وغزة  

مصادر أمنية فلسطينية رفيعة المستوي بالضفة الغربية أن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة تحقيق مكونـة مـن                 
 حرس الرئاسة الفلسطينية واالستخبارات العسكرية للتحقيـق        17جهاز االمن الوقائي والمخابرات وقوات الـ       

   . ية الظرف المشبوهفي قض
لم تستبعد مصادر أمنية فلسطينية أن يكون خطأ مـا           :8/8/2006 األيام الفلسطينية     في كتب حسام عزالدين  و

كل التوقعات مفتوحة، : وقالت هذه المصادر .حول طريق الرسالة من تل أبيب ـ غزة إلى تل أبيب ـ رام اهللا  
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لشاعر فإن مثل هذا الظرف، الذي حمل اسم الــمرسل إليـه            وحسب ا  .والنتيجة النهائية يقررها سير التحقيق    
  .رئيس الوزراء إسماعيل هنية ال يفتح إال من قبل نائب رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء نفسه

 قال النـاطق باسـم الحكومـة        :لندن علي الصالح  نقالً عن مراسلها في      8/8/2006الشرق األوسط   وأضافت  
 تستنكر الحادث االجرامي الخطير الذي تمثل في إرسال طرد مشبوه الـى             الفلسطينية غازي حمد ان الحكومة    

 اننا نعتبر مثـل هـذا العمـل         :واوضح حمد . مقر رئاسة مجلس الوزراء في رام اهللا يحتوي على مواد سامة          
االجرامي محاولة متعمدة للمس برئيس الوزراء واستهدافه بشكل مقصود وكون هذا الطرد جاء من تل أبيـب                 

عنوان المسجل عليه، فإننا ال نستبعد ان تكون المخابرات االسرائيلية وراء هـذا العمـل االجرامـي                 بحسب ال 
  .المدبر، وقد سبق لحكومة االحتالل أن هددت رئيس الوزراء وبعض وزراء الحكومة باالغتيال

  
   جريح 200 شهيداً و60الغارات تحصد نحو :  للحرب27اليوم  .5

سـرائيل  إسرائيلية ، توجت     اليوم السابع والعشرين على الحرب اإل      نه في أ  8/8/2006 السفير   نشرت صحيفة 
بنيـة   مـن األ   مجازرها بمجزرة جديدة في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث سـوت عـدداً              

 من الجرحى الذين تعذر احصاؤهم بسبب الركام وحجـم           كبيراً  وعدداً كثر من عشرين شهيداً   أرض مخلفة   باأل
استهدفت بلدتا بريتال وشمسطار، بعدد من الغارات التي        فقد   قرى البقاع    أما. المكانر والظالم الذي غمر     الدما

التـي راح   حـوال   فـي   مجـزرة    إضافة إلى    ،كثر من ثالثين جريحاً   أقل و ذهب ضحيتها تسعة شهداء على األ     
،  شهيداً 14ضحية مجزرتها    راح    الغازية فاستهدفت عدة قرى؛ ففي   مجازر الجنوب   أما   خمسة شهداء،    ضحيتها

 3 وحاروف   ، شهداء 4وكفرتبنيت  أشخاص،   5بلغ عدد الشهداء     بصور   مروراً، و  شهداء 7حصدت  الغسانية  و
طالقهـا  إفيما تحدثت المقاومة عن تدمير عدد من الدبابات و        . 7 شهداءبلغ عدد ال  لى بريتال   إ وصوالً، و شهداء

  .  على المجازر التي استهدفت المدنيين صاروخ رداًصليات نارية جديدة على الجليل تجاوزت المائتي
مس مقـر قيـادة المنطقـة       أنها استهدفت   أ جاء في بيانات المقاومة      أنه  8/8/2006 الشرق األوسط    وأضافت

سرائيلي في صفد بالصواريخ، وتزامن ذلـك مـع اسـتهداف قاعـدة عيلبـون بالقـصف                 الشمالية للجيش اإل  
 الصواريخ مركز قيادة اللواء الشرقي للجيش اإلسـرائيلي فـي كريـات             الصاروخي، كما استهدفت بصلية من    

وتصاعدت االشتباكات فـي محـور العديـسة،        . شمونة، وكذلك مركز كتيبة مرج هونين وثكنة خربة المنارة        
  .رض المعركةأوتخللها قصف مدفعي حيث حاول العدو سحب القتلى والجرحى من 

ن عناصر حـزب اهللا تـصدوا الليلـة         أة النهار في بنت جبيل      وردت مراسل أ 8/8/2006النهار  وفي صحيفة   
ودارت بين الجانبين مواجهات عنيفة منذ منتصف الليل         ،سرائيلية حاولت التوغل عبر بضعة محاور     إلوحدات  

  .ولىولغاية ساعات الفجر األ
. ت بنت جبيل  ن الجيش اإلسرائيلي عن مقتل ثالثة جنود في اشتباكا        عالإ  إلى 8/8/2006 48 عرب   ونوه موقع 

 إصاباتهم  3 جنود آخرين أصيبوا أمس في عدة مناطق في الجنوب اللبناني بينهم             6وقال الجيش اإلسرائيلي أن     
  .متوسطة

  
   يلتقي موسى ويتلقى اتصاالً من األسدلحود  .6

لي على   من الرئيس السوري تم خالله التداول في اتساع العدوان االسرائي           هاتفياً  اتصاالً لحود أمس رئيس  التلقى  
توافق المن الدولي ، وكان      عرضه على مجلس األ     قبل ميركيوتناول البحث مشروع القرار الفرنسي األ     . لبنان
 أن الصيغة المقترحـة لمـشروع القـرار ال تلبـي            كمان أي صيغة ينبغي أن تحظى بإجماع اللبنانيين،         أعلى  

 .سرائيل من استكمال عدوانها ضد لبنان     إتمنع  من واالستقرار في الجنوب، وال      المطالب اللبنانية، وال تحقق األ    
ن اللبنانيين يأملون أن يتجـاوز مـؤتمر وزراء         إ  له مين العام للجامعة عمرو موسى، وقال     التقى لحود األ  كما  
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لى إقرار خطوات عملية تترجم بـإجراءات       إخارجية الدول العربية المنعقد في بيروت، البعد التضامني معهم،          
ورأى أن هناك إمكانية لتعديل مـشروع القـرار         . سرائيلي على لبنان  حد للعدوان اإل  ضاغطة تساهم في وضع     

  .  كما هو مقترح المشروعيجب أن ال يصدر ومنميركي في مجلس األالفرنسي األ
  8/8/2006 السفير 

  
  
   إلى قرار يمنع تكرار العدوان اإلسرائيلي على لبناننسعى: الحريري  .7

لى النتائج التي صدرت عـن االجتمـاع الطـارئ          إ سعد الحريري، ارتياحه     أبدى النائب :  ثائر عباس  ،بيروت
سرائيل مـن تكـرار عـدوانها    إلى قرار دولي يمنع     إلوزراء الخارجية العرب، مشدداً على ضرورة الوصول        

بأن يطالب في مجلس األمن بمـساعدة عـدد مـن            يسمح للبنان العربي  واعتبر الحريري أن اإلجماع     . المجرم
يقة من االعضاء الدائمي العضوية وعلى رأسهم فرنسا وروسيا بإحداث التوازن في القرارات التي              الدول الصد 

اتصاالت مع عدد من المسؤولين االميركيين والفرنسيين       وقد أجرى الحريري    . يبحثها مجلس األمن لوقف النار    
ـ         مع  كوفي  مع اتصال مطول أعقبها  والروس،   ي مـشروع القـرار      أنان تمحور حول التعديالت المطلوبـة ف

  . إلحالل التوازن فيه المطروح على مجلس األمن 
  8/8/2006الشرق األوسط 

  
  فضل اهللا يتهم دوال أوروبية بالتواطؤ مع إسرائيل .8

 اإلسرائيلية على لبنان أتاحـت      -رأى المرجع الشيعي فضل اهللا أن الحرب األمريكية         :  علي الموسوي  ،بيروت
 وكشف الوجه الحقيقي للعديد من الدول والحكومات التـي كانـت تـدعي              ،قيينللبنانيين معرفة أصدقائهم الحقي   

ولم يستبعد فضل اهللا أن تكـون       . الحرص على لبنان، وأثبتت لهم أن بعض هذه الدول متورط فعالً في الحرب            
المداوالت في شأن مشروع القرار الدولي حيال لبنان جرت في مناخ من التوافق المرسوم، مع اإليحـاء منـذ                   
البداية باالختالف حول بعض العبارات إلعطاء فرصة أكبر إلسرائيل زمنياً علها تستطيع تغيير الواقع ميدانياً،               

  .وعندما فشلت إسرائيل في ذلك جاء مشروع القرار األمريكي الفرنسي فاضحاً ومكشوفاً
  8/8/2006الوطن السعودية 

  
  ك جاهزين لوقف المعارليساحزب اهللا وإسرائيل : الجمّيل .9

ورأى في حـديث     .ن لوقف المعارك  سرائيل ليسا جاهزين حتى اآل    إن حزب اهللا و   أاعتبر الرئيس أمين الجميل     
لى المقاربة الفرنسية في تجزئة الحل على مراحل،        إميركية انضمت   ن الواليات المتحدة األ   ألى صحيفة فرنسية    إ

 ألن   قد ال تنجح هذه اآلليـة      جراءات، ولكن ن ترافقها روزنامة عمل وسلة محددة لإل      أوهذه اآللية مقبولة بشرط     
وعـن  . نه ال يمكن التوفيق بين الشروط التي وضـعها الطرفـان          اسرائيل وحزب اهللا غير جاهزين للحل، وأل      

ؤدي الحوار الـوطني    ين  أمل في   فقد األ يلم  أشار إلى أنه    قناع الحزب بتسليم سالحه بالمفاوضات      إالقدرة على   
ن حزب اهللا يتمتع في شكل ما باالعتراف الدولي من خالل مشاركته في             أ ضافوأ. لى اتفاق حول الموضوع   إ

وشدد الجميل، بعد تأكيده على وقوف الحزب بجانب الحكومة في معركتها الديبلوماسـية والدوليـة                .الحكومة
ن ينجح مؤتمر وزراء الخارجية العرب في دعم معركـة لبنـان لتعـديل المـشروع                 أ القاسية، على ضرورة  

 مقاربـة بحجـم     خذ بالمالحظات اللبنانية المطروحة، ليأتي القـرار متوازنـاً        ركي الفرنسي المقترح، واأل   االمي
  .التضحيات اللبنانية الجسيمة في الحجر والبشر والبنى التحتية، عدا الخسائر غير المنظورة التي تكبدتها البالد

  8/8/2006النهار 
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 يتلقى اتصاالً من الزهار   السبع و للنقاطوفقاً يرى أي مشروع يتم تحديده صلوخ .10
ألي مشروع تتحدد وفق تبنيه لخطة النقاط الـسبع          قول صلوخ إن نظرة الحكومة       8/8/2006المستقبل  نشرت  

لفت النظر الى أن أي حل ال يأخذ بحقوق لبنان وشعبه سيكون حالً متعثراً               و ،الوطنيجماع  اإلالتي حازت على    
 أيـضاً   ومعنيةن الحكومة اللبنانية معنية باألمن واالستقرار في الجنوب،          إ أضاف و .وكسيحاً وغير قابل للحياة   

  . من الغدر اإلسرائيليينمواطنال وضمان حماية ىسراأل المحتلة وإطالق األرضشعب وبتحرير البحقوق 
بلغـه  أ من وزير خارجية فلسطين الزهار الـذي          هاتفياً  اتصاالً  تلقى صلوخ أن   8/8/2006السفير  وأضافت   
نـه لـم يـتمكن مـن        أ ييده للدعم العربي الذي حظي به لبنان في مؤتمر وزراء الخارجية العرب، موضحاً            تا

 من وزيرة خارجية اليونان التي عبرت عن دعمها للبنان          كما تلقى اتصاالً  . المشاركة بسبب الظروف المعروفة   
 .ية التي يمر بها لبنانطالق النار، مؤكدة تحسسها للمعاناة االنسانفي مطالبته بالوقف الفوري إل

 
  بري يستنكر اعتقال الدويك  .11

لى رئيس السلطة الفلسطينية عباس مستنكراً ومديناً اعتقال رئـيس المجلـس التـشريعي،              إأبرق الرئيس بري    
سرائيل إسرائيلية المدمرة والمجازر التي ترتكبها      ومؤكداً التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب اإل        

  .  تحتل أعلى درجات إرهاب الدولة والتي،بحقه
  8/8/2006السفير 

  
  قبالن يدعو العرب لموقف حازم   .12

لى اتخاذ موقف حازم وصريح، بوقف العدوان وانسحاب الجـيش          إدعا الشيخ قبالن، وزراء الخارجية العرب       
سـرائيلي  موقف اإل وندد بال . لى منازلهم وقراهم  إ والعمل لعودة النازحين     ،زرقلى ما بعد الخط األ    إسرائيلي  اإل

لعرب قوة وطاقة وقدرة وعليهم ان يستخدموا سالح النفط لتـسوية           ، ورأى أن ا   المتعنت الرافض لوقف العدوان   
  .سرائليةاالمور وتصحيح ما افسدته آلة العدوان اإل

  8/8/2006السفير 
  

  ألف شخص قتلوا أو فقدوا منذ الحرب ثلثهم من األطفال: وزير الصحة .13
 علـى لبنـان      يوماً 27سرائيلي المستمر منذ    ن الهجوم اإل  إقال وزير الصحة اللبناني     : سطالشرق األو ،  بيروت
طفال تحـت الثالثـة     أن ثلث القتلى هم     إوقال خليفة   .  في عداد القتلى   هم 75 وفقد    شخصاً 925لى مقتل    إ أدى

منيـة  أادر   مقاتل من حزب اهللا لكـن مـص        400كثر من   أنه قتل   أسرائيلي  يقول الجيش اإل  :  أضاف و. عشرة
  .  فقط مقاتال90ًحصت سقوط حوالي أ

  8/8/2006الشرق األوسط 
  

  بعد التعذيب و العالم يستنكرنقل عزيز الدويك إلى المستشفى  .14
حركة حماس أعلنت انه تم نقل رئيس المجلـس التـشريعي            ان  : نقالً عن وكاالت   8/8/2006السفير  نشرت  

ي حالة الخطر، بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل محققـين           الفلسطيني االسير عزيز الدويك إلى المستشفى ف      
 نؤكد انه نقل الـى      :وقال المتحدث باسم حماس مشير المصري     . إسرائيليين خالل التحقيق معه في سجن عوفر      

وتابع ان حالته بحـسب     .  العدو الصهيوني مسؤولية ذلك    حمالًممستشفى في القدس بعد تعرضه لضرب مبرح        
 المتحدث باسم الدويك انه نقل الى مستشفى بعدما احس بآالم في القلب وبمـشاكل فـي                 واكد. خطرة معلوماتنا

وكانت . التنفس، موضحا ان التدهور في صحته ناجم عن تعرضه للضرب من قبل حراس السجن اإلسرائيليين              
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ـ                   ل وكالة رامتان الفلسطينية قد نقلت عن مصدر طبي في مستشفى شاري تسيديك في القدس المحتلة حيـث نق
.   كما وجدت آثار كدمات علـى وجهـه وصـدره           هالدويك، أن عالمات التعذيب والضرب ظهرت على جسد       

وأشارت مراسلة رامتان إلى أن الدويك يرقد على سريره في المستشفى مكبل اليدين ومحاطا بحراسة إسرائيلية                
ضرب على ايدي حراسه فـي  في المقابل، قال متحدث باسم الجيش االسرائيلي ان الدويك لم يتعرض لل        . مشددة

 :وتـابع .  نعلم انه عانى من دوار وآالم بالقلب وهذا هو السبب الذي جعله يتلقي عالجا طبيـا                :السجن مضيفا 
واعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمـد ان تعـرض           . سيعود الى السجن بعد ان يسترد عافيته      

قره الحكومة االسرائيلية ضد الفلسطينيين وبدعم من المحكمة        الدويك للتعذيب يأتي ضمن مسلسل التعذيب الذي ت       
االسرائيلية العليا كما يمثل ارهاب الدولة بكل مكوناتها فيما وصـف وزيـر شـؤون االسـرى والمحـررين                   

  .الفلسطينيين وصفي قبها تعذيب الدويك بقمة السادية اإلسرائيلية
 في  وامئات المشاركين طالب  ان  : غزةمن   رف الهور أش نقالً عن مراسلها   8/8/2006 القدس العربي      واضافت

الوزراء والنواب الذين تـم     ودويك  الاعتصام نظم أمس أمام مقر المجلس التشريعي بغزة باإلفراج الفوري عن            
  وندد المشاركون في االعتصام الذي شـاركت فيـه الفـصائل             .اختطافهم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي     

من قياداتها وممثلون عن الحكومة الفلسطينية بقيام االحتالل اإلسرائيلي باعتقال النواب           الفلسطينية وحضره عدد    
والوزراء الفلسطينيين، مطالبين جميع برلمانات العالم التدخل من أجل وقف هذه االعتقاالت التـي اعتبروهـا                

دويك ال أكد فيها أن اختطاف      أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس     .دوفي كلمة ألقاها    . مخالفة للقانون الدولي  
هو بمثابة حلقة من مسلسل الجرائم اإلسرائيلية التي يقوم بها االحتالل لشل حركة المجلس التشريعي، وتركيـع                 

 أن المجلس التشريعي سيستمر في عمله ومطالبا في         ىوأشار إل  .الشعب الفلسطيني وإرباك الحكومة الفلسطينية    
 عـاطف   .د وأكد وزير الدولة لشؤون الالجئين       .ىضرورة تطبيق وثيقة األسر   الوقت ذاته الفصائل الفلسطينية ب    

عدوان في كلمة نيابة عن إسماعيل هنية أن جرائم االحتالل اإلسرائيلي تفاقمت منذ حوالي الشهر بعـد أسـر                   
 أن  وأعرب عـن أملـه فـي      . عتقالعملية اال الجنود اإلسرائيليين مستنكرا في الوقت ذاته قيام قوات االحتالل ب         

 ومـن جانبـه وصـف       .يتمخض اجتماع الوزراء العرب عن نتائج عملية تكفل حماية الفلسطينيين واللبنانيين          
إبراهيم أبو النجا منسق لجنة المتابعة العليا للقوي الوطنية واإلسالمية عملية اختطاف الدويك بالقذرة، معتبرا أن                

  .فضا ألي حل يضمن إعادة األسير اإلسرائيلي عملية االختطاف بأنه تمثال راىإقدام قوات االحتالل عل
الجامعة العربية أدانت اختطاف الدويك، وجاءت هذه اإلدانة علـى لـسان             ان   7/8/2006 48عرب  واوردت  

ن إسرائيل تجاوزت كل حدود القوانين واألعـراف        امحمد الصبيح األمين العام المساعد للجامعة العربية قائال         
 . أبسط قواعد الديمقراطية لتثبت أنها تتقن فقط فن الخطف والتعـذيب واإلرهـاب             المعمول بها دوليا، وانتهكت   

طالب رئيس البرلمان األوروبي جوزيب بوريل باإلفراج فورا عن الدويك، منددا بحزم باعتقاله الذي اعتبـر                و
  .أنه غير مقبول على اإلطالق

  
  ية الدولية   الشرق األوسط الجديد يكون بتنفيذ قرارات الشرع: منظمة التحرير .15
أعلنت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أن الفلسطينيين يرون في الـشرق               : غزة

األوسط الجديد الذي تدعو اليه الواليات المتحدة االميركية، ذاك النظام القائم على تنفيـذ قـرارات الـشرعية                  
أن الواليات المتحدة األميركية التي تتبنى مشروع الشرق األوسط         ورأت في افتتاحية نشرتها الدورية،      . الدولية

الجديد، وعلى مدار السنوات الماضية لعبت دوراً مهماً في دعم عملية السالم بين الفلسطينيين وإسرائيل، وكان                
لـدور  أن الفلسطينيين يرون في ا     وأضافت. لها دور بارز في توقيع عدد من االتفاقيات المرحلية بين الجانبين          

األميركي لدعم جهود السالم في المنطقة دوراً مهماً وأساسيا وأكدت أن مشروع نظام الشرق األوسط الجديـد                 
وأكدت أن حل القضية الفلـسطينية      . 1967يجب أن يؤدي إلى تحرير كافة األراضي العربية المحتلة منذ العام            
ساس االستقرار في الشرق األوسط الجديـد       بشكل جذري وعادل وإعادة جميع األراضي العربية المحتلة، هو أ         
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ومن جهة اخرى دعت حركة فـتح فـي         . لتصبح المنطقة خالية من الصراعات، ولتعيش شعوبها بأمن وسالم        
القدس المحتلة الحكومات والشعوب العربية واإلسالمية، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، ولجنة القدس، إلى تحمـل              

   .التصدي لالنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى المباركمسؤولياتها، والقيام بواجباتها في 
8/8/2006االتحاد االماراتية   

 
 

  عباس في تونس وقد يزور بيروت   .16
ن الرئيس عباس قد يتوجه إلى بيروت ليكون أول رئيس عربي يزور لبنان منذ ان               اصائب عريقات   . قال د  :قنا

عباس سيؤكد خالل زيارته على دعم  الخطة التي تبناها فـؤاد الـسنيورة              وأضاف ان    .اندلعت الحرب الحالية  
ووصل عباس أمس إلى العاصمة التونسية قادما من الخرطـوم           .على لبنان  إلنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل    

ل ومن المقرر ان يستقب    . ساعة يلتقي خاللها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي         24في زيارة لتونس تستمر     
الرئيس التونسي عباس كما سيعقد الرئيس الفلسطيني اجتماعات مع أعضاء في اللجنة المركزية لحركـة فـتح                 

  .                        ورئيسها فاروق القدومي المقيم في تونس
8/8/2006الخليج اإلماراتية   

 
    الفلسطينيون في طريقهم لحل السلطة وانتفاضة ثالثة  :تقرير إخباري .17
عزيز الدويك، ضربة قوية من قوات االحتالل لمؤسسة الحكم التـي           . شكلت عملية اعتقال د    :رائد الفي  ،غزة

 نائباً من كتلة التغيير واإلصـالح       28ترأسها حماس، بعد ضربتها السابقة المتمثلة باعتقال ثمانية وزراء ونحو           
يك بأنها عملية اعتقال للقانون األساسـي   عملية اعتقال الدو،ووصف مراقبون ونواب .البرلمانية التابعة للحركة 

 أنه ال يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شـكل           53الفلسطيني الذي ينص في البند الثاني من المادة         
وقال النائـب    .من األشكال، وال يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه                 

ن خريشة، إن اعتقال الدويك إنما يشكل انقالبا إسرائيليا خطيرا على كافة االتفاقيات             الثاني لرئيس المجلس حس   
 وهو األمر الذي يجب أن يدفعنا للبحث في جدوى اإلبقاء على هذه             ،1993السياسية التي ُأبرمت معها منذ عام       

لى مراجعة الموقف مـن     النائب جميل المجدالوي عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية إ         ودعا  . االتفاقيات
بقاء السلطة الفلسطينية ذاتها، ولم يستبعد إمكانية الدعوة إلى حلها في حال استمرت حالة العجز القائمة بـسبب                  

وقال النائب مصطفى البرغوثي رئيس قائمة فلسطين المـستقلة إن اعتقـال الـدويك              . سياسات دولة االحتالل  
 يبحث المجلس التشريعي في جلـسته المقبلـة وضـع الـسلطة             ولم يستبعد أن  . تصعيد يمس بالنظام السياسي   

  .           الفلسطينية في ظل االنتهاك اإلسرائيلي المتواصل لها
  8/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  رمزية للشعب اللبناني فلسطينية  طن من الطحين مساعدة 300 .18

 طـن   300د عباس أصدر توجيهاته بتقديم      أعلنت ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان أن محمو        : بيروت
وأوضحت في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن اقتـسام           .من الطحين كمساعدة رمزية إلى الشعب اللبناني الشقيق       

الرغيف بين اإلخوة في المحن، حيث تم تسليم هذه المساعدات للهيئة العليا لإلغاثة اللبنانية، بواسـطة الهيئـة                  
وأشار البيـان    . عن طريق الحدود السورية اللبنانية في منطقة العريضة شمال لبنان          الخيرية األردنية الهاشمية  

  .إلى أنه تم تخصيص مائة طن من هذه المساعدات لمخيمات الالجئين في لبنان
8/8/2006وكالة األنباء الفلسطينية وفا   
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   والمستوطنون يقتلون فلسطينيا الجهادقوات االحتالل تغتال قائدا عسكريا في  .19
 للجهاد االسـالمي فـي شـمال        ينعسكريال ةقادأحد ال اغتالت قوات االحتالل االسرائيلي راشد العمري،       : لندن

 .الضفة الغربية بينما قتل فلسطيني وجرح نجله في اعتداء نفذه مستوطنون في نابلس شـمال وسـط الـضفة                  
في المقابل اعلنـت    . الضفةوتواصلت عمليات القصف الجوي للمنازل في غزة وكذلك االقتحامات لمناطق في            

   .غزةوالجهاد االسالمي عن قصف بلدة اسرائيلية داخل الخط االخضر الفاصل بين اسرائيل 
8/8/2006الشرق األوسط   

   والمرضىواألطفال واألسيرات قيادياً 12 تطالب بتحرير شاليتالفصائل التي تأسر  .20
تأسر الجندي االسرائيلي غلعاد شـاليت وضـعت        علمت الحياة ان الفصائل الثالثة التي       :  فتحي صباح  –غزة  

ووفقـا  . معايير محددة واسماء بعينها كشرط الطالقه وترفض حتى االن التنازل عنهـا مهمـا كلـف الـثمن                 
 اميناً عاماً وقيادياً بارزاً في عدد من الفصائل مـن بينهـا             12 االفراج عن    واللمعلومات فان الخاطفين اشترط   

كما اشـترطت الفـصائل      .و  الجهاد االسالمي وغيرها     الشعبية لتحرير فلسطين  حركتا حماس وفتح و الجبهة      
البالغ (عاما  18وكل االسرى االطفال دون     ) 150البالغ عددهن االن    (الثالثة اطالق كل االسيرات الفلسطينيات      

مـي  ، اضافة الى اطالق االسرى المرضى جميعا  كذلك اطالق اعضاء المجموعة التي تنت             )359عددهم االن   
والى جانـب ذلـك     . الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي اغتالت وزير السياحة االسرائيلي رحبعام زئيفي           

وطالبت الفصائل الثالثة   .  فلسطينيا 39اشترط الخاطفون اعادة جميع مبعدي كنيسة المهد في بيت لحم وعددهم            
 . ما في سجون االحتالل االسرائيلي عا20امضوا اكثر من )  اسيرا64من اصل ( اسيرا 20ايضا باطالق 

8/8/2006الحياة   
 

  اولمرت ال يرى حدوداً للعمليات في لبنان  .21
 قال أولمرت وفقا لبيان اصدره مكتبه، خالل زيارة الى المقر العام للمنطقة العـسكرية               : اسعد تلحمي  ،الناصرة

الد تساند العملية وهـي مـستعدة الن   وغالبية الب.  ال حدود لتحرك الجيش:الشمالية في صفد في الجليل االعلى   
 انني امنحكم كل ما تحتاجون اليه من وسـائل          :واضاف متوجها الى ضباط الجيش الذين التقاهم      . تتحمل ثمنها 

من غير  .  علينا ان نضع حدا لعمليات اطالق صواريخ حزب اهللا         :وزاد .ولن نتوقف . واؤكد لكم دعمي الكامل   
  .ل اسرائيل في المالجىءالمقبول ان يعيش مليون شخص في شما

  8/8/2006الحياة 
  

  المشكلة الرئيسية هي إخراج حوالي مليون مواطن من المالجئ:بيرتس .22
تبدل األهداف من يوم إلى آخر، ليصبح الهدف هو إخراج السكان من المالجئ، إلى جانب ذلك تستمر لهجـة                   

الدبلوماسية التي تبذل قال وزير األمن      وعلى ضوء استمرار العمليات العسكرية والمساعي       . الغطرسة والتهديد 
أعرف أنه يوجد أسئلة كثيرة حول تقـدم العمليـة          : بيرتس في جلسة استثنائية لحزب العمل في الكنيست اليوم        

الجهـاز العـسكري لـيس      : وأضـاف  .سياسية، وأرى أن العملية السياسية هي آداة مكملة لكل حملة عسكرية          
ة من أجل التوصل إلى اتفاقية سياسية أفضل، وفي نفس الوقت ال يمكن             مستقال، وهو آداة تصنع مساحة الحرك     

أن يكون الجيش أسيرا لعملية سياسية من الممكن أن تتعثر، والمشكلة الرئيسية التي تواجهنا هي إخراج حوالي                 
ناها بوسائل  هذه هي المهمة الرئيسية التي أمامنا، إذا حقق       . مليون مواطن من المالجئ وإعادة الحياة إلى طبيعتها       

 أشـرت إلـى   :ثم قال .سياسية، يمكننا القول ألنفسنا أن العملية السياسية خلقت التتمة الالزمة للعملية العسكرية           
الجيش أن يأخذ بعين االعتبار إمكانية فشل الجهود السياسية، التي تبذل من أجل التوصل إلى وقـف إطـالق                   
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 منطقة الجنوب، من أجل منع، بقدراإلمكان إطـالق نـار علـى             واالستعداد للقيام بالسيطرة الكاملة على    . النار
وعاد بيرتس على طلبه بوقف إطالق النار وجعل منطقة الجنوب معزولة من السالح وتفكيك حـزب                . إسرائيل

  .اهللا وإعادة األسرى، وحق إسرائيل في الرد إذا ما هوجمت
  8/8/2006 48عرب 

  
  سرى اللبنانيين ليست أخالقية إن المساواة بين المخطوفين وبين األ: ليفني .23

اجتمعت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسبي ليفني مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلـس األمـن، وقـد     
ويأتي االجتماع في محاولة    .  سفيرا، بينهم سفراء الواليات المتحدة وروسيا وفرنسا       15 من   12إلى اللقاء    وصل

وقالت ليفني أن مهمة مجلس األمـن       . اجتماع مجلس األمن في األيام القريبة     لتجنيد رأيهم لموقف إسرائيل عند      
إسرائيل تتوقع من أعضاء مجلس األمن تطبيق        :وقالت ليفني  .ليس فقط اتخاذ قرارات بل أيضا فرض تطبيقها       

 رد  هذه ساعة االمتحان، التنظيمات اإلسالمية المتطرفة ترقـب       :  وأضافت ،القرارات التي يتخذها مجلس األمن    
وقـد دعـت ليفنـي      ،   في الماضي لما وصلنا إلى هنا      1559لو طبق قرار مجلس األمن      . فعل المجتمع الدولي  

إن حكومة لبنـان    " سفراء الدول األعضاء في مجلس األمن إلى العمل من أجل نشر قوة دولية في لبنان، وقالت               
ار من مجلس األمن بتجريد حزب      ضعيفة، وال يمكنها بسط سيطرتها، وهي بحاجة إلى دعم خارجي بواسطة قر           

 اهللا من سالحه، إن القرارات وحدها ليست حال بل تحتاج إلى موقف صلب أمام حزب اهللا وممنـوع التنـازل                   
 تلك قضية إنسانية بدرجة أولى ويتوجب على المجتمـع الـدولي            :وحول الجنود األسرى لدى حزب اهللا قالت      

وفين وبين األسرى اللبنانيين ليست أخالقية، وتوحي إيحـاءات          إن المساواة بين المخط    : وأضافت ،مساعدتنا هنا 
  .خاطئة للتنظيمات اإلرهابية إذ يتم الحديث عن أناس قتلوا عائالت

  8/8/2006 48عرب 
  

  لن نفوت فرصة تصفية نصراهللا : وزير اسرائيلي .24
ـ           :  ا ف ب   ،القدس س ان احـدا فـي      أعلن وزير البيئة االسرائيلي جدعون عزرا في مقابلة نشرتها هارتس ام

وقال عزرا ان نصر اهللا رأس      . اسرائيل لن يفوت فرصة تصفية االمين العام لحزب اهللا اللبناني حسن نصر اهللا            
  ...االفعى ولهذا السبب يجب تصفيته اذا امكن

  8/8/2006الدستور 
  

   نصراهللالخوف من خطابات  .25
 بموجبه البث المباشر لخطابات الـسيد حـسن   اتخذت سلطة البث االسرائيلية قراراً منعت     : آمال شحادة ،  القدس

وبموجب القرار فإن بث الخطابات سيكون في حـاالت         . نصراهللا على شاشات التلفاز او اإلذاعات االسرائيلية      
 .خاصة جداً أو بإذن خاص يحصل عليه الطرف الذي ينوي بث الخطاب

 8/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

 رائيل    إلساألولوقف إطالق الصواريخ الهدف  .26
قال وزير األمن الداخلي االسرائيلي آفي ديـشتر ان وقـف           :  وكاالت األنباء  ، عالء المشهراوي، القدس   ،غزة

اطالق الصواريخ على إسرائيل أصبح الهدف األول للجيش االسرائيلي بينما نقلت االذاعـة االسـرائيلية عـن        
لمناطق التي تطلق منها صـواريخ علـى        الوصول إلى جميع ا   بمصادر عسكرية قولها إن بيريتس أمر الجيش        

 إسرائيليا أمس األول    15واوضح وزير األمن في تصريح لإلذاعة العامة بعد مقتل          . بالده جنوبي نهر الليطاني   
 جنديا في سقوط صواريخ اطلقها حزب اهللا ان الهدف األول هو وقف اطالق الصواريخ او خفـضها                  12بينهم  
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هدف لم تحدد اي مهلة زمنية للجيش الذي سيواصل عملياته مـن دون ان              واضاف لتحقيق هذا ال   . قدر االمكان 
 واعتبر من جهة اخرى ان حرب استنزاف سـتكون          .يأخذ في االعتبار وقف اطالق النار طالما لم يتم اعتماده         

اد وقالت المصادر إن بيريتس أصدر تعليماته الليلة قبل الماضية بإعد         . مكلفة أكثر على لبنان منه على إسرائيل      
خطط مفصلة لالستمرار في العمليات العسكرية وأكد أنه إذا لم يتمخض اتفاق سياسي قد يتم التوصل إليه عـن                   

 .وقف إطالق الصواريخ على إسرائيل، فإن جيش الدفاع سيعمل على وقفه
  8/8/2006االتحاد االماراتية 

 
  

  اسرائيل تعلن إسقاط طائرة استطالع لحزب اهللا  .27
 .السرائيلي امس عن إسقاط طائرة استطالع بدون طيار تابعة لحزب اهللا فوق اسـرائيل  أعلن الجيش ا :أ ف ب  

 إال أنه   ، لقد أسقطنا طائرة استطالع تابعة لحزب اهللا       :وقال الناطق باسم الجيش االسرائيلي لوكالة فرانس برس       
لطائرة اسـقطت فـوق     وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي ان ا       . لم يكشف عن مزيد من التفاصيل     

  .شمال اسرائيل
  8/8/2006البيان 

  
  ! يتوجب على الجيش أن ينتزع انتصاًرا: هآرتس .28

في الوقت الذي انشغلت فيه معظم تعليقات الصحف اإلسرائيلية، اليوم الثالثاء، بالتعقيب على قـرار الحكومـة                 
يادة الجيش إلى بذل كـل مـا فـي          اللبنانية نشر الجيش اللبناني في الجنوب، دعت افتتاحية صحيفة هآرتس ق          

مستطاعها من أجل انتزاع النصر في هذه الحرب التي توشك أن ترتسم كهزيمة حارقة في الوعي العام، علـى     
ليس متأخرا بعد أن نطالب الجيش بأال يبقي دولة إسـرائيل، عنـد             : ومما جاء في هذه االفتتاحية     .حد تعبيرها 

أية عصابة إرهابية قد ترابط على جميع حدودها وتوجه صواريخ ضـد            انتهاء الحرب، مهزومة ومنكشفة أمام      
رغم الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة وجنـراالت الجـيش اإلسـرائيلي لتعـداد              : وتابعت هآرتس  .سكانها

اإلنجازات العسكرية، فإن الحرب تقترب من نهايتها، بينما تتراءى في نظر المنطقة ونظر العالم وحتـى فـي                  
فإن المعيار الذي ستقاس فيه     . ر اإلسرائيلي كهزيمة حارقة ذات إسقاطات حبلى باألمور المصيرية        نظر الجمهو 

نتائج المجابهة، هنا وفي الخارج، هو عدد الصواريخ التي سقطت في العمق اإلسرائيلي، ووتيرة سقوطها التي                
ن إيران ستبذل جهدا ألن تـزود       وفي أعقاب نتيجة كهذه ال شك في أ       . لم تنخفض وإنما تسارعت في أيام القتال      

بالصواريخ ليس فقط حزب اهللا، وإنما أيضا كل منظمة أو مجموعـة تـسعى لقـصف إسـرائيل الـضعيفة                    
اآلن في لحظة متأخرة لكن حرجة من هذه الحرب، من واجب الجيش اإلسرائيلي             : وختمت بالقول  .بالصواريخ

 بأن ينتزع االنتصار من بـين فكـي         -الً إذن شعبي   فلديه أص  -أن يقترح، يوصي، يدفع، ويطالب بإذن سياسي      
  .الهزيمة القريبة

  8/8/2006 48عرب 
  

  تسريب عقارات وأراضي القدس استمرار لمسلسل تهويد المدينة : التشريعي .29
أكدت لجنة القدس في المجلس التشريعي أن قضية تسريب العقارات واألراضي في مدينة القدس، بواسطة 

ل، تعد من أخطر القضايا التي تسعى إسرائيل من خاللها إلى التهام ومصادرة جميع سماسرة وعمالء لالحتال
وشددت اللجنة،  .هذه العقارات والمنازل الفلسطينية، األمر الذي يعتبر استمراراً لمسلسل تهويد المدينة المقدسة

 الممارسات على أهمية وجود ميزانية خاصة لمدينة القدس حتى يستطيع األهالي الصمود في مواجهة
  .اإلسرائيلية
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  8/8/2006األيام الفلسطينية 
  

   شهيداً فلسطينياً في شهر واحد  177 .30
أظهر التقرير الشهري الدوري لدائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحريـر أن              : أمين أبوردة  ،نابلس

االسرائيلية جرائم حـرب بحـق      تموز األكثر دموية خالل العام الجاري، حيث ارتكبت تلك القوات           /شهر يوليو 
الرسول توم مدير دائرة اإلعـالم فـي         وأشار عبد  .المدنيين الفلسطينيين وأبادت عائالت بأكملها تحت الركام      

 طفـال   44 مواطنا بينهم    177تموز، قتلت قوات االحتالف     /دائرة العالقات القومية والدولية إلى أنه خالل يوليو       
 من  331مواطنين بجروح، بينهم    ) 1010(ناث وأستاذ جامعي، وأصابت      من اإل  10 في عمليات اغتيال و    14و

 30 منزال إلى ثكنات عـسكرية، ودمـرت         25 مواطنا، وحولت    220 من اإلناث، بينما اعتقلت      60األطفال و 
 دونمـا   70 شجرة زيتون، وصـادرت      65 منزال آخر، واقتلعت     120منزالً بشكل كامل، وألحقت الضرر ب       

  .بناء جدار الضم والتوسعلتوسيع المستوطنات و
  8/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
   من الفلسطينيين يدعمون حزب اهللا97: استطالع .31

افاد استطالع للرأي نشرت نتائجه امس االثنين ان غالبية ساحقة من فلسطينيي الضفة القطاع              :  اف ب  ،رام اهللا 
ذي اجراه معهد الشرق االدني االستـشاري       واظهر االستطالع ال   .تدعم حزب اهللا في النزاع الدائر مع اسرائيل       

من االشخاص الذين اسـتطلعت     % 97الذي يتخذ من رام اهللا مقرا له ان ما ال يقل عن             ) نير ايست كونسالتينغ  (
من % 95(وبقي مستوي الدعم مرتفعا جدا       .ابدوا معارضتهم للحزب  % 3آراؤهم يدعمون حزب اهللا في مقابل       

من جهة اخـري،     .ي في صفوف االقلية المسيحية في االراضي الفلسطينية       حت) من المعارضين % 5المؤيدين و 
من الفلسطينيين ان الجنديين االسرائيليين اللذين خطفهما حزب اهللا يجب اال يفرج عنهمـا بـدون                % 93اعتبر  

من االشـخاص الـذين اسـتطلعت آراؤهـم ان     % 6واعتبر  .شروط حتي لو كان ذلك يعني اطالة امد النزاع       
عن اعتقادهم بأنه يجب االفراج عنهما بدون شروط      % 1 يجب اال يفرج عنهما علي االطالق فيما عبر          الجنديين

 شخصا في الضفة    713واجري االستطالع علي عينة تمثيلية من        .من اجل وقف الهجوم االسرائيلي علي لبنان      
  %.3.6الغربية وقطاع غزة مع هامش خطأ يبلغ 

  8/8/2006القدس العربي  
   

  في الربع الثاني من العام الجاري% 82ر6تراجع معدل البطالة الى : االحصاء .32
اظهر مسح نفذه الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ووزعت نتائجه، أمس، تراجعا في معدل البطالة              : البيرة

في الربع االول، فـي     % 13ر1في الربع الثاني من العام الجاري، من        % 82ر6في االراضي الفلسطينية الى     
وقـال جهـاز     %).02ر2 (0002عما كان عليه في الربع الثالث من العام         % 8ر4 ما زال مرتفعا بنسبة      حين

االحصاء في بيان ان نسبة األفراد الذين لم يعملوا لكنهم بحثوا عن عمل في األراضي الفلسطينية تراجع الـى                   
 فقط في الربع الثالث من      %01في الربع األول، في حين كانت نسبتهم        % 52ر3في الربع الثاني من     % 22ر9

  .2000العام 
  8/8/2006األيام الفلسطينية 

  
  إجراءات تعسفية اسرائيلية غير مسبوقة ضد المعتقلين الفلسطينيين  .33
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كشف عدد من المعتقلين في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية في اتصاالت هاتفيـة مـع              :  جمال جمال  ،القدس
. رائيلية تشهد حركة تنقالت وإجراءات سرية وتعسفية غير مسبوقة        أمس ان السجون والمعتقالت اإلس     الدستور

ع الذي فضل عدم ذكر اسمه توخياً للحيطة من العقوبـات اإلسـرائيلية ان إدارة الـسجون                 . وقال المعتقل ن  
. والمعتقالت اإلسرائيلية تقوم بحمالت تنقالت وتجميع وفرز ونوع من التحقيق مع عدد من األسرى والمعتقلين              

ولفـت   .ف ان األسرى والمعتقلين وخاصة المرضى هم اكثر الذين يعانون من هذه االجراءات التعسفية             واضا
إلى سجن النقـب الـصحراوي دون        الى ان مصلحة السجون االسرائيلية قررت نقل كافة معتقلي سجن مجدو          

  . ابداء االسباب
حزب اهللا والتي يسقط بعضها قـرب       واكد االسرى أن السبب الحقيقي لنقلهم هو الخشية من وصول صواريخ            

منطقة السجن، اضافة لمعلوماتْ تسربت إلى داخل السجن بوجود عالقة للنقل بحملة افراجات ضـمن صـفقة                 
وأضحوا ان هناك خشية امنية مرتبطة بامكانية هربهم فـي          . تبادل مع الجندي االسرائيلي االسير جلعاد شاليت      

  .تهحال وقوع القصف قريبا من السجن او اصاب
  8/8/2006الدستور 

 
  من صواريخ حزب اهللا% 40العرب في إسرائيل تلقوا  .34

 مواطنا  15أسفر قصف صواريخ حزب اهللا باتجاه اسرائيل منذ بداية الحرب، عن مقتل             :  نظير مجلي  ،تل ابيب 
دل  مواطنا اسرائيليا قتلوا في بلدات الشمال االسرائيلي، أي مـا يعـا            36 من مجموع    48عربيا من فلسطينيي    

  .من مجموع القتلى% 40
  8/8/2006الشرق األوسط 

  
  اآلالف في مظاهرة الحركة اإلسالمية في طيبة المثلث ضد العدوان اإلسرائيلي .35

شارك ما يقارب الخمسة آالف من أبناء وأنصار ومؤيدي الحركة اإلسالمية ومن             :الناصرة من زهير اندراوس   
دينة الطيبة في المثلث والتي دعت إليها الحركـة لالحتجـاج   الوسط العربي، أمس، في المظاهرة الحاشدة في م      
  .علي العدوان اإلسرائيلي علي لبنان وعلي فلسطين

وقد رفع المتظاهرون الرايات الخضراء، واليافطات المنددة بالحرب علي الشعبين اللبناني والفلسطيني، يتقدمهم             
القري والمدن اللبنانية التي تتعرض لالعتـداءات       العشرات من األطفال الذين حملوا يافطات كتب عليها أسماء          

والقصف اإلسرائيلي، وبالمقابل يافطات أخري للقري والمدن الفلسطينية التي تتعرض هي االخـري للعـدوان               
وفي مقدمة المظاهرة    ).ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا      (اإلسرائيلي، فيما رفع البعض اآلخر من األطفال رايات         

كة اإلسالمية، وعلي رأسهم الشيخ إبراهيم صرصور رئيس الحركـة اإلسـالمية وعـضو              اصطف قادة الحر  
الكنيست، والشيخ عباس زكور عضو الكنيست، والمحامي عبد المالك دهامشة عضو الكنيست الـسابق عـن                

  .الحركة اإلسالمية
  8/8/2006القدس العربي  

 
  سرائيليمسيرة سالم للقيادات الدينية في القدس تندد بالعدوان اإل .36

شارك العشرات من القيادات الدينية االسالمية والمسيحية في القدس المحتلة وأكناف بيـت المقـدس،              : تل أبيب 
أمس، في مسيرة تضامنية مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، نددوا خاللهـا بالعـدوان والجـرائم االسـرائيلية                 

المسيرة من ساحة كنيسة القيامة تتقدمها القيـادات        وانطلقت  . المتواصلة في لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية      
عطا حنا، والشيخ رائد صالح، والشيخ نمـر نمـر،          .عكرمة صبري، رئيس والمطران د    .الدينية منها الشيخ د   
ورفض الشيخ صبري العدوان االسرائيلي وطالب القادة العرب بالتوحـد للوقـوف أمـام             .والكاتب محمد نفاع  
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. لسطين ولبنان، ودعا الى اعتماد تبادل األسرى لحل القضايا المطروحة على الساحة           التحديات والسعي النقاذ ف   
باسم المجتمعين هنا من القيادات المسيحية واالسالمية وبني معروف نعلنهـا رسـالة             : وقال الشيخ رائد صالح   

فـضين للهيمنـة    سالم كريم، ندعو من خاللها العالم الى سالم االحرار، الى سالم الصامدين، الى سـالم الرا               
  . األميركية واالجتياح االسرائيلي

  8/8/2006الشرق األوسط 
 

  نازحون لبنانيون في ضيافة مخيمات الالجئين: تحقيق .37
وقف على باب مدرسة األنروا في مخيم البص لالجئين الفلسطينيين في صور بجنوب لبنان              :  ياسر علي  ،صيدا

هجرين، يكلم هذا ويخاطب ذلك، حتى وصل إلى أبي خالد          وعال صوته محتجاً ومعترضاً على إدارة توزيع الم       
اقترب منه مراسل إسالم أون الين ليرى عالم يعتـرض           .المسؤول الرئيسي عن استقبال النازحين في المخيم      

ليس من  : هذا النازح، فإذا به ليس نازحاً جنوبياً؛ بل فلسطيني من سكان المخيم يخاطب المسؤول أبا خالد قائال                
وبعد قليل من االنتباه، اتضح أنه الجئ فلسطيني يريد استضافة أكثر من عائلة لبنانية              !! ستأثروا بهم حقكم أن ت  

فقد استضاف الحاج أبو عماد عائلة وأسكنها في منزله، لكنه يريد أكثـر مـن                .في بيته مثل بعض الفلسطينيين    
ع ألقل من ربع النـازحين، بعـض        المدرسة تتس . عائلة، في مخيم البص لالجئين الفلسطينيين في منطقة صور        

هذا هو حال الفلسطينيين     !.أهل المخيم أسكن في بيته أربع عائالت، فلماذا لم يحصل هو إال على عائلة واحدة؟              
ففي مخـيم    .في مختلف المخيمات بجنوب لبنان، يشعرون أنها معركتهم، وأن عليهم واجباً ال بد أن يقوموا به               

النازحين عند منتصف الليل، فسارع مؤذّنو المساجد بتوجيه نـداء عاجـل            عين الحلوة، جاءت مجموعات من      
، فإذا بأزقة المخيم تعج بالناس بعد منتـصف الليـل           "المطلوب فرشات وأغطية للضيوف الجدد    : "ألهل المخيم 

ل وفاضت بالفرشات فتم تحوي    حاملين فرشاٍت وأغطية وحوائج منزلية، فامتألت المدرسة التي تؤويهم بالمخيم،         
  .كمية كبيرة منها إلى بلدية مدينة صيدا التي يتبع لها المخيم

  خطة طوارئ
ومنذ اليوم األول شكلت لجان المساجد والفصائل الفلسطينية بالمخيمات لجان طوارئ، وأعدت خطة الطـوارئ               

 النـازحين،   وبدال من المبادرات الفردية، تعاون أهل المخيم لشراء األدوات والحاجيات التي تنقص           . وبدأ العمل 
وقدمت لجان   .وبدل جهود الطبخ المنزلية، تم إعداد مطابخ سريعة عامة، ثم تم تزويد النازحين بأدوات مطبخية              

الطوارئ أنواعا عديدة من المساعدات منها الطرود الغذائية والوجبات الغذائية الساخنة، ومواد تنظيف، وفرش              
ن إمدادات الوقود ومياه الشرب والخدمة، وطفايات الحريـق         كما شملت الخدمات الرعاية الطبية وتأمي      .وأغطية

وخدمات النظافة وتأهيل المالجئ وفرق صيانة للغرف والمدارس والمالجئ، وغيرها من الخـدمات بجانـب               
وقال أبو أحمد فضل؛ مسؤول حركة حماس فـي الجنـوب            .حمالت للتبرع بالمال والفراش والدم للمستشفيات     

الخير موجود في هذا الشعب الوفي الصامد       : جان تقديم المساعدات في مخيم عين الحلوة      اللبناني، والذي يرأس ل   
وأشار إلى أن حماس قـدمت منـذ بدايـة العـدوان             .الداعم للمقاومة، والحريص على عيش النازحين بكرامة      

ت  عائلـة، بمختلـف التقـديما      5711 من الشهر نفسه، خدمات لنحو       30يوليو حتى   /  تموز 12الصهيوني في   
  .والخدمات

  مخيم البص
مظاهر التضامن في مخيم البص لالجئين في صور ال تختلف عنها بأي حال، حيث تنادى شباب مجمع حمـزة               
اإلسالمي الذي يضم مسجداً ومستوصفاً ومختبراً طبياً وعدداً من روضات األطفال، وشكلوا لجانـاً اجتماعيـة                

وبدأت اللجان بتعويض ما ترتّب على غياب خدمات وكالة غوث           .تتابع إيواء النازحين اللبنانيين إلى المخيمات     
الالجئين الفلسطينيين، فنظفوا المخيم من النفايات ورشوا المبيدات، وحرصوا على تزويد كل منزل بمائتي لتر               

وقامت اللجان بتوزيع النازحين على المدارس التي لم تتسع لهم، فتم توزيعهم علـى البيـوت،                 .من الماء يوميا  
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ويد كل العائالت النازحة بالماء والطرود الغذائية، وتأمين فرق النظافـة الدائمـة إلزالـة النفايـات ورش              وتز
المبيدات وتأهيل المالجئ وتأمين طفايات للحريق، وصوال لتشكيل فرق للحالقين مرت على أطفال النـازحين               

ء تابعون لـه بزيـارة النـازحين فـي          لم يكتف المستوصف بفتح أبوابه على مدار الساعة بل قام أطبا           .مجاناً
كما نظم المستوصف حملة تبرع بالدم لصالح        .أماكنهم، وبتوزيع بطاقات عليهم للعالج المجاني في المستوصف       

المستشفى الحكومي المقام في المخيم، حيث يتم التعاون بين هـؤالء الناشـطين وإدارة المستـشفى باسـتقبال                  
  .الجرحى والشهداء

ي المستشفى بأن شباب مخيم البص هم من قام بشكل أساسي بعملية دفن الشهداء الموجودين            وصرح أحد مسؤول  
وبسبب نقص الخبز، شكل شباب المسجد فريقاً ليعمل في الفرن الرئيسي في منطقة صور بعـد                 .في المستشفى 

اء الخبز من   فرار عماله، وعندما اعتذر صاحب الفرن بعد أسبوع بسبب خوفه من استهداف الفرن، قاموا بشر              
  .السوق وتوزيعه مجاناً على النازحين

ولمواجهة نقص الدواء قاموا بتأمين كميات من الدواء للصيدليات بشرط أن ال يتربح صاحب الصيدلية من هذه 
األدوية التي يقومون بإحضارها، وأمنوا المحروقات لصاحب مولد الكهرباء الرئيسي في المخيم، ليشغّله يومياً 

نت إن هذا النموذج التضامني بمخيم البص .ويقول مراسل إسالم أون الين .ين حاجات الناسمن أجل تأم
  .يتشابه تماما مع نظيره في مخيمات المية والبداوي ونهر البارد

  وفاء الالجئين
وفي الوقت الذي يشير فيه البعض إلى حسابات انتخابية تقفال وراء تسابق األحزاب اللبنانية بـالجنوب لخدمـة              

نازحين، إال أن تسابق الفلسطينيين لهذه الخدمة له أسباب كثيرة أهمها الوفاء للوطن الذي استقبلهم منذ النكبة،                 ال
وإيمانهم بأن المقاومة هي الطريق السترداد الحقوق، وبأن مصير المقاومـة فـي لبنـان مـرتبط بمـصيرها                

يقتصر على مدارس المخيمات؛ بـل امتـد        ورغم هذه الحسابات، فإن النشاط اإلغاثي الفلسطيني لم          .بفلسطين
ليشمل مدينة صيدا ومدارسها، وهذا ما يحدث بفضل التنسيق مع الجهات المعنية في األمر وعلى رأسها حزب                 

  .اهللا وبلدية صيدا
  2/8/2006إسالم أون الين 

  
  زيادة االضطراب وصفة لاألمميمشروع القرار : االسد ألنان .38

قالت الوكالة العربية السورية لالنباء ان االسد أبلغ كوفي انان االمين العام             : وكاالت االنباء  -دمشق ، بيروت    
لالمم المتحدة هاتفيا امس االول ان أي قرار سيتخذ بمعزل عن االجماع اللبناني سيؤدي الـى تعقيـد االمـور                    

 ، سوريا متحيزا  واتصل انان باالسد لمناقشة مشروع القرار االمريكي الفرنسي الذي تعتبره         . وزيادة االضطراب 
هناك سعيا من بعض القوى لتحقيق مكاسب سياسية السرائيل لم تستطع ان تنجزهـا بـالحرب                "وقال االسد ان    

من ناحية ثانية ، التقى االسد أمس وفد الحركة الشعبية المصري الذي وصل              .وان هذا السعي لن يكلل بالنجاح     
وقالت وكالة  .  بالتصعيد االسرائيلي في الشرق األوسط     إلى دمشق امس االول تعبيرا عن التضامن معها وتنديدا        

شرحا مطوال للتطورات السياسية الراهنة وأبعاد العدوان االسرائيلي علـى      "إن األسد قدم    " سانا"األنباء السورية   
  ".لبنان والمخططات التي تتهدد األمة العربية في وجودها وهويتها

  8/8/2006الدستور 
  

  فة الستمرار الحربمشروع القرار وص: المعلم .39
قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد اجتماعه في مقر وزارة الخارجية مع نظيـره اللبنـاني فـوزي                   

 أنوتـابع   .  هو وصفة الستمرار الحرب واستمرار القتال      ، لم يعدل مشروع القرار كما يطلب لبنان       إذا: صلوخ
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 المـشروع اسـتهدف     أن ال احد يأمل بحدوثها، معتبرا        اضطرابات داخلية في لبنان    إلىهذا المشروع قد يقود     
  . اسرائيل انتصارات سياسية على حساب حقوق لبنان من اجل التغطية على هزيمتها العسكريةإعطاء

  8/8/2006الشرق األوسط 
  

   المتوترة في المنطقةاألوضاعالشرع والمبعوث الصيني يبحثان  .40
 الشرق إلىية فاروق الشرع والمبعوث الصيني الخاص بحث نائب رئيس الجمهورية السور: دمشق ـ اف ب 

 الـسورية   األنبـاء  المتوترة في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالـة          األوضاع االثنين   أمس سون بيجان    األوسط
 األمـن  تضطلع به الصين كعضو دائم في مجلس         أن الدور الذي يمكن     أهمية ى الشرع عل   وأكد .الرسمية سانا 

ـ        ى عل إرادتهاالدولي وعدم السماح لبعض القوي بفرض         الـشرق   ى المجلس خدمة لسياساتها في الهيمنـة عل
من جهته شدد المبعوث الصيني علي دعم بالده للقـضايا          .  حساب مصالح دول وشعوب المنطقة     ى عل األوسط

   .األوسطفي الشرق  السالم الشامل والعادل وحده الكفيل بتحقيق االستقرار أن ىالعربية العادلة وعل
  8/8/2006القدس العربي  

  
  الدويك ويطالب باإلفراج الفوري عنه . البرلمان السوري يدين جريمة اختطاف د .41

عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي من قبـل        . دان مجلس الشعب السوري اليوم، جريمة اختطاف د       : دمشق
إن اختطاف الدويك   : وقال بيان أصدره المجلس اليوم     .قوات االحتالل اإلسرائيلي وطالب باإلفراج الفوري عنه      

واستنكر  .يأتي في إطار سياسة القرصنة وإرهاب الدولة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب العربي الفلسطيني             
البيان األعمال الالإنسانية اإلسرائيلية المنافية للقانون الدولي وحقوق اإلنسان والمخالفة لألعراف الدولية التـي              

وطالب باإلفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي وجميع المعتقلين          . بحقّ الشعوب في تقرير مصيرها     تقر
وناشد المجلس المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حـد للعـدوان اإلسـرائيلي              .والمختطفين الفلسطينيين 

  . المستمر على الشعب العربي في فلسطين ولبنان والجوالن السوري
  7/8/2006وفا -ألنباء الفلسطينيةوكالة ا

  
  تباطؤ األمم المتحدة في المطالبة بوقف إطالق النار زاد من تدهور الوضع: مبارك .42

انـه  : الرئيس المصري حسني مبـارك أمـس      قول  :  نقالً عن رويترز   8/8/2006لخليج اإلماراتية   جاء في ا  
ين العام للحـزب الـوطني صـفوت        ونسب األم  .يعارض المقاطعة، وأنه لن يدفع إلرسال قوات خارج مصر        

المقاطعات لها آثار سلبية على االقتصاد ألي دولة، وال توجد مقاطعات من جانـب              : الشريف الى مبارك القول   
ان جيش مصر قوي    : وتابع. واحد بل ستقابل بمقاطعات من الجانب اآلخر، مما يؤثر في االقتصاد واالستثمار           

  . ستفز الى أي عمليات عسكرية خارج أراضيهاللدفاع عن أرضنا وترابنا وإن مصر لن ت
د الرئيس المصري، حسني مبارك، أن تباطؤ األمم المتحدة في عـدم            يأك ت 8/8/2006 الشرق األوسط وأوردت  

 الرئيس المـصري    وأكد. اتخاذ قرار بوقف إطالق النار في لبنان زاد من تدهور الوضع ومزيد من العدوان،               
ى والدول دائمة العضوية في مجلس األمن لوقف إطالق النار الفـوري غيـر              مواصلة الجهود مع الدول الكبر    

وأكد األمين العام للحزب الوطني، صفوت الشريف تأييد مصر للنقاط السبع التي طرحهـا رئـيس                . المشروط
هناك جهد من بعض القيادات العربية التي تـؤمن بأهميـة التماسـك              وأكد أن    الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة،   

وعن الوضع الفلسطيني، قـال مبـارك إن هنـاك       . الشرق األوسط الجديد   مشروعلعربي الذي يحقق مواجهة     ا
جهودا تبذل بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتوصل إلى احتواء الموقف المتأزم وأن ما يجـري                 

 الفلـسطيني والمـدنيين     على األرض أعمال غير متكافئة ويجب أن يتوقف االعتداء اإلسرائيلي على الـشعب            
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العزل، وأشار إلى أن هناك مجموعة عمل مصرية في غزة تبذل جهداً كبيراً مع كافة الفـصائل الفلـسطينية،                   
  .الحتواء هذا الموقف ووقف العدوان على قطاع غزة

 
  تهاجم مشروع القرار وتعتبر وجود قوات الناتو في لبنان تهديد للمنطقة: إيران .43

عتبر وزير الخارجية اإليراني منوتشهر متقي خالل ندوة عقدت في طهـران بعنـوان              ا:  لينة بالغي  ،طهران
االعتداءات الصهيونية ونتائجها اإلقليمية والدولية أن مشروع القرار الفرنسي األمريكي بمثابة عدوان سياسـي              

 إلـى أن      مـشيرا  ،ضد لبنان بعد فشل العدوان اإلسرائيلي العسكري، ووصف متقي مشروع القرار بالمنحـاز            
التدخل األمريكي في اقتراح القرار جعله لصالح طرف واحد وبات يشبه عملية سياسية أخرى ضد لبنان بعـد                  

 أن إيران تدعم الموقـف الـذي         وأعلن .العملية العسكرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني         
ف االعتداءات الصهيونية ضد لبنان بشكل عـادل        بوق"وأضاف أن إيران تطالب     . تجمع عليه كل القوى اللبنانية    

من جانبه، اعتبر مستشار المرشـد اإليرانـي         و .مطالبا بمحاكمة هذا الكيان لدى محكمة جرائم الحرب الدولية        
وأكـد  . محاولة لتطبيق مشروع الشرق األوسـط الجديـد       "علي والياتي أن مشروع القرار الفرنسي األمريكي        

حسين الهام أن إيران ملتزمة بالبيان الصادر عن قمة مكة لدول منظمـة مـؤتمر               الناطق باسم الحكومة غالم     
وذلـك  ،  العالم اإلسالمي الذي شدد على أن أي هجوم على إحدى الدول اإلسالمية يعتبر اعتداء على كل الدول                

ل فـي   في معرض تعليقه على كالم وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أعلن عن استعداد بالده للـدخو                
وأكد أن إيران تعتبر تواجد قوات  الناتو على الحدود اللبنانية تهديدا             .الحرب إذا تعرضت ألي اعتداء إسرائيلي     

  . لكل المنطقة وتعتقد بعدم وجوب حصول هذا األمر
  8/8/2006الوطن السعودية 

  
   األمريكي-أوغلي يدعم الموقف اللبناني تجاه مشروع القرار الفرنسي  .44
أعرب األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلي دعمه للموقـف             : لحربي نجالء ا  ،جدة

حظيـت  الرسمي اللبناني تجاه مشروع القرار الفرنسي األمريكي، وأكد ضرورة التمسك بالخطة السباعية التي              
لي أن يقوم بواجباتـه     وطالب أوغلي مجلس األمن الدو     .بدعم من الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي       

حيال لبنان وإصدار قرار بوقف فوري إلطالق النار ووقف العدوان اإلسرائيلي على لبنان وانـسحاب كامـل                 
القوات اإلسرائيلية من األراضي اللبنانية إلى ما وراء الخط األزرق واالنسحاب من مـزارع شـبعا وتبـادل                  

وشدد أوغلـي علـى ضـرورة إدخـال          .راضي اللبنانية األسرى وبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل األ       
  .التعديالت التي اقترحتها الحكومة اللبنانية على مسودة مشروع القرار الدولي 

  8/8/2006الوطن السعودية 
  

  القطري ليفني تتصل بنظيرها  .45
بـر آل    وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بـن ج          أنذكرت وكالة األنباء القطرية     : ا ش ا، ا ف ب     

ثاني تلقى، أمس، اتصاال هاتفيا من نظيرته اإلسرائيلية تسيبي ليفني، بحثا خاللـه آخـر التطـورات اللبنانيـة             
 نيويـورك بهـدف تغييـر       إلى وفد الجامعة العربية الذي توجه       أنوقال الشيخ حمد لقناة الجزيرة      . اإلسرائيلية

  كانت هناك رسـائل    إذا إال واألوروبي األميركيين  مشروع القرار حول لبنان لن يلقى آذانا صاغية لدى الجانب         
.  هناك كيال بمكيالين في القرارات الدولية      :أنمعتبرا  . واضحة من الدول العربية المحورية بأن هذا هو الموقف        

 .  تجهز على المقاومة اللبنانيةأنها أساستركوا اسرائيل تكمل على 
  8/8/2006السفير 
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  ك من مجموعة الصداقة مع إسرائيل  استقالة غالبية النواب األترا .46
ارتفع عدد النواب األتراك الذين استقالوا من المجموعة البرلمانية للصداقة التركية اإلسـرائيلية             : ا ف ب، ا ب    

 احتجاجا على العمليات العسكرية التي تشنها إسـرائيل         284 عضوا من أصل     217منذ حزيران الماضي، إلى     
 من المستقيلين ينتمون إلى حزب العدالة       124وأوضحت مصادر برلمانية أن      .في األراضي الفلسطينية ولبنان   

يواصـلون العمـل فـي      ) بينهم ستة مـن المـسؤولين     ( الباقون   67والتنمية الحاكم، فيما ال يزال األعضاء ال      
النواب إن  :وقال  . وتوقّع رئيس المجموعة فاهيت كيريسكي ارتفاع عدد المستقيلين في األيام المقبلة          . المجموعة

لكنه أشـار إلـى أنهـم قـد     . التي يواجهونها) ضد إسرائيل(يتصرفون وفق ما يتماشى مع ردود الفعل القوية        
  . يرجعون عن قراراتهم فور انتهاء أعمال العنف في لبنان

  8/8/2006السفير 
  

   الداخلة إلى تونس  الفلسطينيةال جمارك على البضائع  .47
راراً بإعفاء المنتجات الفلسطينية من رسوم الجمارك المفروضة علـى           أعلنت تونس أمس أنها اتخذت ق      :ا.ب.د

وأفاد بيان للمندوبية الدائمة لجمهورية تونس لدى جامعة الدول العربية          . البضائع التي تدخل األراضي التونسية    
القاضـي   و 2006مـارس   /بأن الجمهورية التونسية قامت بتنفيذ قرار القمة العربية بالخرطوم المنعقدة في آذار           

قدم الدعم الخاص للمنتجات الفلسطينية المـشاركة فـي المعـارض            وأعلنت أنها ست   .بدعم االقتصاد الفلسطيني  
وأشار إلى أنه سيتم تخفيض مبلغ مشاركة الجناح الفلسطيني في هذه المعـارض             . التجارية التي تقام في تونس    

 المشاركة في معرض تونس     23ـلفلسطينية ال  في المائة وتحمل نفقات سفر وإقامة كافة المؤسسات ا         50بنسبة  
 .2007فبراير /الدولي للصناعات الجلدية الذي يقام في شباط

  8/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  شكوى مصرية لالتحاد البرلماني الدولي ضد اعتقال الدويك   .48
سـمية  تقدم رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور أمـس بـشكوى ر             :الخليج، وكاالت  -القاهرة  

. لالتحاد البرلماني الدولي دان فيها اعتقال إسرائيل لنظيره رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الـدويك              
الذي تم من دون أي سند قانوني يمثل انتهاكا صارخا لكافـة            ” اإلسرائيلي“هذا التصرف   “وقال في الشكوى إن     

وطالب بـإدراج هـذه     . ” حقوق اإلنسان للبرلمانيين   المواثيق واألعراف الدولية ولمبادئ ومقاصد االتحاد ولجنة      
كما دعا إلى اإلفراج    . الشكوى بصورة عاجلة على جدول أعمال لجنة حقوق االنسان للبرلمانيين التابعة لالتحاد           

الفوري عن الدويك وكل أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين موضحا أن هؤالء تم انتخابهم بطريقة               
  .قبل الشعب الفلسطينيديمقراطية من 

  8/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  السماح لمئات اللبنانيين بالدخول لالردن دون اي وثائق سفر : الخطيب .49
 اللبنانـي بالوكاله في عمان غسان الخطيب، أن االردن وافـق           باألعمالأعلن القائم   :  نيفين عبد الهادي   ،عمان

ون أي وثائق سفر ، مكتفيا ببيان القيد الذي يحمله اللبنانيون، أو            على السماح بدخول مئات اللبنانيين ألراضيه د      
  .الهوية الشخصية

  8/8/2006الدستور 
  

   واجهة سوريةىحتماالت الحرب اإلقليمية عل شاملة الئخطة طوار: األردن .50
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 داخلية في أدراج الحكومة األردنية ألغراض احتمـاالت نـشوب           ئوجود خطة طوار  :  بسام البدارين  -عمان
 اقليمي في المنطقة تمتد ألكثر من عام خطوة سياسـية تتعامـل استـشعارا مـع دائـرة                   ى مستو ى عل حرب

ي شيء آخـر    أاالحتماالت المتسعة في المنطقة، وتنسجم مع واقع الموقف األردني المتحمس النقاذ الذات قبل              
د مثل هـذا االسـتعداد      ووجو . الخالقة التي يتحدث عنها األمريكيون في أوصال المنطقة        ىذا ما دبت الفوض   إ

 ، لبنان ال زالت تتوقـع األسـوا       ىن كانت تتحرك باتجاه وقف اطالق النار عل       إن عمان و  أالفني والتقني يعني    
ن المشهد اللبنـاني المقـاوم زرع أفكـار         أواألهم   .فالمشهد العسكري األخير خنق أصوات السالم داخل البالد       

مخططات ترويج ثقافة السالم ونبذ ثقافة المقاومة، فحزب اهللا         جديدة في وجدان األردنيين وأحبط كل مشاريع و       
ـ     إن مقاومتها قد تأتي بنتائج و     أن ايذاء اسرائيل ممكن و    أقدم عمليا بروفة تقول ضمنيا ب       ىن ثمة قدرة عربية عل

ن صانع القرار األردني لم يعد يشتري البضائع التي يعرضها األمريكي حـول الـشرق               فإومن هنا    .هزيمتها
 الخالقة، ونخبة العاصمة األردنية لم تعد تخفي رأيها العلني حول عدم وجـود              ىو حول الفوض  أط الجديد   األوس

أوضاع مدرسة السالم في األردن سيئة للغاية هذه األيام واالحتماالت          . سيناريو أمريكي قابل للنجاح في المنطقة     
ة للنقاش ومن خطب ضد السالم وانتقد االعتدال        األسوأ واردة والتفاعل مع لبنان واللبنانيين مسألة لم تعد خاضع         

ن االسترسال في الكالم عن االصالح والديمقراطية لم يعد مالئما فـي    أيجد اآلن اوراقاً رابحة بين يديه واألهم        
  .الظرفين المكاني والزمني

  8/8/2006القدس العربي 
  

  بوش يدعو مجددا إلى حل جذور المشكلة بين لبنان وإسرائيل .51
رأى الرئيس األميركي في تصريحات صحافية أدلى بها في كروفورد عقب تـشاوره             : منير الماوري ،  واشنطن

 أنه يجب مواجهة جذور المشكلة       مع وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس بشأن العمليات القتالية الجارية في لبنان          
حل النزاع ووقف إطالق    وأن مشروعي قرار مجلس األمن الدولي المطروحين للنقاش يكفالن المضي قدما في             

أعرب الرئيس األميركي عن تفهمه لالعتراضات على مشروع القرار الفرنسي االميركي           و. النار بصورة دائمة  
 اتفهـم ان    :واضـاف . حول لبنان، لكنه شدد على ضرورة التوصل الى تبني القرار في اسرع وقـت ممكـن               

الـذي وزع وآخـر     (رار، لكن النية وراء القـرارين       لن يوافقا على جميع اوجه الق     ) اسرائيل ولبنان (الفريقين  
ومن جانبها قالت رايـس إنهـا هاتفـت رئـيس وزراء        . هو تعزيز الحكومة اللبنانية   ) سيصاغ في وقت الحق   

إسرائيل إيهود أولمرت ورئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة إضافة إلى األمين العام لمنظمة األمم المتحـدة                
 إن األمر سوف يستغرق وقتا لالستماع الى منابع قلق كافة األطـراف كـي يـتمكن                 كوفي أنان وقالت رايس   

ورفضت رايس الخوض في التفاصيل حول االعتراضات المختلفة على مشروع          . المجتمع الدولي من مخاطبتها   
يركية الى  ومن المقرر ان تتوجه وزيرة الخارجية االم      . القرار، اال انها قالت ان الخالفات ليست كبيرة كما تبدو         

  مقر االمم المتحدة في نيويورك لبحث مشروع القرار الفرنسي ـ االميركي بشان االزمة في لبنان
  8/8/2006الشرق األوسط 

  
  إف بي آي يؤسس وحدة خاصة لمالحقة أنصار حزب اهللا في أميركا وخارجها .52

أسس ) إف بي آي  (ألميركية  كشف مسؤولون أميركيون أن مكتب المباحث الفيدرالية ا       : منير الماوري ،  واشنطن
وحدة خاصة لمالحقة أنصار حزب اهللا اللبناني داخل األراضي األميركية، كما أرسل المكتب عمالء إلى لبنان                

ويشتكي بعـض أبنـاء     . وبلدان أخرى في الشرق األوسط لتوسيع مصادر المعلومات عن حزب اهللا وأنشطته           
دائرة الشك ومن تصاعد الرقابة علـى تحـويالتهم الماليـة           الجالية اللبنانية في والية ميشغن من وضعهم في         

: وقال المحامي موريس هيرسكوفيتش الذي يترافع عن أحد المتهمين العرب في ديترويـت            . ألقاربهم في لبنان  
  .إن أي شخص يحول أمواال إلى لبنان تشك السلطات فيه فورا بأنه يحول أمواال لحزب اهللا
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  8/8/2006الشرق األوسط 
  

  ، والجيش الفرنسي مستعدبحث التعديالت على مشروع القرار: ألمنمجلس ا .53
 جلسة مناقشات عامة حول النزاع في لبنـان          يعقد  مجلس االمن الدولي    أن 8/8/2006لشرق األوسط   جاء في ا  

كانت واشنطن وباريس تأمالن في طرح المسودة رسميا فـي مطلـع             حيث    ،اليوم بحضور عدة وزراء عرب    
وقال دو ال سابليير     .عليها امس، اال ان عدم وضوح تصور للقرار الجديد، اجل المناقشات          االسبوع والتصويت   

مجلس علينا ان نضع في االعتبار مشاغل كل     البعد جلسة اول من امس االحد للدول الخمس دائمة العضوية في            
ال للبنـان بعـد ان       روسيا ان هناك حاجة لجعل القرار اكثر قبـو         وقالت  . واحد مع االبقاء على منطقية النص     

وقال فيتالي تشوركين   . تقدمت قطر وهي الدولة العربية الوحيدة في مجلس االمن حاليا وبيروت بعدة تعديالت            
والعقبـة  . شاغلنا هو ان الحكومة اللبنانية ال تبدو سعيدة بمسودة القرار         : المندوب الروسي لدى المنظمة الدولي    

وال يطالب القرار بانسحابهم على ان يترك       . لي في جنوب لبنان    جندي اسرائي  10000الرئيسية هي وجود نحو     
وقدم نهاد حمود المـسؤول     . االمر لقرار الحق يفوض قوة دولية بمهمة في جنوب لبنان ويضع شروطا للسالم            

 النص  أن، وأبلغ رويترز    األمن المتحدة مقترحات بيروت لمجلس      األممفي وزارة الخارجية اللبناني وممثلها في       
  . ي غير قابل للتطبيقالحال

باريس تريد التجاوب   أن  مصادر فرنسية رسمية     عن ميشال أبو نجم في باريس قول         8/8/2006السفير  نقلت  
 مجلس األمـن الـدولي   إلىمع المطالب التي رفعها لبنان لتعديل مشروع القرار األميركي ـ الفرنسي المقدم  

، غير أن هذه المصادر رأت أنه سيكون من الصعب حصول           وأنها مستعدة لتكون المدافع عن المطالب اللبنانية      
 المصادر الفرنسية أن بـاريس      وأفادت. لبنان على تعديل مشروع القرار وفق ما يريد وبالعبارات التي يريدها          

تريد أن تحقق تقدما بالنسبة للنقطتين اللتين يتمسك بهما لبنان وهما المطالبة بانسحاب القوات اإلسرائيلية مـن                 
ضي اللبنانية التي احتلتها أخيرا واستخدام لغة مباشرة في الحديث عن مزارع شبعا لكن هـامش الليونـة                  األرا

أن االتـصاالت   وتفيد المصادر الفرنسية    . والمناورة مع الواليات المتحدة األميركية أي مع إسرائيل ليس كبيرا         
شروع القرار الفرنسي ـ األميركـي    لبنان تحفظه على مإعالن بعداألولى التي حصلت بين باريس وواشنطن 

   .لم تكن مشجعة كثيرا
وزير الخارجية االلماني فرانك فـالتر شـتاينماير اليـوم           نقالً عن الوكاالت قول      8/8/2006البيان  وأوردت  

و مـن المتوقـع     . الثالثاء ان مجلس االمن توصل فيما يبدو التفاق بشأن قرار يهدف النهاء الحرب في لبنان              
  . القرار االسبوع الحاليالتصويت على 

  
  رد بأسلحة غير تقليديةت س بأنها ديمونةمفاعل قصف تحذر من سرائيل إ: بريطانيا .54
كشف ديبلوماسي بريطاني في وزارة الخارجية في لندن النقاب أمـس االثنـين عـن أن                : حميد غريافي ،  لندن

 بطلبـات ملحـة مـن سـورية         تتوقع في أي لحظة استهداف صواريخ حزب اهللا عاصمتها تل أبيب          : إسرائيل
 في محاولة الستجالب رد فعل جوي إسرائيلي دراماتيكي على العاصمة بيروت يرفع حـدة الـصراع       ،وإيران

 في وقف إطالق النار قبـل بلـوغ القـوات           ، حسب اعتقاد السوريين واإليرانيين    ،العسكري إلى ذروته ويعجل   
 حقوق فرض شروط على مجلس       حزب اهللا   بين أيدي  سحب من ، مما يسبب ب   البرية العبرية حدود نهر الليطاني    

القيادة العبرية عدلت أولويات الئحة استهدافاتها للمناطق اللبنانية بحيـث           وكشف الديبلوماسي أن     .األمن الدولي 
بات البند المتعلق بضرب قيادات لبنانية في رأس هرم السلطة في بيروت في المرتبة الثالثة في هـذه الالئحـة            

تهداف مواقع وقواعد حزب اهللا والمنظمات الفلسطينية التابعة له ومـن ثـم اسـتهداف الجـسور                 بعد بندي اس  
ولـم تـستبعد تلـك       .والطرقات التي تربط منطقتي الجنوب والبقاع لعزلهما عن العالم وخصوصاً عن سورية           

وقالت إن أوامر   ،  ولىالمعلومات البريطانية أن يكون القصر الرئاسي اللبناني في منقطة بعبدا أحد األهداف األ            
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إلى عمالئها في لبنان بالتركيز علـى       ) الموساد(والخارجية  ) أمان(صدرت من االستخبارات العسكرية العبرية      
القادة السياسيين لحزب اهللا وحركة أمل ووزراء ونواب الحزب والحركة مكشوفي التحركات الذين لم ينزلـوا                

اهللا العلنيين البارزين أمثال العماد ميشال عـون وطـالل          بعض حلفاء حزب    ، باإلضافة إلى    تحت األرض بعد  
وذكرت المعلومات أن حكومة     .أرسالن وسليمان فرنجية وقادة الحزب القومي السوري وحزب البعث وسواهم         

ـ    إطالق صواريخ من حزب اهللا على عاصمة إسرائيل       تنتظر  ايهود أولمرت    دعم للخطـط الحربيـة     ، وذلـك ل
احتالل نصف لبنان الشرقي من الحدود الجنوبية إلى مرتفعـات          مرحلة النهائية منها    والتي تشكل ال  اإلسرائيلية  

وأماطت المعلومات البريطانية اللثام عن أن إسرائيل       ،  الهرمل في أقصى الشمال اللبناني المتاخم لحدود سورية       
عل ديمونة النووي   أبلغت قيادة حزب اهللا وسورية وإيران عبر أطراف عربية ودولية أنه في حال استهداف مفا              

أو أي مفاعالت أخرى في العمق اإلسرائيلي فإن الدولة العبرية سترد على ذلك بأسلحة غير تقليدية وستقصف                 
  .المفاعالت النووية اإليرانية

8/8/2006السياسة الكويتية   
  بلير يعد عباس باعادة اطالق مسيرة السالم في الشرق االوسط  .55

 البريطاني توني بلير للرئيس الفلسطيني محمود عباس امس عن رغبته            رئيس الوزراء  أعرب:  اف ب  -لندن  
واكد في اتصال هاتفي مع عباس انـه يريـد       .  في الشرق االوسط     األمدفي العمل من اجل احالل سالم طويل        

 . مسيرة السالم في الشرق االوسط نفحة حياة جديدةإعطاء
  8/8/2006الدستور 

  
  الشرقي العرب  يهاجم زعماء الرقص نائب بريطاني .56

قال النائب البريطاني جورج غاالوي ان رئيس وزراء بالده توني بلير كان  ::  يو بي آي،لندن ـ بسام علوني 
علي علم مسبق بخطط إسرائيل لضرب لبنان، وهاجم من أسماهم زعماء الـرقص الـشرقي العـرب بـسبب                 

لدرزي وليد جنبالط بإشعال فتنة بين بيـروت        تحميلهم حزب اهللا مسؤولية العدوان اإلسرائيلي، متهماً الزعيم ا        
وهاجم بشدة المبادرة األمريكية الجديدة في الشرق األوسط، وقال إن الشرق األوسـط الجديـد الـذي      .ودمشق

تريده إدارة بوش هو مجزرة قانا وخراب الفلوجة ودمار مخيم جباليا لالجئين في غزة، لكنـه شـدد علـي أن               
 يولد اآلن من بين صفوف المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان والتي سـتمحو              الشرق األوسط الحقيقي الجديد   

وعـن أسـباب     .هؤالء المجرمين، وستكون له تأثيرات مغايرة تماماً لما يضمره مهندسو التغيير لهذه المنطقة              
كومـة تريـد    امتناع الحكومة البريطانية عن المطالبة بوقف فوري إلطالق النار في لبنان، قال الحقيقة أن الح              

   .ذلك، غير أن بلير هو الذي يرفض
  8/8/2006القدس العربي  

  
   ضغوطاً يهودية بشأن لبنان  ون يقاومونالمحافظون البريطاني .57
قال أمين الخزانة السابق للمحافظين اللورد كالمس، وهو من أكبر المتبرعين بالمال للحـزب     : عمر حنين  ،لندن

 يعرب فيها عن التعاطف مع الموقف اللبناني تعتبـر بمثابـة خيانـة              المعارض، إن تصريحات وليام هيغ التي     
وفي الوقت نفسه، وجه المدير السياسي لجمعية أصدقاء إسـرائيل فـي            . إلسرائيل وتنم عن الجهل والخطورة    

إن إسرائيل تخوض حرباً من أجل بقائها،       : حزب المحافظين روبرت هالفتون رسالة مفتوحة إلى هيغ يقول فيها         
  .تحق التفهم بدالً من النقد، على حد زعمهوهي تس

  8/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  موسكو تثير مسألة انسحاب القوات االسرائيلية من جنوب لبنان .58
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 منصب نائب رئيس الحكومة، في      أيضاقال وزير الدفاع الروسي سيرغي ايفانوف الذي يشغل         : اف ب ،موسكو
. ألوانـه  لبنان سـابق     إلي قوات سالم روسية     إرسال الكالم عن    أن الروسية   األنباءتصريحات نقلتها وكاالت    

 األراضـي  آلية لحل النزاع، وما من قرار حول انسحاب القوات االسرائيلية من             اآلن ى ليس هناك حت   وأضاف
  .اللبنانية 

  8/8/2006القدس العربي  
 

  نستطيع اإلسراع في إرسال عناصر قوة إلى جنوب لبنان: الجيش الفرنسي .59
الجيش الفرنسي  انه يستطيع االسراع في ارسال عناصـر          قال   كالم جدي حول تشكيل القوات الدولية        في اول 

وفي حال التوصـل الـى      . قوة فصل الى الجنوب اللبناني، اال ان الصعوبة تكمن في تنظيم مهمة طويلة االمد             
ح المتحدث ان ذلك قد يـتم       واوض. اتفاق على ارسال قوة دولية، فان فرنسا هي التي تطرح باستمرار لقيادتها           

ويرفض الجيش الفرنسي التحدث عن نوع السالح الثقيل الذي قد يرسل في اطار قوة دولية مؤكدا                . سريعا جدا 
 .ان المسألة ليست مطروحة حاليا

  8/8/2006الشرق األوسط 
  

   لرئيس المجلس التشريعي إسرائيلفرنسا تنّدد باختطاف  .60
 تعليقاً على اعتقال خارجية الفرنسية دوني سيمونو في تصريح له اليومقال مساعد الناطق باسم ال: 7باريس

 إن هذا االختطاف الذي يضاف إلى اختطاف عدٍد من النواب والوزراء الفلسطينيين : الدكتور عزيز الدويك
اطق أن وأكد الن .سيؤدي إلى توتّر األوضاع في األراضي المحتلة، مجدداً دعوة فرنسا إلطالق سراحهم جميعاً

  .األولوية يجب أن تُعطى للعملية السياسية التفاوضية في مسألة تبادل األسرى
  7/8/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
   واللبنانيين في التقرير الرابع لألمم المتحدة النازحينمخاطر تتهدد  .61

توقفة عند الـصعوبات التـي      ابعت امس االمم المتحدة برنامجها حول المساعدات اإلنسانية، م        ت: زينة برجاوي 
وعبرت عن الوضع في    . تواجهها عملية إيصالها الى القرى المحاصرة بسبب تصاعد العدوان وتدمير الجسور          

وكان الالفت في جلسة تقديم التقرير، حضور منسق االمم المتحدة للشؤون اإلنسانية            . تقريرها اإلعالمي الرابع  
 اعمال تعوق   أيلى إيقاف هجماتها على البنى التحتية المدنية ووقف         في لبنان ديفيد شيرير الذي حث إسرائيل ع       

وأشار شيرير ان تدمير الجـسور      .توفير مواد اإلغاثة اإلنسانية الى مئات اآلالف من النازحين في انحاء البالد             
قت بين شمال لبنان وجنوبه ادى الى إلغاء قوافل مساعدات وسلوك طرق فرعية طويلة، ما أدى الى مضاعفة و                 

وتخوف شيري من مواجهة أزمة إنـسانية كبيـرة بـسبب           . االنتقال بين الحدود السورية وبيروت ثالث مرات      
تضاؤل مخزون الوقود الذي قد يؤدي الى توقف محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتزايد عجز المستشفيات عن                

   .مواصلة عملها وإغالق محطات ضخ المياه
  8/8/2006السفير 

  
  و الدولية تطالب قطر بمنع وصول القنابل الذكية إلسرائيلمنظمة العف .62
 المجتمع الدولي وجميع الدول التي تـسلح        أنلناطقة باسم منظمة العفو الدولية  نيكول شويري         صرحت ا : لندن

لدول التي تـزود الـسالح أو تـسمح         ا: أن تجاه المدنيين، مضيفة     أخالقية عليها مسؤولية    إسرائيل وحزب اهللا  
ظمة العفـو   من: أن إلىوأشارت شويري   . مطاراتها لتوصيل السالح لديهم مسؤولية مماثلة للمحاربين      باستخدام  

 إلـى  أسـلحة  السلطات القطرية تستفسر عن سماحها للطائرات على أراضيها بنقـل      إلىالدولية أرسلت رسالة    
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 نحصل  أننأمل  : ة، معلقة  السلطات القطرية لم ترد بعد على الرسال       أنوأضافت  . اسرائيل وطالبناهم بمنع ذلك   
  .على رد من الجهات القطرية وان يتجاوبوا معنا، إال أن هذه األمور تأخذ بعض الوقت

  8/8/2006الشرق األوسط 
  

  المفوضية األوروبية تساعد النازحين عبر المنظمات والهيئات األهلية  .63
بعدما  ات الحيوية للنازحين   مليون أورو للحاج   20المفوضية األوروبية،  كخطوة اولى       خصصت   :رلى بيضون 

حددت طريقة انفاق النصف االول من هذا المبلغ، عبر التعاقد مع منظمات انسانية وهيئـات غيـر حكوميـة،                   
  .يتوقع خالل االيام المقبلة التعاقد في شأن النصف الثانيو

ـ  . مليـون أورو   50 والمبلغ االجمالي المخصص للمساعدة االنسانية في المدى القريب هو           الوكالـة  "ولى  وتت
 ماليين، فتم التعاقد على انفاقهـا مـع         10اما بقية الـ    . ادارة هذا الملف  ) ايكو" (االنسانية للمفوضية األوروبية  

 .نست هيئات غير حكومية أوروبية تعمل مع شركاء لبنانيي
  8/8/2006النهار 

  
  وصول المزيد من طائرات وشحنات اإلغاثة   .64

 طنـاً مـن     15ولي في بيروت أمس طائرتان إماراتيتان تحمل كل منهما          وصلت الى مطار رفيق الحريري الد     
 طناً من المساعدات الغذائية مقدمـة مـن         13كما وصلت طائرة برتغالية تحمل      ،  المساعدات االنسانية والطبية  

 طنـاً مـن الخـيم والمـواد         15منظمة االغذية العالمية، وطائرة مساعدات مقدمة من الصين هي عبارة عن            
 كلغ من المـواد     750ووصلت طائرة فرنسية عسكرية تحمل      . ية نقلت على متن طائرة للملكية االردنية      االنسان

كما وصلت الى المطار طائرة أردنية على       . الطبية والغذائية ودروعاً واقية مخصصة لموظفي السفارة الفرنسية       
أ صيدا باخرة ترفع علـم الـصليب        وصلت الى مرف  .  طناً من المواد الغذائية والطبية ومولد كهربائي       15متنها  

. أس.أش"ودخلت ظهـر أمـس البارجـة اليونانيـة          . االحمر ظهر أمس بعد أن عجزت عن الرسو في صور         
كذلك وصـلت    و .ناقلة ثالثين طرداً من المساعدات الطبية والغذائية لصالح الهيئة العليا لالغاثة            ورست "خيوس

وسلمت الغرفة التجارية الصناعية في جدة،      . ة العريضة شماال  قافلة مساعدات ليبية الى لبنان عبر طريق منطق       
قنصل عام لبنان غسان المعلم، خمس سيارات إسعاف تبرع بها اثنان من رجال األعمال السعوديين لدعم جهود                 

اعلن نائب وزير الخارجية النروجية مارتن ايترفيك عن تقديم مساعدة مالية للبنـان بقيمـة               و. االغاثة في لبنان  
  . مليون دوالر 25

  8/8/2006السفير 
  

  النزاع في لبنان يجب اال يحجب األزمة االنسانية في غزة: اونروا .65
اعتبر جون جينغ مدير وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينية في قطاع غزة ان               : اف ب ،  غزة

 نحن هنا في غزة نـدرك جيـدا         :قالو.الحرب في لبنان يجب اال تغيب االزمة االنسانية القائمة في قطاع غزة           
ثمـة  . لكننا ال نريد ان ينسي الناس ان الوضع في غزة في تدهور مستمر            . لماذا يتحول اهتمام العالم الي لبنان     

وما يثير االحباط بين السكان هنا هو ان المعارك تبـدو           . معارك مستمرة وعدد القتلي والجرحي يرتفع كل يوم       
نستقبل في مدارس   . ، قال اننا نواجه منذ شهر هنا ازمة انسانية تتفاقم باستمرار          وعن الوضع في غزة   . بال نهاية 

  . االونروا في رفح وجباليا  منذ شهر االف الالجئين الذين هربوا من العمليات العسكرية
  8/8/2006القدس العربي   
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   األحمر يعد بطرح موضوع األسرى في إسرائيل  للصليباللجنة الدولية  رئيس .66
رئيس اللجنة الدولية للصليب االحمـر جـاكوب كيلينبرغـر بانـه            على طلب من الرئيس إميل لحود قال        رداً  

سرائيل التي سيزورها فـي   تبادل األسرى والمعتقلين في السجون االسرائيلية خالل زيارته ال         سيطرح موضوع 
ادل االسرى عندما تطرح هـذه      اطار المهمة التي بدأها، معربا عن استعداد اللجنة الدولية للتعاون في مجال تب            

  . المسألة
  8/8/2006السفير 

  
  

  
   الرئيس التشريعي الدويكبرلمان أوروبا يطالب باإلفراج عن .67

طالب رئيس الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا رينيه فان دير ليندن أمس باإلفراج الفوري               :الخليج، وكاالت 
إن جميع البرلمانيين   :  والوزراء الفلسطينيين، وقال في بيان     عن الدويك منتقداً استمرار اعتقال عدد من النواب       

  . الذين انتخبوا بشكل شرعي يتمتعون بالحصانة البرلمانية إلى أن يحرمهم منها البرلمان نفسه
  8/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  إسرائيل جنت وهي أداة أمريكية  : شافيز .68
وأنها بمهاجمتها للبنان تتـصرف      جنت بالفعل   أن إسرائيل  أكد الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز مجدداً     : ا.ب. د

 نحن اآلن في المرحلة التي وصفها لينـين بأنهـا المرحلـة النهائيـة               :وقال. كأداة في أيدي الواليات المتحدة    
 دمـشق أمـس     يها وفد برلماني أرسله الرئيس هوجو شافيز إل       ا دع ومن دمشق   . للرأسمالية، أقصد االمبريالية  

لوفد الفصائل الفلسطينية العشرة في سوريا إلى وقف حرب تدمير لبنان اإلسرائيلية بتواطـؤ مـع                حيث التقى ا  
 في الوقت نفسه الدول العربية إلى موقف مماثل للموقف الفنزويلي وسـحب الـسفراء               اًاإلدارة األمريكية، داعي  

  . العرب من إسرائيل
  8/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
    واتوالعبالنحل يكشف األلغام  .69
 إقنـاع  نجحت في    األميركيةذكرت أنباء صحفية أن وزارة الدفاع        - CNN -  االمارات العربية المتحدة   ،دبي

مجلس الشيوخ بتخصيص مبلغ خمسة ماليين دوالر من ميزانيتها العامة لتدريب حشرات النحل على عمليـات                
 صـحيفة    وأوضحت .لطرق في العراق   والعبوات الناسفة على جوانب ا     أفغانستان في   األلغامالكشف عن حقول    

 تطوير جهاز بحجم حقيبة صـغيرة       إلى على عتبة التوصل     أنهم الباحثين يعتقدون    أن األميركيةبيلنغز غازيت   
 مكان وبسهولة كبيرة، عن طريق استخدام تكنولوجيا الليزر، لمراقبة حـشرات            أييمكن حمله واستخدامه في     

  .تفجراتالنحل التي سبق تدريبها على اكتشاف الم
  8/8/206القبس الكويتية 

  
   من الموريتانيين يرون التطبيع مع اسرائيل استفزازا لهم60: استطالع .70

 من الموريتانيين يـرون     ةبالمائ 60أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس االثنين بموريتانيا أن          : نواكشوط
 من المستجوبين أن هذه     ةبالمائ 11 رأي    استفزاز صارخ لمشاعرهم فيما    وإسرائيلأن إقامة عالقات بين بلدهم      
   .العالقات يمليها الوضع الدولي
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  8/8/2006القدس العربي  
  

  األوسط الشرق إلىاندونيسيا تمنع متشددين من الذهاب  .71
 إلى من الذهاب    إسالميين الحكومة منعت متشددين     أن االثنين   أمسقالت الشرطة االندونيسية    : رويترز،  جاكرتا
وجاءت تصريحات متحدث باسم الـشرطة بعـد أن قـال           .  لمحاربة اسرائيل  آخر أي مكان     أو األوسطالشرق  

 متشدد أرسلوا فـي     200 من   أكثر أن للشبان المسلمين    آسياشخص أعلن نفسه رئيسا لرابطة دول جنوب شرق         
  .مهام لمهاجمة المصالح االسرائيلية والدول التي تدعم الدولة اليهودية

  8/8/2006القدس العربي  
  
  

   في لبنان؟جرائمهاكيف تدافع إسرائيل عن  .72
   عبد اهللا األشعل

,  وقتلها لمصادر الحياة واألحياء بطريقة عمياء هي هواية إسـرائيل          ،المجازر التي تمارسها إسرائيل في لبنان     
 ولذلك يصعب الحديث عن مخالفات أو انتهاكات إسرائيل ألحكام          ،فاسرائيل هي المرادف للقتل والعنف واإلبادة     

وأصبح من تحصيل الحاصل إنزال أحكـام       . القانون الدولي خصوصا القانون الجنائي الدولي والقانون اإلنساني       
هذا القانون على التصرفات اإلسرائيلية لتجريمها وتوثيقها مادام الضحايا فقدوا األمل في عدالة دوليـة تجلـب                 

 بعد أعمال اإلبـادة  ،حقق هو أن المنطقة العربيةولكن الم. المجرم إلى ساحتها وتنزل به العقاب المناسب للجرم 
وتظل الحقائق تتضح كل    . في لبنان وفلسطين، لن تثق في أي سالم أو دعاوى سالم يرددها الوحش اإلسرائيلي             

وأهم هذه الحقائق أن بقاء إسرائيل وازدهارها هـو علـى حـساب بقـاء جيرانهـا                 . وكلها حقائق دامغة  , يوم
حقائق أن أعمال اإلبادة الصهيونية ال تتفق مطلقاً مع منطق العيش والجوار المشترك             وازدهارهم، وثاني هذه ال   

. إما إسرائيل أو غيرها، وأن في هذه اإلبادة بقاء وحياة إلسـرائيل : وأن الحياة في المنطقة ال تتسع إال ألحدهما       
 دولة تحيط بجيش وتترتب      ولذلك فهي  ،ثالث هذه الحقائق هي أن القوة المسلحة هي وسيلة المشروع الصهيوني          

على ذلك نتائج خطيرة أهمها أن المؤسسة العسكرية هي الحاكمة وأن اآللة العسكرية يجب أن تعمل باستمرار                 
وأن الدماء العربية هي المادة التي تعمل وتنشط بها، وأن بقاء إسرائيل وتنفيذ أهدافها يعتمد تماماً على الجـيش                   

ن بوضوح عندما أوضحوا أن أمن إسرائيل مسألة نفسية ال يمكـن لآلخـر أن               وهذا ما أكده الساسة اإلسرائيليو    
يقدرها، وأن هذا األمن ال يمكن توفيره من خالل وضعه تحت رحمة غيرها وأريحيتهم بموجب وثائق قانونيـة    

اطـشة  تثق إسرائيل أنها ال تستحق الحبر الذي كتبت به، ألن هذه الوثائق ال تُحترم إال إذا وقفت خلفها قـوة ب                    
ولذلك عندما أبرمت إسرائيل اتفاق السالم مع مصر قيدت حق مـصر فـي التـسلح                . تمنحها الحياة واالحترام  

وتسليح سيناء بينما أطلقت العنان لنفسها في التسلح بكل أنواع األسلحة حتى تستطيع أن تقمع مصر إذا فكـرت                 
ة أن تعديل المعاهدة أو فـسخها اسـتجابة         وأوضح الرئيس مبارك في أكثر من مناسب      . في تعديل معاهدة السالم   

للمطالب الشعبية أو مجرد رد مصر في إطارها على انتهاكات إسرائيل اليومية للمعاهدة يعني الحـرب وهـذا                  
صحيح من وجهة النظر اإلسرائيلية، رغم أن الدول تستطيع أن تفسخ المعاهدات بما فيها معاهدات الصلح وأن                 

والرئيس مبارك يردد في ذلك المنطق      . من دون أن يعني ذلك الحرب في عالقاتها       تقطع العالقات الديبلوماسية    
اإلسرائيلي، ألن تركيبة عالقات السالم بين مصر وإسرائيل قامت على أساس أن إسرائيل هي المنتصرة وأنها                

ان إلـى  هي األقوى ولها الحق في إرغام مصر على مستوى معين من القوة حتى ال يختل الميزان فيعود الطرف    
كما تقوم هذه العالقات على أن إسرائيل هي بحاجة إلى القوة لكثرة أعدائها ونهمها إلى               . مرحلة ما قبل المعاهدة   

ضمانات البقاء ألن وجود مصر حقيقة، أما وجود إسرائيل فهو حقيقة افتراضية تحاول إسـرائيل أن تفرضـها     
الدول في المنطقة وعدم إلزام نفـسه بـالمقوالت         من قيود حركة    » حزب اهللا «ولذلك فإن تحرر    . على الجميع 
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» حزب اهللا «اإلسرائيلية وإصراره على أن القوة هي التي ترد القوة يمثل تهديداً فاحشاً إلسرائيل، كما أن نجاح                 
ويتضح من ذلك أن إسرائيل ال تحاول إنهاء منظمة         . في ذلك، اذا حصل، يمثل هاجساً حقيقياً لمستقبل إسرائيل        

هابية وإنما هي تدافع عن صورتها التي هزها مقاتلو الحزب بشدة، وسـتترتب علـى ذلـك آالف                  تعتبرها إر 
التداعيات والنتائج، ولكن الذي انتصر هو الشعب اللبناني الذي اعتز بمقاومته ورأى في دمار لبنان وتـوحش                 

رائيل بين مصير الحـزب     القوة الصهيونية وعبث القوة األميركية سبباً حاسماً في رفض الفصل الذي أرادته إس            
ومقاتليه وبين مصير لبنان، وهذا هو المعنى الذي أكده حسن نصراهللا في بداية المعركة وقرب نهايتها عنـدما                  
أصر على أن الحزب هو الذي يحارب ولكن قاعدته هي الصمود واليقين بالنصر وأن الحزب المحارب لـيس                  

همها هذا الصمود الذي يعتبر كـسباً لألمـة العربيـة    هو الطرف المنتصر من دون شركاء النصر اآلخرين وأ        
  .واإلسالمية كلها

في ضوء هذه الحقائق راح الكتاب في إسرائيل يدافعون عن جرائم الجيش من الناحية القانونية بطريقة تكـشف         
فيـرون أن هـذه االتهامـات فارغـة،         . عمق المأساة األخالقية، ويردون على االتهامات الموجهة إلى الجيش        

. يمثل مبرراً معقوالً الستخدام القـوة     » حزب اهللا «االتهام األول هو أن استفزاز      . ختاروا أربعة منها لتفنيدها   وا
بخطـف جنودهـا    » حزب اهللا « فإن أي استخدام للقوة من جانب        2000فاسرائيل ترى انها بعد انسحابها عام       

ير مشروع أيضاً مـا دامـت تـستهدف      وقتلهم ليس مشروعاً وأن إطالق الكاتيوشا عبر الحدود قبل الخطف غ          
، وإنما على مجمـل اسـتراتيجية       »حزب اهللا «ومن حق إسرائيل أن ترد ليس فقط على كل فعل لـ            . المدنيين

  .االستنزاف التي يمارسها ويتمتع فيها بمزايا عسكرية
ام غيـر صـحيح     وترى إسرائيل أن االته   . »حزب اهللا «االتهام الثاني، أن رد الجيش لم يكن متناسباً مع عمل           

ففكرة التناسب ليست واردة في هذا المقام ألن القضية تتعلق بالحرب التي تضع لنفسها هـدفاً وتـصبح                  . أيضاً
فهي ترى أن مبدأ التناسب يرد في التناسب بين حجم القوة المستخدمة            . ضرورية كلما كان هذا الهدف مشروعاً     

بشكل روتيني إسـرائيل مـن      » حزب اهللا «نه إذا هاجم    أي أ . وبين الحجم المطلوب فيها لتحقيق هذه الضرورة      
دون سبب مشروع عبر السنين، فإن من حق إسرائيل أن توقف العدوان وذلك باستخدام القوة الالزمة لوقفـه،                  

وبذل الفقـه الـصهيوني اإلسـرائيلي       . ومن ثم ال تكفي القوة القليلة التي لم تنجح في السابق في وقف العدوان             
ير نظرية الدفاع الشرعي فابتكروا ما يمكن تسميته بالدفاع الشرعي االنتقامي الذي تكون فيه              وغيره الجهد لتطو  

العبرة بحجم الخطر، وليس بحجم الفعل ويكون رد الفعل متناسباً مع حجم الخطر الذي تعبر عنه أفعال متعددة،                  
لفعل الالزم بحرية كاملة، وال     وهذا الحجم تقرره مخاوف إسرائيل من دون قيد، كما أن من حقها أن تحدد رد ا               

» حـزب اهللا  «عبرة بنتائج هذا الرد من مذابح وجرائم في نظر البعض ما دامت تلك المذابح ضرورية إلجبار                 
  .على االستسالم كلما ارتفع الثمن الذي يرغم على دفعه

فـي أن اسـتهداف     وهذا يقودنا إلى االتهام الثالث وهو ليس صحيحاً أيضاً في نظرهم ويتحصل هذا االتهـام                
وهذا االستهداف محظور لكن في الظروف العادية، ولكنه مشروع عندما يستخدم           . المدنيين يعتبر جريمة حرب   

هؤالء المدنيين غطاء لعملياته حتى يضع إسرائيل في مأزق قاس بين تحقيق أهـدافها وحرصـها                » حزب اهللا «
يضاف إلى ذلك أن هؤالء المدنيين سعداء بــ         . على االمتناع عن مهاجمة المدنيين وانتهاك أخالقيات الحرب       

وهذا الموقف اإلسرائيلي أريد أن أهديه بدوري إلى        . وبتغطيتهم ألعماله، فهم لذلك يستحقون القتل     » حزب اهللا «
بعض الفقهاء العرب الذين يحرصون على حماية المدنيين اإلسرائيليين مـن هجمـات المقاومـة الفلـسطينية                 

ق المطلق بين المدنيين اإلسرائيليين الذين يشكلون جسم الدولة العبرية اإلجرامية ووقود            االستشهادية رغم الفار  
آلتها العسكرية البشرية والمادية والدليل الحي على استمرار الغصب والعدوان على الحقوق العربيـة، وبـين                

إسـرائيل سـعيدة    ويحرص هؤالء الفقهاء على احترام القـانون الـدولي و         . أصحاب الحق اآلمنين في وطنهم    
  .بسذاجتهم ومثاليتهم وجديتهم وموضوعيتهم التي تجور على ذويهم
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. أما االتهام الرابع الذي ترفض إسرائيل صحته فهو أن استهداف البنية األساسية المدنية يعـد جريمـة حـرب       
رى فتقع  وسبب مشروعية ذلك في نظر إسرائيل هو أن لبنان سمح لقوة عسكرية بداخله أن تعتدي على دولة أخ                 

حـزب  « الذي يلزمه بممارسة سيادته أيضاً على        1559المسؤولية على لبنان حيث لم يفعل شيئاً لتنفيذ القرار          
لـيس مبـرراً لإلفـالت مـن        » حـزب اهللا  «وترى إسرائيل أن ضعف الدولة اللبنانية فـي مواجهـة           . »اهللا

ويزداد حق إسـرائيل    . »حزب اهللا «لـ  المسؤولية،وكان يجب عليها أن تكون قوية بالقدر الذي يكفل إخضاعها           
  .في استخدامها في أعماله العدائية» حزب اهللا«في تدمير البنية األساسية المدنية وضوحاً كلما أمعن 

هذه المواقف اإلسرائيلية ليست مواقف صحافية وإنما عنيت بإيرادها ألن بعض أساتذة القـانون الـدولي فـي                  
وعناية أساتذة إسرائيل بموقفهـا     . يهم أساتذة علم النفس مثل دافيد نافون      إسرائيل عملوا على صياغتها وانضم إل     

األول أنهم لم يستسلموا لضميرهم الحي بعد كل هذه الجرائم التي تـوقظ ضـمائر               : القانوني يعني ثالثة أمور   
لثاني والمعنى ا . الموتى مما يدل على أنهم جزء من ضمير واحد جمعي ميت ألنهم يجتهدون في تبربر الجرائم               

هو أنه رغم قوة إسرائيل العسكرية إال أنهم لم يغفلوا القانون ولكنهم حاولوا دعم الغطرسة واإلجـرام بحجـج                   
والمعنى الثالث، أنه رغم احتقار إسرائيل لقانون األمم المتحضرة فإنها حريصة علـى تطويـع هـذا                 . قانونية

 في أسرة األمم المتحضرة ما دامـت الواليـات          القانون لسلوكها البربري حتى تظل تزعم أنها ال تزال عضواً         
  .المتحدة هي التي تختار األمم لعضوية هذه األسرة حتى بعد أن فقدت مؤهالت العضوية أصالً لها

ال أظن أن المنطق اإلسرائيلي يقنع طفالً أو يستحق تعليقاً أو رداً خصوصاً أن تصرفات إسرائيل في لبنان التي                   
ويلة في مواجهة لبنان المحروم من قوة عسكرية تدافع عنـه ضـد هـذا التـوحش           تم التحضير لها منذ مدة ط     

اإلسرائيلي نقلت هذه التصرفات إلى مستوى الجرائم العمدية بالغة الخطورة، حتى أنني أشك أن تكييفهـا مـن                  
ب وجرائم  الناحية القانونية وفق تصنيف جرائم النظام العام الدولي أصبح أمراً ساذجاً، فهي عدوان وجرائم حر              

إبادة وهي البطولة الوحيدة لجيش إجرامي يفتقر أصالً الى أخالقيات الجيوش، ألنه االسم اآلخر للعصابات التي                
  .زرعت الدولة العبرية في قلب المنطقة العربية

وفي ضوء ما تقدم ال أظنني في هذا المقام بحاجة إلى التعليق على سلوك المقاتل اإلسرائيلي الـذي ال يعـرف                   
كما لن أعلق على االسلحة المـستخدمة وكلهـا      . اً قانونياً أو أخالقياً أو سياسياً وال يستجيب إال لغريزة القتل          قيد

وكل ذلك وفق خطة جـاهزة وعمـد واضـح          , محرمة ألن إسرائيل ال تحارب جيشاً وإنما تدمر حجراً وبشرا         
ولكنها دراسـات   , هنا المقام المناسب لها   ولكن الحجج اإلسرائيلية بحاجة إلى دراسات قانونية أوسع ليس          , معلن

  .ضرورية حتى ال ينفرد المنطق اإلسرائيلي السقيم بعقلية الباحثين الجادين
  8/8/2006الحياة 

  
  أخرىلألزمة أوجه  .73

  فهمي هويدي  
” االسـرائيلي “فإذا كانت هناك حكومات قد خذلتنا في موقفها من االنقضاض           . األزمة اوسع نطاقا مما نتصور    

حـين  ” الـوهن “بنان، فإن منظمات المجتمع المدني نافستها في التقاعس والخذالن، وهو ما يعني أن داء               على ل 
   .”أخمص القدمين“زحف على الجسم فإنه ضرب الرأس واألطراف، حتى بات أملنا معقودا على 

ال أخفي أنني صرت اتوجس واستريب في تواتر اسـتخدام مـصطلحات وعبـارات اإلدانـة والـشجب                   )1(
إلى غير ذلك مـن تجليـات       .. واالستنكار، والتحذير من خطورة الموقف، وتكثيف االتصاالت الحتواء األزمة        

صحيح أن الفعل المطلوب في الحالة التي نحـن         . الهروب في الكلمات، التي اصبحت قناعا للتقاعس عن الفعل        
هو ابتذال الغضب وتحويلـه إلـى       بصددها ينبغي أن يسبقه غضب يتعين التعبير عنه بالكلمات، لكن ما اعنيه             

قضية لغوية، يتنافس المتقاعسون في صياغتها باقوى العبارات، التي يراد لها أن تكون بديال عـن الفعـل، أو                   
   .توهم بأنها أداء للواجب وشروع في الفعل
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علـى  حتى أكون اكثر دقة فإن االسترابة تحدث حين يصبح الخطر حاال والفعل مطلوبا، وحين يكون االقـدام                  
وتلك . الفعل في مقدور المتحدث واستطاعته، األمر الذي من شأنه أن يحقق المصلحة المرجوة في صد الخطر               

وهي إذا ما توفرت فإن الفعـل       . أهم شرائط انكار المنكر، التي فصل فيها اهل العلم، كي يحقق االنكار مراده            
أو بالقلب هروبا من أداء الواجب، وتعبيرا عن        يغدو فريضة ينبغي عدم التحلل منها، بل يصبح االنكار باللسان           

   .التقاعس وخيانة األمانة
أدري أن ثمة موقفاً كارثياً في العالم العربي، لم يجرؤ اصحابه في مناسبات عدة حتى على النطـق بمفـردات                    

اتـب  االدانة واالستنكار في مواجهة بشاعة الممارسات االمريكية بوجه أخص، إال أن تلك حالة قصوى في مر               
وهـو موقـف ال ينبغـي       . السياسي، ال يرجى منها أمل في أي فعل       ) هل نقول االخصاء؟  (العجز واالنحطاط   

  .القياس عليه، وقد يحتاج إلى دراسة منفصلة
ذلـك بـأن    . ال أظن أن الموضوع الذي اتحدث عنه يحتاج إلى تحرير، اذ كلنا نعيشه بدرجة أو أخـرى                 )2(

بواسطة الطائرات االمريكية  اذا كانت قد اسـتهدفت لبنـان           ”  االسرائيليون “الصواريخ االمريكية التي يطلقها   
مـن هـذه   . وغزة، فإن شظاياها اصابت كل قلب عربي أو مسلم، بل كل انسان لم يمت لديه صوت الـضمير           

التي تقع في جنـوب     ” قفصة“الزاوية، فإنني اضم إلى شهداء العدوان االجرامي ذلك المدرس التونسي ابن بلدة             
البالد، الذي ما إن شاهد الصور البشعة التي بثها التلفزيون لضحايا مذبحة قانا حتى أصيب بأزمة قلبيـة أودت                   

   ). الحالي2/8الخبر نقلته وكالة االنباء الفرنسية في . (بحياته
في مواجهة خطر من ذاك القبيل، ثمة صور متعددة للفعل المرتجى، بعضها تنهض به الحكومـات، والـبعض                  

فالحكومات العربية مثال تملك اوراقا وخيارات عـدة، حـدها          . ر تسهم به الشعوب من خالل قواها الحية       اآلخ
ثم ان هناك خيارات اخرى مـن قبيـل         . االقصى يتمثل في المشاركة في القتال إعماال التفاقية الدفاع المشترك         

 االقتصادية مع تجميـد العالقـات       ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية واعالن المقاطعة        
مـن تلـك    !). فعلها الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز  أكثر اهللا من امثاله  نيابة عنا            (وسحب السفراء إن وجدوا     

الخيارات ايضا ممارسة الضغط االقتصادي سواء بوقف ضخ النفط أو سحب االرصدة والودائـع فـي بنـوك                  
لم يحدث شـيء      .الخ...  الدوالر إلى اليورو في المعامالت المالية      الدول المشاركة في العدوان، أو التحول من      

من ذلك كله، حيث استبعد الحد االقصى السباب ربما كانت مفهومة، كما استبعدت الخيارات االخرى السـباب                 
غير مقنعة وغير مفهومة، األمر الذي حصر رد الفعل الرسمي العربي في نطاق االقوال ال االفعال، وهو مـا                   

غير أن موقف منظمات المجتمع المدني التي تقاعست بدورها         . قبل بدرجات متفاوتة من التنديد واالستهجان     است
عن أي فعل جاد، ظل مسكوتاً عليه، رغم أنه يستحق اكثر من التنديد واالسـتهجان، علـى االقـل ألن تلـك                      

  .المنظمات تملك خيارات أوسع بكثير مما هو متوفر للحكومات
ماذا بوسع منظمات المجتمع المدني أن تفعل؟ فردي أنها باعتبارها كيانات اهلية طوعية، تعبر              : إذا سألتني  )3(

عن اشواق الناس وتنمي روح المشاركة والتضامن بينهم، يفترض أن تقوم بدور في تحريك المجتمع وتعبئتـه                 
   .ألجل النهوض به والدفاع عن مصالحه

ظمات اذا عبرت حقا عن ضمير المجتمع وحسه العام، يتعين عليها           في الحالة التي نحن بصددها، فإن تلك المن       
. ان تتحرك بافعالها على ثالث جبهات، أوالها االنتصار للمقاومة وحث الجماهير على االصطفاف إلى جانبهـا     

 وثانيتها فضح العدوان وتعبئة الرأي العام في الداخل والخارج ضد جرائمه، وثالثتها مساندة الشعبين اللبنـاني               
تحت هذه العناوين هناك العديد من المهام والتكاليف، التي يمثل           .والفلسطيني وتقديم ما تستطيعه من عون لهما      

والمسافة . التطوع الى جانب المقاومة حدها االقصى، في حين يمثل الدعاء لرجالها بالثبات والفوز حدها األدنى              
 بينها الدعم المالي والمقاطعة الشاملة علـى الـصعيدين          بين هاتين المرتبتين تتسع لقائمة طويلة من المهام، من        

االقتصادي والثقافي، واالحتجاج بالتظاهر واالعتصام خصوصا امام السفارات المتواطئة في العدوان، ومطالبة            
، واستخدام وسائل االتصال الحديثة في فضح جـرائم         ”اسرائيل“الحكومات وكل المؤسسات بقطع عالقاتها مع       
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على شبكة االنترنت باسم ايـش      ” اسرائيلي“ثمة موقع   : للعلم(الخ  .. يم وقائعها البشعة على العالم    العدوان وتعم 
، اسـتخدمها نـشطاء     ”اسرائيل“ طريقة لنصرة    54 قائمة تضمنت االعالن عن      27/7اطلق في   ) معناها الثأر (

ما الدور الفعـال الـذي      : اذا تساءلنا ). ”اسالم أون الين  “مصريون لنصرة حماس وحزب اهللا، كما ذكر موقع         
اذا استثنينا جهودا استثنائية    : قامت به منظمات المجتمع المدني في مواجهة العدوان؟ فردي على السؤال كالتالي           

مثل التي قام بها وفد اتحاد االطباء العرب في بيروت، او ما قام به بعض الغيورين في مجال االغاثة، فلعلي ال                    
 حققت فشال ذريعا في القيام باي فعل جاد يترجم الـشعور الـشعبي الجـارف                ابالغ اذا قلت إن تلك المنظمات     

ذلك أن مواقف االغلبيـة الـساحقة مـن تلـك           . المستنفر ضد العدوان والمتضامن مع اللبنانيين والفلسطينيين      
المنظمات في أحسن فروضها ظلت تتحرك في دائرة االقوال دون االفعال  لماذا؟  عندي في تفسير ذلك عـدة                    

   :سباب في مقدمتها ما يليا
إن تلك المنظمات التي نراها على سطح المجتمع العربي مجرد كيانات نخبوية، ال جذور لها وال امتداد فـي               * 

  .ان شئت فقل انها مجرد رؤوس ال قوام لها وال أجسام. الشارع العربي
والممولـون لـم    . ريكي واالوروبي إن االغلبية الساحقة من تلك المنظمات تعتمد على التمويل االجنبي، االم          * 

خاصة، ليس من بينها بطبيعة الحال دعـم        ” اجندة”يقصدوا وجه اهللا بما يقدمونه، ولكن لهم حسابات ومصالح و         
   .والمنظمات الحريصة على استمرار التمويل ال بد أن تراعي ذلك االعتبار. المقاومة واالنتصار لها

اكتسبت شرعيتها من اجازة السلطة لها، فإن بعض تلك المنظمـات           ألنها لم تخرج من رحم المجتمع، وانما        * 
راعت حذر الحكومات في تعاطيها مع الملف، ولم تشأ أن تبتعد عن الخط الرسمي، حتـى ال تخـسر رضـى         

آية ذلك مثال أن عضوا بارزا بأحد مجالس حقوق االنسان في مصر انفعل بالمشهد، فأعد في وقت                 . الحكومات
على لبنان، ولكن رئيس المجلس فضل عدم اصدار البيـان، ألنـه بـدا              ” اإلسرائيلي“للعدوان  مبكر بيان إدانة    

  .متجاوزا لسقف الموقف الرسمي وقتذاك
ألن أغلب القائمين على تلك المنظمات من الماركسيين السابقين أو من أصحاب التوجه العلماني، الذين لهـم                 * 

المي، فإن هذه الخلفية افقدتهم الحماسة لالنتصار للمقاومـة فـي           حساباتهم األيديولوجية المخاصمة للتوجه اإلس    
وهو موقف اتسم بقصر النظـر      . لبنان وفلسطين، حتى ال يسهم ذلك في تعزيز موقف حزب اهللا وحركة حماس            

وضيق األفق، لم يختلف في شيء عما فعله نظائرهم من المتدينين، الذين دعوا إلى بطالن نـصرة المقاومـة                   
  !”الشيعة الرافضة“حجة أن عناصرها من ب. اللبنانية

إذا احجمت الحكومات عن الفعل، فلماذا ال يتقدم المجتمع ويتحمل مسؤوليته؟ لماذا ال نشهر نحـن سـالح                   )4(
المقاطعة االقتصادية والثقافية في وجه المعتدين، لكي نبعث إليهم برسالة موجعة مسكونة باالحتجاج والغضب؟              

 قد طالبوا بمقاطعة أنواع االجبان والنبيذ المصنعة في فرنسا، لمجرد أنها عارضت             وإذا كان بعض األمريكيين   
في البداية فكرة غزو العراق التي اصرت عليها واشنطن، فال اقل ونحن نشهد قتل شعبنا من أن نـدعو إلـى                     

ى دراسة تتخير   هكذا قلت لبعض الناشطين المصريين، مضيفاً أن المسألة تحتاج إل         . مقاطعة القتلة ومن لف لفهم    
مجاالت وسلعاً بذاتها توصل الرسالة، لكنني اتحدث عن الفكرة، التي طبقت بنجاح في مسألة الرسوم الدنماركية                

  .التي أهانت نبي اإلسالم
ال تفوتني في هذا الصدد مالحظة أن درجة الغضب الشعبي في العالم العربي واإلسالمي بسبب االعتداء علـى           

. ة والسالم كانت اعلى منها في حالة االعتداء على كرامة البشر في لبنـان وفلـسطين               كرامة النبي عليه الصال   
وهي مالحظة تكشف عن وجه آخر ألزمتنا، يضيف القصور في الوعي الديني، إلى جانب الفتـور والعجـز                  

  .اللذين رصدناهما بحق منظمات المجتمع المدني
إلنسان، عند المتدينين، الذين حصروا الغيرة والقداسة       أعني بالقصور في الوعي ذلك التهوين من شأن كرامة ا         

في نطاق القيم العقيدية واألخالقية دون غيرها، في حين أن المرجعية اإلسالمية أعلت كثيراً من شأن كرامـة                  
التي حرمت القتال في الشهر الحـرام، اسـتثنت حالـة قهـر             ” البقرة“في سورة   ) 217(البشر، حتى إن اآلية     
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اجهم من ديارهم، واعتبرتها موجبة للقتال، ألن كرامة المسلمين اعلى مقاماً عند اهللا من كرامـة                المسلمين بإخر 
  .ذلك الشهر

عبر عن ذات المعنى القول المأثور عن النبي عليه الصالة والسالم في هجرته من مكة للمدينة، حين نظر إلى                   
  .الكعبة ونقل عنه قوله إن دم المسلم أعظم درجة عند اهللا منك

مثل هذا القصور في الفهم كثيراً ما ندد به الشيخ محمد الغزالي في العديد من كتبه، ومن العبارات النفاذة التي                    
اوردها في هذا الصدد قوله إن شرف البنت تراق من أجله الدماء في بالد المسلمين، اما العدوان على شـرف                    

   .األمة فإنه ال يحرك فيها ساكناً
. ة عالية من الحماس للمقاومة، التي اعادت إلى الشارع العربي الشعور بالثقة والعـزة             إن جماهيرنا معبأة بطاق   

وقد وقعت على صدى لهـا      . وهي الحماسة التي نطمئن إليها ونراهن عليها، وإن احتاجت إلى استثمار وترشيد           
يلقون في وجـه بـائع   في أكثر من واقعة بليغة الداللة، آية ذلك أنني شاهدت في القاهرة بعضاً من القراء وهم                

للصحف بإحدى المجالت األسبوعية التي اهانت السيد حسن نصر اهللا، ووصفته بالعمالة واإلرهاب، وطـالبوا               
أن ” مصر اليوم “البائع برد ما دفعوه ثمناً للمجلة بعدما فقدوا احترامهم لها، على صعيد آخر، قرأت في صحيفة                 

       فوقع  ”الشيعة الرافضة “ضا بالسيد حسن وبحزب اهللا ألنهم من        اثنين من خطباء الجمعة في مدينة بورسعيد عر ،
  .المصلون عريضة طالبت بعزل احدهما، في حين قام أقرانهم باالعتداء على الثاني بالضرب

إن مشاعر الحماسة الجياشة التي تعمل في الشارع العربي إذا لم تستثمر في اوعية للفعل البناء، فإنها قد تجـد                    
  .د افعال كثيرة غير محسوبةتصريفها في ردو

  8/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

   وإيران وليس حزب اهللا فقط  سوريانحارب : أولمرت .74
  حلمي موسى 
ما إن بدأ الماراثون الدبلوماسي في األمم المتحدة لتعديل مشروع القرار األميركي الفرنـسي، حتـى حاولـت                  

وبرغم أن الجيش اإلسرائيلي لم يحسم بعد       . سكرية واسعة إسرائيل كسب السباق بإطالق أشد التهديدات بعملية ع       
في كـل   <أمر السيطرة على القرى الحدودية، فإنه أعلن سعيه لتنفيذ خطط إليقاف إطالق صواريخ حزب اهللا                

وأمام هذا الواقع أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمـرت أن الحـرب             . ، حتى الليطاني وبعده   >مكان
  . ضد إيران وسوريا وأن إسرائيل مستعدة لدفع ثمنها الباهظالجارية هي حرب 

ويوما بعد يوم يشتد غضب الحكومة والجيش اإلسرائيلي جراء تصاعد القتال وخصوصا في ظـل محدوديـة                 
ويجد الجيش نفسه من دون خيار أمام اعتبار أن التقدم نحو الليطاني هـو              . اإلنجازات التي يمكن اإلعالن عنها    

ولـذلك  . فالعملية السياسية عالقة والخسائر تتصاعد والجمهور اإلسرائيلي يريد انتـصارا         . لممكنالحل الوحيد ا  
بدأت الحكومة والجيش منذ صباح أمس حملة واسعة إلظهار أن قرار الحرب الواسعة قد اتخذ وأن كل ما هـو      

مير بيرتس للمـرة الثانيـة      وأعلن وزير الدفاع ع   . مطلوب هو انتظار يوم أو يومين الستنفاد العملية السياسية        
ويدخل في هذا اإلطار قرار الحكومة      . خالل أسبوع أنه أعطى األوامر للجيش باالستعداد للوصول الى الليطاني         

  . اإلسرائيلية ليلة أمس إخالء كريات شمونة من جميع سكانها
حمل المزيد من الخـسائر     إما أن إسرائيل فعال لم تعد مستعدة لت       : ويرى معلقون أن هناك تفسيرين لهذا الموقف      

  . من دون أن تفلت العقال للجيش، وإما أنها تهدد طالبة من العالم بأسره أن يسارع لإلمساك بها
فالواليـات  . وأشار معلقون إلى أن واحدة من مشاكل إسرائيل الراهنة هي أن أحدا ال يسارع لإلمـساك بهـا                 

. إلسرائيلية تقول للجيش إنه ليس هناك ما يقيد حركتـه         المتحدة تقول إلسرائيل إنه ليست هناك قيود والحكومة ا        
ويشير هؤالء المعلقون إلى أن قرارات من هذا النوع ال تتخـذ            . ولكن كل ذلك حتى اآلن مجرد كالم في كالم        
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أمام الكاميرات وأن أولمرت إذا أراد الحرب الواسعة فإن عليه أن يجمع الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر                 
  . الحتياط أمام كاميرات التلفزيونوليس ضباط ا

ولم يستبعد المعلقون أن تصعيد اللهجة اإلسرائيلية، بما في ذلك الشروع بالحديث عن ضرب أهـداف أخـرى                  
ويشدد . للدولة اللبنانية، يصب في خانة المفاوضات الجارية في األمم المتحدة حول قرار وقف العمليات الحربية              

التوصل إلى وقف نـار بالـشروط        ت تصدر في ظل تزايد اليأس من احتماالت       المعلقون على أن هذه التهديدا    
ويقول هؤالء إن فكرة القوات المتعددة الجنسيات وفق الرؤية اإلسرائيلية دفنت وباتت خلف ظهـر               . اإلسرائيلية

  . فالدول األوروبية، وخاصة فرنسا، صارت أقل استعدادا للمشاركة من أي وقت مضى. المتفاوضين الدوليين
ومع ذلك فإن المعلقين ال يقللون من أهمية العبء النفسي الذي تتعرض له قيادة الجيش جراء استمرار حـرب                   

ويالحظون أن رئيس األركان دان حلوتس كان حتى مساء أمـس األول  . االستنزاف للجبهة الداخلية اإلسرائيلية 
باح أمس في المداوالت األمنية التي جـرت        من أشد المعارضين للعملية البرية الواسعة، وأنه فقط غير رأيه ص          

  . في رئاسة الحكومة وفي قيادة الجبهة الشمالية
ومن المالحظ أيضا أنه في مقابل التشدد الذي تعمد الحكومة اإلسرائيلية إلظهاره، ثمة في إسرائيل من يقول إن                  

ل السياسي للقناة العاشرة مـساء      وأشار المراس . الواليات المتحدة باتت تطلب من إسرائيل التهدئة وعدم التوسع        
  . أمس إلى أن الواليات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ضد خطط توسيع الحرب واستهداف بنى تحتية لبنانية

وفي كل األحوال أشارت بعض المصادر اإلسرائيلية إلى أن إعالن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة عن                
وبدا أمـس   . يش اللبناني لالنتشار في الجنوب، أربكت الموقف اإلسرائيلي       استعداده إلرسال قوات كبيرة من الج     

أن تصعيد اللهجة اإلسرائيلية ترافق مع توجيه رسائل تهديدية للحكومة اللبنانيـة فـي ظـل اجتمـاع وزراء                   
  . الخارجية العرب في بيروت

كفار جلعادي، عقد أولمرت    في أعقاب احتداد موجة الصواريخ ومقتل الجنود االثني عشر في           : أصوات الحرب 
وشارك في هذه المشاورات كل مـن       . اجتماعا تشاوريا أمنيا صباح أمس قبيل اتخاذ القرار بشأن الرد المحتمل          

وفي المداوالت التي سبقت صعودهم إلـى مقـر         . وزير الدفاع ورئيس األركان ورئيس الشاباك يوفال ديسكين       
على الرد عسكريا ولكن ضد الحكومة اللبنانية من أجل أن تبـدأ            القيادة الشمالية، أبدى أولمرت وبيرتس عزما       

وجرى الحديث عن ضرب أهداف استراتيجية في لبنان بينها محطات توليد           . بممارسة الضغوط على حزب اهللا    
  . الطاقة ومشاريع المياه والجسور وسواها

رة، ينبع من حقيقـة أن الحكومـة        وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن النية لضرب بنى تحتية هذه الم           
تسوي عالقاتها مع حزب اهللا وتعارض اآلن وقـف النـار بالـشروط التـي               <اللبنانية وعلى رأسها السنيورة     

وترى إسرائيل أن معارضة الحكومة اللبنانية وحقيقة أنها ال تفرض على           . >عرضتها الواليات المتحدة وفرنسا   
  .  العملية السياسية وصدور القرار في مجلس األمن الدوليحزب اهللا وقف النار، هما ما يمنع تسريع

وبرغم كل الضربات التي وجهتها إسرائيل للبنى التحتية والموانئ والمطارات، فإنها توحي بأنها امتنعت حتـى                
وتخشى جهات إسـرائيلية رفيعـة      . اآلن عن ضرب محطات الطاقة بسبب طلب صريح من اإلدارة األميركية          

. في ظل التصعيد الجاري سيقوم حزب اهللا باستخدام صواريخ بعيدة المـدى بـشكل متزايـد               المستوى من أنه    
ولذلك ترى أنه ال مناص من ضرب البنى التحتية من أجل إجبار الحكومة اللبنانية على العمل لدى حـزب اهللا                    

  . ، وإال فإنه على المواطنين اللبنانيين فعل ذلك>بشكل مجنون<من أجل وقف إطالق الصواريخ 
والتقى رئيس الحكومة ووزير الدفاع، في خطوة مرتبة وأمام الكاميرات، بقادة الجبهة الشمالية وبحوالى ثالثين               

وكان برفقة أولمرت وبيرتس عدد من الوزراء ورئـيس         . ضابطا من قادة القوات االحتياطية العاملة في لبنان       
. ث وأن إسرائيل قررت توسيع الحملة البريـة       وكان الهدف التوضيح بأن أمرا مهما على وشك الحدو        . األركان

ال يعقل أن يعيش مليون مواطن في المالجـئ،         . يجب وقف إطالق الكاتيوشا   <وقال أولمرت أمام الضباط إنه      
، موضحا للضباط أنه ينبغي العمل من أجل وقـف إطـالق            >وفي هذا الشأن ليست هناك أي قيود على الجيش        
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وهذا مـا   . الحرب تعني قتلى، بكاء وألما وصدمة     <أشار أولمرت الى أن     و. الصواريخ من لبنان على إسرائيل    
. نعرفه، ولكن هذه هي اللحظة التي ينبغي فيها أن نواجه في ميدان القتال وفي الجبهة الداخلية على حد سـواء                   

  . >إننا ال نوقفكم. إنني أمنحكم كل القوة والدعم
ومعظم الشعب يتماثل مع    . ل يحب جيشه ويقدر عزمه    فشعب إسرائي . ليس على الجيش أي قيد    <وقال أولمرت   

وركـز ديـوان     .>كما أن األسرة الدولية ترى الحرب اليوم بمنظار مختلف تماما         . العملية ومستعد لدفع الثمن   
رئاسة الحكومة اإلسرائيلية على إظهار حماسة الضباط للقتال من أجـل اجتثـاث الخطـر وجلـب الهـدوء                   

  . لمستوطنات الشمال
حـرب ولـيس مجـرد      <رتس، قبل دخوله اجتماعا للجنة الخارجية واألمن في الكنيست، إن ما يجري             وقال بي 

إذا لم تنته الخطوات السياسية في األيام القريبة، فإن قوات الجيش سوف تـسيطر              <وأضاف  . >عملية عسكرية 
  . >على مواقع إطالق الصواريخ في كل مكان تتواجد فيه

 ينتظر أي عملية سياسية، وليست هناك أي عمليـة مؤجلـة بـسبب العمـل                الجيش ال <وأشار بيرتس إلى أن     
القرار األهم الذي اتخذ حاليا هو إبعاد خطر الكاتيوشا ووقف إطالقهـا علـى الجبهـة                <وقال إن   . >السياسي
ينهـا  إذا أوقفت العملية السياسية الجارية الكاتيوشـا، ح       : بطريقة سياسية : وهذه يمكن إيقافها بطريقتين   . الداخلية

وإال، فإن التوجيهات صدرت للجيش للعمـل مـن دون أخـذ العمـل              . نستطيع القول إن العملية غيرت الواقع     
  . >والمساران يتقدمان بشكل متواز. السياسي بالحسبان

، موضحا أن هناك إجماعا     >لم ينشأ وضع لم يحصل فيه الجيش على تأييد للخطوات التي أرادها           <وأضاف أنه   
وفي حالـة عـدم نـضج       <. عملية عسكرية واسعة إذا اقتضى األمر والجيش استعد لذلك        قوميا حول ضرورة    

العملية السياسية، فإن الجيش اإلسرائيلي سوف يسيطر على مواقع إطالق الصواريخ في كل مكان مـن أجـل                  
فـي  : وشدد بيرتس على أنه أعطيت للجيش تعليمات قاطعـة  . >تقليص اإلطالق وإخراج المدنيين من المالجئ     

  . حال فشل العملية السياسية الجيش سيعمل في كل مكان في لبنان
في خطاب مسجل ألقاه أمام مؤتمر اتحاد الطوائف اليهودية في أميركا الشمالية، قال اولمـرت               : إيران وسوريا 

الجميع <واضاف أن . >اللتين تريدان تدميرنا  <إن الحرب ال تدور فقط ضد حزب اهللا وإنما ضد إيران وسوريا             
دولة إسرائيل تحارب ضد إيران وضـد سـوريا اللتـين     : نون أننا نحارب حزب اهللا، ولكن هيا نقل الحقيقة        يظ

وقال إن هناك خالفا أساسيا بين إسرائيل وكل من اإليرانيين           .>تستخدمان حزب اهللا كأداة لمهاجمتنا من الشمال      
. ن ضرب المدنيين نجـاحهم األكبـر      فإسرائيل تضرب مدنيين عن طريق الخطأ فيما أنهم يعتبرو        . والسوريين

فهم يريدون القتل، والتدمير، وهم يأملون أن يساعدهم ذلك في تحقيق وعد الرئيس اإليراني بمحو إسـرائيل                 <
وللمرة األولى في تاريخ دولة إسرائيل، ليس       . حرب وحشية جدا  <وشدد أولمرت على أن هذه       . >عن الخريطة 

مئات اآلالف من اإلسرائيليين يواجهون بشكل يومي هجمـات  . لة بأسرهاالجنود وحدهم من يقاتلون، وإنما الدو 
سقط حتى اآلن أكثر من     <وقال إنه    .>الصواريخ التي تسقط على رؤوسهم، وعلى بيوتهم، وتدمر شوارع مدننا         

وفقط في الليلة األخيرة لقي ثالثة مـن سـكان حيفـا            . مئة قتيل في ميدان القتال وفي ساحات المدن والشوارع        
أننا سننتصر في هذه الحرب، ولكن كما قلت منذ         <، مشددا على    >صرعهم نتيجة سقوط صواريخ على بيوتهم     م

ولكننا نفضل دفع الثمن هذا اآلن وليس االنتظار        . سوف ندفع ثمنا فظيعا   . اليوم األول، لن يكون انتصارا سهال     
را يمكـن أن تطلـق علـى الـسكان          عامين آخرين أو ثالثة أو أربعة أعوام، وبعدها نواجه أسلحة أشد تـدمي            

وفي نهاية خطابه طلب أولمرت من يهود أميركا التبرع إلعادة إعمار إسـرائيل فـي نهايـة                  . >اٍإلسرائيليين
  . >سنضطر لترميم مدن وبناء آالف البيوت التي دمرت<المعركة حيث 
قبل نهاية هـذا األسـبوع وإن       قالت مصادر إسرائيلية إن مداوالت مجلس األمن الدولي لن تتم           : القرار الدولي 

إعالن وزيرة الخارجية االميركية كوندليسا رايس عن أن النقاش سيبدأ اليوم كان فقط من أجل الـضغط علـى       
 دولة أعضاء في مجلس األمن      13وجمعت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني سفراء        . الحكومة اللبنانية 
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 1559وقالت أمامهم إن تنفيذ القرار      . القرار األميركي الفرنسي  بهدف حثهم على التصويت إلى جانب مشروع        
  . كان بوسعه منع الحرب وتوفير حياة كل هذا العدد الكبير من المدنيين والجنود

فربما أن هذه هي المرة األولـى التـي تعمـل بهـا             . إننا نتوقع أن تنفذ األسرة الدولية قراراتها      <وقالت ليفني   
فمن المعـروف أن الحكومـة اللبنانيـة        . تغيير وجه لبنان  :  معا من أجل هدف واحد     إسرائيل واألسرة الدولية  

ومن مهام أعـضاء    . ضعيفة، ولذلك على األسرة الدولية أن تعلم أن الزعماء الضعفاء بحاجة إلى دعم خارجي             
  . >1559مجلس األمن العمل على تنفيذ القرار 

لبنان ليس خدمة لمصلحة إسرائيلية ضـيقة وإنمـا هـو           وأشارت ليفني إلى أن القرار الدولي المطلوب بشأن         
فأهمية قرار مجلس األمن تكمن في أن كل الجهات اإلسالمية المتطرفة، بما في ذلـك               <. مصلحة عالمية عامة  

حماس، اإلخوان المسلمون، الجهاد اإلسالمي وما شابه، يقفون ويفحصون الشكل الذي سـيتعامل بـه مجلـس                 
  . >األمن

رسم ضابط كبير في شعبة االستخبارات اإلسرائيلية بشكل قاتم اإلنجازات الضئيلة التي حققها             : إنجازات ضئيلة 
وقال إن سلسلة القيادة لدى حزب اهللا وجهازه االستخباراتي مـا زاال يعمـالن وإن               . الجيش طوال أيام الحرب   

يه الكفاية، وال مفر مـن      حزب اهللا لم يضعف بما ف     <وقال الضابط إن    . اإلمدادات من سوريا تصل إلى أهدافها     
  . >توسيع العملية البرية في اتجاه الليطاني

وأضاف الضابط أن حزب اهللا ينجح في المحافظة على قدراته العملياتية في الصواريخ القصيرة المدى، وأنـه                 
  صاروخ، وأن تقديرات االستخبارات تشير إلى أنه يزيد من إطالق          2500أطلق منها حتى اليوم ما ال يقل عن         

  . الصواريخ لتسريع مفاوضات وقف النار
وشدد ضابط االستخبارات على أن إسرائيل نجحت أكثر في قتل رجال من حزب اهللا وأن لديها قوائم بأسـماء                   

فكـل راجمـة أطلقـت      . كما أن الجيش يعتبر نفسه ناجحا في مطاردة الصواريخ البعيدة المـدى           . مئتين منهم 
  . الذي يجعل رماة هذه الصواريخ انتحاريينصاروخا كهذا تعرضت للتدمير، األمر 

وقال الضابط إن   . ومع ذلك، فإن إسرائيل تخشى أن ينجح حزب اهللا في إفشال إدخال القوات المتعددة الجنسيات              
فحـزب اهللا لـم     . حقيقة فرض حزب اهللا فيتو على القوة المتعددة الجنسيات تشكل مشكلة من ناحية إسرائيل             <

  .>معارضة وصول القوةيضعف بشكل كاف، ويمكنه 
  8/8/2006السفير 

  
  احتواء الحرب   .75

  ساطع نور الدين 
وهـو  . االستنفار العربي والدولي الذي يشهده لبنان ال يهدف الى انهاء الحرب االسرائيلية، بل الى منع توسعها               

اللبنانيين، بما فـي  بالتالي ال يخدم أي مصلحة لبنانية حقيقية، بل يتعارض مع كل ما تنشده الغالبية الساحقة من     
  . ذلك المقاومة وجمهورها

هناك ما يشبه االجماع اللبناني الضمني الذي يفترض، عن خطأ او عن صواب، ان الحرب االسرائيلية علـى                  
لبنان لن تنتهي اال اذا توسعت وتحولت الى حرب اقليمية شاملة، ال تقتصر على سوريا وايران، بل تشمل فتح                   

او على االقل احساس اسرائيل بمثل هذا الخطر الذي         ..  اضطراب بقية العواصم العربية    بقية الحدود العربية او   
  . يمكن وحده ان يردعها عن المضي قدما في حملتها العسكرية الدامية على لبنان

لكن هذه الرغبة اللبنانية الدفينة تتناقض مع الرغبات العربية والدولية التي تعتبر ان لبنان ليس مبـررا كافيـا                   
تغيير المعادلة االقليمية القائمة على عزل سوريا وعدم استفزاز ايران، كما ترى ان حـزب اهللا ال يمكـن ان                    ل

وال يمكن السماح له بان يحتفظ بهذه الورقة ويلوح بهـا بـين الحـين               .. يتمتع بحق اشعال حريق اقليمي كبير     
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شبعا او سواها، مما ال يقنع احدا فـي         واالخر، بناء على نزاع هامشي مع اسرائيل عنوانه االسرى او مزارع            
  . الخارج بجدوى استمرار المقاومة

الظاهر حتى االن ان االستنفار الدبلوماسي العربي والدولي الذي يبلغ ذروته هذا االسبوع حقق هدفه الرئيسي،                
 بقـدرة   السـباب تتـصل   .. وبات احتمال انتقال الحرب الى سوريا او الى ايران مستبعدا، ان لم يكن مستحيال             

اسرائيل الفعلية على فتح الجبهة السورية وبقدرة اميركا على فتح الجبهة االيرانية، كما تعتمد على سعي دمشق                 
  . وطهران الى تفادي مثل هذه المواجهة المباشرة مع االسرائيليين واالميركيين

احتواء الحرب في مجالها اللبناني     اما الوجه االخر لهذه الجهود الدبلوماسية العربية والدولية المكثفة فهو ضمان            
الضيق، واالنتقال من االن فصاعدا الى العمل على اخمادها بشكل تدريجي، حسب التعبيـر الحرفـي لكبـار                  

وحسب فلـسفة مـشروع     .. المسؤولين االميركيين الذين يتولون االدارة اليومية للعمليات العسكرية االسرائيلية        
  . ليوم على مجلس االمن الدوليالقرار االميركي الفرنسي المطروح ا

النقاش الدائر حول هذا المشروع ال يعترف بتلك الرغبة اللبنانية بتوسع القتال، ويفترض ان الحرب قد انتهـت                  
وقد استدرج التركيـز علـى      .. او هي شارفت على االنتهاء، ويقفز الى مرحلة ما بعد وقف اطالق النار التام             

سرائيل غير قادرة وربما ايضا غير راغبة في ابقاء قواتها على االراضـي     طلب االنسحاب االسرائيلي مع ان ا     
اللبنانية، بدال من ان التركيز على ترتيبات ما بعد العودة االسرائيلية الى ما وراء الحدود، التي قد تكون االشد                   

  . خطورة في المستقبل
 الجوية من جهة واطالق الصواريخ من       المساعي العربية والدولية تقترب من التوصل الى تفاهم ينهي الغارات         

حتى يحين موعد التسويات السياسية االقليمية      .. جهة اخرى، ويحصر المعارك في منطقة جنوبي نهر الليطاني        
  . المؤجلة
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  !المعركة الموازية  .76
  راجح الخوري

ريبا، هي تلك التي حددها أرييل      في كل الحروب التي خاضتها اسرائيل ضد العرب، كان هناك قاعدة وحيدة تق            
  ".ان جنازير الدبابات هي التي تكتب اتفاقات وقف النار وتضع أساس الحلول: "شارون بالقول

لكننا اآلن، وبعد مرور شهر تقريبا على الحرب التدميرية المتوحشة التي تشنها اسرائيل على لبنان، وصلنا الى                 
ث عن اتفاق للنار تضعه جنازير الدبابات، على االقل الن هـذه            وضع ميداني ال يتيح اليهود أولمرت ان يتحد       

وألن هناك ضرورات تفرض أخذ عاملين أساسـيين فـي          . الدبابات لم تتوغل في الجنوب وفق خطط تل أبيب        
  :الحساب

ال يمكن الحديث عن انتصار عسكري اسرائيلي حاسم، فقياسا بتاريخ الحروب الـسابقة ونتائجهـا، مـن                 : أوال
وستكون له بصماته على مستقبل الصراع في       " حزب اهللا "الحديث عن صمود مثير جدا أبداه مقاتلو        الضروري  

  .المنطقة أيا تكن نتائج الحرب الراهنة
فعندما تقـصف حيفـا والعفولـة وكـل         . لم يسبق ان كانت اسرائيل تحت نار الصواريخ كما هي اآلن          : ثانيا

ذلك قد يعني مستقبال، ان غطاء الطيران االسرائيلي لـن يكـون            مستوطنات الشمال بهذه الكثافة النارية، فان       
  .بالضرورة المظلة الواقية االبدية للدولة اليهودية في حروبها واعتداءاتها ضد العرب

 يوما من بداية الحرب، باتت توفر بيئة مالئمـة لوقـف للنـار    27ولكن هل هذا يعني ان الوقائع الميدانية بعد    
  مرحب به؟

الواقع الميداني يشكل منطلقا لمزيد من العمليات ولمزيد من القصف والمذابح التي يرتكبهـا              . اماعلى العكس تم  
العدو االسرائيلي، وخصوصا ألن المعركة الموازية تندلع في كواليس مجلس االمن حيـث مـن الواضـح أن                  
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والقى تحفظا شـديدا     االميركي اعتبر لمصلحة اسرائيل      –المحتوى الذي انطوى عليه مشروع القرار الفرنسي        
من لبنان لخلوه من الدعوة الى انسحاب اسرائيل من التالل التي تقدمت اليها، ومن االشارة الى مزارع شـبعا                   

  !التي تشكل واحدة من أسباب النزاع، في وقت تشدد باريس وواشنطن على حل مستدام للنزاع
يون والتفهم المفاجىء الذي أبداه الروس، والى       وقياسا باالصرار الذي أظهره الفرنسيون واالميركيون والبريطان      

حد ما الصينيون، فان التعديالت اللبنانية التي اقترحتها الحكومة انطالقا من ورقة الـرئيس فـؤاد الـسنيورة                  
ان القـرار المطـروح امـام       : "ونقاطها السبع، قد ال تجد أمامها طريقا سالكة، رغم قول الرئيس جاك شيراك            

  ".ن يأخذ في االعتبار مخاوف الجميعمجلس االمن ينبغي ا
لـوزراء الخارجيـة    " (!) الطارىء"وعلى هذا االساس فقد كان السؤال الذي طرح مساء االمس بعد االجتماع             

  :العرب في بيروت
ماذا يستطيع الوفد الثالثي الذي أوفده المؤتمر الى نيويورك ان يفعل حيال المساعي اللبنانية الحثيثـة الدخـال                  

   االميركي؟–لى محتوى المشروع الفرنسي تحسينات ع
تنبيه مجلس من مغبة اتخاذ قرارات      "واستطرادا، ماذا يمكن ان تفيد دعوة البيان الختامي للمؤتمر المذكور الى            

  ؟..."غير قابلة للتنفيذ وتعقد االمور
ة، وخصوصا ما يتعلق    يبدو ان من الصعب تماما ان تقبل الدول الكبرى بادخال كل التعديالت اللبنانية المقترح             

منها بمسألة انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتسليمها الى القوة الدولية، باعتبار ان تل أبيب ترفض قطعـا                  
  ".حزب اهللا"مثل هذا االمر النها تعتبره بمثابة تكريس النتصار 

لى حال االحتالل التـي     أما الحديث عن وقف االعمال العدائية في المرحلة االولى وهو ما يعتبره لبنان عودة ا              
، فانه يواجه رفضا لبنانيا وعربيا قاطعا، ولهذا وألن أي قرار دولي يحتاج في النهايـة                2000كانت قائمة عام    

الى موافقة الطرفين لكي يصبح قابال للتنفيذ، فان المساعي التي دارت في كواليس مجلس االمن ركزت وتركز                 
  .فينعلى محاولة التوصل الى حل وسط يرضي الطر

 72فمن ناحية أولى يريد لبنان اقناع مجلس االمن بتبني قرار ينص على أن يتولى الجيش اللبناني في غضون                   
بمـؤازرة  " الخط االزرق "ساعة من وقف االعمال العدائية السيطرة على المنطقة الممتدة من نهر الليطاني الى              

االسرائيليين وتسلمها الى الجيش اللبنـاني، حيـث   التي يفترض ان تتسلم االرض من      ) اليونيفيل(القوى الدولية   
 الف جندي الى الجنوب، وكانت قد صدرت دعوة الى تعبئة االحتياط اللبناني             15اقترح السنيورة عمليا ارسال     

  :وقد نص التعديل االساسي الذي ارسلته الحكومة حرفيا على. في اليومين الماضيين لهذا الغرض
ة ستسيطر على جميع المواقع العسكرية واالسلحة والمخازن، وتـضمن االحتـرام            ان القوات المسلحة اللبناني   "

الكامل لوقف االعمال العدائية في المنطقة الممتدة من نهر الليطاني الى الخط االزرق لتكـون خاليـة مـن أي     
 الدوليـة   عناصر مسلحة وعتاد وأسلحة سوى تلك التابعة للقوات المسلحة وقوات االمن اللبنانية وكذلك القـوة              

  ".المفوضة من االمم المتحدة
وليس واضحا اذا كانت الطريق سالكة امام هذا التعديل الذي يرى البعض ان اسرائيل قد تقدم في مقابل ذلـك                    
موافقة عملية على ترسيم الحدود في مزارع شبعا في هذه المرحلة، شرط أال تنسحب منهـا فـورا لألسـباب                    

  .المشار اليها اعاله
حـال جيـدا    "ميركا وفرنسا تصران حتى اللحظة االخيرة على ان المشروع الذي أعـدتاه يمثـل               واذا كانت أ  
كما أعلن المندوب الفرنسي في مجلس االمن جان مارك دوال سابليير قبيل جلسة المـشاورات فـي                 " ومستداما

ساحيق لتجميل وجـه  المجلس مساء أمس، فان االقتراحات اللبنانية او التعديالت المقترحة، ستبقى ربما مجرد م        
  .اتفاق حالك

وهو تجميل لن ينفع وبالتالي اتفاق لن يمر، في وقت تبقى الكلمة للنار في الميدان، وفي حين يـستمر سـباق                     
  !القذائف مع االفكار
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  المشاركة األمريكية في الحرب على لبنان .77

  فريد أبو ضهير. د
ي حرب أمريكية يتم تنفيذها بأيد إسرائيلية؟ صحيح أن المشكلة القائمة           من منا ال يعرف أن الحرب على لبنان ه        

ولكن الصحيح أيضا أن هناك جوانـب       . في جنوب لبنان هي مشكلة بين إسرائيل وحزب اهللا على وجه التحديد           
. كثيرة تدل بشكل قاطع أن الحرب هي حرب أمريكية، ليس على لبنان وحده، ولكن أيضا على العالم العربـي                  

من الناس يعتقدون أن إسرائيل تخـوض       % 88 أوضح استطالع للرأي أجراه موقع الجزيرة نت أن حوالي           فقد
وقد أضافت الجزيرة أن هذا األمر أصبح مؤكدا مـع إصـرار الواليـات              . حربا بالوكالة عن أمريكا في لبنان     

انت عليه قبل الحـرب، مـع       المتحدة على عدم وقف إطالق النار إال بعد التأكد من عدم عودة األمور إلى ما ك               
  .تبشيرها بأن الحرب ستخلق شرق أوسط جديد

وتتفق مع إسرائيل علـى     . تعتقد أمريكا أن بالقوة فقط يمكن فرض واقع سياسي يتساوق مع أهدافها وبرامجها            
 وترى أيضا أن ما يتم تداوله على الطاولة في المفاوضات السياسية يأتي من نتائج ما يحدث في                . هذا األسلوب 

  .ولذلك، تصر هاتان الدولتان على أهمية استخدام العنف في تنفيذ سياساتهما في المنطقة. الميدان
ومن أجل تحقيق هذا الهدف فال بـد،        . الواليات المتحدة تسعى بكل الطرق إلى السيطرة التامة على منابع النفط          
بـل  . عربية وإسالمية لهـذه الـسيطرة     من وجهة النظر األمريكية، أن يتم تأمين هذه اآلبار، ومنع أي ممانعة             

ولذلك كانـت الحـرب علـى العـراق،         . ويجب منع المنافسين أيضا من الوقوف في وجه السيطرة األمريكية         
وأفغانستان، وكذلك الحرب على الشعب الفلسطيني ولبنان، ثم الحرب غير المعلنة على إيران وسوريا، وهـي                

  .، حسب المنظور األمريكي"طقةخطرا على استقرار المن"األطراف التي تشكل 
الواليات المتحدة، وكما قال المفكر الفلسطيني الدكتور عزمي بشاره، تتصرف كإمبراطورية وحيدة في القـرن               

. تتصرف وهي تشعر أن من حقها أن تتمتع بهذا الحق المكتسب الذي ال ينازعها فيه أحـد                . الحادي والعشرين 
وترى أمريكا أن الحكومات العربية لن يكـون        . حسب ما تقول  " رهابتنظيف المنطقة من اإل   "ولذلك تسعى إلى    

ـ          . لها دور في الحرب على لبنان      فـي  " المـد الـشيعي   "فهي ال تريد دعم حزب اهللا، بل وتخشى مما يسمى ب
ومن ناحية أخرى، فإن الدول العربية وصلت إلى قناعة بضرورة إنهاء الصراع مع إسرائيل،              . المنطقة العربية 

  .ن تجاوز هذه الحرب للعودة إلى مربعات التفاوض والتطبيعوال بد م
ولكن في الوقت الذي تستخدم فيه الواليات المتحدة أسلوب القوة في تحقيق أهدافها، فإن المـشكلة كمـا يقـول                   
المراقبون، هي أن هذه القوة التي تمارسها أمريكا في المنطقة هي بحد ذاتها تشكل بذور العنف المضاد وبذور                  

وبذلك، ينعدم االستقرار الذي تسعى له أمريكا، وتبقى المنطقة تعيش في دوامة عنـف ال               ". طرف واإلرهاب الت"
  .تنتهي

من ناحية ثانية فإن الواليات المتحدة، والتي تسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية في المنطقة من الحرب علـى                  
التي تقول أن الوقت غير مناسب لمثـل هـذا          فهي  . لبنان، تحتفظ لنفسها بحق اإلعالن عن وقف إطالق النار        

إذن فإن المحـارب لـيس الـذي        . اإلعالن، وهي التي تقول أن هناك شروطا يجب أن تتحقق لمثل هذا الوقف            
  . يحمل السالح، ولكن الذي يملك القرار

قـت  ونحن ال نقول أن الواليات المتحدة قد جردت إسرائيل من هذا الحق، ولكن من الواضح أن المـصالح تال                  
بشكل تام، األمر الذي دفع إسرائيل إلى إعطاء التفويض الكامل للواليات المتحدة للحديث عن الحرب والـسالم                 
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مثل هذا التفويض يعتبر مريحا جدا إلسرائيل، ألنه تظهر أمام العـالم            . والشروط التي يجب فرضها على لبنان     
وأمريكا هي العالم، كما هي الصورة في أذهان        . الالعب الذي يحظى بتأييد الجمهور وتعاطفه ودعمه وتشجيعه       

  .الناس، وكما هي معروضة في وسائل اإلعالم
ومن يدري، فربما يعمل لـدى الجـيش        . من ناحية ثالثة، فإن الواليات المتحدة هي التي تمد إسرائيل بالسالح          

ـ             اني، خاصـة مـع     اإلسرائيلي خبراء عسكريون إسرائيليون للتخطيط للعمليات العسكرية فـي الجنـوب اللبن
الطائرات التي تقصف لبنان هي طائرات أمريكية،       . اإلخفاقات التي مني بها هذا الجيش في الحرب على لبنان         

والمدفعية التي تدك قرى ومدن لبنان هي مدفعية أمريكية، والذخائر التي تقذف على رؤوس أطفال ونساء لبنان                 
ونداليزا رايس أحضرت معها إلى إسرائيل قنابل ذكيـة         بل إن وسائل اإلعالم ذكرت أن ك      . هي قذائف أمريكية  

فهذه القنابل قادرة على الوصول إلـى المالجـئ تحـت           . قادرة على إحداث تدمير كبير في مدن وقرى لبنان        
 طن، وتحمل بداخلها حوالي     2,5ويبلغ وزن القنبلة الواحدة نحو      . األرض من خالل اختراق الخرسانة المسلحة     

وبعد كل ذلك تخرج أمريكا لتقول للعالم أنها وسيط نزيه، وأنهـا تريـد              . شديدة االنفجار  كيلو من المواد     300
ومن يدري، فربما تقوم الواليات المتحدة حاليا نيابة عن إسرائيل بالتجسس من خـالل األقمـار       .مصلحة لبنان 

ى القيام بذلك بفـضل     الصناعية على تحركات حزب اهللا، وتقوم بإمدادها المعلومات، مع أن إسرائيل قادرة عل            
  .المساعدات التكنولوجية األمريكية

وتكمن المفارقة عندما نرى أن الواليات المتحدة وإسرائيل تنددان بدعم إيران وسوريا لحزب اهللا، في حـين أن    
. الواليات المتحدة قامت بتسليح عشرات حركات المقاومة الوطنية في السابق، فضال عن تسليحها للدول الحليفة              

هل يمكن أن تقوم أمريكا بتزويد لبنان في المستقبل بسالح متطور قادر على الدفاع عن لبنـان؟                 : ؤال هنا والس
هل يمكن أن تقوم بتزويد الجيش اللبناني بطائرات حربية، ومضادات للطيران، وصواريخ أرض جو، وأرض               

رضه في حـال تعـرض ألي       بحر، وغيرها؟ هل يمكن تزويد الجيش اللبناني بحاجته من السالح للدفاع عن أ            
اعتداء في المستقبل؟ وهذه أسئلة مشروعة خاصة في حال تكالبت القوى على حزب اهللا، وجردته من قدراتـه                  

  .العسكرية
الواليات المتحدة التي أظهرت دعما غير محدود للحكومة اللبنانية في السابق، إنما كان دعما لصالح إسـرائيل،      

كن عندما حان الوقت لموقف أمريكي مساند فعال للحكومـة، أي للدولـة             ول. وضد معارضي الواليات المتحدة   
والشعب، لعبت الواليات المتحدة دورا مناوئا لمصالح لبنان، فسعت وزيرة الخارجية األمريكية إلـى فـرض                

ولكن الوزيرة األمريكية تلقت صـفعة  . شروطها على الحكومة اللبنانية، وإلى انتزاع مواقف سياسية استسالمية    
. وية عندما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية أنه لن يستقبلها في بيروت، وأنه ال تفاوض قبل وقف إطالق النـار                  ق

وكان يجب على الواليات المتحدة أن تفهم الرسالة، وأن تفهم أن مواقف الدولة اللبنانية التي تتعرض للتـدمير                  
  .االقتصاديأقوى من مواقف الدول العربية التي تنعم بالرخاء واالنتعاش 

. سوف تستمر الواليات المتحدة وإسرائيل في اتباع سياسة عرض العضالت في العالم، وبخاصة العالم العربي              
وسوف يكون الهدف باسـتمرار هـو       . وسوف تزيد من تركيع الحكومات العربية وتطويعها لإلرادة األمريكية        

ولكن هل هذه السياسة يمكن     . بعصا أمريكا فرض السيد الصغير في المنطقة، وهو إسرائيل، لكي يحكم ويرسم           
  أن تلقى قبوال لدى الشارع العربي؟

فما يحدث اليوم في لبنان وفلـسطين،     . يبدو أن المنطقة مقبلة على وضع غاية في التعقيد على الصعيد السياسي           
وفي . ةمن شأنه أن يرفع مستوى إصرار الشعوب وحركات المقاومة على المواجهة والتصدي لألهداف الغربي             

ظل غياب أبسط أنواع العدالة في التعامل مع األحداث، وبخاصة مجزرة قانا، والتدمير الممنهج للبنـان، فـإن                  
العالم العربي واإلسالمي سيضغط أكثر على حكوماته التخاذ خطوات أكثر جـرأة فـي مواجهـة الغطرسـة                  

  .األمريكية واإلسرائيلية
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فربما لـن يكتفـي المـواطن       .  يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير      وفي رأيي أن الشارع العربي واإلسالمي سوف      
العربي بما تقوم به حركات المقاومة في فلسطين ولبنان، وربما يطالب بالمزيد، ليس ضد االحتالل اإلسـرائيل                 

  .فحسب، بل ضد كل من وفر إلسرائيل غطاء لعدوانها على الشعبين الفلسطيني واللبناني
  7/8/2006  الفلسطينيةالقدس

  
  

   !حرب إسرائيل ووعود الشرق األوسط الجديد .78
   ماجد كيالي 
فيما تقوم إسرائيل بشن حرب مدمرة، ضد اللبنانيين والفلسطينيين، طلعت علينـا كوندوليـسا رايـس وزيـرة                  

الواقع أن وعـد    ! جديد، بشأن قيام شرق أوسط جديد، في هذه المنطقة        / الخارجية األميركية بوعد أميركي قديم      
  :  كان جد غريباً ومفاجئاً وخارجاً عن السياق، ألسباب عدة، أهمهارايس هذا

  .أوالً، أنه جاء في خضم العدوان اإلسرائيلي الوحشي، على الفلسطينيين واللبنانيين، كما قدمنا
ففي الحرب األولى، تقوم إسرائيل، بواسطة آلتها العسكرية، بالقضاء على ما تبقى من عملية التسوية، على هذه                 

جبهة، بإضعافها السلطة الفلسطينية، وبمحاوالتها إقصاء الحكومـة المنتخبـة ديمقراطيـا بـشهادة العـالم،                ال
وبمحاوالتها فرض إمالءاتها، بالقوة الغاشمة على الفلسطينيين بعد عـزلهم وحـصارهم وتـدمير مقومـاتهم                

، لشن حرب شاملة ضـد لبنـان،        أما في الحرب الثانية، فإن إسرائيل فضلت استخدم قوتها العمياء         . وتجويعهم
وفي هذه الحـرب    . يخشى أن تتوسع، وأن يزداد أوارها، على الوسائل السياسية لحل المشاكل العالقة مع لبنان             

لمطـارات  ؛اتعمدت إسرائيل استخدام قوتها التدميرية العاتية، إللحاق األذى بلبنان، وتخريـب بنـاه التحتيـة                
الكهرباء، هذا فضال عن قتل المئات من اللبنانيين، وإصابة األلوف منهم،           والموانئ والطرق والجسور وشبكات     

  . وتخريب منازلهم، وتشريد أكثر من ثمانمئة ألف من بيوتهم وأراضيهم وأمالكهم
ثانياً، ثمة نوع من الصعوبة في فهم عن ماذا تتحدث رايس، كما في إدراك الحيثيات أو المعطيات التي دعتهـا                    

يام الشرق األوسط الجديد هذا، في وقت ما زالت فيه ترتيبات الواليات المتحدة األميركية، في               للتفاؤل بإمكان ق  
المنطقة، تواجه الكثير من التخبطات والتعثرات، خصوصا في العراق، حيث أنها وبعد أكثر من ثالثة أعـوام                 

في النواحي األمنية وال فـي      من تواجدها العسكري والمباشر فيه، لم تنجح في فرض اآلمان وال االستقرار، ال              
  . النواحي السياسية أو االقتصادية

ثالثاُ، إن الواليات المتحدة مازالت بسياساتها إزاء المنطقة العربية، المتّسمة بالعنجهية واالنفـالش واالنحيـاز               
 فـي  إلسرائيل، والتي تخلق المزيد من التناقضات والمشكالت في هذه المنطقة، تفاقم من نزعـة العـداء لهـا        

هكذا فإن الحرب األميركية الشعواء على اإلرهاب، بأساليبها الفجة ما زالت تخلق التربـة              . المجتمعات العربية 
الخصبة لنمو جماعات التطرف واإلرهاب، خصوصا أن اإلدارة األميركية تتعمد عدم التمييز بـين حركـات                

بين الحركات اإلرهابية المتطرفة، مثلمـا      وضمنها حركة التحرر الفلسطينية، و    ،التحرر الوطني ضد االحتالل     
أنها تتقصد عدم التمييز بين الحركات السياسية اإلسالمية، وبين الجماعات اإلسالمية المتطرفة، التـي تنـتهج                

واألنكى أن الواليات المتحدة فوق كل ذلك، وفيما هي تـدعي محاربـة إرهـاب األفـراد                 . األعمال اإلرهابية 
 تبدو وكأنها منحازة أو متفهمة إلرهاب الدولة المنظم، الفتاك والمدمر، الذي تمارسه             والجماعات غير النظامية،  

أما سعي اإلدارة األميركية لنشر الديمقراطية، فهو بات        . إسرائيل، من دون حساب، ضد الفلسطينيين واللبنانيين      
رة والنزيهة التي جـرت فـي   مثار تندر، أو سخرية، ذلك أن اإلدارة األميركية وقفت ضد نتائج االنتخابات الح 

فلسطين، بل إنها وقفت إلى جانب إسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة منها لمعاقبته بـدون                  
، أدت إلى   2003وكانت السياسات األميركية الحمقاء في العراق بعد احتالله         . رحمة على خياراته الديمقراطية   

ارة األميركية فيه سياسة غطرسة القوة، والتي ضمنها تقـويض بنيـة            نتيجة عكسية وكارثية، بسبب انتهاج اإلد     
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الدولة وتفكيك الجيش وإثارة العصبيات اإلثنية، بحيث باتت سياسة الواليات المتحدة في العـراق فـي مـأزق                  
يصعب الخروج منه أو البقاء فيه، فضال عن الخراب وسيادة الفوضى في الواقع العراقي، على مستوى الدولة                 

  ! وهذا األمر يتكرر مجدداً مع حكومة لبنان! جتمع واالقتصاد واألمن والسياسةوالم
واضح من ذلك أن صانعي القرار في البيت األبيض ال يدركون طبيعة ردة فعل المجتمعـات العربيـة، علـى     

. المتحـدة التحديات الخارجية، كونها تأتي من خارج دائرة المفاهيم والسلوكيات والقيم السائدة فـي الواليـات                
فالمنظور الثقافي ـ السياسي العربي السائد للصراع في المنطقة العربية وعليها ينتمي إلى مصطلحات الصراع  

وفي صراع كهذا يتم استدعاء الموروث الثقافي والديني والنفسي         . نكون أو ال نكون، نحن أو هم      : على الوجود 
وفي هذا اإلطار يكتسب الـصراع      . ار وضد إسرائيل  ال سيما بفعل مداخالت التجربة ضد االستعم      ،والتاريخي  

  . على األرض مكانة قدسية؛ فالوطن يأتي أوالً، أما مسائل التنمية واالزدهار فهي تأتي بعد ذلك
وعودة إلى موضوعنا، فمن دعوة وزيرة الخارجية رايس، بشأن قيام الشرق األوسط الجديد، يمكن االسـتنتاج                

ات المتحدة في المنطقة تبدلت، فبدال من التركيز على أولويات السالم واالزدهار            بأن أولويات أو سياسات الوالي    
والتنمية االقتصادية، بات التركيز يتمحور على انتهاج سياسة الحرب الوقائية، ومحاربة اإلرهـاب، والـسعي               

اسي واالجتماعي  إلعادة صوغ النظم السياسية بدون أية مراعاة لخيارات الشعب المعني، وال درجة تطوره السي             
  . واالقتصادي

األب كانت دعت إلى قيام شرق أوسط جديد، في مطلع التسعينيات، بعد أن باتـت                يذكر أن إدارة الرئيس بوش    
الواليات المتحدة تهيمن كقطب أوحد على النظام الدولي، إثر انهيار االتحاد السوفييتي السابق، وبعـد حـرب                 

ذه الدعوة، والتي تبنتها أيضا إدارة الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون           وفي حينه فإن ه   . 1991الخليج الثانية   
  .، اقترنت بوعود أو بآمال كثيرة تشمل تحقيق السالم والديمقراطية واالزدهار في المنطقة2000ـ 1992

بـين  على هذا األساس دعا الرئيسان بوش األب وكلينتون إلى التزامن بين عملية التسوية على كل الجبهات، و                
عملية إقامة نظام إقليمي جديد في الشرق األوسط، يسوده االستقرار والسالم والوئام، بـدال مـن االضـطراب      

، بحضور مختلـف    1991أواخر العام    والحروب؛ وعلى هذا األساس تم تنظيم مؤتمر دولي للسالم في مدريد          
ة برعاية عملية التسوية والمفاوضـات      األطراف المعنية، إلى جانب الدول الكبرى، كما قامت اإلدارة األميركي         

لكن هذه الجهود لم تصل إلى نتيجة، بسبب االختالل في مـوازين القـوى،   . العربية ـ اإلسرائيلية، عن كثب 
والتملّصات اإلسرائيلية، وأيضا بسبب عدم حزم إدارة كلينتون ألمرها، لجهة الضغط على إسـرائيل للدرجـة                

  .المناسبة
وكلينتون الجهود الدولية لتعزيز التعاون االقتصادي بـين الـدول الـشرق          األب  بوش كذلك فقد ساند الرئيسان   

أوسطية، وتنمية اقتصاداتها، وتطوير بناها التحتية المشتركة، وإنشاء صناديق تمويل دولية لها، وتمـت إقامـة               
ومـؤتمرات  دولية لهذا الغرض، من مثل المفاوضات المتعددة األطـراف،          / آليات أو مؤسسات شرق أوسطية    

القمة الشرق أوسطية، انطالقا من قناعة مفادها، أن السالم يحتاج إلى بني وحوافز وتشجيعات اقتـصادية، وأن                 
وعلى الرغم من كل ذلك فإن هذه الجهود لم تـؤت           . االقتصاد يدعم عالقات التعاون والسالم، ويجلب االزدهار      

 جوائز من عالقات التعاون اإلقليمي، مـن دون أن          النتيجة المرجوة، ذلك أن إسرائيل، حاولت أن تحصل على        
تقدم من طرفها االستحقاقات المطلوبة منها لعملية السالم، وبالخصوص لجهة االنسحاب من األراضي العربية              

وكما هو معلـوم    . ، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة في الضفة والقطاع          1967المحتلة العام   
تكتف بذلك فحسب بل إنها حاولت، وبنوع من الغطرسة، فـرض هيمنتهـا علـى فرضـيات                 فإن إسرائيل لم    

وأولويات التعاون الشرق أوسطي، مستغلة في ذلك تفوقها االقتصادية والتكنولوجي، وعالقاتها المتميـزة مـع               
  .الواليات المتحدة األميركية

لتسوية، وتسييد منطـق القـوة واإلكـراه        يستنتج من ذلك أن إسرائيل، التي عملت بكل جهدها إلفشال عملية ا           
واإلمالء فيها، هي التي تقف وراء إخفاق مشروع الشرق األوسط الجديد، ظنا منها أنها تـستطيع أن تـستغني                   
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عن عالقاتها بالمنطقة، بفضل شبكة العالقات التي تربطها بالغرب، وخصوصا بالواليات المتحدة األميركية من              
ها تستطيع أن تهيمن على المنطقة وأن تفرض شكل التـسوية والنظـام اإلقليمـي               جميع النواحي، وظنا منها أن    

  .الجديد، بحسب رؤاها وأولوياتها ومصالحها
واضح أن اإلدارة األميركية الحالية جسرت الفجوة، أو غطت على التمايزات بين سياستها وأولوياتهـا، وبـين                 

افقتها على فرض التـسوية األحاديـة بـالقوة علـى           سياسات وأولويات إسرائيل، لصالح هذه األخيرة، إن بمو       
الفلسطينيين، أو بتغطيتها لعدوان إسرائيل على لبنان، أو بسعيها فرض الشرق األوسط الكبير، ليس عبر وسائل                
الحوار واإلقناع، وإنما على صهوات الدبابات ووسط أزيز الطائرات ودوي القذائف الصاروخية، أي في خضم               

فأي وعود هذه، وأي شرق أوسط جديد، هـذا القـادم           ! يع، الذي بات يحيق بالعالم العربي     كل هذا الدمار المر   
  !  المعجون بالدماء؟

  8/8/2006 48عرب 
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