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  ية تطارد الجنازات وتوّزع المجازرسرائيلالطائرات اإل .1

ية سـرائيل حقت الطائرات الحربيـة اإل    ال :روت جويس كرم  بينقالً عن مراسلها في      9/8/2006الحياة  نشرت  
 23 شـهيداً و   14جنازات ضحايا المجازر اليومية التي ترتكبها، كما حصل في بلدة الغازية أمس حيث سـقط                

 عدداً من شهداء الغارات التي نفذتها يوم االثنين،         أهاليها تشييع   أثناءجريحاً حين تعرضت البلدة للقصف الجوي       
 في بلدة الغازية التي تبعد أقـل        أمس مجزرتين جديدتين    إسرائيلوارتكبت  .  شهيداً 15عدد ضحاياها   والتي بلغ   
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، أمـس  من   أول تشييع شهداء مجزرة     أثناء كيلومترات عن صيدا، واحدة قبل الظهر حين دمرت مبنيين           4من  
 إلـى شة بالغازية مـا أدى      والثانية بعد الظهر حين قصفت طائراتها وبوارجها الحربية طريقاً يربط قرية مغدو           

علـى   ف . مـساء  14 عدد شهداء المجزرتين بلـغ       أن األنباءوأفاد بعض وكاالت    .  جريحاً 30 شهداء و  7سقوط  
ية والقصف المدفعي ومن البوارج الحربية على قرى الجنوب منـذ  سرائيلالصعيد الميداني تواصلت الغارات اإل  

واستمر القـصف   .  سكنية فيها  أحياءة الخيام وطاولت     قذيفة على بلد   1500 من   أكثرفجر أمس وأحصي سقوط     
 طمر عائلة ناطور مبرة اإلمام علي في بلـدة          إلىعلى القرى المحيطة بمدينة صور زادها اليومي، وأدى ذلك          

ولم  .األنقاض الناطور بقيت عائلته تحت      أنقذمعروب تحت ركام مبنى المبرة الذي دمر بالقصف الجوي وفيما           
وألقـت  . ية ومحيطها من القرى من القصف الذي سقط نتيجته عدد من الـشهداء والجرحـى              تسلم مدينة النبط  

ي ضـرباته بـين     سـرائيل  بتصعيد الجيش اإل   أنذرتية منشورات فوق محيط مدينة صور،       سرائيلالطائرات اإل 
مجرى نهر الليطاني وجنوبه، وأنه سيستهدف كل سيارة من أي نوع ألنها تعتبر مـشبوهة وتنقـل صـواريخ                   

ية ومقاتلي حزب اهللا في قريـة       سرائيليين في المواجهات بين القوات اإل     إسرائيل جنود   3وقتل   .عتاداً عسكرياً و
 أن المتحدة   األمموذكرت مصادر قوات    .  آخرون بجروح  5دبل ومحيط بنت جبيل وعيناتا وعيترون، وأصيب        

 أنية سـرائيل  العسكرية اإلاإلذاعة  كيلومترات، فيما أعلنت 8ي توغل في بعض المناطق بعمق       سرائيلالجيش اإل 
الجيش يمهد لتوسيع عملياته البرية في جنوب لبنان، عشية اجتماع حكومة ايهود اولمرت التخاذ قرار في هـذا               

حزب اهللا عن قصف مستعمرات كريات شمونة، كفرجلعاد، نهاريا، كرمائيل، صـفد،            أعلنوفيما   .الصدد اليوم 
 جرحـى سـقطوا     4ية ان   إسرائيل إعالميةوغشاريم وسنير، ذكرت مصادر     الكوش، الشومرة، ايفين مناحيم، ه    

 ضاحية بيروت   أمسي ليل   سرائيلوقصف الطيران اإل   .أمس إسرائيل صاروخاً سقطت على     145بالقصف وان   
  .الجنوبية مستهدفاً حارة حريك وجامع اإلمامين الحسنين فيها

ية سـرائيل كثفت المقاتالت الحربية اإل    :الوكاالت عن    ونقالً بيروتمن   9/8/2006االتحاد االماراتية   وأضافت  
 غارة ولم   300 اللبنانية وخصت المدن والقرى الجنوبية بأكثر من         األراضيمنذ فجر أمس غاراتها على معظم       

وضمن خطة األرض المحروقة التي تعتمدها قوات االحتالل، أفـاد شـهود            . توفر أية بقعة من القصف المدمر     
   .لبنانية بأن الطيران المعادي يمطر المناطق بقذائف فوسفورية حارقة تشعل حرائقعيان ومصادر أمنية 

 أن  بيروت زهير اندراوس وسعد اليـاس     والناصرة  نقالً عن مراسليها في      9/8/2006القدس العربي   وذكرت  
 صـابة وإ مقتـل جنـدي      إلىت أطلقها مقاتلو حزب اهللا أدت        صواريخ مضادة للدبابا   إني قال   سرائيلالجيش اإل 

 مركبات للمهندسـين    أمس الصواريخ أصابت    إنوقال متحدث باسم الجيش     .  قرب بلدة بنت جبيل    آخرينخمسة  
ر مع المقاتلين فـي قريـة        النا إلطالق قتال في تبادل     آخرين جنديين   إنوقال الجيش   . العسكريين وقوات مشاة  

ية علي حوالي عشرين ألف     سرائيلمة اإل وعرضت الحكو .  الشرق من بلدة الناقورة الساحلية الحدودية      إلىلبونة  
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن      .ي مغادرة المدن والبلدات الواقعة علي الحدود مع لبنان أليام عدة          إسرائيل

 الجنوب بعيـدا عـن مـدي صـواريخ          إلىحكومة تهيئ أماكن إقامة مؤقتة       ال إني كبير قوله    إسرائيلمسؤول  
  . الكاتيوشا
عملية انتشال جثث شهداء المذبحة التي ارتكبها طيران العدو مساء أمـس            إلى أن    9/8/2006السفير  وأشارت  

.  جريحـا  53 شـهيدا و   56، وأظهرت حصيلة أولية انتشال      أمس في شارع الحجاج في الشياح تواصلت        األول
 شـاحنة صـهريج تنقـل       11، قافلة مـن     أمسية، ليل   سرائيل غارة متتالية شنتها الطائرات اإل     12واستهدفت  

محروقات وثالث شاحنات كانت تنقل محاصيل زراعية من المشمش في عرسال على طريق فرعي بين لبنان                
 سقوط خمسة شهداء وأربعة جرحى حسب مصادر أمنية فـي           إلىوسوريا بعد تدمير الطريق الرئيسي، ما أدى        

بنـاؤه الثالثـة     جرح مدني واحد فيما ال تزال زوجته وأ        إلىوأدى القصف على معروب شرق صور       . المنطقة
وشهدت منـاطق الجنـوب وخاصـة       . ي في البلدة  سرائيل علي التي دمرها القصف اإل     اإلمامتحت أنقاض مبرة    
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 15 معـدل    إلى وتيرة متصاعدة في الحمم وصلت       أمسمنطقة الخيام ومرجعيون ومناطق النبطية وإقليم التفاح        
 قذيفة علـى بلـدة الخيـام        ألفيسقوط ما يزيد عن     قذيفة في الدقيقة الواحدة، وأظهرت تقارير للشرطة اللبنانية         

 منذ بدء العدوان، قصفت بارجة للعـدو        األولىوللمرة  . وحدها فضال عن استهدافها بما يزيد عن خمسين غارة        
وقالـت  . أطفال سقوط شهيدين وثمانية جرحى بينهم خمسة        إلى أدىمخيم عين الحلوة عند المدخل الشمالي ما        

 النصر، وانه سقط في منزل يقع في مركز تابع لحركة فـتح بقيـادة               أبويدعى سعيد    احد الشهيدين    إنمصادر  
  .منير المقدح

وأصيب عدد آخر في اشتباكات عنيفـة       قتلوا  يين  إسرائيلأربعة جنود    أن   9/8/2006 48 عرب   موقع وجاء في 
يخ مـضادة للـدروع     وقد قالت مصادر لبنانية أن المقاومة استهدفت صباح اليوم بصوار         ،  في بلدة عيتا الشعب   

ية في محيط عيتا الشعب فدمرتهما وأصابت من فيهما، وحينما تقدمت دبابة أخرى لسحب              إسرائيلدبابة وجرافة   
  .اآلليتين، أصيبت هي أيضا بقذيفة مضادة للدروع وأصيب من فيها

  
  ية سرائيل األميركي منحاز وال يضّم إال الشروط اإل- القرار الفرنسي مشروع: لحود .2

ية، سـرائيل  الشروط اإل  إال ال يضم    األمنالفرنسي الذي سيناقشه مجلس     -األميركي المشروع   أنيل لحود    ام أكد
وأسف لعدم قيام احـد      . يظهروا للعالم، وبعد مجزرة قانا، أن اللبنانيين يريدون مواصلة القتال          أنوذلك بهدف   

متحدة تبذل أفضل الجهود، ولكن حـين       فاألمم ال .  على شيء، ألنها تحظى بدعم الواليات المتحدة       إسرائيلبلوم  
 في حال وافق المجتمـع الـدولي   هوشدد على ان  . يصل األمر إلى الفيتو األميركي، ال أحد يمكنه فعل أي شيء          

، وسيتوقف بالطبع   األمورعلى النقاط السبع التي اجمع عليها مجلس الوزراء، فإن اللبنانيين سيتوافقون على كل              
ن لبنان ال يقبل بقوات متعددة الجنسية، أو بنشر جيوش مختلفة تحـت علـم األمـم         وجدد القول أ  .  النار إطالق

  . بإمرتهاالمتحدة من دون أن تكون 
9/8/2006البلد   

  
   وحزب اهللا  وبري الحكومة بقرارالحريري يشيد  .3

الحـل   التوازن فـي     إحالل إلى الجهود الرامية    إطار في   أمسواصل سعد الحريري اتصاالته العربية والدولية       
 الوزراء عليه، و    وبإجماع بقرار الحكومة اللبنانية      وأشاد . الدولي لالزمة في لبنان    األمن مجلس   أمامالمطروح  

كما حيا الدور الوطني الذي لعبه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في التوصـل              . هاكرر دعمه للحكومة ولرئيس   
وتوقف في شكل خاص عند انضمام      . حفظ مصالح الوطن   بالجهود السياسية التي يبذلها ل     وأشاد هذا القرار،    إلى

 موقـف   أن الحزب موافقته على هذا القرار، معتبـرا         وإعالن اإلجماع هذا   إلىوزيري حزب اهللا في الحكومة      
 الدولي ويؤكد على    األمنالحزب هو موقف مسؤول، يدعم الحكومة اللبنانية في موقعها التفاوضي تجاه مجلس             

  . ي على لبنانسرائيلاجهة تداعيات العدوان اإلوحدة اللبنانيين في مو
9/8/2006البلد   

  
   بناء جسر المدفونيعيدميقاتي و   ال تعارض انتشار اليونيفيل في المزارعسوريا: السنيورة .4

 سوريا ال تعارض    أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أبلغه        أنأعلن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة       
 ترسـيم  بـإجراء  ال ترحب أنهاالقوة الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل في مزارع شبعا إال     انتشار جنود من    

وكان السنيورة استقبل في الـسرايا       .إسرائيل لبنان يريد حالً نهائياً لالزمة الراهنة مع         أنوشدد على   . حدودها
، وكـان   األمـن لمنتظرة من مجلس    بحثنا في التطورات والقرارات ا    : الحكومية الرئيس نجيب ميقاتي الذي قال     

 بناء جسر المـدفون  إعادة رغبتي في أبديتوقد .  ما يشتهيه كل لبنانإلى األمورالبحث شامالً وبإذن اهللا تكون    
  . على نفقتي الخاصة، وكان لهذا الموضوع صدى جيد لدى دولته
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9/8/2006النهار   
 

  ية النازية جرائم الصهيونية أفظع من وحش:  في افتتاح مرصد قاناالحص .5
عقد مجلس أمناء مرصد قانا، مؤتمراً صحافياً، أعلن خالله عن إنشاء مرصد قانا لحقوق اإلنسان بهدف رصد                 
انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في لبنان والبلدان المحتلة، خصوصاً االنتهاكات التي ارتكبها ويرتكبها العدو              

يد الصلح وسليم الحص والنائب الـسابق محمـد برجـاوي           حضر المؤتمر الرئيسان رش    .الصهيوني في لبنان  
 مجلس  إلىوممثلون عن الهيئات والتجمعات األهلية والجمعيات والمؤسسات التي تعنى لحقوق اإلنسان، إضافة             

اآلن هو أوان رفع الصوت إلى أعلى درجة        : كلم نقيب الصحافة محمد البعلبكي الذي قال      و ت . أمناء مرصد قانا  
عـن  محمد طي باسم مجلس أمناء المرصد،       . دثم تحدث   . الم الصامت والنائم يستيقظ من سباته     ممكنة لعل الع  

وألقى الرئيس الحص كلمة وصف فيها جرائم الصهيونية بأنها أفظع مـن وحـشية              . هأهداف المرصد ونشاطات  
ل كل جهد ونـشاط     وكانت كلمة للرئيس الصلح، أكد فيها حق قانا على جميع اللبنانيين والعرب بذ            . الصهيونية

وتوحيد أمورهم وعملهم في سبيل وضع حد لهذه الحال، وتحرير لبنان واألجزاء األخرى من الوطن العربـي                 
 .ية التي انتهكت حقوقهم وألحقت بهم هذه األضرار، مؤكداً أهمية التوحدسرائيلمن االعتداءات اإل

9/8/2006السفير   
 
   للتسوية القوة الثالثة تؤيد خطة الحكومة كحد أدنى .6

، األمن مجلس   أمام األميركيرأى منبر الوحدة الوطنية القوة الثالثة أن الهدف الحقيقي لمشروع القرار الفرنسي             
فتجاهـل المطالـب    .  من تحويل انتكاستها العسكرية إلى نصر سياسـي        إسرائيلحتى مع تعديالته هو تمكين      

 الرامية إلى إخضاع لبنان وتحويلـه محميـة         رائيلإسوالحقوق اللبنانية ولبى كل مطالب واشتراطات أميركا و       
وأعلن تأييده للمبادئ السبعة التي أعلنتها الحكومـة        . دولية تكون منصة إطالق لمشروع الشرق األوسط الجديد       

اللبنانية كأساس ألي تسوية لألزمة الراهنة، باعتبارها تمثل الحد األدنى المقبول وطنيـاً لـصياغة أي تـسوية                  
  . اللبنانية وتتماشى مع بطوالت المقاومة في دفاعها المجيد عن الوطنتضمن الحقوق 

9/8/2006السفير   
 

   من اللبنانيين يرفضون قرارات دولية تتعارض مع النقاط السبع  % 88 .7
 والمعلومات، والذي أظهر شبه إجمـاع       لألبحاثنتائج االستطالع الذي نفذه مركز بيروت       أظهرت  : عبدو سعد 

السبعة التي أقرتها الحكومة اللبنانية، ورفض أي قرار أو خطة دولية تتعـارض مـع هـذه                 وطني على البنود    
 مـستطلع واعتمـد     600نفذ هذا االستطالع بين السادس والسابع من شهر آب الحالي وشمل عينة من              . البنود
.  تهجيـرهم   تلحظ التوزع الطائفي والمناطقي بما في ذلك استطالع آراء النازحين في منـاطق             إحصائيةتقنية  

هل على لبنان أن يقبل بقرارات دولية تتعارض مع النقـاط الـسبع             : تضمنت االستمارة سؤاالً واحداً هو التالي     
 منهم مـوافقتهم علـى وقـف        12 من المستطلعين بكال فيما أعلن       %88أجاب  و .التي تبنتها الحكومة اللبنانية؟   

  . إلطالق النار بمعزل عن طبيعة القرار
9/8/2006السفير   

 
   تندد باعتقاله، فرنسا  لظروف قاسية خالل التحقيقتعرضهالدويك يروي تفاصيل  .8

راهيم، امل  فلسطين،آ  أنه لـم يتعـرض      أمس أكد عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني        :  وكاالت إب
 بآالم  إلصابته  الصحية، هو ما أدى       ظروف التحقيق القاسي ووضعه في زنازين سيئة من الناحية         وإنماللضرب  

وأضاف الدويك في أول تصريح صـحفي مـن مستـشفى تـشعاري هتـصيدق               .  شديدة في الصدر والرأس   
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 بأن إدارة السجن ستقوم بنقله اليوم من        إبالغه االسرائيلي في القدس بأنه تم منع زيارته من قبل محاميه كما تم             
اد بولص، محامي الدويك والذي زار مستشفى تشعاري هتصيدق         من جانبه أشار جو    .المشفى إلى سجنه مجددا     

، وتقدم بطلب لزيارته، إال أن إدارة المستشفى رفضت السماح له بمقابلته غير أنه وأثناء نقل الدويك إلى غرفة                   
ه  األخيرفحص الجهد قابله بولص وتحدث إليه، مؤكدا         ا  اإلعالم  لم يتعرض للضرب كما تناقلت وسائل        بأن  وإنم

سيئ ف التحقيق والوضع   ظرو اء  وفي  . هو ما أصابه بتدهور صحتهال ذه األثن  حملت حركة حماس الـسلطات  ه
 والدوليـة   واإلقليميةاالسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الدويك وطالبت الحركة الهيئات والمنظمات المحلية            

بـدورها نـددت    .  الكاملة عن حياتـه     سراحه، محملة السلطات االسرائيلية المسؤولية     إلطالق بالتحرك العاجل   
ن فرنسا باعتقال الدويك، حسب ما       وقـال   . مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية دنيس سـيمونو        أعل

 الدولة بكل   إرهاب  ما حصل مع الدويك يمثل       أنالدكتور غازي حمد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية         
ا قوقية والدولية التدخل العاجل والضغط على حكومة االحتالل         وطالب حمد المؤسسات الح   . مكوناتها    وإجباره

  . فوراالديوك عن اإلفراجعلى 
  9/8/2006الرأي األردنية 

 
   اسرائيل لوقف عدوانهاىعباس يطلب من بلير الضغط عل .9

ن الرئيس محمود عباس الموجود حاليا بتونس، طلـب مـن           أقال مصدر فلسطيني مسؤول     :  يو بي أي   ،تونس
وقـال  .  اسرائيل لوقف عدوانها علي اآلراضي الفلـسطينية       ىيس الوزراء البريطاني توني بلير الضغط عل      رئ

ـ                      آخـر   ىالمصدر ان هذا الطلب جاء خالل اتّصال هاتفي تم ليل أمس، أطلع خالله عبـاس تـوني بليـر عل
.  غزة والـضفة الغربيـة     المستجدات الميدانية في فلسطين علي ضوء االعتداءات االسرائيلية المتواصلة علي         

 ضرورة تضافر الجهود الدولية لدفع اسرائيل الي وقـف          ىوأضاف المصدر، أن عباس شدد خالل االتّصال عل       
  .اعتداءاتها، ووضع حد للحصار الذي تفرضه علي الشّعب الفلسطيني منذ عدة شهور

9/8/2006القدس العربي   
  
   االنجازاتيقدم مكافآت مادية لالتحادات والفرق صاحبة: هنية .10

قال رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة اسماعيل هنية، خالل لقائه، بعـدد مـن رؤسـاء                 :اشرف مطر 
االتحادات الرياضية واألندية، أمس، على هامش توزيع المكافآت النقدية على عدد االتحادات الرياضية واألندية              

 للحركة الرياضية اآلن، هو بمثابة منح عاجلـة،          أن ما تقدمه الحكومة والوزارة     2005الفائزة ببطوالت موسم    
وأوضح رئيس الوزراء أن     .وترسيخ لمبدأ مكافأة المجتهدين من اتحادات أو أندية نالت شرف احراز البطوالت           

الوزارة أخذت على عاتقها دعم المنتخبات الوطنية، فكان أول القرارات دعم معسكر المنتخب الحالي لكرة القدم                
 يستعد للقاء العراق في السابع عشر من الشهر الجاري، وكذلك دعم مشاركتي منتخبي الـسلة                في األردن الذي  

وكرة الطاولة في كل من سورية وايران، والوزارة لن تقف مكتوفة األيدي ولن تجعل االتحـادات تلجـأ إلـى                  
وأعلـن   .كل نـاد   دوالر أميركي كمنحة عاجلة ل     1000ن تقديم مبلغ     ع واعلن هنية  .التسول، بل ستكون داعمة   

أحمد اليازجي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن بدء الوزارة بتجهيز الجناح الغربي من مجمع فلـسطين                .د
  .الرياضي، كمقرات مؤقتة لالتحادات الرياضية

9/8/2006األيام الفلسطينية   
 
  هنية يطمئن على مخيم الرشيدية ويتلقى اتصالين من قريع والمرشد العام لإلخوان .11
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 من رئيس الوزراء السابق     أمستلقى رئيس الوزراء اسماعيل هنية اتصاال هاتفيا        : وفا،  عماد االفرنجي  - غزة
و  . المظـروف المـسمم    إرسالأحمد قريع عبر خالله عن استنكاره لمحاولة االغتيال الفاشلة وتنديده بطريقة            

ائل منظمة التحريـر بلبنـان، وذلـك         سر فص  أمينأجرى رئيس الوزراء اتصاالً هاتفياً مع سلطان أبو العينين          
لالطمئنان على أبناء شعبنا في مخيم الرشيدية بجنوب لبنان، وذلك بعد االستهداف اإلسرائيلي الذي خلف شهيداً                

من محمد مهدي عاكف المرشد العـام لجماعـة          كما تلقى هنية اتصاالً هاتفياً     .وعدداً من الجرحى الفلسطينيين   
التعرف على مالبسات عملية االغتيال الفاشلة التـي اسـتهدفت رئـيس            حيث تم   ،  اإلخوان المسلمين في مصر   

 .الوزراء ونائبه
9/8/2006القدس الفلسطينية   

  
  اختطاف النواب يقوض جهود إطالق جلعاد شاليت  : عريقات .12

أمـام  صائب عريقات أن معبر رفح الحدودي سيتم افتتاحه اليوم وغداً صباحاً            . أعلن د  : أمين أبو وردة   ،نابلس
المغادرين، محمالً حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن تدهور األوضاع على الساحة الفلسطينية واالعتـداء              
على رموز الحكومة والمجلس التشريعي، والمسؤولية الكاملة عن سالمة وصـحة المـسؤولين الفلـسطينيين               

إلسرائيلية باإلفراج عـن رئـيس المجلـس        المختطفين، ودعا المجتمع الدولي للتدخل الفوري وإلزام الحكومة ا        
وحذر من أن اعتقال الدويك والنواب والـوزراء         .عزيز الدويك، والنواب والوزراء بشكل سريع     . التشريعي د 

من شأنه أن يقوض كل الجهود المبذولة لحل األزمة الحالية فيما يتعلق بالجندي إلسرائيلي األسير لدى المقاومة                 
   .الفلسطينية جلعاد شاليت

9/8/2006الخليج اإلماراتية   
 

   لمكتب هنية أرسلت الرسالة المشبوهة التي ىتحديد محتو تستطيع ال السلطة .13
 ى فلسطينيون انـه ال يوجـد لـد        أطباءل  و ق  رام اهللا  من   اف ب  نقال عن    9/8/2006جاء في القدس العربي     

 تسببت باصابة سبعة موظفين يعملون      السلطة الفلسطينية مختبرات واجهزة طبية تستطيع تحديد نوع المادة التي         
ولم يتوصل العاملون في مختبر للتحاليل الطبية في جامعة          .في مكتب الحكومة برام اهللا االثنين بحاالت مرضية       

بيرزيت الي اي نتيجة ايجابية من فحص الرسالة التي قال الموظفون في الحكومة انها وصلت الي مكتب نائب                  
انبعثت منها رائحة تسببت باصابة سبعة منهم بحاالت مرضية نقلوا بسببها الـي             رئيس الوزراء عبر البريد، و    

 المختبر لم يستطع التوصل الي اي نتيجة النه لم يجد شيئا            انوقال مدير مستشفي رام اهللا الحكومي        .ىالمستشف
ي هنـاك    محمد عيدة الذي اشرف علي متابعة وضع المصابين الصح         .دمن جانبه قال     .يفحصه داخل الرسالة  

انواع من الغازات من الممكن ان تحمل مواد كيماوية وتتبخر لحظة تعرضها للهواء، وال يمكن ان يتم فحصها                  
  .في المختبرات الفلسطينية

 وزير اإلعالم في الحكومة   من عمان أن      نادية سعد الدين    نقالً عن مراسلتها   9/8/2006لغد األردنية   وأوردت ا 
انب الفلسطيني قرر إرسال مستلزمات الفحص من آثار ومخلفات المـادة التـي             الفلسطينية يوسف رزقة إن الج    

كما تقرر إرسال أحـد المـوظفين       ،   إلى األردن إلجراء الفحوصات الالزمة عليها      الموظفينتسببت في إصابة    
  .المصابين إلى األردن لتلقي العالج الالزم في أحد مستشفياتها وذلك بسبب حالته الحرجة

  
  عدم تعاون وزير الداخلية ومدير الشرطة يسهم في عرقلة عمل النيابة: النائب العام .14

أكد النائب العام المستشار أحمد المغني أن عدم تعـاون سعيد صيام، ومديـر عـام الشرطـة               :فايز أبو عون  
اللواء عالء حسني، مـع النيابــة العامــة، وعدم وجود موظفين بشكل كاف لدى النيابة فـي محافظـات                 

وأضاف أن عدم وجـود      .فة والقطاع، عامالن يؤديان إلى عرقلة سير عمل النيابة العامة بالشكل المطلوب           الض
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مقار وأثاث وميزانية كافية للنيابة، يسهم أيضاً في إحجامها عن القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها، فـي ظـل     
الل اجتماعه مع أعـضاء لجنـة الرقابـة         وطالب المغني المجلس التشريعي، خ     .استشراء حالة الفلتان األمني   

وحقوق اإلنسان والحريات العامة، باإلسراع في االنتهاء من قانون العقوبات وتوحيده بين محافظـات الـضفة                
وشدد  .والقطاع، وسن قانون الجنايات الكبرى، ومشروع قانون غسيل األموال، وقانون الكسب غير المشروع            

حماية المحاكم والقضاة ومنازلهم وممتلكاتهم، وعلى ضرورة وجـود         على أهمية وجود جهاز شرطة قضائي ل      
   .معمل جنائي وزيادة عدد األطباء الشرعيين

9/8/2006األيام الفلسطينية   
 
   يزور بريممثل منظمة التحرير .15

اكد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي صالبة العالقـة بـين الـشعبين اللبنـاني                  : بيروت
وقال زكي الذي عاد الـى       .طيني في مواجهتهما حرب االبادة التي تمارسها اسرائيل بعدوانها على لبنان          والفلس

بيروت، بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان البحث تركز على تطورات الحرب االسرائيلية على لبنان                 
يات القيادة والـشعب فـي فلـسطين        وأشار الى انه نقل الى بري تح      . ونتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب    

وحيا زكي مقاومة الـشعب اللبنـاني وصـموده          .وإدانتهما المجازر التي ترتكب ضد المدنيين والبنية التحتية       
 .ووحدته الوطنية في مواجهة آلة الحرب االسرائيلية

9/8/2006الحياة   
  
   المشاركة  في حكومة وحدة وطنية تنويالشعبية الجبهة  .16

 عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول نية الجبهة المشاركة فـي               أكد: غزة، د ب أ   
: وأضاف. حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني التي باتت تشكل أرضية صالحة لهذه الحكومة              

رها ضرورة وطنيـة    سبق وأن أعلنت الجبهة الشعبية موقفها المؤيد للمشاركة في حكومة ائتالف وطني باعتبا            
وطالب باإلسراع فـي تـشكيل مثـل هـذه          . وذلك ليتحمل الجميع مسؤولياته على الصعيد الداخلي والخارجي       

كلما أسرعنا في تشكيل حكومة ائتالف وطني أوجدنا مركز قرار وطني موحد فـي مؤسـسة                : الحكومة قائال 
  . الفلسطينية عموما على هذا األساسرسمية تقود أعمال الحكومة الفلسطينية وتقود مختلف مناحي الحياة

9/8/2006الدستور   
 

    في مخيم جنين القدساثنين من سرايا استشهاد  .17
استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح في مخيم جنين بالضفة الغربية حينما أطلقـت طـائرة احتالليـة                  

ر أن الشهيدين هما من عناصر      لمصاداوأعلنت  . صاروخين على األقل علي منزل كانا يتواجدان به في المخيم         
  . عاما من قرية عتيل قضاء طولكرم23 عاما واسامة العتيل 25سرايا القدس وهما محمد عتيق 

9/8/2006 48عرب   
  
   إلصالح مسار فتح وإعادة توازنهايدعواإلفرنجي  .18

 علـى   م في غزة  أكد عبداهللا االفرنجي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول مكتب التعبئة والتنظي           : غزة
جاء ذلك، خالل ندوة نظمتها هيئة التوجيه السياسي والمعنـوي      .ضرورة إصالح مسار الحركة وإعادة توازنها     

في غزة، حول إعداد المفوضين السياسيين واألمن الوطني والشرطة، بحضور اللواء مازن عز الدين المفوض               
 توازن الحركة يجب أن يكون بنفس الوضوح الـذي          وقال إن إعادة   .السياسي العام للتوجيه السياسي والمعنوي    

، مشيراً إلى أن المهمة األساسية الملقاة على عاتق أبناء الحركة هي إعـادة بنائهـا                1965انطلقت به منذ عام     
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وأوضح أن أمام فتح في الوقت الحالي ثالثة خيارات وهي االستمرار بهذه             .بشكل جيد واستنهاضها بشكل سليم    
نا إلى هذه الهزيمة وهذا غير مقبول، أما الخيار الثاني فهو تعيين لجان أقـاليم نـسميها لجـان                   الحالة التي قادت  

طوارئ وهذه نكبة إضافية ولن تقوم لفتح قائمة بعد ذلك، أما الخيار الثالث فهو عمل انتخابات داخليـة بنـسبة                    
وأشـار   .ؤتمر السادس للحركة  تخرج القيادات التي تنتخب من قبل أقاليمها ثم تذهب للم         % 80إلى  % 70نجاح  

يحدث فقط داخل الوطن، وإنما في كل أماكن تواجده، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار في                  إلى أن هذا كله ال    
وأكد أن األمور تسير باالتجاه الصحيح والسليم على الرغم من بعـض             .اللجنة المركزية وفي المجلس الثوري    

كن الخوف والحرص على فتح والشعور بأن هذا الطريق هو الوحيد الـذي             العقبات التي تحدث هنا وهناك، ول     
سينقذ الحركة هو الذي دفع إلى سلوكه، مشيراً إلى أن الحركة نجحت بتحقيق ذلك في خمـس منـاطق وسـط           

  . غزة
9/8/2006األيام الفلسطينية   

  
  يزور بهية الحريريحماس وفد من   .19

 للنـازحين مـع     اإلغاثةي على لبنان وأعمال     سرائيللعدوان اإل عرضت النائب بهية الحريري تطورات ا     : صيدا
وفد من حركة حماس زارها في دارة العائلة في مجدليون تقدمه عضو المكتب السياسي للحركة في لبنان احمد                  

قال عبـد    و . احمد فضل وطارق عكاوي ووسام الحسن      أبوعبد الهادي وضم مسؤول الحركة في منطقة صيدا         
ة تأكيد لتضامننا كشعب فلسطيني بشكل عام وكحركة حماس بشكل خاص مع الشعب اللبناني               الزيار إن الهادي

وأكدنا استعدادنا للتعاون معها في هذا الموضوع، ووضعناها في الجهود التي قام             في ظل العدوان الهمجي عليه    
لبنان كله من خالل المخيمات      تقديم الدعم والمساندة ألهلنا النازحين في        إطاربها شعبنا الفلسطيني في لبنان في       

 أنوتطرق اللقاء أيضاً للوضع العام السياسي وأكـدنا         . اإلطارالفلسطينية، والدور الذي تقوم به حماس في هذا         
الموقف الموحد في لبنان هو لصالح البلد، وجددنا تقديرنا لموقف الحكومة بخصوص النقـاط الـسبع لوقـف                  

  .  األطرافالعدوان على لبنان والذي التف حوله كل
  9/8/2006المستقبل 

  
  ي   سرائيل الجيش اإلقياداتتغييرات واسعة في  .20

 نيوز اإلخباري عن عمليات تغيير واسعة تمت في قيادات الجـيش            إسرائيلكشف موقع   :  تغريد سعادة  ،رام اهللا 
الل تواجـدهم    جندياً يوم األحد الماضي بصواريخ الكاتيوشا خ       12ي عقب تمكّن حزب اهللا من تصفية        سرائيلاإل

 وبحسب الموقع فإنه تم نقل العقيد يوسي بكر إلى منصب رئيس سالح المظالت ليكون               .بكتيبتهم في كفار جلعاد   
 وتم تحويل العقيد    .القائد األعلى للسالح خالل الحرب الدائرة في لبنان، بعد فشل سابقيه في المهام الموكلة إليهم              

 وتم نقل العميد تسيقو تـامير       . من منصب رئيس وحدة المظليين     يوسي هيمان للعمل بجهاز األمن القومي بدالً      
 لمهام وحدة العمليات العسكرية بغـزة، أمـا         -وحدة النخبة بجيش االحتالل   -من منصب رئيس وحدة جوالني      

أفيف كوخافي رئيس وحدة العمليات بغزة فسوف يسافر للواليات المتحدة لدراسة بحثية هناك على غرار بعض                
 وتُشير التقديرات الصادرة مـن وسـائل اإلعـالم          .عالونيقادة العسكريين مثل موفاز، ونتنياهو و     الوزراء وال 

 أن عمليات التغيير والتبديل في مهام ومناصب القادة بالجيش في هذه اآلونة تـأتي إلنقـاذ جـيش                   إلىالعبرية  
في بث برامج ساخرة مـن قـادة        ية  سرائيلفي ذات السياق، بدأت قنوات التلفزة اإل      . االحتالل من مأزقه بلبنان   

وضباط جيش االحتالل على خلفية الفشل العسكري في لبنان، واستمرار تكبد الجيش لمزيد من الخسائر علـى                 
يين الذين  سرائيل ويأتي رئيس هيئة األركان حالوتس، على قائمة أكثر المسؤولين اإل          .المستوى البشري والمادي  

  .يةسرائيلالقنوات اإليتعرضون لالنتقادات التليفزيونية في 
  9/8/2006االتحاد االماراتية 
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   حزب اهللاأمام الجيش إخفاقات تعزل قائد اللواء الشمالي بسبب إسرائيل .21

ي سـرائيل  الجـيش اإل    أعلن :الناصرة زهير اندراوس  نقالً عن مراسلها في      9/8/2006القدس العربي   نشرت  
 عزل الجنـرال اودي     أمسالل الجنرال دان حالوتس، قرر       العامة في جيش االحت    األركان قائد هيئة    أنالثالثاء  

 الجنرال حالوتس بتعيين نائبه الجنـرال       وأمر،  أمسادم، قائد المنطقة الشمالية في الجيش من منصبه ابتداء من           
 الرابع علـي    لألسبوع الهجمات العسكرية التي تشنها الدولة العبرية علي لبنان          إلدارةموشيه كابلينسكي مكانه    

ي الرسمي يوآف ليمور، في النشرة المـسائية        سرائيل المحلل العسكري في التلفزيون اإل     أعلنهووفق ما    .ليالتوا
 المعركـة فـي     إدارة الجنرال ادم فشل في منـصبه، أي         أن ىوة تدل بشكل غير قابل للتأويل عل      فان هذه الخط  

 مقاتلي حزب اهللا، ومنذ بدء العدوان،       أمام اخفق في عدة مهمات قام بها االحتالل         األخيرلبنان، وانه في الشهر     
 اإلخفاقـات  حالوتس عن عدم رضاه بالمرة من تصرفات الجنرال ادم، وبعد سلسلة من              أعرب ليمور،   أضاف

، قرر حالوتس عزل الجنرال ادم من منصبه وتعيين الجنرال          األخيرالتي كانت من نصيب االحتالل في الشهر        
  . كابلينسكي مكانه

ية الصادرة اليوم األربعاء قرار تعيين نائـب        سرائيلتناولت الصحف اإل  : 9/8/2006 48عرب  موقع  وأضاف  
وفي هذا اإلطـار قـال زئيـف    . رئيس هيئة أركان الجيش كمندوب الهيئة في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية     

، مـن الناحيـة     شيف، المعلق العسكري لهآرتس، إن التغيير في قيادة منطقة الشمال العسكرية ليس جيدا البتة             
الشخصية للجنرال أودي آدم، قائد المنطقة العسكرية الشمالية، لكنه أيضا يبـث إشـارة سـلبية إلـى الجـيش          

وأضاف أن ثمة من يالحظ أنه في األيام األخيرة لم يعد حالوتس، يظهر في              . ي وإلى الجمهور عموما   سرائيلاإل
   .المقابالت ولقاءات اإلرشاد

  
  للتقييم والتباحث حول تقدم العدوان العسكري الطاقم األمني يجتمع  .22

سياسي اليوم للتباحث واتخاذ قرار بشأن عدة اقتراحات للجيش حـول توسـيع العـدوان               -يجتمع الطاقم األمني  
البري وإجراء تقييمات، ولكن وزير األمن ورئيس هيئة األركان متفقان على خطة واحدة تقضي بالسيطرة على                

سياسي الكابينيت من أجل مناقـشتها      - الليطاني، وستعرض اليوم على الطاقم األمني      الجنوب اللبناني حتى نهر   
وقد قالت هآرتس أن أولمرت يخشى من مئات القتلى بين الجنود في الحملة الواسعة التي               . واتخاذ القرار بشأنها  

 من الجيش   وقد قال مصدر أمني مسؤول أن أولمرت طلب        .بيرتس لهذا هو في حيرة من أمره      -أعدها حالوتس 
وقد عبر ضباط فرقة االحتياط عن       .أن يعرض أمامه عدة خطط مختلفة لتقدم الحرب، األمر الذي يؤكد حيرته           

  .خشيتهم في أن العمليات ستكون على قدر كبير من الخطورة وستكلف حياة جنود كثيرين
  9/8/2006 48عرب 

  
  نتمكن من الخروج  فشلنا في العمليات البرية، وإذا دخلنا إلى لبنان لن :ميرتس .23

قالت رئيسة حزب ميرتس، عضوة الكنيست زهابا غلئون أنها تعارض العمليات البرية، وبرأيها، كـان يجـب                 
ال يجب القيام بتوغل بري إلى لبنان، ألن ذلـك سـيكون            ) 8ج  (وقف الحرب فور صدور قرار لجنة الثماني        

فشلنا في العمليات البرية حتى     . إسرائيل على   مرهونا بسفك دم كثير، وستستمر صواريخ الكاتيوشا في السقوط        
ال أريد تصور كم هو عدد السنوات التي ستمر حتى نـتمكن      . اآلن، وإذا دخلنا إلى لبنان لن نتمكن من الخروج        

أولمرت يريد بث نصر للشعب ألنه تعهد بأهداف خيالية، ولم ينجح في تحقيـق أي               . من الخروج من المستنقع   
على الطاقم األمني سياسي أن يقرر هـل سيـصادق        : وأضافت .لقيام بعملية استعراضية  منها، واآلن هو يريد ا    

في حرب لبنان األولى استقال عضو الكنيست يتسحاك برمان وحزبه من حكومـة             . على عملية برية في لبنان    
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وأريد . واحدفي هذه الحكومة لم يقم يتسحاك برمان        .  ستغرق في المستنقع اللبناني    إسرائيلبيغين، ألنه آمن أن     
  .آمل أن يقف وزير واحد على األقل في تصويت اليوم ويصوت ضد العملية البرية. أن أحذر من ذلك

  9/8/2006 48عرب 
  

  
  نتنياهو يمتدح بلير الشجاع  .24

 األمـور أثنى بنيامين نتنياهو على موقف رئيس الوزراء البريطانـي تونـي بلير لدفاعه عـن              :  د ب أ   ،لندن
سي على  .بي.وقال نتنياهو لموقع هيئة االذاعة البريطانية بي      . األوسط الحالية في الشرق     زمةاألالمقتنع بها في    

 إنه  : عن بلير  نتنياهووقال  .  المقتنع بها  األمور تعرض لهجوم لدفاعه عن      ألنه إنه شجاع جدا خاصة      :االنترنت
ضع بقوله إن هـذا لـيس        إنه يعتقد أن بلير أصدر حكما صائبا على الو         وأضاف. ليس دمية في يد أي شخص     
  .صراعا محليا بين قبيلتين

  9/8/2006الدستور 
  
  عملية جلعادي خطط لها حزب اهللا  : العدو يقر .25

 12بعد محاوالت كثيرة، للتكتم على تفاصيل عملية كيبوتز كفار جلعادي التي قتل فيهـا               :  آمال شحادة  ،القدس
ية بأن حزب اهللا خطط بـشكل جيـد ومـدروس          سرائيلياً األحد الماضي اعترفت االستخبارات اإل     إسرائيلجندياً  

واعترف الجيش بأن الجنود الذين قتلوا لم يكن من المفروض أن يكونـوا             . للعملية، ونفذها في الوقت المناسب    
وذكرت مصادر عسكرية أن الوحدة، وهي من المظليين تم نقلها إلى المكان قبل وقت قصير مـن                 . في المكان 

 وقالت مصادر في االستخبارات العسكرية أن كيبوتز كفار جلعادي مكشوف ألحد            .وصول صواريخ الكاتيوشا  
وبحسب المصادر فـإن لـدى االسـتخبارات        . مواقع الرصد التابعة لحزب اهللا من الحدود قرب مزارع شبعا         

   .العسكرية معلومات تشير إلى أن قصف المنطقة المذكورة كان مخططاً من حزب اهللا
  9/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  يسرائيلأثر العدوان على االقتصاد اإل .26
 إال،  سـرائيل مع تفاوت تقدير الخسائر االقتصادية المترتبة على العدوان على لبنان بالنسبة إل           : منير الحمارنه .د
فبينما بلغت ما يزيـد      . في مختلف الدوائر المعنية على فداحة هذه الخسائر وانعكاساتها النفسية          إجماعا هناك   أن

 الثالث، ويقـدر    األسبوعفي مطلع   % 74 ما يقرب من     إلى انخفضت   فإنها للعدوان   األولى في األيام    %80عن  
 دوراً هاماً   أخرىوتلعب األوضاع االقتصادية بجانب عوامل      .  الرابع األسبوع تكون قد انخفضت مع انقضاء       أن

 ماليـين   110 إلـى تصل يومياً    الخسائر   إنتقول بعض الدوائر الرسمية      .في التبدالت في مواقف الرأي العام     
 إسـرائيل  بأن االقتصاد في مصانع شمال       لإلعالنيين سارع   سرائيل اتحاد الصناعيين اإل   أن إال،  أمريكيدوالر  

 يقدر ستانلي إذ تشاؤماً،   أكثرولكن تقديرات البنك المركزي       مليون دوالر،  90وحدها يخسر يومياً ما يقرب من       
 مـا اسـتمرت     فـإذا  مليون دوالر، وبالتالي     200 اليومية تبلغ    إسرائيلر   خسائ أنفشر محافظ البنك المركزي     

  . مليارات دوالر، وهي خسائر كبيرة جدا6ًالحرب مدة شهر فان الخسائر ستبلغ 
  9/8/2006الدستور 

  
   ألف مستوطن  17إجالء  .27
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ل المحاذية للحـدود    ي من بلدات الشما   إسرائيل ألف   17ية إخالء   سرائيلقررت الحكومة اإل    : آمال شحادة  ،القدس
وخصـصت الحكومـة    . اللبنانية، ومعظمهم من مدينة كريات شمونة التي تلقت أكبر وأقسى ضربات الكاتيوشا           

 أمـاكن آمنـة     إلـى ميزانية لإلخالء، فيما أعدت الوزارات ذات الشأن خطة لضمان إرسال هـؤالء الـسكان               
 أنوفي حين أعلن أولمـرت    .ندالع الحرب وبظروف تخفف من حالة الضغط وربما الغضب السائد بينهم منذ ا          

شهد االجتماع مع رؤساء بلـديات الـشمال        ، و  ضرورة الترفيه لسكان هذه البلدات     إلىالدافع  لهذا القرار يعود      
وطالب رئيس بلدية كريات شمونة بالتوقف عـن توجيـه االنتقـادات            . مشادات كالمية في أعقاب هذا القرار     

ارات التوغل أكثر في العمق اللبناني، وتركيز الحديث حول العدد الكبير مـن             للحكومة والجيش لإلخفاقات ولقر   
  .صواريخ الكاتيوشا التي باتت تهدد البلدات بشكل خطير

  9/8/2006الخليج اإلماراتية 
  
   تثير تساؤالت عن صمود الجبهة الداخليةإسرائيلرحالت استجمام لسكان شمال  .28

 قـصف   إلىيين منازلهم في الشمال الذي يتعرض منذ نحو شهر          ائيلسر تثير مغادرة عشرات آالف اإل     :الناصرة
 حول مدى حقيقة صمود     إسرائيل وجنوبها تساؤالت داخل     إسرائيلمتواصل بصواريخ حزب اهللا، باتجاه وسط       

وكـشفت تقـارير     .الجبهة الداخلية التي يعتبرها أقطاب الدولة العبرية الضلع األهم في مثلث المناعة القوميـة             
ية القريبة من جنوب لبنان تكاد تكون خالية من سكانها وأن المقتدرين ماليـاً              سرائيل البلدات اإل  أنأمس  صحافية  

 لخوفهم من الصواريخ ولتـضرر      إسرائيلمنهم يرفضون مغادرة الفنادق التي وفرتها الحكومة لهم في جنوب           
 بقي في منزله لعدم قدرته على        التجاوب مع من   إلىية  سرائيلواضطرت الحكومة اإل   .آالف المنازل بشكل جدي   

ـ  أنهاالمغادرة وأعلنت     ألفاً من سـكان الـشمال رافـضة توصـيف     17 ستوفر رحالت استجمام لبضعة أيام ل
 يتقدم عشرات اآلالف من سكان بلدات شمالية أخرى بطلب إخالئهم، مـا             أن إخالء، مخافة    بأنهمشروعها هذا   

 عن المساس بصورة متانة الجبهة الداخلية، ويحدث شرخاً فـي           يثقل على الحكومة اقتصادياً ولوجستياً، فضالً     
 قرار الحكومة انتقادات من وزراء وإعالميين وأوساط شعبية لتأثيره السلبي على            وأثار.  المؤيد للحرب  اإلجماع

 التي لحقـت    األضرار أنوأفادت يديعوت احرونوت أمس      .المزاج العام وكشفه أكذوبة صمود الجبهة الداخلية      
).  بليـون دوالر   101(قارات، جراء القصف ستكلف خزينة الدولة العبرية خمسة باليين شيكل على األقل             بالع

 األخير زادت بليون شـيكل،      األربعاء المباشرة للمباني والمنازل جراء القصف منذ        األضرار أن إلىوأشارت  
ومشغل ومصنع، فضال    مصلحة ومتجر    500 آالف مبنى و   10 إلى عدد المباني المتضررة وصل      أن وأضافت

 التي لحقت باألراضي الزراعية واألحراش تقدر بــ         األضراروبحسب الصحيفة فإن    . عن تدمير ألف سيارة   
 . ماليين دوالر110

  9/8/2006الحياة 
  
   يلجأ إلى الحيوانات لنقل المؤن يسرائيلاإلالجيش : يديعوت .29

ي غيـر   سـرائيل  جيش االحتالل اإل   إمداداتطوط  بسبب شراسة المقاومة اللبنانية باتت خ      : وديع عواودة  ،القدس
 درجة أنه قام أمس وألول مرة بتزويد الجنود بالماء والطعام بواسطة إلقائها مـن الطـائرات فـوق                   إلىآمنة  

وكان ناطق بلسان جيش االحتالل اعترف بصعوبة بالغة واجهها بتزويد المؤن والعتاد للجنود             . الجنوب اللبناني 
وأفردت يـديعوت احرونـوت     . ى بسبب الصواريخ المضادة للدروع في أيدي المقاومة        القتلى والجرح  وإخالء

 المخاوف الكبيرة التي تـالزم الجنـود مـن          إلىأمس تقريراً موسعاً بعنوان مخاوف نافدة للدروع أشارت فيه          
 . مـصيدة للمـوت    إلـى  تحول الدبابات والـدروع      أنها إلىار بي جي وساغر المتطورة، الفتة       ـ  صواريخ ال 

ووردت في التقرير شهادات لجنود استذكروا الجحيم الذي تعرضوا له في مارون الراس وبنت جبيل، الفتـين                 
 رؤوسهم بدائرة حمراء    إحاطتهم معارضتهم اللتقاط صورة جماعية خوفاً من نشرها في الصحف الحقاً بعد             إلى
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لدبابات خوفاً من اصطيادهم في حال       قضاء حاجاتهم داخل ا    إلى اضطروا أحياناً    أنهموكشف بعضهم   . بعد قتلهم 
يين الذين قتلوا لقـوا حـتفهم جـراء         سرائيل أغلبية الجنود اإل   أنوكشفت الصحيفة    .مغادرتها ولو لثوان معدودة   

 بحـوزة حـزب اهللا صـواريخ    أن أبلغنا الجيش 75صواريخ مضادة للدروع، وأضافت على لسان جنود فيلق         
حلقنا بأساطير نسجوها حول عظمة دباباتنا وفجأة يستهدفوننا بأسلحة         مضادة للدروع وأموراً أخرى غير جدية،       

 إلـى واقتبست الصحيفة أقوال قادة عسكريين ينوهـون        . بالتأكيد شهدنا اليوم كيف ذبحت بقرة مقدسة      . متطورة
ل استعانتهم بأخصائيين نفسيين لمساعدة جنودهم على التغلب على الصواريخ المذكورة فيما أكد احدهم  ميخائي              

كما كشف أمس عن فشل طريقـة        .ية األكثر تطورا لم تعد بوليصة تأمين لراكبيها       سرائيل الدبابة اإل  أنشيبلين    
 جديدة جربها الجيش لتحاشي صواريخ ضد الدروع تتمثل بحيوانات الالما التي استنكفت عـن الـسير                 إمدادات
وكان الجيش ذكر قبل أيام أنه عـازم        . عاإلقنا اللبنانية وارتدت على أعقابها رغم كل محاوالت         األرضداخل  

 سـالحاً   إياهاعلى استخدام هذا النوع من الحيوانات القادرة على نقل حمولة بزنة مئات الكيلوجرامات، معتبراً               
   .سرياً تستخدمه وحدات دورية اجوز المنتشرة في بنت جبيل

 9/8/2006الخليج اإلماراتية 
  
  ضيعة بقصف مدفعي شمال غزةاعتقال ناشطين في الضفة واصابة شاب ور .30

 مواطنا فلـسطينيا وطفلـة      أن مصدر طبي فلسطيني     أفاد:  فرح سمير  ،عبد القادر فارس  ، غزة   ،الضفة الغربية 
 في بلدة بيت حانون     األول أمسية على منزل ليل     إسرائيل دبابة   أطلقتها بجروح اثر سقوط قذيفة      أصيبارضيعة  

)  عاما 25( الثالثة وشابا    األشهر عودة ال تتجاوز     أبومن عائلة   رضيعة   إنوقال المصدر   . في شمال قطاع غزة   
 أن مـصدر امنـي      وأوضح.  المستشفى إلىية ونقال   إسرائيلية   بشظايا قذيفة مدفع   أصيبا العائلة نفسها    أفرادمن  

 أدى تجاه منازل المواطنين في بيت حانون ما         أمس عشرات القذائف المدفعية صباح      أطلقتية  سرائيلالدبابات اإل 
ية ناشطين فلسطينيين اثنـين     سرائيلكما اعتقلت القوات اإل   .  كبيرة بمنازلهم  أضرار وإلحاق عدد منهم    إصابة إلى

.  خالل عملية توغل في مدينة القباطية، شمال الضفة الغربيـة          أمس بجروح   آخرين فلسطينيين   أربعة وأصابت
في عملية التوغل التي اعتقل خاللهـا       ية شاركت   إسرائيل مدرعة   40 نحو   أن فلسطينية   أمنية مصادر   وأوضحت

 فلسطينيين برصاص القـوات     أربعة وأصيب المنبثقة عن حركة فتح،      األقصىاثنان من عناصر كتائب شهداء      
  . النار بعد تعرضها للرشق بالحجارة خالل عملية التوغلأطلقتية التي سرائيلاإل

  9/8/2006عكاظ 
  
  لضفة   قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت واسعة في ا .31

، اعتداءاتها على الفلسطينيين فـي قطـاع        أمسي  سرائيلواصلت قوات االحتالل اإل    :  عالء المشهراوي  -غزة  
غزة والضفة الغربية ، فقصفت عددا من المناطق السكنية وشنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت عنيفـة فـي                  

 منازل المواطنين حيـث أسـفرت عـن          مختلفة من مدن وقرى الضفة الغربية عقب اقتحامها ومداهمتها         أنحاء
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات االحتالل اعتقلت شقيقين من بلدة قباطية خـالل            ا،   فلسطيني 21اعتقال  

 شهود عيان أن اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلين فلسطينيين وقوات االحتالل في البلدة              وأوضح. اقتحامها البلدة 
كما دارت مواجهات في وسط البلدة بين الشبان الفلـسطينيين وقـوات االحـتالل،              ،  إصاباتدون أن يبلغ عن     

  . فتىإصابة إلى أدىوأطلقت قوات االحتالل األعيرة النارية والقنابل الصوتية، ما 
  9/8/2006االتحاد االماراتية 

  
  قوات االحتالل تعيد إغالق معبر ايريز شمال القطاع .32
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ي سـرائيل  قوات االحتالل اإلإنقالت مصادر أمنية فلسطينية أمس  :عوضغزة رام اهللا ـ أشرف الهور ووليد  
وأفـادت   . أعادت إغالق معبر إيريز بيت حانون ـ شمال قطاع غزة أمس أمام حركـة مـواطني القطـاع    

المصادر أن قوات االحتالل أغلقت المعبر أمام كافة الحاالت اإلنسانية التي لديها تنسيق مسبق للـدخول إلـي                  
وتكرر قوات االحتالل إغالق المعبر أمام حركة مـواطني          . بهدف تلقي العالج في المستشفيات هناك      إسرائيل

قطاع غزة وال تسمح بدخول العمال الذين يقدر عددهم باآلالف للعمل هناك وال تسمح بمنحهم تصاريح الدخول                 
  . للعمل وتدعي أن لديها إنذارات أمنية ساخنة

  9/8/2006القدس العربي 
   دفيئة منذ بداية العدوان1000م وأكثر من  دون2200الل جرف الحتا: زةغ .33

 التي تعـرض لهـا القطـاع        األولية قام فريق مختص من اتحاد لجان العمل الزراعي بحصر األضرار            :غزة
 مـن   أكثـر  لقطاع غزة بتجريـف      األخيرة جرافات االحتالل قامت خالل االجتياحات       أنالزراعي، حيث تبين    

 مزارع لألغنـام والـدواجن،      01 دفيئة زراعية، و   100 من   أكثر الزراعية، وتدمير    راضياأل دونم من    2200
  . دونم زراعية1500 تخريب شبكات الري ألكثر من إلى إضافةوالعديد من برك المياه الخاصة بالمزارعين، 

  9/8/2006األيام الفلسطينية 
  
  أطفال فلسطين يطالبون عنان بوقف الحرب في لبنان .34

 الفلسطينيين لليوم الثاني علي التوالي اعتصامهم التضامني مع أطفـال  األطفالواصل عشرات : غزة ـ ق ن ا 
 جماعية وذلك أمام بلدية خان يـونس وسـط المدينـة        إبادة الذين يتعرضون لعملية     يوالفلسطينالشعب اللبناني   

 أيـدي ن من مذابح علي     منددين بموقف المجتمع الدولي والموقف العربي مما يتعرض له أطفال فلسطين ولبنا           
 اليافطات والالفتات التي كتب عليها الشعارات والعبارات التي تندد          األطفالوحمل   .يسرائيلقوات االحتالل اإل  

 والطفولة والتي تخـالف قـوانين حمايـة         اإلنسانيةية التي ترتكبها ضد     سرائيلبالموقف الدولي من الجرائم اإل    
  .األطفال

  9/8/2006القدس العربي 
  
   في نظر أهالي القدس القديمةإسرائيلاهللا انتصر على نصر  .35

 لحزب اهللا حسن نـصر اهللا،        العام األمينتتردد في أرجاء سوق القدس القديمة أغنية تمجد         : ب. ف. ا -القدس  
ا يتغنى األهالي الفلسطينيون بـصموده فـي وجـه          ، فيم  تحكي عنها جيل بعد جيل     إسرائيلك  صواريخ :وفيها

ب متجر لبيع االسطوانات، فضل عدم كشف اسمه تجنبا لتعرض محله لعمليـة دهـم                صاح وأوضح .إسرائيل
 مدمجة في   وأقراص أشرطة التي تؤديها فرقة فلسطينية بيعت منها خلسة مئات النسخ بين            األغنية أنية،  إسرائيل

بتفتيش متاجر عـدة     الماضية   األيامية قامت خالل    سرائيل الشرطة اإل  أن العديد من التجار     وأفاد .المدينة القديمة 
الموسيقية القديمة فـي     األشرطةويتردد من آلة     .للموسيقى بحثا عن اسطوانات تتغنى بحزب اهللا وبأمينه العام        

  .شا اكبر دليل انه أرهب الصهيونيةالكاتيو :متجر صغير
  9/8/2006األيام الفلسطينية 

  
   العرب في الداخل الفلسطيني يتظاهرون اإلعالميون .36

 العرب في التظاهرة التي بادر إليها مركز إعالم أمـام  اإلعالميينشارك عشرات : ر اندراوسالناصرة ـ زهي 
 االثنين في مدينة حيفا، وسط تواجد مكثـف         أمس من   أولية والعربية واألجنبية، مساء     سرائيلمحطات البث اإل  

 األعمىبوصلة والسير   ي بعدم إضاعة ال   سرائيلوطالب المتظاهرون اإلعالم اإل    .األمنمن رجال الشرطة وقوي     
وراء أصوات الحرب، ضاربين عرض الحائط مسؤوليته في إنتاج رأي عام مستنير، مبني علـي المعلومـات                 
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الضرورية لمحاسبة جميع األطراف المشاركة في الحرب علي لبنان، وعلي سماع جميع األصوات، بالذات تلك               
  .من المواطنين اليهود بشتم المتظاهرينهذا وقام عدد . المعارضة لإلجماع، بشكل حر، منفتح وجريء

  9/8/2006القدس العربي 
  
  أسير فلسطيني يحرم من النوم   .37

 فـي   األسـرى قال األسير الفلسطيني نمر صدقي نمر وهو يشغل مدير مكتب وزارة              :نابلس  أمين أبو وردة    
يـق المـسكوبية فـي       في مركز تحق   يينسرائيلرض لتحقيق قاٍس على يد المحققين اإل      محافظة طوباس، انه تع   

 بالتحقيق معـه عـسكرياً،      يةسرائيلار قرار من رئيس الحكومة اإل      المذكور بأنه تم استصد    األسيرالقدس، وأفاد   
 سـاعة   24 التحقيق جنراالت من جيش االحتالل، وبموجب هذا القرار كان التحقيق يتم معه لمدة               إلىوحضر  

  .ق معه رافقه تعذيب متواصل  التحقيإن يسمح له بالنوم وقال أنمتواصلة من دون 
  9/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  غزة  مريضاً مهددون بالموت في 250 .38

حذرت مراكز معلوماتية وحقوقية فلسطينية أمس، من كارثة إنسانية وبيئية وصحية تهدد قطاع غزة بسبب نفاد                
 22إلحصاء إلى أن هنـاك      وأشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي ل       .المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي   

مستشفى في القطاع بال كهرباء وال يمكنها االعتماد على مصادر بديلة للتزود بالكهرباء، في ظل نفاد الوقـود                  
 عملية جراحية يومياً لن يتم إجراؤها بسبب انقطاع الكهرباء،          200ولفت التقرير إلى أن      .المستخدم في التشغيل  

بالفشل الكلوي، وحياتهم مهددة بالخطر نتيجة تعطل عمـل وحـدات            شخصاً مصابون    250في حين أن هناك     
  .غسيل الكلى

  9/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

   أسرة فلسطينية 400مساعدات غذائية لـ  .39
 أسرة في   400وزعت جمعية الهالل األحمر في محافظة رام اهللا والبيرة، طروداً غذائية على أكثر من               : نابلس

ي محافظة رام اهللا أن تلك المساعدات تأتي في إطار مـشروع إغـاثي تنفـذه                وأوضحت مصادر ف  . المحافظة
جمعية الهالل اإلماراتي لتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة الظروف المأساوية الناجمة عن مواصلة سلطات              

  .االحتالل عملياتها وحصارها وتقطيعها لألراضي الفلسطينية
  9/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
   احتجاجا علي الحرب ضد لبنانإسرائيل صفقة عسكرية مع تركيا تلغي .40

ية، وذلـك   سـرائيل ألغت تركيا صفقة لتحديث طائرات مع مؤسسة صناعة الطـائرات اإل          :  يو بي آي   ،تل أبيب 
 الحرب الدائرة في لبنـان      أنوذكرت يديعوت احرونوت الثالثاء     . ية ضد لبنان  سرائيلاحتجاجا علي الهجمات اإل   

 الحكومة التركية ألغت صـفقة لتحـديث        أنية، حيث   سرائيلة لمؤسسة صناعة الطائرات اإل    تسببت بضربة قاسي  
 صـناعة    مؤسـسة  أنوأضافت الـصحيفة     . مليون دوالر بسبب الحرب ضد لبنان      500مقاتالت تركية قيمتها    

  . إلغاء المزيد من الصفقاتىية تخشسرائيلالطائرات اإل
  9/8/2006القدس العربي 

  
  نتقد مواقف أمريكا والدول الغربية من المنطقة يعبد اهللا الثاني .41
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مؤكدا دعمه لخطـة رئـيس الـوزراء        . إن اللبنانيين هم األقدر على تحديد مستقبلهم      : قال الملك عبداهللا الثاني   
ي علـى األراضـي     سرائيلاللبناني فؤاد السنيورة التي اشتملت على سبع نقاط إلنهاء األزمة ووقف العدوان اإل            

 اإلخبارية على أهمية دعم الحكومة اللبنانية والوقـوف         BBC في مقابلة مع مراسلة قناة       الملك وشدد .اللبنانية
ـ  الملك عبد اهللا الثانيوأشار   .إلى جانب لبنان في هذا الظرف الصعب        أن العديـد مـن الـدول الغربيـة     ىإل

 .حداث ترك اللبنانيون لوحدهم   والواليات المتحدة كانت تقول أنها تقف إلى جانب اللبنانيين ولكن عندما بدأت األ            
وشدد  على أن المطلوب هو تقديم الدعم الكامل لحكومة السنيورة فهو رجل أظهر أنه قائد لبلده ويعـرف مـا                     

وأعرب عـن    .وهو يعلم ما هو المطلوب لمستقبل بلده      ... وعلينا أن نستمع إليه ولما يقوله     ... يحتاج إليه لبنان  
 أن تصغي لشركاء الـسالم فـي        إسرائيل وبريطانيا والدول األوروبية وكذلك      اعتقاده أن على الواليات المتحدة    

 خاصة وأن العديد فسر موقف الدول الغربية والواليـات          ،وفي رده على سؤال حول لماذا ال يصغون        .المنطقة
يني أن المشكلة هي في التعامل مع الصراع الفلسط       :  قال ، لتدمير حزب اهللا   سرائيلالمتحدة بأنه ضوء أخضر إل    

وقال إنني ال أعتقـد أن هنـاك اسـتراتيجية      . ي أو لبنان أو العراق أو المسألة اإليرانية بطرق مجزأة         سرائيلاإل
إنني :  قال متسائال  ،وفي معرض إجابته على ما يثار حول شرق أوسط جديد          .شاملة للتعامل مع هذا الموضوع    

وحـول   !?هذا هو الشرق األوسـط الجديـد      فهل  . أنظر إلى ما يحدث في الصومال وفي غزة ولبنان والعراق         
ولكـن حـزب اهللا     , إنني ال اعتقد أن أحدا سيكسب في هذه الحرب        : قال? سؤال عن من سيكسب هذه الحرب     

كسب من خالل ردود أفعال الشارع العربي وأن الكثير من العرب يتعاطفون معه ألنه يقاتل ضد قوة احـتالل                   
ال يمكنكم تـدمير حـزب اهللا       ! ?األمرإلى متى سيستمر هذا     : وقال. أخرى في مناطق عربية     األمرورأينا هذا   

فقد يظهر حـزب    , نعم لديكم القنابل اليوم ولكن إذا لم نجد حال للقضية الجوهرية وهي قضية فلسطين             , كحركة
ونبه إلى أن استمرار القضية الفلسطينية من دون حل سيزيد من حـدة التطـرف                .اهللا آخر في أي مكان آخر     

  .لدول المعتدلة أقل جرأة في إبراز مواقفهاوستصبح ا
  9/8/2006العرب اليوم 

  
  ي سرائيلاإلنواب مصريون يطالبون مبارك بطرد السفير  .42

 من مصر وسحب    يسرائيلاإل بطرد السفير    أمس طالب نحو مائة نائب مصري حسني مبارك         : رويترز ،القاهرة
وجاء في رسالة منهم     . على اللبنانيين والفلسطينيين   يةسرائيلالسفير المصري من تل أبيب ردا على الغارات اإل        

 بات الموقف الرسمي العربي ال يعبر عن طموحات وآمال الشعوب العربية بما يناسب الحدث وما                : مبارك إلى
 : يطالبون بتقـديم   أنهم  وأضافوا . شعبينا في فلسطين ولبنان    وإغاثةيقتضيه من قوة الرد على العدوان ومساندة        

ساندة والدعم الالمحدود للمقاومة اللبنانية بقيادة حزب اهللا وحكومة السلطة الفلـسطينية المنتخبـة               الم أشكالكل  
 مع الكيان   أبرمت التي   واألمنية مراجعة كل االتفاقيات السياسية واالقتصادية       :إلىكما دعوا    .انتخابا ديموقراطيا 

 عدد من النواب    إلى إضافة نواب اإلخوان،    وشارك في المسيرة جميع    . تجميدها أوالصهيوني الغاصب وتعليقها    
  . المعارضة باستثناء النائب عن حزب الغد رجب هالل حميديأحزابالمستقلين، فيما غاب نواب 

  9/8/2006القبس الكويتية 
  
   تفكر في تسليح حزب اهللاأن اإلسالميةعلي الدول : ماليزيا .43

 تفكـر   أن اإلسالمية الدول   لى ع أند البار الثالثاء    قال وزير الخارجية الماليزي سيد حمي     : ف ب   ا ،كوااللمبور
وقال الوزير الماليزي الذي ترأس بـالده الـدورة الحاليـة            .في خيار تزويد حزب اهللا الشيعي اللبناني بأسلحة       

 أنعلينـا   .. باألسلحة نزودهم   أن، في تصريحات نقلتها وكالة برناما، البعض يقترح         اإلسالميلمنظمة المؤتمر   
 تفكر في هـذا الخيـار       أن اإلسالمي حكومات منظمة المؤتمر     ى البار عل   وأضاف .يع الخيارات نبحث في جم  

 تدبير في هذا الـسياق      أي يأتي   أن تفعل ما تريد مشددا في الوقت نفسه علي ضرورة           إسرائيل نترك   أالويجب  
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روع القـرار المطـروح      ذلك، انتقد وزير خارجية ماليزيا مش      إلى . احترام القوانين والمبادئ الدولية    إطارفي  
 يةسرائيلاإل اآلن علي ضرورة انسحاب القوات       ىحول لبنان والذي ال ينص بوضوح حت       األمنحاليا في مجلس    

ه يجب عـدم تركيـز   وقال في هذا السياق اعتقد ان    . النار إلطالقمن جنوب لبنان، كما ال يطالب بوقف فوري         
اعتقد انه من غير المنصف ومن غير المتوازن        . طالب لبنان  م إلى انتباه   إعارةيجب  . إسرائيل ىاالنتباه فقط عل  

 يرسـي   أن يجب   وإنما إسرائيل ينصاع فقط لرغبات     إال العالم   ى عل ،إسرائيل مطالب   إلى يتم االستماع فقط     أن
  .الدولي في النظام واإلنصافالعدل 

  9/8/2006القدس العربي 
  
  واجب على جميع المسلمين دعم حزب اهللا: خامنئي .44

 آية اهللا علي خامنئي أمس على وجـوب         إيران في   اإلسالميةشدد مرشد الجمهورية    :  رويترز، أ ب   و ص ف،  
 في لبنان، معتبرا الدفاع عن حزب اهللا واجباً على المسلمين، وانتقـد بعـض الـدول                 اإلسالميةدعم المقاومة   

 لدى استقباله عوائـل     يرانيةاإلونقلت عنه وكالة مهر      .العربية لوقوفها موقف المتفرج أمام ما يحدث في لبنان        
 الدفاع عن حزب اهللا اللبناني يعتبر واجبـاً         أن علي بن أبي طالب      اإلمامالشهداء وعلماء السنة في ذكرى مولد       

 التزم الصمت بسبب تبعيته ألميركا والقوى االستكبارية،        اإلسالمية بعض الدول    إنوقال  . على جميع المسلمين  
وتحدث عن بروز ظاهرتين مأسويتين مـن صـميم         . ا لن تعيرهم أهمية مطلقاً     أميرك أن يعلموا   أنولكن عليهم   

 ينبغي االهتمام بهما تتمثل أوالهما في المجازر التي ترتكب علي أيدي الـصهاينة فـي لبنـان                  اإلسالميةاألمة  
دول  وخصوصا الموقف المتفرج لعدد من ال      اإلسالمية هي الفرقة بين الدول      واألخرىوفلسطين من قتل ودمار،     

 بث الخالف بين الشيعة     أن إلىوأشار  . العربية إزاء هذا السلوك، وهو موقف خاطئ جداً ويلحق ضررا فادحا          
وانتقد بشدة الواليات المتحدة وبريطانيا وبعض القـوى         . المسلمين إلعاقةوالسنة من األساليب الدائمة لألعداء      

 األمم المتحدة لعجزها عن وقـف االعتـداءات         لتشجيعها الكيان الصهيوني على مواصلة جرائمه وكذلك انتقد       
  .اإلسالمية وإحياء الكرامة اإلسالميةووصف جهاد الشعب اللبناني وحزب اهللا بأنه مثال للمقاومة . الصهيونية

  9/8/2006النهار 
  
  اسالميون في اندونيسيا يجندون جهاديين للقتال في لبنان .45

 أنهـا  الثالثاء   أمس بكر باعشير    أبو اإلسالميبقيادة الزعيم    اندونيسية   إسالمية منظمة   أعلنت: ف ب   ا ،جاكرتا
وقـال مـساعد رئـيس       . الفلسطينية واألراضي في لبنان    إسرائيل نداء من اجل تجنيد متطوعين لمقاتلة        أطلقت

الثالثـاء فـي    األسماء   ندون   إننامجلس المجاهدين االندونيسي عرفان سوريهادي عواس لوكالة فرانس برس          
 أيا أن من جهتها    أكدت الشرطة   أنغير   . شخص 500 أسماء اآلن ى جندت حت  أنها المنظمة   كدتأجاكرتا، وقد   

 االندونيسية وقال مساعد المتحدث باسم الشرطة انتون بحـر العلـم            األراضي لن يغادر    األشخاصمن هؤالء   
اكا لدستورنا الـذي     سيشكل انته  األوسط الشرق   إلى رحيلهم   أنوتابع   .يمكننا منعهم من الرحيل وهذا ما سنفعله      

 صحيفة كـوران تمبـو ان       أفادتكذلك   .ينص علي وجوب مساهمة اندونيسيا بشكل ناشط في السالم في العالم          
 األوسط الشرق   إلى خمسة مقاتلين    األربعاء سترسل   أنها أعلنت اإلسالم هي جبهة حماة     أخرىمجموعة متطرفة   

   .عبر ماليزيا
  9/8/2006القدس العربي 

  
  يوماً مفتوحاً للتبرع للشعبين الفلسطيني واللبناني في صنعاء تخصيص يوم غد  .46

 أعلنت وكالة األنباء اليمنية سبأ اليوم، أنه تم تخصيص غداً الخميس يوماً مفتوحاً للتبرع المباشر عبـر     :صنعاء
 تقرير لهـا،    وأوضحت الوكالة في   .شاشة الفضائية اليمنية، وبمشاركة القناة الثانية للشعبين الفلسطيني واللبناني        
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أن ذلك جاء خالل االجتماع الذي عقدته أمس، اللجنة الشعبية لدعم صمود الشعب العربي في فلسطين ولبنـان،         
حيث تقرر فتح باب التبرع من المواطنين مباشرة واإلعالن عنها أوالً بأول، باإلضافة إلى تنظيم ندوات تبـث                  

خيمة المقاومة بصنعاء لحث المواطنين علـى التبـرع         مباشرة على الهواء من استديوهات الفضائية ومن مقر         
  .ي الغاشمسرائيلبسخاء لصالح األشقاء في لبنان وفلسطين للتخفيف من معاناتهم، جراء العدوان اإل

  9/8/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  
  
  

  وفد مصري رسمي وفني زار لبنان في مبادرة تضامن وتعاطف ودعم .47
تأكيدا لوقوف الشعب المصري بجانب القضية اللبنانية، وصل وفد مـصري رسـمي             في زيارة دعم للبنان، و    

 العام المساعد للحزب الوطني الـديموقراطي رئـيس         األمين بيروت، ضم نجل الرئيس المصري       إلىوشعبي  
 للسياسات في الحزب جمال حسني مبارك ووزراء الصحة حاتم الجبيلي والصناعة والتجـارة              األعلىالمجلس  
 وإعالميـة  شخصية وزارية ونيابية وحزبية ونقابية       80 انس احمد نبيه الفقي ونحو       واإلعالممد رشيد   رشيد مح 

  .، وحمل بعضهم العلم اللبناني معبراً عن تضامنه مع الشعب اللبناني ومقاومته الوطنيةوأدبيةوفنية 
9/8/2006النهار   

  
  إسرائيل متجندة بشكل مطلق إلى جانب أمريكا: خالفات مجلس األمن تؤخّر القرار .48

ية أشارت إلى أن خالفاً قد نشب اليـوم، األربعـاء،   سرائيلالتقارير اإلأن  9/8/2006 48 عرب   ذكر موقع 
بين الواليات المتحدة وفرنسا، وأدت إلى تأجيل آخر للتصويت في مجلس األمن على القرار بـشأن وقـف                  

ية في األمم المتحدة، أن الواليات المتحدة، المتجندة بشكل مطلق إلـى            ونقل عن مصادر دبلوماس    . الحرب
، رفضت الصيغة الجديدة التي تقترحها فرنسا، والتي تتضمن المطالبة بوقف إطالق النـار              إسرائيلجانب  

ومن المتوقع تأجيل التصويت إلى يوم غد في أقـرب          . ية من لبنان  سرائيل القوات اإل  وانسحاببشكل شامل   
  .تقدير

 أمس المتحدة شهدت األممأروقة   أن :هشام ملحم عن مراسلها   واشنطن من  9/8/2006 النهـار    وأوردت
 فرنـسي  – أميركـي  التغلب على تعقيدات وصعوبات تواجه تبني مشروع قرار    إلىمشاورات مكثفة سعياً    

، وظهـرت   لبنان اعتراضات رئيسية عليـه   أبدى، وخصوصاً بعدما    إسرائيلو لوقف الحرب بين حزب اهللا    
وتخللت المشاورات جلسة علنيـة تـساجل فيهـا           .األزمة حيال كيفية حل     األميركية اإلدارةتباينات داخل   

 المنظمة الدولية وزير الثقافة طارق متري والشيخ حمد مـن جهـة والمنـدوب               إلىرئيس البعثة اللبنانية    
  .أخرى المتحدة دان غيليرمان من جهة األمم الدائم لدى يسرائيلاإل
 لبنان ال يزال يطلب، منذ اليـوم        أن متري كلمة جاء فيها       اللبناني  الوزير ألقىفي مستهل الجلسة العلنية،     و

واستهل وزيـر الخارجيـة      ،"وقفا فوريا وشامال للنار   " عليه، من المجتمع الدولي      يسرائيلاإل للعدوان   األول
 األزمةجهود التي يبذلها وفريقه الحتواء       المتحدة كوفي أنان على ال     لألمم العام   األمينالقطري كلمته بشكر    

 مكتوفـاً ومـشلوالً     األمن يقف مجلس    أنما يبعث على اشد الحزن      نه ل إ :وقال. األوسطالحالية في الشرق    
  . كل يوماألعزلوغير قادر على وقف المذابح التي يتعرض لها شعب لبنان 

 هذا  إلنهاءحان الوقت   "ان غيلرمان، فقال انه      المتحدة السفير د   األمم الدائم لدى    يسرائيلاإلوتحدث المندوب   
 النزاعـات تنتهـي     إن. لكن الخطب والقرارات ال تنهي في ذاتها النزاع، وال النيات الحسنة تفعل           . النزاع
 مواصلة تهديد المنطقـة     إلى الذين يسعون    أولئك تنتهي عندما تجري مواجهة      إنها. باألقوال وليس   باألفعال

  ".والتغلب عليهم
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 نريـد وقفـا     إننا :خ حمد بن جاسم الكالم، فشدد      كلمته، طلب الشي   إلقاء من   يسرائيلاإلنتهاء المندوب   وبعد ا 
. نفذ القرارات الدوليـة ومـن يرفـضها       علينا تحديد من ي   : وقال. يسرائيلاإلللنار ولكن ليس من المنظور      

  . حرب أهليةمأما أنفسنا اتخذنا قرارات من دون مراعاة الواقع اللبناني، فسنجد إذا: وحذر
 اإلدارة مصادر دبلوماسية عربية متابعة أن الفريق المتشدد فـي           هقالتإلى ما     9/8/2006السفير   وأشارت
 القومي اليوت ابرامـز، ضـغطا باتجـاه         األمن وبينه نائب الرئيس ديك تشيني وعضو مجلس         األميركية

) محطات التنصت وغيرهـا   (ياً   بسبب حساسية موضوع المزارع استراتيج     األميركيالتراجع عن الموقف    
 من جهة وعلى قاعدة تفادي إهداء انتصارات سياسية لحزب اهللا في لبنان مـن جهـة                 يينسرائيللإلبالنسبة  
 هو نحو إصدار قرار واحد وليس على دفعتـين          األمنوقالت المصادر إن التوجه السائد في مجلس        .  ثانية

 األعمـال  وقف النار فوراً ولـيس وقـف         إلىدعوة  كما كان مطروحاً من قبل، ومن المتوقع أن يتضمن          
هو ) بعد المزارع ( االلتباس الثاني    أنوأضافت  . األميركي للمشروع الفرنسي    األولىالعدائية وفق الصيغة    

 باعتبار ذلك مطلباً لبنانياً ال يمكن التنازل عنه مطلقاً،  وتوقعـت       األزرق الخط   إلى إسرائيلمسألة انسحاب   
لمشاورات في الساعات المقبلة، على أن تنعقد جلسة التصويت اليوم أو غداً، وأشـارت              المصادر استمرار ا  

 أن الموقف الفرنسي تطور بصورة إيجابية ومن المتوقع أن يعبر عن ذلك الـرئيس الفرنـسي جـاك                   إلى
شيراك في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده اليوم في قصر بريغانسون بتولون في جنوب شرق فرنسا، بعد                

وتردد أن الدبلوماسي الفرنـسي     .  تماع وزاري مصغر مخصص للمفاوضات الجارية في االمم المتحدة        اج
العريق جان كلود كوسرون الذي كان سفيراً سابقاً في سـوريا ومـصر ورئيـساً لجهـاز االسـتخبارات                   

لتـي أجراهـا     والتقى عدداً من المسؤولين هناك، استكماال للمشاورات ا        اإليرانيةالخارجية، زار العاصمة    
 منوشـهر متكـي والتـي حـضرها         اإليرانيوزير الخارجية فيليب دوست بالزي في بيروت مع نظيره          

  . كوسران
 الموقف الروسي صار أفضل وهناك تصريحات للخارجية الروسية         إنوقالت المصادر الدبلوماسية العربية     

يجابية مـع المقترحـات اللبنانيـة،     التعامل بإإلى فيتالي تشوركين تدعو األمنوالسفير الروسي في مجلس   
 تسوية حول القـرار     إلى تعذر التوصل    إذافضال عن المطالبة بوقف إطالق نار إنساني فوري كحل وسط           

  .األمن في مجلس األساسي
 جـون بولتـون     األمريكـي  السفير   هقالإلى ما   :  محمد المداح   عن واشنطن من  9/8/2006عكاظ   ولفتت
 نجريهـا علـى     أنمازلنا نتباحث بشأن تعديالت محتملة يمكن       : ه الفرنسي ين بعد اجتماع مع نظير    للصحفي
  . التطورات في لبنانأساس

  
     سرائيلإل بمنع نقل مساعدات قطرالعفو الدولية تطالب  .49

 الـسلطات  إلىفي رسالة بعثت بها ) أمنستي انترناشيونال(طالبت منظمة العفو الدولية : نيويورك ـ خاص 
 جهود المنظمة الدولية    إطار ، في    يسرائيلاإل تحمل قنابل ذكية للجيش      أمريكيةئرات   طا إقالعالقطرية بمنع   

.  وحزب اهللا من اجل وقف القتال بينهمـا        سرائيل النار في لبنان وتأمين منع ارسال السالح إل        إطالقلوقف  
بة الدول   لمطال األمن مجلس   إلى المنظمة وجهت نداء     أن نيكول شويري الناطقة باسم المنظمة على        وأكدت

لم تـرد بعـد      السلطات القطرية    أن  وأضافت . المتحدة بعدم تسليح الطرفين المتنازعين     األمم في   األعضاء
 هـذه   أن إال نحصل على رد من الجهات القطرية وان يتجـاوبوا معنـا ،              أننأمل  : على الرسالة ، معلقة   

  .  تأخذ بعض الوقتاألمور
  9/8/2006الدستور 

  
   إغاثة جنوب لبنان مستحيلة   :الصليب األحمر لالتحاد .50
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أكدت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر أنيك بوفيير أمس           :  لهيب عبدالخالق والوكاالت   -عواصم
فيما أعلنت وكـاالت    ·  حالة شديدة اإلحراج والخطورة    إلىأن الوضع في لبنان وبخاصة في الجنوب وصل         

 شيء يتحـرك     بمهاجة كل  يسرائيلاإلن بشكل تام بعد التحذير      االغاثة الدولية وقف مساعداتها لجنوب لبنا     
ـ · على الطرق   إن هناك فرقا للصليب األحمر الدولي وللمنظمات اإلنسانية حوصرت مـع            تحاداال وقالت ل

 القرى المنكوبة أو    إلىالذين حوصروا في الجنوب ويواجهون صعوبة شديدة إن لم نقل استحالة في الدخول              
 في جنوب لبنان بشكل تـام       اإلغاثة الدولية وقف عمليات     اإلغاثة منظمات   أعلنتانبها  من ج  .الخروج منها 

  . سيارة تتحرك جنوب نهر الليطانيأية ستهاجم أنها من إسرائيل حذرت أنأمس بعد 
  9/8/2006االتحاد االماراتية 

   إسرائيلونار سيوقع من الدولة اللبنانية قرار وقف ال: مصدر فرنسي .51
ني فـي    قرار الحكومة اللبنانية نشر الجـيش اللبنـا        أناعتبر مصدر فرنسي مطلع      :لبكر بشير ا  -باريس  

قواتهم في جنوب لبنـان،     ” وجود“ الذرائع التي يضعونها من اجل تبرير        يينسرائيلاإلالجنوب، ينزع من يد     
 الخطـوة   ذه ه إن :الخليجـ  وقال المصدر ل   .في المناطق التي احتلوها بعد الثاني عشر من الشهر الماضي         

 يةسرائيلاإل القوات   أن ن وأكد  بضرورة االنسحاب من دون قيد أو شرط       يينسرائيلاإل إقناعتساعد فرنسا في    
 مقـاتلي حـزب اهللا      أن ما قبل الثاني عشر من الشهر الماضي، في حين           إلىسوف يطلب منها االنسحاب     

 القـرار  إقـرار طوة سوف تتلو  هذه الخ أننه من المفترض    أ  أضاف . شمال الليطاني  إلى ينسحبوا   أنيجب  
  .فورا

  9/8/2006الخليج اإلماراتية 
  
   على العالماألمريكية االمالءات أسطورة أنهتالحرب على لبنان : الواشنطن بوست .52

 حل دبلوماسي لوقـف     إليجاد بوش تسعى    إدارة أن األمريكية ذكرت صحيفة واشنطن بوست   : محمد بشير 
 في موقف ضعف جدا ال يسمح لها بالقيام بهذا الدور الحيـوي             أنها  تجد أنها إال،  األوسطالقتال في الشرق    

 الحرب فـي العـراق وتوقـف الجهـود          أن الصحيفة   وأوضحت.الهام في هذه الظروف الصعبة والحرجة     
 فـي   إسـرائيل و المتعثر والقتال الجاري اآلن بين حزب اهللا         يسرائيلاإل - لحل النزاع الفلسطيني   األمريكية

 أن مستويات غير مـسبوقة، مؤكـدة        إلىفاقم معاداة الواليات المتحدة في العالم العربي         ت إلىلبنان قد أدت    
 ناهيـك   يسرائيلاإلالعالقات مع بعض األصدقاء العرب متوترة جدا بسبب فشل واشنطن في وقف العدوان              

ـ .  اللبنانيـة  األزمة اللتين تستطيعان لعب دور حيوي في حل         وإيرانعن غياب العالقات مع سوريا       سبت ن
 المتحدة في عهد الرئيس كلينتون نانسي سودر بيرج قولها          األمم مندوب الواليات المتحدة لدى      إلىالصحيفة  

 كل العالم ما يجب عليه عمله، وانه سيـسارع لتنفيـذ            إمالء اننا قادرون على     أسطورة لبنان تعد نهاية     أن
  . اللبنانيةاألزمة لحل  بوش بضرورة انتهاج الدبلوماسية الحقيقيةإدارة، مناشدة أوامرنا

  9/8/2006عكاظ 
  
   إسرائيل في شتاينماير .53

 حيـث مـن     إسـرائيل  انتقل وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير، من بيروت أمس إلى             :د ب أ  
وقـال   . المتوقع أن يلتقي اليوم كالً من إيهود أولمرت ووزير الدفاع بيرتس ووزيـرة الخارجيـة ليفنـي                

  . وصوله إلى تل أبيب إن وقف الحرب هو من ضمن جدول أعمال زيارته إلى الدولة العبريةشتاينماير بعد
  9/8/2006السفير 

  
   تحقيقا كامال بمجزرة قانا ويشير إلى صعوبة إجرائه في أسبوع واحديدعمأنان  .54
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ي على بناية من ثالثة طوابق      سرائيلاإلقال األمين العام لألمم المتحدة، إن الهجوم        :  صالح عواد  ،نيويورك
وقال فـي   . الماضي هو انتهاك للقانون الدولي وللقانون اإلنساني الدولي       ) تموز( يوليو   30في بلدة قانا في     

إن الهجوم على قانا ينبغي النظر إليه في إطار المعلومات األولية المتاحـة             «تقرير قدمه إلى مجلس األمن      
هادات شهود عيان كنموذج النتهاك القانون الدولي ومن بينه القـانون اإلنـساني   لألمم المتحدة ومن بينها ش 

وجدد انان فـي تقريـره      . »والقانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي ارتكب أثناء العمليات العسكرية الراهنة         
اتهم وفق  إدانته لكل األعمال التي تستهدف المدنيين، وجدد دعوته إلى كل أطراف النزاع إلى احترام التزام              
  . القانون اإلنساني الدولي خصوصا اتخاذ كل الحذر من أجل الحفاظ على حياة المدنيين والممتلكات

واعترف األمين العام بصعوبة إجراء تحقيق حول مجزرة قانا في غضون أسبوع واحد كما طالب مجلـس                 
ول إلى المناطق التـي     األمن، نتيجة الوضع األمني المتردي خصوصا في جنوب لبنان ونظرا لتعذر الوص           

  .يةسرائيلهي موضع نزاع أو مناطق مستهدفة من قبل القوات اإل
  9/8/2006الشرق األوسط 

  
   آالف قذيفة غير منفجرة سقطت على لبنان 8: خبير بريطاني .55

 آالف مـن    8أعلن الخبير البريطاني ستيف بيرستلي المتخصص في إبطال مفعول المتفجرات أن قرابـة              
وقال إن تلك المتفجرات، التي تضم      .  تفجرة قد سقطت على لبنان منذ بدء الصراع الحالي        الذخيرة غير الم  

  . قنابل عنقودية وقذائف مدفعية وهاون، قد تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا
  9/8/2006السفير 

  
   في الحربإسرائيل بالتساوي حزب اهللا ويلوموناألميركيون  .56

 أن،  ن وصحيفة الواشنطن بوسـت     للتلفزيو األميركية  شبكة إي بي سي    أجرتهستطالع جديد للرأي    أظهر ا 
 46فقد ألقى   .  في لبنان  إسرائيل منقسمون حيال الحرب التي تشنها       سرائيلإل الموالين في العادة     األميركيين

 فـي المئـة     39 ألقاها  بالتساوي، فيما   وحزب اهللا  إسرائيلفي المئة من الذين شملهم مسؤولية الحرب على         
للبنان من أجل القضاء على قـدرات   المكثف  يسرائيلاإل القصف   إن في المئة    47وقال  . على الحزب وحده  

ولكن في ما   .  في المئة العكس   48 مبررا، بينما قال     يةإسرائيل أهداف الصواريخ على    إطالق على   حزب اهللا 
 فـي   55 قـال    إذ،  إسرائيل جانب   األميركيين معظم    الوقف الفوري للنار، اخذ    إلىيتعلق بالدعوات الدولية    

 في المئة عن    35 أعرب، فيما   أوال أسلحته  نزع حزب اهللا   إذا وقف كل هجماتها فقط      إسرائيل على   إنالمئة  
  . توافق على وقف فوري وغير مشروط للنارأن إسرائيل على أناعتقادهم 

  9/8/2006النهار 
  
  إيران هي الهدف الحقيقي : الغارديان .57

 الحالي على لبنـان يـستهدف   يسرائيلاإل أن العدوان     البريطانية اعتبرت صحيفة الغارديان  :  د ب أ   -ندن  ل
 هو إمكانية   إسرائيلما دار في أذهان أعضاء الحكومة والجنراالت في         أن   وأضافت. األولإيران في المقام    

 التـي   اإلشـارة  وهـي نفـس       من خالل التخلص من القوة الممثلة لها في لبنان         إليرانتوجيه ضربة قوية    
التقطتها الواليات المتحدة ثم بريطانيا ودفعتهما لقطع الطريق على كافة المساعي الدبلوماسـية التـي مـن                 

التخلص من  ختتمت الصحيفة تعليقها قائلة إن      وا .العسكرية بشكل فوري   شأنها التوصل إلى إنهاء العمليات    
  .يينسرائيلاإلة سكان القرى اللبنانية وحياة المدنيين نفوذ إيران بدا أكثر أهمية من الحفاظ على حيا

  9/8/2006الدستور 
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  سرائيلعلى انحياز بلير إل باالستقالة احتجاجاً تهديد :بريطانيوننواب  .58

هدد نواب بريطانيون عماليون باالستقالة من مناصبهم كمساعدين للوزراء، احتجاجـاً             :عمر حنين ،  لندن
ويعترف رئيس تحرير مجلـة نيـو        . وعدوانها على لبنان   سرائيللى انحياز رئيس الوزراء توني بلير إل      ع

ستيتمان اليسارية جون كافنير أنه لم يعد يتمكن من حصر عدد الوزراء الذين أعربوا له بصفة خاصة عن                  
  .استمراراستيائهم من مواقف بلير بالنسبة للعراق، ولبنان حالياً، ألن أعدادهم تتزايد ب

  
 أن مـا    ) النار اليـوم   إطالقأوقفوا  (وأوضح استطالع برلماني نشر أمس وأعدته جماعة تطلق على نفسها          

  . نائبا عماليا يؤيدون بالفعل هذه الدعوة لوقف القتال فورا119 نواب بريطانيين منهم 204يزيد على 
  9/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
    إسرائيلمنا انسحاب بلير يأمل بقرار دولي سريع ويعارض ض .59

 من األفضل صدور قرار عن مجلـس        أنيعتقد رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير        : رائد الخمار  -لندن  
 ية في أسرع وقت ممكن حتى مع تعديالت طفيفـة         سرائيل اإل -األمن لوقف إطالق النار في الجبهة اللبنانية        

 ايسـك كما أعرب في حديث مع محطة       ).  سي . بي .بي(ترضي الطرفين كما أبلغ هيئة اإلذاعة البريطانية        
واستبعد مشاركة  . عن أمله في صدور قرار مجلس األمن اليوم األربعاء لتأمين وقف إطالق النار في لبنان              

وقـال   .لضغوط التي نواجهها في أفغانستانبسبب اات حفظ سالم قد ترسل إلى لبنان  قوات بريطانية في قو   
أن يأخـذوا فـي      على المفاوضين    إنالواليات المتحدة منذ بدء االقتتال،      في موقف بدا متطابقا مع موقف       

 بريطانيا تؤيد أن يتضمن القـرار       أنلكنه لم يؤكد    ' االعتبار الطروح المنطقية التي قدمتها الجامعة العربية      
الـذي   الشيء المهم هو أنه بمجرد االتفاق على القـرار           أنأعتقد   :وقال بلير  .يسرائيلاألول االنسحاب اإل  

ات هناك وسحب القوات    يدعو لوقف االقتتال يمكنك عندها إصدار قرار ثان يدعو لنشر قوة متعددة الجنسي            
  .يةسرائيلاإل

  9/8/2006القبس الكويتية 
  
  منع وفد نرويجي من دخول غزة .60

 وفدا برئاسته منع مـن      أن أمس مساعد وزير الخارجية النرويجي رايموند يوهانسن        أعلن:  اوسلو ،ب.ف.ا
 أنلقد ابلغنـا بكـل بـساطة        : وقال يوهانسن . أدراجهلى العودة    واجبر ع  أمنية ألسبابول قطاع غزة    دخ

 االنـصياع   إلـى وقـد اضـطررنا     . الوضع خطير في الجهة الثانية من الحدود وان حركة العبور معلقة          
 كهربائية في    يزور يوهانسن والوفد المرافق له منطقة صناعية ومحطة        أنوكان يفترض   . األمينةللتعليمات  
 القطـاع غـدا     إلـى  القدس، سيجري محاولة جديدة للدخول       إلى الوفد الذي عاد     أن إلى وأشار. قطاع غزة 
 .الخميس

  9/8/2006عكاظ 
  
   بسبب إساءة معاملتهم للفلسطينيينيينإسرائيل ثالثةفيجي تطرد  .61

لسماح بدخول ثالثة  السلطات الفيجية رفضت اأنذكرت صحيفة يديعوت احرونوت : تل أبيب ـ يو بي آي 
 أنوأضافت الصحيفة   .  أراضيها بسبب إساءة معاملتهم للفلسطينيين خالل خدمتهم العسكرية        إلىيين  إسرائيل

يين طردوا بعدما قرر ضابط هجرة أنهم أذلوا الفلسطينيين خالل خدمتهم العسكرية في األراضي              إسرائيل 3
  .ي المطار ثم تم ترحيلهم الثالثة قضوا الليل في زنزانة فأنوأضافت . المحتلة
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  9/8/2006القدس العربي 
  

   األضواءتأمل خارج  .62
   عمر مسقاوي

يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي ان االستعمار في حلبة الصراع الفكرية في البالد المتخلفة، وضع سيناريو                 
  .خططه في مسرح غارق في الظالم بينما القاعة المليئة بالحضور غارقة في األضواء

 في مسارها اإلقليمي هي أحد تداعيات القاعة المـضاءة والمـسرح            إسرائيل الحرب على لبنان التي تشنها       نإ
  .الغارق في الظالم

مراجعة تـدعونا   . لذا فهي تفتح اآلفاق لمراجعة وطنية وحضارية لمسيرة السياسة العربية طيلة القرن العشرين            
ننا كما نحاكم بالجملة نتائج تـدلي بحـضورها مـرارة           إلى تجاوز تقديرنا لمن مضى ولمن هو قائم على شؤو         

  .نتائج تدعونا النتفاضة فكر ورؤية وإرادة على مستوى القيادات السياسية والفكرية واالقتصادية. وخيبة
. ي بصوت هـزيم   سرائيلمساكنة تواجه وحدة الحضور اإل    . فهناك مساكنة معطلة على مستوى األنظمة العربية      

  .ات وتمانع القرارات وتجاوز المصالح وتنافر األهدافنها مساكنة االبتسامإ
هكذا في مفتتح القرن الواحد والعشرين تدخل أعالم الدول العربية فرادى في مرحلـة جديـدة مـن العـصر                    

نها تدخل في مسيرة صمت مشيعة بغضب الجماهير وواقعية مؤتمرات تشاورية تتحدث عن خيار              إ. يسرائيلاإل
  . ألرض فلسطين خياراً تاريخياًإسرائيلمن أضحى فيه التهام استراتيجي للسالم في ز

هناك منطق المواقع التي ال يمكن عرض التخلي عنها فـي مـساومة          . فالحرب التفاوضية هي كالحرب القتالية    
  .تهدف إلى إنهاء النزاع إذ حينئذ ينتهي منطق الحرب نفسه وترفع يد المنتصر

  .ن تكون نتيجة الحرب وليس وسيلة إنهائهاأد  ال بإسرائيلمن هنا فقضية السالم مع 
ومن هنا فالمشروع المقدم من أميركا وفرنسا بالصورة المطروحة في أروقة األمم المتحدة إلنهاء الحرب على                

 كامتداد لحضورها في معايير الـشرق  إسرائيلنا الغربية واألميركية في رؤيتها لمعنى       لبنان يعبر عن خلفية األ    
  .أوسطية
ن يأخذ في االعتبار النتائج الواقعية لخطط غير مدروسة ومقاصد غير           أك فإن الموقف في النهاية ال بد        ومع ذل 

  .يضاً أحد أهداف هذه الحربأمحددة في مسيرة الحرب حتى ال ينفجر الوضع الداخلي الذي هو 
هايته مجلالً بجالل عولمة    ي إلى ن  سرائيلهكذا غدا محور الرؤية العربية في المؤتمرات المتعددة تدفع المسار اإل          

أميركا ومسيجاً بسياج من حتمية الرؤية األوروبية التي أودعت في مسيرة القرن الماضي وعد بلفـور طبـق                  
وهكذا يضع االتحاد األوروبي قطار النهاية في سكة الرؤية التاريخيـة           . فلسفة مفهومي الشعب والدولة والوطن    

  .افية والنفسية والنظرة إلى عالمنا العربيلتطور العصر االستعماري في صفحاتها الثق
فالسياسة الدولية عقب الحرب العالمية األولى كتبت صفحاتها بمداد اختزن تطورات القرن التاسع عشر وأفكاره               

نتاج الوفرة ذلك التطور الذي وضع السياسة المالية كهدف نهائي يهيمن           إالقومية والوطنية والتطور الصناعي و    
وهكذا اتخذ اليهود موقفهم في صميم التطور األوروبي إذ يمـسكون بعـصب   . تاج وقيم السوقعلى مفاهيم اإلن  

  .المال للتأثير في مجرى التطور اإلنتاجي في إطار الصراع األوروبي في الهيمنة على العالم
ـ                  سطينية ويبدو لنا ونحن نتأمل سطور القرن العشرين التي كتبت بمداد أحمر قان من المخاطر، ان القضية الفل

 هي النتيجة الحتمية لتخلف التنمية الفكرية واالقتصادية في مساحة ما اتصل بنا مـن مـرارة                 إسرائيلوامتداد  
  .الحاضر

لقد أعد كل شيء في مجريات القرن التاسع عشر مع المشروع الصهيوني بناء على غياب الرؤية والفكر لدى                  
  .النخبة الطليعية لعصر النهضة اإلسالمية والعربية
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فمعاهدة سايكس ـ بيكو ووعد بلفور توأما السياسة الدولية في صعيد الشرق األوسط بنيا على مفهوم الحـدود   
الوطنية ذات الحواجز السيادية المتحركة تبعاً لضرورات مستقبل أوروبا في المنطقة ثم أميركا وارثة المرحلـة       

  .التالية
نه فالعالم العربي يبدو اليوم مذعناً لمصطلحات أميركا أل       . ي أمام مشكلة تنمية   سرائيلفنحن في مواجهة الواقع اإل    

ومن هنـا فـإن القمـة       . إسرائيليفتقد، لغياب الرؤية المستقبلية، مستقبالً اقتصادياً واعداً يكافئ وينافس تطور           
ن الـسياسة العربيـة قـد       أذلك  .  طرحت مبادرة مجانية لمن هو في غنى عنها        2002العربية في بيروت عام     

ستراتيجية أرضية تضغط في اتجاه الحلول حين لم تعد أميركا تحـاذر مـساً بمـصالحها                إ نهائياً عن    انفصلت
  .ستراتيجية في بالدنااإل

 كانت تتحدث عن السالم وهي تسمع خـارج القاعـة ضـجيج             2002فالمناقشات العربية في قمة بيروت عام       
لتاريخ وتمحو الحضارة والقـيم التـي بهـا         ودباباتها تهدم البيوت وتجرف األرض وتجرف ا       إسرائيلجرافات  

  .اكتسبت األنظمة العربية مشروعية سلطتها
  .ن نضعها دائماً في ميزان مستقبلنا الوطني واالجتماعي والثقافيأفقضية فلسطين ال بد 

فالمسألة ليست عاطفة تجيش وتبرعات تعالج أزمة راهنة فحسب، وهي ليس كذلك خططاً سياسـية تعتمـدها                 
تنظيمات تتخذ قراراتها في حجم األمة الن القضية الفلسطينية في حجم حضور األمة فـي مـسيرة                 أحزاب أو   

  .العالم
ن نضعه في مرجل االندفاع في خطة على مـستوى المـشكلة            أيمان ال بد    فمخزون هذه المشاعر العامرة باإل    

  .لمبادرة وهو على حافة الهاويةالحضارية للعالم اإلسالمي سنة وشيعة تواجه ذلك الركود السياسي الذي افتقد ا
ركود اخرج عالمنا العربي واإلسالمي من حسابات العالم وغدا نظامنا السياسي على هامش التنمية في اقتصاد                

ن أيدفع خراج سعيه وطاقاته وخيرات أرضه لدول الكبار وبورصة الدوالر وصـندوق النقـد الـدولي بعـد                   
 إسرائيلءات كما نصدر ثرواتنا خارج حدود اإلنتاج فيما تستقدم          محلت طاقات الداخل وأصبحنا نصدر الكفا     ضا

  .طاقاتها العلمية تسحبها من مواطنها األصلية
فالتظاهرات واالحتجاجات بسائر فئاتها في العالم اإلسالمي والتي تحتج اليوم أمام سفارات من ال يسمع، عليها                

لقضية تبدو في األفق وكأنما ثمـة تـسوية انهيـار        فا. ن تبني حقائق لمن يبصر في عولمة المصالح والدوالر        أ
  .ذعان جديدإن يفرق جمع االحتجاج في أيوشك 

بعاداً جديدة تصل بصياغة نـضال طويـل        أن تحيا فلسطين وروح صالح الدين كذاكرة وواقع يتخذ          ألذا ال بد    
لعـالم العربـي    قدام وتتراصف المناكب في تناغم يـضع كـل ا         نضال تتزاحم فيه األ   . ومستمر مدرك لخطاه  

  .ديان في واجب الرؤية المستقبليةواإلسالمي في محتواه المتعدد األ
ن يكـون مفهـوم التطبيـع تعريـة     أنها تطالب وبحدة  إ عسكرياً، بل    إسرائيلفأميركا اليوم لم تعد تهتم بحماية       

ي علـى أجـساد     لسـرائي نسان العربي من تراثه وذاكرته ليصبح رقماً كتلك األرقام التي يضعها الغـزو اإل             اإل
نـسان فـي صـدقات      أي لنصبح رقماً في سجل الرفـق باإل       . نائنا يدوسون بها شرف القضية    أبالمناضلين من   
  .نها تطالبنا بسد منابع التفكير وفتح األفواه لسوق االستهالك والغرائزإنسانية الدولية، المساعدات اإل

ذلك ما تحـدثنا بـه      . موض فيه وإرادة ال زيغ فيها     ن تحدد مسيرة ال كلل فيها وهدفاً ال غ        أتلك مسؤولية ال بد     
ذان آفالعودة إلى فلسطين هي     . إسرائيلإرادة شعب فلسطين لنكون امتداده ويكون هو جبهتنا في مواجهة خطر            

لينا إال إذا اتخذت التنمية العربية      إلينا وهو ال يستمع     إن تكون أذن من يستمع      أالحضارة والمستقبل معاً لذا ال بد       
اإلطار وتكامل اإلنتاج وتفاعل الطاقات وتوظيف الثروات في بناء مستقبل عربي حر وقادر على بنـاء                وحدة  

  .نظام سياسي شفاف وفاعل
  9/8/2006المستقبل 
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  إسرائيلتجار الحرب في  .63
  يوري أفنيري

لون قصارى  حزنتني في الحرب الدائرة في لبنان، صورة الدبلوماسيين الدوليين وهم يبذ          أكثر المشاهد التي    أمن  
مم المتحدة تحولت منـذ     األن  أصبح واضحا   أمن مواصلة الحرب وقد     » اولمرت وشركاه «جهودهم لكي يمكنوا    

  .بيضلى عميل لدى البيت األإزمن طويل 
ن نفوس الناس تـذهب هبـاء    أرض في حين    صبحت سيدة الموقف على األ    أجرامية  ن الخبث والنفوس اإل   أكما  

  .إسرائيلعلى جانبي الحدود بين لبنان و
لى احـد التـصاريح     إنني كنت استمع    أوبالنسبة لي كانت تلك اللحظة مناسبة للكشف المذهل والمثير وخاصة           

وهذا هو اكبر انتصار في     .. لقد انتصرنا في هذه الحرب    .. نحن شعب رائع  «اليومية لرئيس وزرائنا حيث قال      
  .»وسطلقد غيرنا صورة الشرق األ.. تاريخ دولتنا

ن كان فتى في العشرين من عمره ففي ذلك الوقت          أالذي اعرفه منذ    » اولمرت«هذا هو   : ي نفسي وعندها قلت ف  
عضاء في الكنيست ولقد تابعت مسيرة      في مكتب احد األ   » مراسال«نا عضوا في الكنيست وكان هو يعمل        أكنت  

 فـي   و من سياسي مغمـور متخـصص      أكثر من عضو عادي في حزب       أحياته وتأكدت من انه لم يكن يوما        
لـى قـرب ارييـل      إن وصل   ألى  إذ بدل انتماءه الحزبي مرات عدة       إالمناورات وفي التصرفات الديماغوجية     

صـيب شـارون    أية مسؤولية وعنـدما     أالفارغ من   » نائب رئيس الوزراء  «شارون الذي منحه بالصدفة لقب      
  .لى تولي منصب رئيس الوزراءإمر ما حمله بشكل مفاجئ أبالجلطة، والغيبوبة، حدث 

ن ايهود أولمرت يعزل    أتقوده مصالحه الذاتية وحدها وسط        » كلبيا«وطوال حياته العملية بقي اولمرت شخصا       
نفسه اليوم عن الواقع والحقيقة وهو يعيش داخل فقاعة من الصابون صنعها بنفسه محاوالت منه باالدعاء بأنه                 

  .ليبرالي في كل مرة كان يتجادل فيها مع يساريين او مثقفين
و انـه   أو انه هو يحقق نجاحا      أن هذه الحرب هي حرب ناجحة       إد بدا لي مؤخرا ان اولمرت هذا يعتقد فعال          وق

هميـة  أهميته،  أوسط جديد، وبأنه قائد تاريخي تفوق       أ او انه يقوم حاليا ببناء شرق        إسرائيلوضاع  أغير جذريا   
  . مستواه في التاريخارييل شارون وبأنه كلما اتيح له من وقت لمواصلة هذه الحرب ارتفع

  .ن ايهود اولمرت يعزل نفسه اليوم عن الواقع والحقيقة وهو يعيش داخل فقاعة من الصابون صنعها بنفسهإ
 اليوم فان مـشكلة     إسرائيلوتؤكد تصريحاته انه يعاني من مشكلة فعلية ومن بين جميع المخاطر التي تواجهها              

بكل بساطة يقرر مصائر الماليين من الناس، من سـيموت          شد خطورة، ألن هذا الرجل      هذه هي األ  » اولمرت«
تـساوى شـيئا     ال» جنون العظمة «ن مشكلة اولمرت مع     أغير  . ومن سيصبح الجئا ومن ستتبدل حياته جذريا      

  .»عامير بيريتس«بالمقارنة مع ما حصل مع وزير دفاعه 
 خطابا في تل ابيب كشف فيه عن        بيريتس«فقبل تسعة اشهر بالضبط اي عقب انتخابه رئيسا لحزب العمل القى            

 وقطاع غزة وان مباراة بين اطفال       إسرائيلان ملعبا لكرة القدم سوف يتم تشييده في المنطقة الواقعة بين            : حلمه
شـهر  أالفلسطينيين سوف تقام هناك ولكن بعد مضي تسعة         » بيت حانون «طفال  أيين، و سرائيلاإل» سيديروت«

  . عندنايولد» مسخ«على هذا الكالم، ها هو 
ي وسوف يحدد اولويات وطنية جديدة      سرائيلفهو وعد خالل حملته االنتخابية انه سوف يبدل صورة المجتمع اإل          

وسيقتطع المليارات من ميزانية الجيش ويحولها الى ميزانية التربية والتعليم والرعاية ومساعدة الفقـراء وفـي                
لكن ما حصل اثر فوزه كـان انقالبـا بكـل           . ربي بكامله النهاية سوف يحقق السالم مع الفلسطينيين والعالم الع       

منصب وزير الدفاع وهذا كان مـن ضـمن التـصرف           » اولمرت«معنى الكلمة فقد انبهر عندما عرض عليه        
في طريقه الـى    » بيريتس«المعروف من جانب اولمرت وهو كان يعرف كما كنا نعرف جميعنا ان             » الكلبي«

  .دون خبرة عسكرية جيدة سوف يكون فريسة سهلة للجنراالتالوقوع في المصيدة اذا ان مدنيا ب
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لم يرفض او يتراجع الن هدفه االسمى هو ان يصبح رئيسا للوزراء ولكـي يـصبح مرشـحا                  » بيريتس«لكن  
  .موثوقا عليه ان يقدم نفسه كخبير في شؤون االمن

ى جميع مطالـب الجنـراالت      فهو اليكتفي بالموافقة عل   » مغامر حربي «الى  » بيريتس«ومنذ ذلك الحين تحول     
 الى الحرب ولم يتوقف بعد اندالعها عن المطالبة بتوسـيعها وبزيـادة             إسرائيلفحسب بل ساهم كثيرا في دفع       
  .حجم التدمير ومساحة االحتالل

الذي يزعم  » داني حالوتس «ش الجنرال   يركان الج أجرامي، فهو رئيس هيئة     ثافي في هذا المثلث اإل    ما ثالثة األ  أ
ن جيشه يجتاح الجنوب اللبنـاني اليـوم لكـي          أويعلن  » المبين«ة لقليل من الوقت حتى يحقق النصر        انه بحاج 

ومهما يكن من امر فان مقاتلي حزب اهللا يبقون داخل كل المنـاطق             . يتراجع غدا مبررا ذلك بالخطط التكتيكية     
  .لمباغته من قبل حزب اهللامر الذي يعرض عناصر هذا الجيش للهجمات اي األسرائيلالتي يجتاحها الجيش اإل

  9/8/2006عكاظ 
  
  مستقبل لبنان بين حكومة الدولة ودولة الحزب .64

  حسن نافعة     
لألزمة اللبنانية روافد ووجوه متعددة، بعضها قديم يضرب بجذوره في بنية لبنان، الدولـة والمجتمـع معـا،                  

، خصوصا منذ اغتيـال الـرئيس       وبعضها طارئ، تفرزه أحداث متجددة تزدحم بها دوما ساحة سياسية شهدت          
 أميركي شامل على    -ي  إسرائيلرفيق الحريري، تفاعالت ظلت تتراكم وتتعقد إلى أن انفجرت في شكل عدوان             

وإذا كان اغتيال الحريري أحدث شرخا عميقا في بنيـة الدولـة والمجتمـع              . »حزب اهللا «لبنان عنوانه تصفية    
 عديدة سابقة، فإن العدوان األخير أدى، علـى عكـس مـا توقـع               اللبنانيين، شأنه في ذلك شأن أزمات لبنانية      

وهكذا تجلت من جديـد مفارقـة       . كثيرون، إلى إعادة توحيد الشعب اللبناني بطريقة بدت وكأنها فاجأت الجميع          
ففي الوقت الذي تبدو فيه بنية الدولة اللبنانية هشة         . جسدت دوما ضعف لبنان الدولة وقوة لبنان المجتمع في آن         

ى درجة تجعلها قابلة لالنفراط عند أول منعطف، تبدو بنية المجتمع اللبناني قوية ومتماسكة إلى درجة تجعله                 إل
  .قادرا على مواجهة أعتى المحن والتحديات

ضعف البنية السياسية لدولة تقوم مؤسساتها الرسمية على توازنات طائفية دقيقة وهشة، في مجتمع مدني يملك                
النضج، هو الذي أفرز الحالة السياسية الراهنة في لبنان بكل مـا تنطـوي عليـه مـن                  كل مقومات الحيوية و   

فكلما عجزت مؤسسات الدولة عن القيام بوظائفها الطبيعية تحركت مؤسسات المجتمع المدني لملء             . متناقضات
عبـر عنهـا   الفراغات، ولكن وفق أجندات خاصة قد ال تتطابق بالضرورة مع األجندة العامة التي يفترض أن ت           

وفي تقديري أنه ما كان يمكن لحزب اهللا أن يصل إلى ما وصل إليه من قوة ونفوذ ما لم تكـن هنـاك                       . الدولة
حاجة ماسة لوظائف وأدوار تكفل هو بأدائها في ظروف معينة نيابة عن الدولة وبدعم قوي وواضح من بيئـة                   

ومـن  . وجهاته ومواقفه الفكرية والسياسية   مجتمعية حاضنة، بصرف النظر عن حجم االتفاق أو االختالف مع ت          
  .الواضح أن هذه الوظائف واألدوار تمحورت حول التصدي لمخططات المشروع الصهيوني في لبنان

هو إذن ظاهرة لبنانية صرفة كان من الصعب أن تنشأ وتترعرع وتثمـر إال فـي بيئـة تحمـل                    » حزب اهللا «
» حزب اهللا «عض المحللين يصرون على الربط بين نشأة        وعلى رغم أن ب   . خصائص ومقومات النموذج اللبناني   

واندالع الثورة اإلسالمية في إيران، ولديهم ميل غريزي لتصوير هذا الحزب كأداة تستخدمها إيران إال أن هذه                 
وألن لبنان كان وما يزال مسرحا للصراع على النفوذ بين قـوى إقليميـة وغيـر                . االتهامات تفتقر إلى دليل   

ز هذه األطروحات عن أن تفسر لنا لماذا نجحت إيران في ما فشل فيه اآلخرون، ولماذا ارتبطـت                  إقليمية، تعج 
دون غيره من األحزاب اللبنانية بمقاومة المشروع الصهيوني في لبنان إلى حد التماثل             » حزب اهللا «استراتيجية  

   الكامل بينهما، وما عالقة هذا االرتباط بدولة مثل إيران؟
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: حـزب اهللا  «راجع كتـاب    (ن نعثر عليها في كتابات عدد من الباحثين، منهم أمل سعد غريب             اإلجابة يمكن أ  
 1982ي للجنوب اللبناني عام     سرائيلوالغزو اإل » حزب اهللا «، ربطوا بين نشأة     )2002، لندن،   »السياسة والدين 

 أثنـاء   إسرائيل حين دمرت    نشأ بعد » حزب اهللا «فلم يكن   . بأكثر مما ربطوا بينها وبين اندالع الثورة الخمينية       
 في المئة من قراه، وقتلت ما يقرب من عشرين ألفا وجرحت ما يزيد علـى                80غزوها للجنوب ما يقرب من      

ثالثين ألفا من مواطنيه، ناهيك عن األعداد الهائلة من الذين شردتهم وألحقت بممتلكاتهم وبنشاطهم االقتـصادي            
نانية وعجزها عن القيام بمسؤولياتها األمنية هو الذي دفع بأجيـال           وال شك أن غياب الدولة اللب     . خسائر فادحة 

 1983عـام   » حـزب اهللا  «نـشأة    .جديدة من شباب الجنوب، أكثر ثورية وراديكالية، للعمل على ملء الفراغ          
.  للجنوب اللبناني وبممارسة هذا االحتالل لكل صنوف االضطهاد ضـد الـشيعة  إسرائيلارتبطت إذن باحتالل    

 باعتبارها مصدر التهديد الرئيسي جـاء مـدفوعا   سرائيلإل» حزب اهللا«السياق بدا واضحا أن إدراك وفي هذا  
من هنا غلبـت    . باعتبارات تتعلق بالدفاع عن األرض والعرض وليس العتبارات أيديولوجية أو دينية محضة           

مـشروع الـصهيوني    النبرة الوطنية على الخطاب السياسي للحزب، الذي تعامل مع كل القوى المناهـضة لل             
باعتبارهم حلفاءه الطبيعيين، وهو ما يفسر حقيقة أن تحالفاته اإلقليمية لم تقتصر على إيـران وحـدها، وإنمـا                   

وأكسبته المواجهات القتالية المتكررة مع جيش االحـتالل        . امتدت لتشمل سورية ومنظمات المقاومة الفلسطينية     
 علـى   إسـرائيل اية، وألول مرة في تاريخ الصراع، مـن إجبـار           ي خبرة قتالية هائلة مكنته في النه      سرائيلاإل

 ال يعود فقط إلى مهارة      2000ولإلنصاف يتعين التأكيد أن الفضل في انسحاب عام         . االنسحاب من دون شروط   
في إدارة حرب عصابات ناجحة ضد االحتالل، وإنما أيضا إلى احتضان الشعب اللبنـاني بكـل                » حزب اهللا «

مشروع المقاومة، وتوافر غطاء إقليمي حام لهذا المشروع، أساسه العالقة االستراتيجية مـع             طوائفه وتياراته ل  
كل من سورية وإيران، باإلضافة إلى توافر حد أدنى من التفهم الدولي لمبررات الوجود السوري فـي لبنـان                   

زنات التي أخل بهـا فجـأة       وبالتالي لمعادلة التوازنات المحلية واإلقليمية التي استقرت على ساحته، وهي التوا          
   . من الجنوب اللبنانيإسرائيلانسحاب 

، »حـزب اهللا  «كان من الطبيعي أن يؤدي هذا االنسحاب إلى إعادة طرح قضية سيادة الدولة، وبالتالي سـالح                 
وكان وراء هذا الطرح، نظريا على األقل، منطق يبرره، وهو أن هدف            . ليتصدر جدول أعمال الداخل اللبناني    

في حاجة إلى حمل السالح وإال تحول إلـى دولـة     » حزب اهللا «مة تحقق بتحرير األرض ومن ثم لم يعد         المقاو
فهناك فرق كبيـر بـين الدولـة وبـين          . غير أن هذا المنطق لم يكن قابال للتحقق على األرض         . داخل الدولة 

أحد يتصور أو يتوقع أن     ولم يكن   . الحكومة، التي تقوم على توازنات طائفية هشة يمكن أن تختل في أي لحظة            
سالحه الذي حرر به الجنوب إلى حكومة ال تستطيع أن تقدم له ضمانات حقيقية بعدم عـودة  » حزب اهللا«يسلم  

 الحتالل الجنوب، وهي ضمانات استحال على أي حكومة لبنانية تقديمها في غيـاب تـسوية سياسـية       إسرائيل
ومع ذلك فلم يكن عثور األطراف اللبنانية علـى         . لواقع لم تكن شروطها متاحة على ارض ا       إسرائيلدائمة مع   

حل مناسب لهذه القضية الشائكة باألمر المستحيل لو أن لبنان ترك وشأنه، وهو ما أمل فيـه الـبعض خـالل                     
 غير ان التطورات المتالحقة علـى الـصعيدين         2000ي عام   سرائيلالشهور األولى التي أعقبت االنسحاب اإل     

بمعزل عن توازنات إقليمية وعالميـة      » حزب اهللا «لت من المستحيل معالجة قضية سالح       اإلقليمي والدولي جع  
مب ديفيد الثاني، وبداية انهيار اتفاق أوسلو الذي أفسح الطريق          ا فشل مؤتمر ك   -1: جديدة أفرزتها أحداث ثالثة   

امل اإلدارة األميركية   ، وبداية تع  )سبتمبر( أيلول   11 أحداث   -2. إسرائيلأمام شارون للوصول إلى السلطة في       
. ات إرهابية ال تختلف كثيرا عن تنظيم القاعدة       مالجديدة مع منظمات المقاومة في فلسطين ولبنان باعتبارها منظ        

 إقدام اإلدارة األميركية على غزو واحتالل العراق رغم أنف الشرعية الدولية ومن دون تصريح من مجلس                 -3
ر على الساحة اللبنانية وخلقت واقعا ضاغطا في اتجاه تغيير المعادلة           وانعكست هذه األحداث بشكل مباش    . األمن

وفي سياق هذا الواقع الجديد راحت مختلف القوى اللبنانية تعيد تـشكيل            . التي حكمت توازنات المرحلة السابقة    
ـ              رار مجلـس  تحالفاتها الداخلية والخارجية بما ينسجم مع التغيرات اإلقليمية والعالمية لينتهي األمر بـصدور ق
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ولم يكن اغتيـال رفيـق      .  الذي شكل نقطة االنطالق الحقيقية نحو تفجير الوضع برمته في لبنان           1559األمن  
الحريري ثم انسحاب سورية من لبنان سوى محطات على طريق كان يفترض أن تفضي إلـى نـزع سـالح                    

 -مستحيال، كان القرار األميركي     وعندما تبين أن تحقيق هذا الهدف بالوسائل السلمية بات أمرا           . »حزب اهللا «
  .عسكريا حتى لو أدى ذلك إلى تدمير لبنان كله» حزب اهللا«ي المشترك بتصفية سرائيلاإل

حـزب  « و   إسـرائيل تطور المواجهات العسكرية على مدى األسابيع األربعة السابقة أكد حقيقة مهمة وهي أن              
 لكن صمود المقاومة في الجنوب كشف عن حقيقة أهـم           .كانا يستعدان لحرب يدركان أنها قادمة ال محالة       » اهللا

وهي أن الهدف المعلن للحرب، وهو تمكين الدولة اللبنانية من فرض سيادتها على كامل ترابهـا الـوطني، ال                   
عالقة له بهدفها الحقيقي وهو استئصال ثقافة المقاومة من فكر الشعوب العربية بعد أن تم استئصالها من فكـر                   

  .يةالحكومات العرب
حين تسكت المدافع ويتوقف إطالق النار، ستعود قضية العالقة بين حزب اهللا والدولة اللبنانية لتفرض نفـسها                 

وهي قضية غير قابلة لحل جذري إال إذا تغيرت طبيعة الدولة في العالم العربي وليس فـي لبنـان                   . من جديد 
فـي مؤسـسات الدولـة      » حزب اهللا «اندماج  ونقول للذين يتصورون أن األزمة الراهنة يمكن أن تنتهي ب         . فقط

فلم يكـن   . لم يكن هو المتسبب في أزمة الدولة اللبنانية، وهي أعمق وأقدم من وجوده            » حزب اهللا «اللبنانية، ان   
هذا الحزب تأسس بعد عندما بدأت مؤسسات الدولة اللبنانية تتهاوى إثر اندالع الحرب االهلية، أو حين فـشلت                  

حـزب اهللا هـو إذن      . يسرائيلن لمواطنيها في الجنوب وحمايتهم من الغزو واالحتالل اإل        الدولة في تحقيق األم   
  .نتاج لفشل الدولة وليس سببا لهذا الفشل

هل من الضروري أن نتذكر أن الدولة مفهوم ال معنى له إال إذا اقترن بمفهوم المواطنـة، وأنـه ظهـر فـي                       
 معنى ذلك أنه يفترض أن تكون الدولة إطارا سياسيا ومؤسسيا           .» القومية -الدولة  «األدبيات الغربية مقترنا بـ     

لكن الدول في العـالم     . إلدارة شؤون أمة على أساس مبدأ المساواة بين المواطنين ومن خالل حكومات منتخبة            
. العربي، وليس في لبنان فقط، لم تتحول بعد إلى دول قومية وال تزال حتى اآلن مجرد وعاء جغرافي للشعوب                  

اق كهذا، وإلى أن تتحول الكيانات العربية القائمة إلى دول بالمعنى الحقيقي، ستظل المجتمعات العربية               وفي سي 
  .تفرز تنظيمات وجماعات تتحداها

ي إسـرائيل صورة وحش   : برزت صورتان » حزب اهللا « و   إسرائيلومن المفارقة أنه في المواجهة األخيرة بين        
خالقا يستحيل التعايش معه، وصورة المقاومة القادرة علـى إذاللـه           كاسر شديد التفوق تسلحا وشديد التخلف أ      

لقد بدا حزب اهللا في هذه المواجهة أكثر فعالية وقدرة على اإلنجاز مـن كـل الـدول والحكومـات                    . وهزيمته
نأمل أن ال يؤدي المطلب المشروع بفـرض        . العربية، كما بدا اللبناني أكثر المجتمعات العربية تحضرا ورقيا        

لة اللبنانية لكامل سيادتها على األرض إلى وأد أكثر المؤسسات المجتمعية قدرة على اإلنجاز والعطاء فـي                 الدو
  !تاريخ العرب

  9/8/2006الحياة 
  
   ؟المزعومةهل نشهد حرب الحضارات  .65

  غي سورمان
د يتعلـق كـذلك     ولم يع . لم يعد األمر يتعلق بأن يكون المرء صهيونياً أو مناهضاً للصهيونية أو مؤيداً للعرب             

بعـد  . باعتماد موقف مفيد يقع في الجهة الصالحة من تاريخ الشرق األوسط، إذا كان هناك فعالً جهة صـالحة                 
مرور أسابيع عدة من الحرب، نكتفي باالشارة الى وقائع، أو أمور موضوعية تماماً، أو علـى األقـل وقـائع                    

  . يصعب نفيها
قـد تختفـي    . إسرائيلنظر العالم العربي، الطابع غير القابل لوجود        أولى هذه الوقائع، وال مفر منها، هي، في         

 أعترف بها ولكن ال أقبلها ــ التي تم الحـصول           -إسرائيلجميع الوثائق الدبلوماسية والتقارير التي تعترف ب      
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 إسرائيلمن وجهة نظر عربية، تُعتبر      . عليها تحت الضغط أو بسبب الحاجة، إذا خفّت الحاجة واختفى الضغط          
؟ ال يراهـا العـرب      إسـرائيل ما هي ميزة    . مستعِمرة، فرضها الخارج، وغبار امبراطورية، وانحرافاً تاريخياً      

؟ إذا كان هناك من مـصير،       إسرائيلما هو مصير    . كانت محرقة اليهود في مكان بعيد عنهم      : مطلقاً بوضوح 
يزيقي اليهودي يبدو لهم بالـضرورة  فهو غريب عن العرب، بما أن االسالم وحده هو صحيح وأن األمل الميتاف            

 فاسدة تاريخياً وهي واقع مكتسب، وليس لديها اي حق آخر فـي             إسرائيلومن وجهة النظر العربية هذه،      . خطأ
  . الكيان اال بقوتها المتفوقة

قـضاء  ، لم يتراجع العرب يوماً عن فكرة ال       إسرائيلأما الواقعة الثانية، وال مفر منها، فتكمن في أنه منذ انشاء            
هـذه  . يأتي حزب اهللا بالتجديد ألنه أدرك فحسب عدم فعالية العـصابة النـسبية            . وحدها الوسيلة تبدلت  : عليها

 مع جيش حديث ومجهز جيداً، ومزود بقاعدة جغرافية في المنطقة المحايدة الكبيرة فـي               إسرائيلالمرة، تتعامل   
فيسعى اليه كـل مـن حـزب اهللا ووصـيه           : ”قياًشر“ من الخريطة خطاباً     إسرائيللم يعد محو    . جنوب لبنان 

، يفترض  إسرائيلوخلف تدمير   . يصعب عدم أخذهما على محمل الجد     . االيراني، الرئيس محمود أحمدي نجاد    
نشهد هنـا ثـورة     . السيطرة على لبنان والمشاركة في تكتّل دول شيعية       : أن لحزب اهللا طموحات سياسية أوسع     

ي ثورة، على غرار كل ثورة كبيـرة، ينتـصر فيهـا المتعـصبون علـى                وه. شيعية كبرى، سياسية ودينية   
  ... المعتدلين

 التي كانت لتُلغـى   إسرائيلتستمر  . أما الواقعة الثالثة، وال نقاش عليها، هي دور الواليات المتحدة وحده الحاسم           
 تعرف الـى أي     ، بالعيش بفضل دعم واشنطن اللوجيستي والدبلوماسي وألن الحكومات العربية         1973منذ عام   

  . مدى يمكنها الذهاب من دون أن تتسبب بالغضب االميركي
، العائق الصغير نسبة الى العالم العربي وأكثر بعد الى العالم االسالمي، تثيـر،              إسرائيللماذا  : الواقعة الرابعة 

ـ  60منذ   سن الثـاني   سنة كره العالم العربي واالسالمي كله؟ اليس في ذلك تفاوت حقيقي؟ كان ملك المغرب ح
 هي في العـالم العربـي، الـدافع         إسرائيلإن  . يشرح بسخرية ان مناهضة الصهيونية هي رغبة العالم العربي        

الوحيد الذي يسمح بتنظيم تظاهرات عامة من أجله، والـرابط االجتمـاعي الوحيـد أحيانـاً بـين الطوائـف                    
  . إسرائيلناهضة فهي تتفق على م: والمجموعات االثنية في األمم العربية المجزأة

ي سـرائيل ال تشرح التفسيرات االقتصادية، الماركسية واللينينية الوحي التي تُعطى للصراع اإل          : الواقعة الخامسة 
ففـي نظـر   :  البترول، أو أي مورد آخر، باستثناء القيمة التي يزيـدها شـعبها           إسرائيلال تملك   . العربي شيئاً 

 إن الذين ما زالوا يظنون أن البترول يحدد مجرى الحروب، لديهم            . اال قيمة رمزية   إسرائيلالعرب، ليس لغزو    
  . قرن من التأخر االقتصادي

 ليست اال قاعدة يقدمها الغرب في العالم االسالمي؟         إسرائيلهل سنشهد إذاً حرب الحضارات المزعومة، إذ ان         
 الغرب واالسالم ليس اال غطاء      ولكن هذا الصراع المفترض بين    . إنها الفرضية التي يريد االسالميون اعتمادها     

لصراع أكثر حسماً، والوحيد الحاسم فعالً، وهو الذي، في وسط العالم العربي واالسالمي، يقع بـين مؤيـدي                  
  . االسالم المستنير ومؤيدي االسالم األصولي
قبلية مـع    ستحدد مصير العالم االسالمي وال عالقاته المـست        إسرائيللست أكيداً من أن الحرب بين حزب اهللا و        

قـد  : فلننظر الى مكان آخر  . وحدها الهدنة من دون سالم ستنهي هذه المعركة التي تبدأ مجدداً وتكراراً           . الغرب
تكون االنتخابات الحرة األخيرة في العراق والبحرين والكويت بذاتها هي التي تعلن عن تحرر العرب بأنفسهم                

  . ان شاء اهللا. وعن مستقبل آخر
  لو فيغارو

  9/8/2006البلد 
  

  ية  سرائيلستراتيجية الغرب اإلنحو وعي دقيق إل .66
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  محمد حسين فضل اهللا 
لماذا يتحرك الغرب بقيادة اميركا فـي تحريـك         : هناك أكثر من سؤال يدور في أذهان شعوب المنطقة، ومنها         

  الفتن والحروب في الشرق األوسط اإلسالمي، وفي البالد العربية؟ 
دولة اليهودية في فلسطين، موقعاً ودوراً، وذلك في سياق إحكام السيطرة علـى             لقد خطط هذا الغرب لتأسيس ال     

منطقتنا، مبتدئاً بالحرب التي اجتاحت الشعب الفلسطيني، وشردته من أرضه، واستخدمت هذه الدولـة سياسـة                
و األهـداف،   ي، سواء في البنية ا    سرائيلالحديد والنار حيث شكّلت المجازر الوحشية المكون الرئيس للجيش اإل         

وكانت اإلبادة المنظّمة لكل بنى وتشكيالت الشعب الفلسطيني هي السياسة المتّبعة، والمدعومة بتشجيع أميركي،              
  ... ونفاق أوروبي، وعجز من األمم المتحدة، وصمت او تشجيع عربي

ى اليـأس، ولتـسقط     وما زالت المأساة اإلنسانية والسياسية واالقتصادية تطبق على واقع هذا الشعب، لتقوده ال            
ية التي تدعمها اإلدارة األميركية علـى المـستويات الـسياسية           سرائيلمقاومته من أجل تحقيق االستراتيجية اإل     

والعسكرية واالقتصادية واالعالمية، من مصادرة األراضي الفلسطينية لحساب المستوطنات والجدار الفاصـل            
رعاية وتناغماً من الغرب السياسي كله، وإن سجل بعـض          ومنع الالجئين من العودة، الى غير ذلك مما يلقى          

التحفّظات التي ال تؤدي الى نتيجة، األمر الذي يوحي بأن اإلدارات الغربية التي كانت األساس في والدة الدولة                  
العبرية وقوتها ال تزال ترفض الدولة الفلسطينية على صعيد الواقع، وإن تحدثت عنها بعبارات هي لالستهالك                

  ... اسي ال غيرالسي
وإزاء هذا المشروع الغربي، ال تقف أكثر الدول العربية موقف الصمت والتخاذل فحسب، بل إنها وانطالقا من                 
حسابات ال تمت الى المصالح العربية واإلسالمية بصلة تدعم هـذا المـشروع، لتكـرس مـصادرة الـشعب                   

 التحريرية موقف الضغط الذي تـصاعد الـى         ، وهو ما دفعها لتقف من االنتفاضة      إسرائيلالفلسطيني لحساب   
مستوى خوض الحرب الخفية ضدها، وال تزال مأساة الشعب الفلسطيني في داخل بلده وخارجه مستمرة بسبب                

ية التي حددت ان المطلوب جعل فلسطين يهودية، كما صرح الرئيس األميركي بذلك             سرائيلالخطة األميركية اإل  
  . في بعض تصريحاته

نا الى العراق، البلد اإلسالمي العربي الحضاري، فإننا نلتقي باالحتالل األميركي البريطاني لهذا البلـد               وإذا انتقل 
بذريعة اتهامه بامتالك أسلحة الدمار الشامل، وتصويره بأنه يمثل الخطر على العالم كله، وهو ما يـدخل كمـا               

ونحن وإن كنا ال ننكر ان هذا البلد كان يعيش          ... أكدت كل الوقائع في إطار مفردات الكذب واالفتراء والتزوير        
المعاناة من االستبداد المدمر في حكم الطاغية، لكن الجميع يعلم انه كان صنيعة اميركـا فـي كـل خططـه                     
وسياساته ومجازره وجرائمه وحروبه، فقد كان موظفاً عند مخابراتها، حتى إذا انتهى دوره تحركت بجحافلهـا                

وقد استخدمت في هذا السبيل كعادتها سياسة الخداع، حيث اسـتغلت نقمـة الـشعب               العسكرية للسيطرة عليه،    
  ... العراقي على النظام الديكتاتوري لتصوير احتاللها بأنه عملية إنقاذية لهذا الشعب وتحريره من حكمه الظالم

ثـارة الفـتن    ولكن أميركا ومعها بريطانيا أدخلت العراق في متاهات أمنية وسياسية واقتصادية، وخططـت إل             
المذهبية في داخله، وحركت كل الظروف إلدخاله في أتون حرب أهلية من خالل أكثـر مـن خطـة أمنيـة                     

لكن الشعب العراقي عاش في الواقع دوامة من المجازر اليومية اجتاحـت كـل مواقعـه الدينيـة                  ... وسياسية
ين االصالح والديموقراطية في الظـاهر،      واالجتماعية والتربوية والسياسية، عبر عمليات مختلفة، اتخذت عناو       

وبذلك كان مضمون السياسة األميركية في هذا اإلطار إطالق كل ما هو مدمر من جعبة استراتيجيتها، وهكـذا                  
فتحت األبواب واسعة أمام قوى التكفير والصهينة والتفتيت واالحتكارات، لتسلب ثرواته، وتقتل عماله ومثقفيه              

  ... ت سمع االحتالل وبصرهوعلماءه ورجال أمنه، تح
ولكن في الوقت ذاته، بدأ االحتالل يسقط في وحول العراق ورماله المتحركة، من خالل المقاومة المتنوعة التي                 
بدأت تجتاح أمنه، وتدمر مواقعه، األمر الذي جعله يعيش فشالً سياسياً وتخبطاً استراتيجياً، مـا أوقعـه فـي                   

نها، ودفع أميركا ومعها الغرب السياسي للهروب الى االمام، حيـث جـرى             مستنقعات ال يعرف كيف يخرج م     
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استهداف أكثر من بلد لتفجير المشاكل فيه، وهذا ما نالحظه في موقفه من إيران وسوريا باتهامه لهما بأنهمـا                   
  . يقفان خلف الفوضى التي تحاصره وتحاصر الواقع في العراق

كية ال تزال تخطط للبقاء طويالً في العراق، لتحقيـق اسـتراتيجيتها            وعلى الرغم من ذلك، فإن اإلدارة األمير      
وحماية أطماعها البترولية، ومحاولة الضغط على البلدان المجاورة، ولعلنا ال ننسى ان من بعض أهداف هـذا                 

، مما كان مـن الممكـن ان        إسرائيلاالستكبار في احتالل العراق هو إسقاط البلد القوي الذي وقف شعبه ضد             
كّل خطراً على هذا الكيان الغاصب، وقد صرح مسؤولوه بأنهم أسقطوا القوة التـي كانـت خطـراً علـى                    يش

 بجيشها ومخابراتها تتحرك مع جيش االحتالل األميركي ومخابراتـه          إسرائيلالصهيونية، ويعرف الجميع بأن     
   ...للعبث بأمن العراق، وإثارة الفتنة في داخله، واستغالل مواقعه االقتصادية

وستبقى مأساة هذا الشعب ما دام االحتالل األميركي أسيراً لمصالحه وأطماعه، من دون ان يحـرك الغـرب                  
ساكناً في إنقاذه، ومن دون ان يتدخّل العالم العربي في حّل مشكلته، ويعود السبب الـى خـضوعه للـسياسة                    

أما األمم المتحدة فإنهـا واقعـة تحـت     .. .األميركية التي تمنعه من التدخّل اإلنقاذي لو استطاع الى ذلك سبيال          
  . الضغط األميركي وتحالفاته األوروبية وغيرها

وفي سياق هذا التوجه، كان للبنان موقعه في هذه االستراتيجية األميركية، لذا امتدت الحرب الى هذا البلد الذي                  
 السياسية واآلنية التي تتمثـل فـي        أرادته الواليات المتحدة األميركية ان يتحول الى قاعدة لنفوذها في خططها          

ي، وتطويـع سياسـته بمـا يخـدم         سرائيلإسقاط قوة الرفض والممانعة والمقاومة التي يمتلكها ضد العدوان اإل         
 اختراق أرضه وجوه وبحره، لذا لم تتأخّر اإلدارة األميركية من اسـتغالل             سرائيلأطماعها في لبنان ويسهل إل    

ة في لبنان، فاحتوت لنفسها فريقاً سياسياً ال ينفتح على قضايا العالم العربي في              بعض الثغرات السياسية واألمني   
، بل يتحرك ضد هذا البلد العربي او ذاك، في عملية اسـتغالل لـبعض األخطـاء                 إسرائيلمسألة الصراع مع    

مـة  وقد تحركت واشنطن ضمن هذه األجواء على وقع خطة سياسية تستهدف تعقيد أوضـاع المقاو           . والمشاكل
وإرباك سياستها، ما دفعها للضغط على مجلس األمن حيث جرى إصدار أكثر من قرار يمس استقالل لبنـان،                  

  . ويثير موضوع المقاومة تحت غطاء بعض العناوين الوطنية
وإذ نجح اللبنانيون في احتواء هذه الضغوط واستيعابها، عبر تحويل التناقضات الداخلية، التي عمل األميركـي                

ية التـي  سرائيلا، الى ساحة الحوار سياسي الذي كاد ان ينتهي الى تفاهم وطني، حتى جاءت الحرب اإل       لتفجيره
يين من أجل عملية التبادل باألسرى اللبنانيين، فكانت الفرصـة ألميركـا أن             سرائيلاستغلت خطف الجنديين اإل   

قتل المدنيين من شعبه وال سيما شعب       ، لتدمر لبنان كله في بنيته التحتية، وفي         إسرائيلتخوض هذه الحرب بيد     
  ... الجنوب، وفي المجازر المتنوعة التي تستهدف أطفاله ونساءه وشيوخه، وتدمر البيوت على ساكنيها

 ضد الشعب اللبنـاني ومقاومتـه، ثـم         إسرائيلوكانت المفاجأة أن العالم المستكبر وقف في مؤتمر الثمانية مع           
ستخدام مجلس األمن في إصرار مريب على استمرارية الحرب التي يتـساقط            تحول الى مؤتمر روما، ثم الى ا      

فيها المدنيون يومياً، وال سيما األطفال منهم، وبذلك بات الغرب الخاضع ألميركا وحشاً يتقاسم معها نهش لحوم                 
لـشعوب  أطفال لبنان واالرتواء من دمائهم، وهو يرفض وقف إطالق النار، حتى إذا تعاظم الضغط من ِقبـل ا                 

العربية واإلسالمية وشعوب العالم الحر، وبدأ يخرج بل يهدد األنظمة المتعاملة مع الغـرب، أخـذت القـوى                  
 لم تستطع الحصول عليه بـالحرب، فـي   سرائيلالمستكبرة تخطط لقرار أمني سياسي يستهدف إعطاء نصر إل     

ا، من دون ان يكون للبنان حتـى        قرار غامض تكاملت فيه سياسة أميركا مع فرنسا وفق حركة المصالح بينهم           
الدولة أي دور في تفاصيل القرار، تماماً كما لو لم يكن موجوداً، ألنها ترى ان من واجب اللبنانيين الخـضوع                    
والطاعة انسجاماً مع الشعار السياسي الذي رفعه بعض اللبنانيين وهو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، حتى لـو              

  . ي الحالي والمستقبليسرائيللبنان واستقالله، ومع مصلحة العدوان اإلكانت هذه القرارات ضد أمن 
إن من الدروس األساسية لما حدث ويحدث هو أن العالم العربي واإلسالمي قد اكتشف مجدداً، وال سـيما مـن    

داتـه  هذه التجربة التي يمر بها لبنان والمنطقة، ان الغرب ال يحترم إنساننا، وال يزال يتحرك من خـالل تعقي                  



 

 33

إننا ال نتحدث   ... التاريخية وعنفوانه االستكباري وخصوصاً أن الذين يحكموننا قد سقطوا تحت تأثير استكباره           
في المسألة من خالل أية مشاعر دينية مما يحمله الكثيرون في الغرب، بل من خالل الواقع التاريخي والحاضر                  

  . المر في تجربتنا معه
بد لشعوبنا ان تأخذ بأسباب الوعي لتعرف كيف تواجه العالقات مع الغـرب بمـا               وانطالقا من هذه الوقائع، ال      

ياً ولن يكون عربيـاً او      إسرائيليضمن لها الحرية والعزة والكرامة واالستقرار، ولتعرف أن الغرب سوف يبقى            
لوباً، ال بـشراً    إسالمياً في مواقفه السياسية، وأن شعوب العرب والمسلمين بالنسبة الى الغرب ليست إال بقرة ح              

وليعرف العالم العربي واإلسالمي أن الوحدة الشاملة المرتكزة علـى اإلحـساس            ... تحترم إنسانيتهم وبشريتهم  
بالهوية، واالستناد الى عناصرها األصيلة في حركته، وعلى استخدام كل مواقع القوة والقدرة عنده، وترتيـب                

إن ذلك كله سوف يمنع اآلخرين مهما كانت        ... امج المدروسة حساباته بدقة وتنظيم على أساس األولويات والبر      
قوتهم من مصادرة أوضاعنا وإسقاط وجودنا، ألن مسألة العالقات على جميـع المـستويات سـوف تخـضع                  

إن المؤمن ال يلدغ من جحـر       : لحسابات المستقبل في األمة ال لحسابات اآلخرين، وقد جاء في الحديث المأثور           
  .ا من الغرب في إداراته الرسمية ألف مرةمرتين، ولقد لُدغن

  9/8/2006السفير 
  
  !  أو تكون حرب أهلية عربية يحمي العرب نصر لبنان .67

  طالل سلمان  
، حتى لو أكملت تدمير لبنان بيتاً بيتـاً ومدرسـة مدرسـة             إسرائيلفأما الحرب بمعناها العسكري فقد خسرتها       
  . لى المرافئ إلى الجسور إلى المصانع والمعامل والورش البسيطةومرفقاً مرفقاً، من الكهرباء إلى المطارات إ

 الحرب حتى لو أضافت الى مجازر االطفال والنساء والعجائز والفالحين الـذين يعيـشون   إسرائيللقد خسرت  
بأرضهم وألرضهم ومنها، مجازر اخرى تحصد مزيداً من األرواح، ولم تكتف بااللف شـهيد الـذين دفنـت                  

في البيوت والمساجد والمالجئ المرتجلة وطاردت بعضهم اآلخر وهم يحاولون الهـرب مـن              معظمهم أحياء   
صواريخها وقذائف مدفعيتها وغارات طائراتها التي ال تكاد تغيب عن أجواء لبنان من أقصاه شماالً الى أدنـاه                  

دمر أبنـاء الحيـاة     شرقاً فضالً عن الجنوب كافة والعاصمة بيروت وضواحيها حتى تعود اليه لتقتل وتحرق وت             
  . وأسباب الحياة
 الحرب التي وصلت إليها نارها ومستها في قلب المدن والمستعمرات والقرى وحتى فـي               إسرائيللقد خسرت   

الثكنات العسكرية التي أقامتها بقصد مقصود وضمن خطة موضوعة بعناية في االحياء العربية من المدن التي                
وطردتهم منها، إال أقلهم ممن تركتهم لبؤسهم حتى يرحلوا أو يذوبوا فينعدم            كانت ألهلها الفلسطينيين فصادرتها     

  . ذكرهم
 الحرب المتواصلة منذ ثمانية وعشرين يوماً من دون أن يستطيع جيشها الذي ال يقهـر أن                 إسرائيللقد خسرت   

ون من فتية حـزب     يتقدم إال بضع مئات من االمتار في المناطق الخالية من السكان، في حين ما يزال المجاهد               
  . اهللا يقاتلونه ويصدون هجمات آلته الحربية الهائلة فال يمكنونه من مدينة أو قرية أو مزرعة على امتداد الحدود

 عبر مشروع القـرار المفخـخ       سرائيلوما النجدة االميركية التي بادرت إدارة جورج بوش الى تقديمها إل          ... 
ية بكـل جبروتهـا قـد       سرائيلات إضافي على أن آلة الحرب اإل      الذي يعرض على مجلس األمن الدولي إال إثب       

عجزت عن تحقيق نصر يبدو مستحيالً، حتى لو أمكنها احتالل بعض األراضي التي ال تستطيع تأمين قواتهـا                  
فيها، وال هي ستضمن معها منع انهمار صواريخ حزب اهللا على مختلف أنحاء هذا الكيان الذي قام بـالحرب                   

ل العربية عن مواصلة الحرب وخروجها من الميدان إما بمعاهدات صلح منفرد وإما بإعالن              وتوطد بعجز الدو  
  ! استسالمها المموه برغبتها في سالم لم يعرضه عليها المنتصر بال حرب
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ية علـى   سرائيلوالمعركة الجارية اآلن في مجلس األمن حول القرار الدولي العتيد توازي بخطورتها الحرب اإل             
لها أعظم خطورة إذا ما تجاهل العرب الوقائع الميدانية، فانطلقوا من واقع االفتـراض أن لبنـان                 لبنان، بل لع  

حتى لو كان هذا الثمن أبهظ كلفة في الحـال          .. مهزوم، فضالً عن أنه مدمر، وال بد من وقف الحرب بأي ثمن           
  . ئلة التي تمتلكها أن تكسبها بآلة التدمير الهاإسرائيلوفي االستقبال من الحرب التي لم تستطع 

إن هذه المعركة في مجلس األمن لن تنتهي إال بحل مقبول، هو ما طرحته الحكومة اللبنانية بنقاطـه جميعـاً،                    
 سـرائيل وعنوانها إرسال الجيش الى الجنوب بكثافة وتعزيز قوات الطوارئ الدولية بمـا يـوفر الطمأنينـة إل                

  ! عسكرياًويؤمنها من مخاطر أن يقدم لبنان على اجتياحها 
، وبفظاظـة   إسـرائيل وممنوعة المساومة في هذه المعركة الدبلوماسية التي تقودها االدارة االميركية نيابة عن             

غير مسبوقة إلى حد أن فرنسا التي كانت قد تورطت فشاركت تلك االدارة فـي صـياغة مـشروع القـرار                     
النص المحشو بالديناميت والمـستهدف،     المعروض على مجلس األمن انتبهت قبل فوات األوان فحاولت تعديل           

  .. في الحال وفي المستقبل) ومعها واشنطن (إسرائيلأساساً، نقل الحرب الى الداخل اللبناني، بحيث ترتاح 
إن مشروع القرار بنصه المقدم الى مجلس األمن سيكون بمثابة قرار دولي بتفجير لبنان بحرب أهلية ال تبقـي                   

 من جريمة إقدامها على تحويل حادث سبق أن وقع مرات عديدة الى ذريعـة               يلإسرائوال تذر، اذ هو سيبرئ      
  . لحرب مدمرة

إن مشروع القرار يضع مسؤولية الحرب على الضحية، ويقدم حزب اهللا في صورة مزورة تماماً، اذ يحرمـه                  
  . من شرف الدفاع عن أرضه وأهله ورايات وطنه
مسؤولية الى الداخل، وقد تم تشريعه دولياً، وفي مجلس األمـن  ثم بعد ذلك يسهل العمل على نقل الجدل حول ال      

  ). الذي كان يفترض به أن يكون ضمير العالم(
بهذا المعنى فمهمة الوفد العربي الى مجلس األمن تنجح أو تفشل ليس بقدر ما تعـدل فـي الـنص المحـشو                      

ية ومن  سرائيلبنان، فعالً، من الحرب اإل    بالديناميت المفجر للحرب االهلية، بل بقدر ما تعيد صياغته بما يحمي ل           
  . تداعيات هذا القرار الملغوم لو تم تمريره بختم الشرعية الدولية

ية على لبنان، بالذات، من ظـاهرة االلتفـاف الجمـاهيري           سرائيلإن المخاوف العربية من تداعيات الحرب اإل      
 امتداد ثمان وخمسين سنة هي تـاريخ        الواسع حول حزب اهللا الذي حقق ما عجزت عنه االنظمة العربية على           

ي في األرض العربية، هي التي حركت هذه االنظمة فجاء وزراء خارجيتها الى بيروت،              سرائيلزرع الكيان اإل  
ولو متأخرين، ليتبنوا موقف الحكومة اللبنانية ومطالبها، ثم الطيران بها الى مجلس األمـن لتعـديل مـشروع                  

  . بولة للبنانالقرار بما يحقق الضمانات المق
ومن الضروري تنبيه هذه االنظمة الى أن الحرب االهلية اذا ما فجرها قرار دولي ظالم وأشوه، لـم تـستطع                    
منعه أو تعديله، سوف لن تظل محصورة في لبنان بل هي ستمتد الى العديد من االقطـار العربيـة، بعيـدها                     

 ضـد المقـاومين     إسرائيلانها انحازت الى    : والقريب، الن المسؤولية العربية ستكون واضحة وضوح الشمس       
بل وضد االمنية العزيزة على قلوب      .. االبطال الذين يمثلون نخبة من شباب لبنان المؤمنين بحقوقهم في وطنهم          

بل ان هذه االنظمة ستكشف عوراتها جميعاً وستتبدى وكأنها تفضل          . مواطنيها جميعا، وعلى اختالف مشاربهم    
وهذه جريمة قومية لـن تـستطيع هـذه         .. مقاومة، فكراً وعمالً، ولو بعيداً عن أرضها       على ال  إسرائيلانتصار  

االنظمة التخفيف منها مهما حاولت تشويه صورة المقاومة في لبنان وإنجازاتها العظيمة، وبالتالي فإن شـعوبها                
  . العدو، بأل التعريف:  التي كانت وما زالت وستبقىإسرائيلستحكم عليها حكمها على 

  9/8/2006سفير ال
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 ال نفتئت على أحد حين نقول إن بعض المواقف العربية المعلنة من قبل وزراء الخارجية في بيروت ليـست                   
هي ذاتها المواقف الحقيقية التي تعلمها أمريكا وفرنسا وأوروبا عموماً ، ولو علمت هذه األخيرة أن ثمة وقفـة                   

. يين عن فشلهم في الحرب ، لكان الموقف مختلفاً إلى حد مـا            سرائيلوية ومتماسكة ترفض تعويض اإل    عربية ق 
  . ينسحب ذلك بالطبع على الموقف العربي الرسمي مما يجري في قطاع غزة منذ عملية الوهم المتبدد

وهريـة علـى    اآلن وفي ظل وجود ظاهر وباطن للمواقف العربية ، يبدو من الصعب الحديث عن تعديالت ج               
مشروع القرار األمريكي الفرنسي ، رغم الموقف الموحد الذي خرج به وزراء الخارجية العرب ، والذي دعم                 

هكذا تتواصل اللعبة التي تابعناها طوال العامين الماضيين ، ممثلة في تحول مجلـس              . الموقف اللبناني الرسمي  
 ظل هزال المواقف الصينية والروسية والفرنـسية        األمن الدولي إلى منصة الستهداف العرب والمسلمين ، في        

التي تمرر لواشنطن ما تريد مقابل صفقات تهمها ، ال سيما أن المواقف العربية ال تشكل رادعاً لها ، بل ربما                     
شجعتها على الذهاب بعيداً في لعبة البيع والشراء ما دام السيد األمريكي كريماً في تقـديم العـروض إكرامـاً                    

على أن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه اآلن هـو          . ية التي تحكم توجهاته في المنطقة     سرائيلندة اإل لعيون األج 
ذلك المتمثل في الموقف العربي واللبناني الرسمي في حال أقر مجلس األمن مشروع القرار الفرنسي األمريكي                

إذا . المكافىء لفشله في تحقيق أهدافه    ، أكان بنصه الحالي أم بتعديالت طفيفة ال تمس الجوهر المساند للعدوان و            
حدث ذلك وتراجع الموقف اللبناني الرسمي تبعاً للتراجع العربي ، وربما انسجاماً مع نصائح البعض ، فسيعني                 
ذلك تحويل المعركة إلى الداخل اللبناني ، األمر الذي قد يتطور إلى شكل من أشكال الحرب األهلية في حـال                    

على أن ذلك كله لن يعني بحال أن مجمل الصفقة فـي وارد النجـاح ،        . عض األطراف توفر اإلسناد العربي لب   
وما يؤكد تفاؤلنا هو أن مجمل الصفقات المشابهة من العراق إلى أفغانستان لم تؤد إلى نجاح يذكر ، بل فتحت                    

 لبناني وال إلى    على األمريكان أبواب جهنم ، وفي هذه الحالة التي نحن بصددها لن تؤدي الصفقة إلى استسالم               
نزع لسالح حزب اهللا ، وال حتى إلى تسليم األسيرين ، وإذا ما تحولت القوة الدوليـة إلـى واقـع مـشفوعة                       
بصالحيات عسكرية استناداً إلى البند السابع من ميثاق األمم المتحدة ، فإن حرباً أخرى ستشتعل في الجنوب ،                  

وإذا . فعات من المجاهدين الجاهزين السـتثمار الموقـف       ليس فقط من خالل حزب اهللا ، بل أيضاً من خالل د           
ية إلـى   سرائيلاعتقد البعض أن حزب اهللا وسوريا وإيران ستقف متفرجة على مكافأة العدوان وقلب الهزيمة اإل              

بوسع جورج بوش من خالل صفقاته التي يبيع        . انتصار تمهيداً لشرق أوسط رايس الجديد ، فهو واهم أيما وهم          
د أمريكا لآلخرين لعيون الصهاينة أن يمرر مشروعه في مجلس األمن ، ولكنه ، وكما في كل                 من خالها رصي  

  .المرات السابقة لن يكون قادراً على رسم نهاية للعبة على النسق الذي يريد
  9/8/2006الدستور 
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