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  سنحّول الجنوب مقبرة للغزاة: ردنصر اهللا يو ..اسرائيل تقرر توسيع العمليات البرية .1
 صادقت الحكومة اإلسرائيلية المصغرة :حميالناصرة أسعد تلنقالً عن مراسلها في  10/8/2006الحياة نشرت 

للشؤون االمنية والسياسية أمس، على توسيع العدوان على لبنان، حتى يرصد الجيش منصات اطالق 
واتخذ القرار بتأييد تسعة وزراء وامتناع ثالثة عن . الصواريخ في كل منطقة في جنوب لبنان وتدميرها

وخولت الحكومة رئيسها أولمرت ووزير الدفاع بيرتس  .لي يشايالتصويت هم شمعون بيريز واوفير بينس وإي
. تحديد موعد ومسار وحدود العملية العسكرية التي ستشمل كل المنطقة الواقعة الى الجنوب من نهر الليطاني

كما تقرر أن تمنح الحكومة فرصة للجهود الدولية للتوصل الى مشروع قرار لوقف النار يحقق مطالب اسرائيل 
، وانتشار 1559عادة الجنديين االسرائيليين المخطوفين، ووقف العمليات العدائية، وتطبيق القرار الدولي وهي ا

وتوقع . قوات دولية في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود مع اسرائيل تعمل بتعاون مع الجيش اللبناني
ت احرونوت أن أولمرت اتصل خالل اجتماع وأفادت يديعو . يوما30ًالوزير إيلي يشاي أن يتواصل الهجوم 

واشارت الى حقيقة انه . استغرق ست ساعات بوزيرة الخارجية االميركية من دون أن تُفصح عما دار بينهما
وتحدثت القناة  .خالل االجتماع تلقت الحكومة واعضاؤها تقارير عن سقوط جنود في المعارك في بنت جبيل

ي عن أجواء قاتمة سادت االجتماع، وأن ثمة شعوراً لدى عدد من الوزراء ان العاشرة في التلفزيون االسرائيل
وافاد مراسلها السياسي ان رئيس جهاز موساد داغان قدم تقريراً . الجيش جر الحكومة الى قرار لم ترغب به
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لومات مشجعة عن االنجازات الباهتة للجيش االسرائيلي امام حزب اهللا، ما ثبط عزائم الوزراء الذين استقوا مع
وفضل المراسل عدم ذكر ما جاء في التقرير تفادياً لتعكير المزاج . عن سير الحرب من وسائل االعالم العبرية

وأضاف أن أجواء صاخبة سادت االجتماع، وأن شمعون بيريز حاول عبثاً إقناع الوزراء بالبحث عن . العام
 منذ بدء الحرب، وأن القرار كان جاهزاً خطياً، الفتاً وزاد أن مثل هذه االجواء لم تكن موجودة .خيارات أخرى

وأبدى المعلق استغرابه من عدول معظم . الى تحمس بيرتس والوزير بن اليعيزر وقادة الجيش لتوسيع الحرب
وختم قائالً إن جلسة الحكومة وضعت حداً ألجواء . الوزراء عن معارضتهم، حتى قبل أسبوع، توسيع االجتياح

ميزت الحكومة حتى اآلن وان ثمة شرخاً حصل في اعقاب انجرار الوزراء وراء قرار لم يرغبوا الوحدة التي 
وكان بيرتس أعلن في ختام اجتماعه مع وزير الخارجية االلمانية وقبل انعقاد الحكومة المصغرة ان  .فيه

ال تعتزم التنازل عن اسرائيل ستعالج بنفسها كل المناطق التي تطلق منها صواريخ حزب اهللا، وان الحكومة 
حق إسرائيل في منح مواطنيها الحماية ولن تكون أي تسوية سياسية ال تضمن الهدوء واالستقرار لسنوات 

وادعى بيرتس بأن اسرائيل تحارب الكوماندوس االمامية اليران، مشيراً الى أن حزب اهللا مزود . طويلة
 روسي سبق لموسكو أن وعدتنا في الماضي بأال بأحدث العتاد ومن ضمنه صواريخ مضادة للدروع من انتاج

من جهته، حذر الوزير  .وها هو االخير يستعملها ضد جنود الجيش االسرائيلي في لبنان. تصل الى حزب اهللا
بينيس المحسوب على معسكر السالم من عواقب التوغل العميق في لبنان الذي قد يكبدنا خسارة ثقيلة في 

نه حيال عدم التقدم في االتصاالت الديبلوماسية للتوصل الى حل فال مفر من عمل ارواح الجنود، لكنه أضاف ا
اما الوزير بن اليعيزر فبرر تحمسه لتعميق االجتياح البري  .كل شيء لوقف اطالق الصواريخ باتجاه اسرائيل

اب اليمين ودعا قادة احز. بعدم قدرة سالح الطيران على تدمير منصات اطالق الصواريخ المتوسطة المدى
المتشدد الحكومة الى عدم التردد في توسيع الحرب، براً وجواً بداعي أن وقفها سيكون بمثابة اقرار بالعجز عن 

وفي مقابل هذه االصوات، دعت النائبة من ميرتس زهافا غلؤون أعضاء  .التصدي لصواريخ حزب اهللا
 قرار بتوسيع الهجوم البري ما من شأنه ان الحكومة المصغرة الى التحلي بالشجاعة والتصدي باجسادهم لمنع

لقد فشلنا حتى اآلن : وقالت. يكبدنا ثمناً باهظاً من الدماء فيما يتواصل سقوط صواريخ الكاتيوشا على اسرائيل
وال استطيع ان اتخيل عدد السنوات التي سنحتاج . في عملياتنا البرية، واذا دخلنا لبنان فلن نقدر على الخروج

وزادت أن اولمرت يريد ان يقدم لالسرائيليين انتصاراً بعدما وعدهم بتحقيق . ج من هذا الوحلاليها للخرو
وكانت وسائل االعالم العبرية تحدثت  .اهداف خيالية ولم يتحقق اي منها ويريد اآلن فقط عمليات استعراضية

وكتب المعلق .  البريةامس عن تخبط اولمرت مقابل تحمس بيرتس وقادة الجيش لتوسيع العمليات العسكرية
السياسي في هآرتس ألوف بن مبرراً تردد رئيس الوزراء، أن أولمرت شعر بأنه أمام أحد أصعب االختبارات 

وأضاف ان رئيس الحكومة حائر بين امور مثل هل تحقيق انجاز محتمل في العملية يوازي مئات . في حياته
 نتائج افضل مما حقق في االسابيع االربعة االخيرة او العائالت الثكلى؟، وهل في امكان الجيش اصالً ضمان

وتابع ان . ربما االفضل تنظيف اكبر مساحة ممكنة من المنطقة قبل وقف النار، حتى بثمن خسائر في االرواح؟
اولمرت يأخذ في حساباته امكان ان يؤدي قرار توسيع االجتياح الى انتقاد دولي واسع قد يقود الى ارغام 

 وقف النار لكنه يرى في المقابل ان الوقت االن مالئم لزيادة الضغط العسكري بهدف ابتزاز اسرائيل على
ولفت المعلق الى ان اولمرت يتوخى حذراً شديداً في القرارات التي . تنازالت اللحظة االخيرة من اللبنانيين

من  . في الفشل العسكرييتخذها وحتى في تصريحاته االخيرة، تحسباً لتشكيل لجنة رسمية بعد الحرب تحقق
جهتها، اضافت يديعوت احرونوت أمس أن ثمة مخاوف اسرائيلية اخرى من توسيع العملية تمثلت في احتمال 
ان يشجع االجتياح الواسع حزب اهللا ومشغّليه في ايران على اللجوء الى الصواريخ بعيدة المدى تضرب وسط 

 ).تل أبيب الكبرى(اسرائيل 
تعهد االمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا امس  :بيروتمن  10/8/2006ية القبس الكويتوأضافت 

بأن يحول جنوب لبنان الى مقبرة للغزاة االسرائيليين، وقال ان الهجمات االسرائيلية لم تضعف قدرات حزب 
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أتوا الى اي مكان،  اقول للصهاينة يمكنكم ان ت:وفي كلمة بثها تلفزيون المنار، قال نصر اهللا .اهللا الصاروخية
يمكنكم ان تجتاحوا ان تنزلوا قواتكم المحمولة جوا وان تدخلوا الى هذه القرية أو تلك النقطة، ولكن كل ذلك 
سيلحق بكم تكلفة باهظة، لن تستطيعوا البقاء في ارضنا، لو دخلتم اليها سنخرجكم بالقوة، سنحول ارض جنوبنا 

 هؤالء الذين يقاتلون في الخطوط االمامية يقاتلونكم ببسالة :افواض .الغالي الى مقبرة للغزاة الصهاينة
وتنتظركم عند كل قرية وكل تل وواد وعند كل مرحلة جديدة ينتظركم آالف المجاهدين المستعدين العازمين 

ووجه نصر اهللا نداء  .وأكد ان الخزي والعار سيكون حليف العدو وان النصر سيكون حليف لبنان .الشجعان
 حيفا بضرورة اخالئها، وهو تطور جديد في منحى العمليات العسكرية يوازي قرار الحكومة الى عرب

 اهللا عن اسفه الن مسودة مشاريع القرارات نصرواعرب  .االسرائيلية المصغرة توسيع عدوانها على لبنان
من مجلس االمن الدولية ال تحتوي على اي لوم السرائيل، متهما واشنطن باالستمرار في تعطيل صدور قرار 

وقال ان قتل المدنيين  .واعتبر ان مجلس االمن الدولي ال يملك اي قدرة على حماية لبنان .بوقف اطالق النار
 نحن في الميدان مازلنا صامدين :وقال .يحصل عمدا النه الوسيلة الوحيدة امام العدو للضغط على المقاومة

 دبابة وناقلة جند وجرافة 100لمقاومين دمروا اكثر من  مشيرا الى ان ا،وهذا بحد ذاته انتصار للمقاومة
 اخرون حتى 400 ضابط وجندي اسرائيلي في المعارك واصيب 100اسرائيلية حتى اآلن وقتلوا اكثر من 

وفي الجانب السياسي، اكد نصر  .واكد نصر اهللا فشل العدو في اضعاف القوة الصاروخية لدى المقاومة .اآلن
واشار الى ان  .بنود السبعة لخطة الحكومة هو خروج عن االجماع الذي نحرص عليهاهللا ان اي تجاوز لل

ودعا الى تجنب اي  . وتجاوزنا اعالميا تحفظاتنا ومالحظاتنا:الحزب تعاطى مع خطة الحكومة بايجابية
تظاهرات او اعتصامات كبيرة حتى ال يتسرب البعض ويطلق شعارات معينة تؤدي الى االحتقان الداخلي 

 اهللا ان حزبه وافق على نشر الجيش اللبناني على الحدود، لكنه ال يزال نصرواكد  .اضعاف الوحدة الوطنيةو
 ان الحزب لم يوافق :وقال نصر اهللا .لييتخوف عليه خصوصا اذا لم تعالج المسائل العالقة بين لبنان واسرائ

فا عليه، الن هناك عدوا قد يعتدي في في السابق على نشر الجيش على الحدود ليس تشكيكا بالجيش ولكن خو
اي لحظة على لبنان وسيصبح نشر الجيش هناك كمن يضع هذا الجيش في فم التنين خصوصا انه ال يتمتع بأي 

 اذا كان الجميع يرى ان انتشار الجيش يساعد على ايجاد مخرج سياسي :ورأى نصر اهللا انه .غطاء جوي
ا هو مخرج وطني ومشرف، الن الذي سينتشر على الحدود هو الجيش يؤدي الى وقف العدوان وهذا بالنسبة لن

وقال ان مسودة المشروع االميركي والفرنسي لقرار جائر  .الوطني، وليس قوات غازية وال قوات مرتزقة
ل وفي السياسة ما لم تحصل عليه ي مشيرا الى انه يقدم السرائ،وظالم ويعطي االسرائيليين اكثر مما طلبوا

اثناء هذا السعي وهذه . بدأت مساع لتعديل مشروع القرار بما يلبي المطالب اللبنانية: وقال نصر اهللا .بالعدوان
 ادعو الى االرادة السياسية والصمود وعدم :وقال .المعركة الدبلوماسية سيتضح من يقف الى جانب لبنان

يهدف اليقاع الفتنة بين الحكومة وقال انه ال يصدق العدو االسرائيلي الذي  .الرضوخ لالمالءات االميركية
والقوى السياسية في لبنان، ال سيما فيما يتعلق فيما ذكرته وسائل اعالم اسرائىلية بشأن وجود اتصاالت مع 

واشار الى ان الحزب  .افراد من الحكومة اللبنانية تحرض على مواصلة القتال من اجل القضاء على المقاومة
موعة من االساسيات، ال سيما الحفاظ على وحدة الصف والتضامن الوطني حرص منذ البداية على مراعاة مج

 .وقد حافظنا على قوتنا'ووحدة الدولة والحكومة والموقف الرسمي، وذلك من اجل الخروج من المعركة 
 نحن شددنا على عدم الدخول في السجاالت من اجل مصالح بلدنا بشكل عام على الرغم من ان :واوضح

  .وعلينا ان نتجاوز بعض اشكال الطعن.. لضبط ما يقوله العدو وصحافة العدوالبعض يقول با
  
  الصواريخ  ب تمطل األراضي المحتلةالمقاومة و ...شهداءالاالعتداءات توقف تشييع  .2

دخلت الحرب اإلسرائيلية المفتوحة على لبنان أمس أسبوعها الخامس، ولليوم التاسع والعشرين علـى               :بيروت
زال أهداف هذه الحرب نفسها، أي الترجمة الميدانية لكره العدو لكل ما هو حي وحيوي، ألن ما                 التوالي، وال ت  
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ارتكبه العدو طوال ساعات ودقائق وثواني األيام الماضية أثبت أنه يكره الطفل واألم واألب والجـد والجـدة،                  
وال . لكوخ والهنغـار والخيمـة    يكره الطريق والبحر والبستان وحوض السمك، يكره البناية والفيال والمنزل وا          

تستثني الئحة كرهه المستشفى وسيارة اإلسعاف والشاحنة والبيك آب والفان والدراجـة، ومحطـات الوقـود                
واستهدف لليوم التالي منطقة كان يتم      . والكهرباء والمياه واألسالك واألنابيب وقوافل المؤن واألمصال واألدوية       

وقتلت أمس طـائرات العـدو      . بحة سابقة في الضاحية الجنوبية لبيروت     بالقرب منها تشييع جنازات شهداء مذ     
السمك في بلدة قليا، بعدما أبادته في أحواض العاصي، وأبادت العائالت في المالجئ واألقبية، ودمرت المزيـد                 

واستخدمت الصواريخ الثقيلـة    . من الجسور، وقصفت سيارات اإلسعاف وشبكات الكهرباء، وأحرقت البساتين        
قنابل الفوسفورية والعنقودية، وواصلت البوارج والمدفعية البرية إطالق أطنان جديدة من المتفجرات علـى              وال

. األحياء السكنية في الجنوب، محاصرة المسنين واألطفال والنساء والجرحى في ما تبقى من بلـداتهم وقـراهم              
ائر فادحة، أبرزها في بلدة دبـل التـي         وصدت المقاومة ميدانيا معظم عمليات التسلل والتقدم وكبدت العدو خس         

وأعلنت المقاومة اإلسـالمية، الجنـاح العـسكري        . تحول أحد منازلها إلى مقبرة لعشرات الجنود اإلسرائيليين       
 جنديا إسرائيليا قتلوا أو جرحوا في المواجهات مع مقاتليها أمس، فيما أفادت تقارير إعالمية               30لحزب اهللا، أن    

-خيبرال الكيان، منها دفعتان من طراز وأعلنت عن إطالق عدة دفعات صواريخ على شم       جنديا قتلوا،    11بأن  
وافتتحت قوات العـدو     . طويل المدى، وقالت إسرائيل إن نحو مائة صاروخ تلقتها مستعمرات ومدن الشمال            1

ـ                 ي، حـين   يوم عدوانها التاسع والعشرين بمجزرة ارتكبتها طائراتها فجرا في بلدة مشغرة فـي البقـاع الغرب
استهدفت منزال من أربع طبقات، ودمرته على رؤوس صاحب المنزل وزوجته وشقيقتها وابنه وزوجته وابنـه                

وعلى الفور، بدأت فرق إنقاذ العمل على رفع الردم النتشال الضحايا، وتم إنقاذ             . الثاني وزوجته وشخص آخر   
 انتشال جثث ثالثة شهداء، واستمر      صاحب المنزل ونقله إلى مستشفى وهو مصاب بجروح خطيرة، وظهرا تم          

وقصف الطيران أيضا منزلين بقذائف فوسفورية انبعثت روائح كريهة بعـد انفجارهـا،   . العمل النتشال الباقين 
إلسرائيلي بعد ظهر أمس علـى ضـاحية        اتجدد قصف الجيش     و .إضافة إلى قصف منازل أخرى بكل طبقاتها      

ث شهداء غارات سابقة في أكفانها في أرض المقبرة، ثم عـادوا            بيروت الجنوبية، فترك مئات من المشيعين جث      
 انفجارات في أرجاء بيروت سمعت فيما كان نحو مائتين مـن            7ليدفنوها بعد توقف القصف، وأفيد بأن أصداء        

 شهيدا في روضة الشهيدين في الضاحية، واستهدفت الغارات منطقة المشرفية التي تبعـد              26المشيعين يدفنون   
وفي شريط االعتداءات المتواصل ليال ونهارا في الجنوب، شن الطيران الحربي            . متر عن المقبرة   500حوالي  

غارات ليال على محيط مرجعيون وأطراف القليعة، وتعرضت بلدات الخيام، دبين، بالط، سهل الخيام وكفركال               
طاني لقصف مـدفعي    كما تعرضت أطراف بلدة بالط ومجرى اللي      . لقصف مدفعي مركز على األحياء السكنية     

وأغار الطيران على بلدة قبريخا على ثالث دفعات، مستهدفا األحياء السكنية، وعلى بلدة تولين، ما أدى                . عنيف
وفي البقاع الغربي، تركز القصف ليال على سهل مشغرة ومجـرى الليطـاني              .إلى تدمير منزل وتصدع آخر    

ا، وأغار طيران العدو على دفعتين علـى بلـدة          ومعظم طرق المنطقة، حيث تم إحكام عزل القرى عن بعضه         
ونفذ ثـالث غـارات علـى       . ميدون، وجدد الحقا عدوانه على المنطقة مستهدفا أطراف ميدون وبركة جبور          

وفي راشيا، اسـتهدفت الطـائرات الليلـة قبـل     . أحواض لتربية السمك في بلدة قليا، ما أدى إلى تدمير البرك      
 السورية، وقوافل تنقل مؤنا من سوريا إلى قـرى          -منطقة بالحدود اللبنانية    الماضية الطرق التي تربط قرى ال     

  . المنطقة
 سـير الـضنية     - الهرمل، وعلى طريق الهرمـل       -وفي البقاع الشمالي، أغارت الطائرات على طريق القاع         

 مـا أدى     حمص الدولية عند مدخل بلدة القاع،      -كما أغارت على طريق بعلبك      . والمرتفعات المحيطة بالهرمل  
وأغارت على المنطقة الجردية الواقعة بين جرود عرسال وبلدة نحلة فـي جـوار              . إلى قطعها في شكل كامل    

وفي منطقة عكار، نفذ الطيران اإلسرائيلي       .وادي الجمالة، بالقرب من المنطقة التي استهدفتها غارة أول أمس         
ة األثري الذي استهدفته الطـائرات للمـرة        فجرا ثالث غارات على مواقع سبق استهدافها، وأبرزها جسر عرق         
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الرابعة مطلقة صاروخين على جدران دعائمه الوسطية الحجرية، ما أدى إلى انهيار أجـزاء أساسـية منهـا،                  
وتسببت الغارة بانقطاع أسالك التيار الكهربائي التي لم يمض على إعـادة ربطهـا              . ولحقت بها أضرار كبيرة   

 - الحيـصة    -مرة الثانية عبارة لمياه الري على طريـق عـام قعبـرين             واستهدفت غارة لل  .  ساعة 24سوى  
العبودية الدولية التي تربط لبنان بسوريا، وأصيبت بصاروخين أديا إلى تهديم جانبيها، كما استهدف الطيـران                

ـ                   .واليالطريق التي تربط بلدة جديدة القيطع بمعمل توليد الطاقة لشركة كهرباء البارد، للمرة الثالثة علـى الت
 على منطقة عند تقاطع الطريق الرئيسية التي تربط بين بلدتي الروضة ومركبتا في              اإلسرائيليوأغار الطيران   

. منتجع عيون السمك المحاذي لسد نهر البارد، الذي تعرض جسر قريب منه للقصف والتدمير، في غارة سابقة                
عالي التي تربط بين لبنان وسوريا، عنـد بلـدة       وتسبب العدوان الجديد بقطع أحد خطوط شبكة كهرباء التوتر ال         

الروضة في ساحل منطقة الضنية، ما أدى إلى اندالع حريق كبير أتى على مساحات واسعة من بساتين الليمون                  
وخاض رجال المقاومة مواجهات عدة على أكثر من محور، مع قوات إسرائيلية ال تـزال تحـاول                  .والزيتون

 المحررة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة والعدو اإلسرائيلي في القطاع            باستماتة التسلل إلى المناطق   
األوسط، وعلى أكثر من موقع في قرى قضاء بنت جبيل، حيث تصدى المقاومون للقوات الغازيـة بمختلـف                  
أنواع األسلحة الصاروخية والرشاشة في ظل قصف مدفعي كثيف من العدو على محيط القرى والبلدات التـي                 
تدور فيها المعارك في محيط بلدة ميس الجبل وتلة محيبيب ومرتفعات مدينة بنت جبيل وعلى محيط بلدة عيناتا                  

وحاول العدو التوغل في اتجاه بلدات الطيري وكونين         .في تلة الفريز والتالل الشرقية ومحيط المدرسة الرسمية       
ة، وسجلت إصابات    في خراج بلدتي البياض    ئيليةاإلسراودبل، وأفيد عن اشتباكات بين رجال المقاومة والقوات         

وفي مرجعيون، دارت اشتباكات عنيفة من السابعة صباحا مع قوة إسـرائيلية             .اإلسرائيليةفي صفوف القوات    
 مرجعيون، واستخدمت في    - النبطية   -مدرعة، حاولت التسلل من مستعمرة المطلة في اتجاه مثلث تل النحاس            

وحاولت القوة اإلسرائيلية ووسط غطاء مدفعي وغارات جوية التسلل مـن           . روخيةهذه المعارك األسلحة الصا   
 النبطية وبلـدة    - مرجعيون   -منطقتي مشروع الطيبة وموقع الدواوير في اتجاه بلدة القنطرة ومثلث تل نحاس             

مكنوا مـن  ميس الجبل، واستطاع رجال المقاومة أن يحكموا الطوق الناري عليها، وألحقوا خسائر فادحة بها وت            
وأعلنت المقاومة اإلسالمية في بيان لها أن مجاهـديها دمـروا            .تدمير دبابتين وجرافة في محيط بلدة القنطرة      

. صباحا لدى محاولة قوة صهيونية التقدم إلى قرية برج الملوك عند منطقـة تـل النحـاس                 4-دبابتي ميركافا 
تلة أبو الطويل غرب عيتا الـشعب، باألسـلحة         وذكرت الحقا أن مجاهديها هاجموا قوات العدو الموجودة في          

ونقل عن شهود عيان فـي       .المناسبة، ودمروا جرافة ودبابة ميركافا، موقعين أفراد طاقمهما بين قتيل وجريح          
منطقة كفركال أن المقاومين تمكنوا من تدمير أربع دبابات للقوات الغازية، وأكدوا أن النيـران انـدلعت فـي                   

والحقا أصدرت المقاومة اإلسالمية بيانا أعلنت فيه أن أبطـال المقاومـة            . ن نوع ميركافا  دبابتين إسرائيليتين م  
الحقوا قوة مشاة من القوات الخاصة للعدو في بلدة دبل، فهاجموها وأمطروها بنيرانهم، ودارت اشتباكات عنيفة                

أرض المعركة من غيـر     أوقعت جميع أفراد القوة المعادية بين قتيل وجريح، وشوهد عدد من المصابين على              
وأكدت في بيان الحق وقوع عشر إصابات بين قتيل وجريح، في مجموعة المشاة من القـوة الخاصـة                  . حراك

وأوردت المقاومة اإلسالمية في بيان تال ارتفاع عدد اإلصابات في مواجهـات دبـل مـع القـوة                   .الصهيونية
.  دبابـات للعـدو    4لية تقدم إسرائيلية، ودمرت      إصابة، وأن المقاومة تمكنت من إحباط عم       30الصهيونية إلى   

وجاء في بيان تؤكد مصادر المقاومة اإلسالمية وقوع عشر إصابات بين قتيل وجريح ضمن مجموعة المـشاة                 
وفيما أفادت ناطقة باسم الجـيش اإلسـرائيلي         .نية في مواجهات دبل قرب بنت جبيل      من القوة الخاصة الصهيو   

 في معارك عنيفة مع حزب اهللا في جنوب لبنان، ذكرت قناة الجزيرة الفضائية               جنديا أصيبوا أمس   15بأن نحو   
وصد مقاتلو المقاومة عدة محاوالت تقـدم       .  قتلوا في اشتباكات عنيفة منهم سبعة في دبل        إسرائيليا جنديا   11أن  

حـاس،  شملت وفق ما ذكرت بياناتها القنطرة قرب دبل، حيث قتل وجرح ما ال يقل عن عشرة جنود، وتـل ن                   
قرب العديسة، وعيتا الشعب في القطاع الغربي، وأعلنت عن تدمير ما ال يقل عن خمـس دبابـات إسـرائيلية          
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إن الجـيش اإلسـرائيلي يحـتفظ       ) يونيفيل(وقال بيان صادر عن قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان            .وجرافة
تقدم محدودة باتجـاه اللبونـة والقنطـرة        بوجوده في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، ويبدو أنه قام بمحاوالت            

 .والخيام الواقعة على طول الحدود، وأضاف أن معارك عنيفة وقعت في هذه القطاعات ليال وصباح األربعـاء                
 سـاعة   24وحصل تبادل إطالق نار من دون توقف وبشكل منتظم، بحسب القوة الدولية، خالل الـساعات ال               

وأعلن الجيش اإلسرائيلي أن معارك عنيفة تدور في قطاع الطيبـة  .  لها الماضية في كل منطقة العمليات التابعة     
 أصيبوا بجروح طفيفة، ولم يكشف عـن وضـع          10 جنديا، وأضاف أن     15أصيب  ، حيث   غرب إصبع الجليل  

وقـصفت   . جنديا إسرائيليا قتلوا في جنوب لبنان      11الجنود اآلخرين، وفي المقابل ذكرت فضائية الجزيرة أن         
 كلم عن الحدود اللبنانية مـع فلـسطين المحتلـة           60اح أمس مدينة زخرون يعقوب التي تبعد نحو       المقاومة صب 

 كيلو مترا من الحدود بدفعة من صـواريخ    68، وقصفت ظهرا مستعمرة بيت شان على بعد         1-بصواريخ فجر 
عد الظهـر   ورشقت المقاومة ب  . ، ودكت مستعمرة تسورين بدفعة صواريخ، ثم اتبعتها بدفعة على عكا          1-خيبر

عددا من مستعمرات العدو بصليات من الصواريخ، ودكت الحقا مستعمرات أخرى، وأمطرت غيرها بدفعة من               
 عن سقوط مائة صاروخ، بعضها بعيدة المدى، أطلقها مقـاتلو  وأفاد مصدر في الشرطة اإلسرائيلية   .الصواريخ

 97شرطة ميكـي روزنفلـد بأنـه سـقط          حزب اهللا من لبنان أمس على شمال الكيان، وأفاد المتحدث باسم ال           
 منها بلدات فيما سقط صاروخ بعيد المدى فـي قطـاع            17صاروخا في منتصف النهار على الشمال وطاولت        

  .في شمال غور األردن) بيسان(بيت شيان 
  10/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  يؤكد ثبات الموقف اللبناني ولحود يتحدث عن حزب اهللا وصلوخ السنيورة متشائم .3

جـواء المحيطـة بمـا      رسم رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة صورة تشاؤمية لأل        :  رفيق نصراهللا  ،بيروت
طالق النـار بـين لبنـان       إلى قرار لوقف    إ عربية ولبنانية للتوصل     من الدولي من مساعٍ   يجري في مجلس األ   

مكانية توصل مجلـس    إواستبعد   ،لى شيء حتى اآلن   إعلن السنيورة بأن مجلس األمن لم يتوصل        أ و .وإسرائيل
 على سؤال عـن      وقال السنيورة للصحافيين رداً    .طالق النار خالل اليومين المقبلين    إي قرار لوقف    ألى  إاألمن  

تصاالت مستمرة على أكثر من صعيد لوقـف        ن اإل أ وأكد   ،نال تقدم حتى اآل    أن   تقدم المشاورات في نيويورك   
 ،لى حائط مـسدود   إن الدبلوماسية ستظل تعمل حتى ال نصل         أ د صلوخ  من ناحيته، أك   .سرائيليةاالعتداءات اإل 

طالق النار وبانسحاب القوات االسرائيلية ومـع       وجدد صلوخ التأكيد على موقف لبنان المتمسك بوقف فوري إل         
ن دور سـالح    أعلن الرئيس اللبناني اميل لحود      أمن جهة ثانية،    و .انسحابها ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب     

 و  . الستمرار المقاومة   حيث ال يعود هناك من داعٍ      ،ب اهللا سينتهي بعد تطبيق النقاط السبع للحكومة اللبنانية        حز
يعلم من أين يأتي المال والسالح لحزب اهللا الذي دافـع           أحد  ن ال   أرجنتينية أعلن لحود     أ في مقابلة مع صحيفة   

  وسوريا تقدم له الدعم اللوجستي، قال لحـود         ،هللاذا كانت إيران تمول حزب ا     إ على سؤال عما     عنه بقوة، ورداً  
 ودافع لحود عـن حـزب اهللا        ،ن الوزيرين اللذين ينتميان الى حزب اهللا ال يعرفان ذلك وهنا تكمن قوته            إحتى  

   .الذي وصفه بأنه مقاومة وطنية عملت على تحرير األرض
  10/8/2006االتحاد االماراتية 

  
  يويوركبّري يطّلع من موسى على مشاورات ن .4

مين العام للجامعة العربية الدكتور      من األ   هاتفياً تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس اتصاالً       : حسانة زبيب 
جواء المداوالت والمشاورات الجارية في نيويورك، كما تـم خـالل االتـصال             أطلعه فيه على    أعمرو موسى   

ن يتحـول   أال خوف   وقال بري    .ضد لبنان سرائيلي المستمر   عرض آلخر المستجدات على صعيد العدوان اإل      
 على ثقة تامة بجيشنا الوطني وبعقيدته        ألننا سرائيلي،لى حرس حدود للعدو اإل    إالجيش اللبناني بعقيدته الوطنية،     
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 نائبا، أعضاء في البرلمان الكوري ، يطـالبون بوقـف           36وتلقى بري رسالة من      .الوطنية وبالتزامه الوطني  
ن دور القانون ورغبة المجتمع الدولي تم تجاوزهما بمنطق         إوقالوا في رسالتهم    . ى لبنان العدوان االسرائيلي عل  

لى وقـف الهجمـات     إيضا  أسرائيلي ال يحل المشكلة بل يزيد من دائرة العنف، ودعوا           ن الهجوم اإل  إالقوى، و 
طـالق سـراح    إسرائيل في مفاوضات لتبادل األسـرى و      إسرائيلية على المدنيين، وشددوا على وجوب بدء        اإل

  . طالق حزب اهللا للجنديين االسرائيليين االسيرينإالمعتقلين واألسرى العرب و
  10/8/2006البلد  

  
  لن نسمح بانتكاسة سياسية  : قيادي في حزب اهللا .5
ـ قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب اهللا محمود قماطي فـي تـصريحات               : أ.ب.د   الثـورة  صحيفةل

 على أن المقاومة مستعدة  ح بتحويل انتصاراته العسكرية إلى انتكاسة سياسية، مشدداً       السورية إن الحزب لن يسم    
 . نشر الجيش اللبناني في الجنوب ال يعني نزع سالح المقاومـة           ى، ونوه إلى أن   سرللتفاوض حول موضوع األ   

 مـا يتعلـق     وفي ، الثوابت  بالقضايا التي ال تمس    ، والتداول يكون  إن لدى المقاومة خطوطاً واضحة    : وأضاف
 أوضح القيادي في حزب اهللا أن محاوالت مجلس األمن لفرض شـروطه             ؛بالشروط المطروحة لوقف العدوان   

 نحن مستعدون لألخذ والعطاء في موضوع سقف عملية التبادل بما            وقال .المعروفة لن تتحقق ألننا لن نقبل بها      
 أمـا التمـسك   ،لطوارئ الدولية اليونفيـل  إلى قوة ا سرى، وكذلك انتشار الجيش على الحدود وصوالً      يخص األ 

بسالح المقاومة واستمرار دوره لتحرير مزارع شبعا وتالل كفر شوبا فهذه أمـور غيـر قابلـة للتنـازل أو                    
  .      المساومة

  10/8/2006الخليج اإلماراتية 
 
  حزب اهللا حكيم ويعني تخليه عن السالح موقف: جعجع .6

قرار حكيم ودقيق وحساس ومهم      لى الجنوب، بأنه  إرسال الجيش   إبرئيس سمير جعجع قبول حزب اهللا       الوصف  
جماع داخلي وعربـي  إ، فالجيش عليه لى نهاية كل ما يجري في لبنان حالياًإ ن يكون مدخالً  أ ويمكن   ،وتاريخي

جنوب ذا دخل الجيش ال   إنه  قال أ  ره، وفي تقدي   وفعلياً  وقانونياً  وشرعياً  ودولياً  وعربياً ودولي وهو مغطى داخلياً   
ن مـساعي   أوأعـرب عـن اعتقـاده        .سرائيليإوأمسك بزمام االمور نكون قد سحبنا كل الحجج ألي اعتداء           

الحكومة اللبنانية في اتجاه استعادة مزارع شبعا والمساعي التي قام بها الجميع في هذا االتجـاه سـهلت علـى       
ن حزب اهللا سيكون حقق على      أ االمن   يبدو من القرار المنتظر من مجلس     : وأضافحزب اهللا اتخاذ هذا القرار      

قل استرجاع مزارع شبعا، ومجرد موافقته على انتشار الجيش في الجنوب هو قرار ضمني بتـرك الدولـة                  األ
ن مـشروع القـرار     إ: قـال  و .اللبنانية تؤدي وحدها الدور على هذا الصعيد وبالتالي قرار التخلي عن سالحه           

ن وحي النقاط السبع التي تبناها مجلس الوزراء ويبقى تعديل فـي            ميركي بخطوطه العريضة هو م    الفرنسي األ 
سرائيل لن تستطيع رفض التعديالت ألن االزمة       إ و ، في ما يتعلق بموضوع مزارع شبعا      بعض النقاط خصوصاً  

 ولـن   ،اصبحت معقدة وكبيرة، وألن كثيرا من القوى الغربية لها مصلحة في أن ينتهي هذان الصراع واالزمة               
طالق النار  إوأكد ان سوريا أرادت تأخير وقف        .جراء التعديل سرائيل إل إ في الضغط على     القوى جهداً تألو هذه   

سرائيل وال لوجه اهللا،    إن دعم سوريا لحزب اهللا ليس لتدمير        إ: ضاف، وأ في لبنان، وهي ال تريد االستقرار فيه      
ميركـا علـى    أو  أسـرائيل   إض مع   ن تتفاو أ وتظن أنها تستطيع من خاللها       ،بل كي تكون لديها ورقة تفاوض     

  .موضوع حزب اهللا، ولتصبح قادرة على التأثير في الوضع الداخلي اللبناني
  10/8/2006النهار 
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  فالحرب ستستمر وستدمر كل شيء  األميركي الفرنسيالمشروعإذ أقّر : جنبالط .7

سرائيل إنهاء النزاع الحالية مع     ة إل أبدى النائب وليد جنبالط تمسكه بالنقاط السبع التي اقترحتها الحكومة الحالي          
ي اتفاق الهدنة مع تطويره، وأن يكون الجيش هو وحده مسؤول عن أمن الجنوب، وأن تكـون الدولـة هـي                     أ

. لى مزارع شـبعا   إمم المتحدة في فترة انتقالية      ن تأتي قوات لأل   أوتمنى  . وحدها التي تتخذ قرار الحرب والسلم     
من مـن   ميركي الفرنسي في مجلس األ    قر مشروع القرار األ   أذا  إنه  أكويتي  لى التلفزيون ال  إوضح في حديث    أو

 .سرائيل احترام سيادة لبنان   إلزام  إال يمكن   أ  وعند سؤاله  .وستدمر كل شيء   فان الحرب ستستمر   دون تعديالت 
العربـي،  ن تعيد النظر في سياستها في الشرق        ألى الواليات المتحدة االميركية التي عليها       إ هذا يعود     أن جابأ
فغانستان يفـشل لـذلك فـان       أميركي في   يضا المشروع األ  أ و ،في العراق و في فلسطين     ذريعاً قد فشلت فشالً  ف

عندما تعطي الفلسطينيين حقهـم فـي        ميركا صدقية أ تأخذربما  ورأى  ميركية على المحك،    صدقية السياسة األ  
ن أن تزال المستعمرات وحائط الظلم و     أ، و رضهم وفق القرارات الدولية في الضفة والقطاع      أقامة دولتهم على    إ

لست أنا الذي قررت     جاب؛ أ هل الحرب طويلة  ولدى سؤاله   . تكون عاصمة الفلسطينيين القدس وعودة الالجئين     
لى إأن نقول تحية    ، و ن نتحمل أالحرب ويالألسف، غيري قال وقرر الدخول في هذه الحرب شئنا أم أبينا فعلينا              

لـيس هنـاك خـوف،      : جابفأ ؛هل هناك قلق من تغيير ديموغرافي في لبنان       ل  سئو .المجاهدين في الجنوب  
ن تفعلـه بـأرض     أسـرائيل   إثبتت هذه التجربة رغم كل ما حاولـت         . الجنوبي متعلق أكثر من غيره بأرضه     

  .الجنوب
  10/8/2006النهار 

  
  نصراهللا في موقع حّساس ونأمل اتخاذ القرارات الصحيحة: العريضي .8

 الجنوب بأنه قرار تاريخي     ىلإرسال الجيش   إ وصف وزير االعالم غازي العريضي قرار        : سعد الياس  ،بيروت
ي حل لوقـف    أحدا ال يستطيع قبول     أن  أ ىوشدد عل  .مريكيوشكل اختراقاً كبيراً لمشروع القرار الفرنسي األ      

يل معالجـة   ن تفاص إوعن سالح حزب اهللا، قال       .رض لبنان أ ىسرائيلي عل إي جندي   أالحرب علي لبنان ببقاء     
مريكيين يمارسون ضغوطاً علي الفرنسيين     ن األ أوالحظ   .السالح تتم بين اللبنانيين علي طاولة مجلس الوزراء       

ورأي . وسع الجديد وليس الشرق االوسط الجديـد      عاقة الحركة الفرنسية ، مبدياً تخوفه من الشر األ        إويحاولون  
يلهمه ويعطيه القـدرة والحكمـة التخـاذ القـرارات          ن  أوسأل اهللا   ،  ن السيد حسن نصراهللا في موقع حساس      أ

شاد بالدور التاريخي الذي يقوم به الرئيس بري وبتجاوب المقاومة التخـاذ قـرارات مـصيرية                أو. الصحيحة
  .وللمحافظة علي الوحدة الوطنية

  10/8/2006القدس العربي  
  
   قرار إرسال الجيش تأكيد لمصداقية الموقف الرسمي اللبناني :الجماعة .9

من وبسط سلطة الدولة على كامل سالمية بقرار انتشار الجيش في الجنوب من باب حفظ األرحبت الجماعة اإل
يجابيته، في رد إ على مصداقية الموقف الرسمي اللبناني و جديداًورأت في هذا القرار تأكيداً. ترابها الوطني

ليتكامل بذلك مع الموقف البطولي والعملي العدوان الصهيوني على لبنان عبر الحل السياسي والديبلوماسي، 
جماع الوطني على قرار انتشار الجيش في الجنوب، في للمقاومة في موافقتها على مشروع النقاط السبع واإل

ن وحدة الموقف اللبناني الداخلي ألى إمشيرة  .اللحظة التي تسجل فيها المقاومة ثباتها وصمودها في وجه العدو
ن يستجيب المجتمع الدولي للحق اللبناني أ حول المقترحات اللبنانية، وال بد من  عربياًعاًجماإ وأثمرت تأييداً

 . مالءات االميركية الصهيونيةويرفض الخضوع لإل
  10/8/2006المستقبل 
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   وتؤكد دعمها للحكومة والنقاط السبع  السنيورة آذار تلتقي 14قوى  .10

 وتواكب  ،المرحلة الراهنة، وهي تقوم برصد مجريات الحرب       آذار رفع وتيرة عملها لمواكبة       14قوى   أعلنت  
 وترصد ردود الفعل على التعديالت اللبنانية علـى مـشروع القـرار الفرنـسي               ،االتصاالت المحلية والدولية  

 وجددت دعمها لموقف ومشروع الحكومة ببنوده السبع، وأبلغت هذا الموقف الى رئيس الحكومة              ، كما ميركياأل
 ألف جندي من    15 باإلعالن عن استعداد الحكومة إرسال        الحكومة  على قرار  هنأتهالتقته أمس و  السنيورة الذي   

  . الجيش اللبناني لكي يتولوا عملية بسط سيادة الدولة على األراضي اللبنانية كافة حتى الحدود الدولية
  10/8/2006السفير 

  
 هنية يدعو إلى البحث في حل السلطة و فتح تتريث .11

نقلت حماس فكرة حل السلطة الفلسطينية من الهوامش الى مركز النقاش الوطني، بدعوة             : مد يونس  مح ،رام اهللا 
اسماعيل هنية الى بدء نقاش جدي في شأن جدوى استمرار السلطة في ظل استهدافها واستهداف مسؤوليها من                 

صيات سياسية مهمة مـن     وكانت المفاجأة األكبر في التأييد الذي حظيت به دعوة هنية بين شخ            .جانب اسرائيل 
وزن رئيس كتلة الطريق الثالث، وزير المال النائب سالم فياض الذي يحتفظ بعالقات جيـدة مـع واشـنطن                   

وأبدى ابـو عمـرو      .واالتحاد االوروبي، والنائب زياد ابو عمرو أحد أبرز مهندسي الحوار بين فتح و حماس             
 نقاش جدي في شأن مستقبل السلطة، ألننا نخشى ان          يجب الخوض في  : تأييدا متحفظاً لفكرة حل السلطة، وقال     

تكون واجهة لالحتالل، لكن اذا كانت اسرائيل مصممة على هدمها، أال يعني ذلك ان هذه السلطة اصبحت عبئاً                  
وكان هنية افتتح جلسة للمجلس التشريعي خصصت للبحث في تداعيات اعتقال عزيز الدويك،              .على االحتالل؟ 

على كل النخب الـسياسية، الرئاسـة       : وقال جميع عندما دعا الى مناقشة إمكان حل السلطة،       بكلمة فاجأ فيها ال   
والحكومة والبرلمان والقوى والفصائل، البدء في مناقشة جادة لمستقبل السلطة في ضوء هذا الهجوم االسرائيلي               

صلة سياسة الخطـف    ليس معقوال فرض هذا الحصار الشديد واغالق المعابر وموا        : وأضاف. المتواصل عليها 
لكن كتلة فتح في المجلس التشريعي لم تبـد          .واالغتيال واالعتقال من دون اي تساؤل عن جدوى بقاء السلطة         
استهداف السلطة ليس   : وقال صائب عريقات  . حماسة لهذه الفكرة التي أيدها نواب حماس في مداخالتهم الالحقة         

 استخدمت  2000ات في مقره في المقاطعة، ومنذ العام        جديدا، اذ حاصرت اسرائيل الرئيس الراحل ياسر عرف       
 .سياسة تدمير منهجي لمؤسسات السلطة ومقرات اجهزتها، لكن هذا لم يدعنا الى حلها

10/8/2006الحياة   
 

   مع الزعيم الليبي  مباحثاتيعقد جلسة عباس  .12
عباس وأطلع  .د معمر القدافي عقد الرئيس محمود عباس جلسة مباحثات ثنائية مع الزعيم الليبي العقي:طرابلس

الزعيم الليبي على األوضاع الصعبة التي تمر بها األراضي الفلسطينية جراء العدوان االسرائيلي الوحشي 
وبحث الرئيسان تطورات  .ي غزةفالمتواصل ضد أبناء شعبنا األعزل في كافة محافظات الوطن، وخصوصاً 

. االسرائيلي على لبنان ، وسبل تعزيز التضامن العربياألوضاع في منطقة الشرق األوسط خاصة العدوان  
9/8/206وكالة األنباء الفلسطينية وفا   

  
  المجلس التشريعي يدرس امكانية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمقاضاة اسرائيل .13

س  حسن خريشة امس بان المجلس يـدر       .داكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي        : وليد عوض  ،رام اهللا 
امكانية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمقاضاة اسرائيل التي تواصل عدوانها ضد الفلسطينيين سواء من قتل               

وعقد المجلس التشريعي امس جلسة طارئة لبحث تداعيات اعتقال قـوات     . الوزراء والنواب  ىواعتقال طال حت  
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تتمثل في اعتبار المجلس التـشريعي فـي      واوضح خريشة بأن تلك التوجهات      . لدكتور عزيز الدويك  لاالحتالل  
 عدم االعتراف بشرعية محاكم االحتالل االسرائيلي، وتشكيل وفد برلماني فلسطيني           ىحالة انعقاد دائم اضافة ال    

ـ                   ىلزيارة البرلمان االوروبي اضافة الي جميع االطر البرلمانية سواء االوروبيـة او العربيـة الطالعهـم عل
وذكر خريشة بانه ضمن التوجهات التي خلصت لها جلـسة االمـس رفـض              . يليممارسات االحتالل االسرائ  

 اعتماد اتفاقية جنيف الرابعة كأسـاس،  ىحضور او مشاركة اي مؤتمر يتواجد فيه الجانب االسرائيلي اضافة ال        
  .في النظر لقضية اختطاف النواب والوزراء من قبل سلطات االحتالل

10/8/2006القدس العربي   
  

   وعريقات يستنكر معبر رفحىسرائيلي يمنع وصول المراقبين األوربيين إلالجيش اإل .14
ن الجانب اإلسرائيلي   ا معبر رفح الحدودي     ىقالت ناطقة باسم فريق المراقبين األوروبيين عل      :  يو بي أي   ،غزة

وجود قنبلة  وأضافت أن الجيش اإلسرائيلي أبلغهم ب      .أبلغهم بعدم إمكانية فتح المعبر بسبب وجود إنذارات أمنية        
معبر وفق االتفاق الـذي  ال الطريق المؤدي الي المعبر االمر الذي يعني تراجع الجيش اإلسرائيلي عن فتح         ىعل
ومـن جهتـه     .ن اجتماعاً يجري اآلن بين الطرفين األوروبي واإلسرائيلي لفتح المعبر         اوقالت   . الثالثاء ىجر

نه استخفاف حقيقي وتكريس لنهج التنكر االسرائيلي       ابمعبر  الوصف صائب عريقات تراجع اسرائيل عن افتتاح        
واستنكر التراجع االسرائيلي عن افتتاح المعبر للمرة الثانية خالل اسبوع واحـد وقـال               .لالتفاقيات والتفاهمات 

  .انها ضربت بعرض الحائط الجهود المبذولة من مصر واالدارة االمريكية واالتحاد االوروبي
10/8/2006القدس العربي   

 
  زكي يزور بهية الحريريعباس  .15

استقبلت النائب بهية الحريري ممثل منظمة التحرير ومسؤول مكتبها في لبنان عباس زكي يرافقه عضو                :صيدا
المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل وأعضاء قيادة الساحة في منظمة التحرير خالد عارف ومحمود األسدي               

 صالح اليوسف، وحزب الشعب غسان ايوب، وجبهـة التحريـر           وفتحي أبو العردات ومسؤولو جبهة التحرير     
وجرى خالل اللقـاء عـرض      . العربية سمير سنونو ومسؤول اللجان الشعبية في منظمة التحرير حسن شاكر          

 فـي   لألوضاع العامة في ظل تطورات العدوان االسرائيلي المتصاعد على لبنان، واستهدافه مخيم عين الحلوة             
ت مناسبة قدمت خاللها النائب الحريري الى زكي والوفد المرافق تعازيها بالـشهيدين             وكان. صيدا جنوب لبنان  

اثر اللقاء، قال زكي، أن جرح لبنان هـو جـرح    . الفلسطينيين اللذين قضيا في القصف االسرائيلي على المخيم       
البيت الذي يمثل أحد    وزيارتنا لهذا   . فلسطين، وهذا االعتداء الغاشم على لبنان، جزء منه كان على عين الحلوة           

اهم ركائز الصمود في هذا البلد، هو العالن التضامن مع شعب لبنان وقيادته وحكومته ومقاومته وكل األشكال                 
  . النضالية فيه

10/8/2006المستقبل   
 

  نصف راتب لموظفي السلطة اليوم   .16
 السلطة في القطـاعين      أكد وكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ أنه سيتم صرف نصف راتب لموظفي             :غزة

وقال في تصريحات صحافية إنه كان من المفترض أن يتم صرف راتب             .المدني والعسكري اعتبارا من اليوم    
 مليون دوالر، مـا حـدا   46 مليون دوالر بدالً من 30كامل لكل موظف، غير أن السعودية أرسلت فعليا مبلغ         

مـن  % 80ظ أن االتحاد األوروبي قدم فعليا       وأوضح محفو . بالسلطة إلى صرف نصف راتب فقط لكل موظف       
  .قيمة رواتب شرائح معينة من موظفي وزارة الصحة

10/8/2006الخليج اإلماراتية   
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  جهود لحل الخالفات بين حماس و فتح    .17

قال سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم حماس ان الحركـة تجـري             :  عالء المشهراوي والوكاالت   ،غزة
هاء مسلسل االعتداءات وصفحة الخالفات بينهما من خالل االحتكام إلـى لغـة الحـوار               اتصاالت مع فتح إلن   

 وفي الوقت نفسه قال عبد اهللا عبد اهللا رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي إن فتح التي ينتمي                   .والعقل
س في ظل غياب النواب     إليها، تطوعت بتقديم شبكة أمان للحكومة من أجل الحفاظ على التركيبة االصلية للمجل            

نحن لن نحاول استغالل غياب نواب المجلس التشريعي وإنما نريد من الحكومة            : وقال. المعتقلين لدى إسرائيل  
. أن تفهم بأن شبكة االمان من أجل سياسات إسرائيل وليس من أجل تغيير بنية المؤسسات الوطنية الفلـسطينية                 

 نحن غير   :لتي تنفذها الحكومة بشكل ال يرضي كافة الفصائل قائال        وأشار إلى ما سماه بعض القضايا االدارية ا       
مرتاحين لما تقوم به الحكومة في القضايا االدارية وقضايا الموظفين، فأصبحت حكومة مستـشارين بـدل أن                 

  وقال .تكون حكومة مؤسساتية تعتمد على الخبرة والكفاءة، لذا البد أن تلتفت الحكومة لهذا االمر وبقوة حقيقية               
في غـزة   ) حماس وفتح (يجري العمل لفتح مكتب مركزي للحركتين       : أبو زهري في لقاء وطني عقد في رفح       

إلنهاء هذه الخالفات التي ال تخدم سوي االحتالل، موضحاً أنه سيتم تشكيل لجان ميدانية في محافظات الـوطن    
 التي حدثت بين الحركتين مـؤخراً،        وأكد أن الخالفات واإلشكاالت    .لمتابعه جميع اإلشكاالت والعمل على حلها     

وأشار إلى أن العدوان    . ليست نهجاً لكلتيهما، بل هي استثمارات للعمالء والمتخاذلين لتنفيذ مخططات االحتالل          
الممارس من قبل أطراف متعددة على الحكومة الفلسطينية منذ توليها مهامها يأتي ضمن عمليـات المـؤامرة                 

 الوزراء ورئيس المجلس التشريعي وعدد من نوابه يـأتي فـي إطـار أعمـال      المساقة إلسقاطها، وأن اعتقال   
 وقال زياد الصرفندي ممثل فتح فـي اللقـاء          .القرصنة التي تقوم بها قوات االحتالل ضد الشرعية الفلسطينية        

  اإلسرائيلي موضحاً أن مشاريع االحتالل     -إن المقاومة صاغت عنوان المرحلة في الصراع الفلسطيني          :نفسه
أحمد المـدلل ممثـل الجهـاد       . دواستنكر  .  القطب الواحد على العالم    ةالتدميرية لن تتوقف لطالما بقيت سيطر     

اإلسالمي في اللقاء مواقف الحكومات العربية التي جاهرت بموقفها المتضامن والمساند لدولة االحتالل تلبيـة               
فرزتها سياسة القطب الواحد في العالم هي التـي         لرغبة اإلدارة األميركية، موضحاً أن التبعية والتجزئة التي أ        

 ووجه زياد جرغون عضو الجبهة الديمقراطية لتحريـه فلـسطين التحيـة             .أضعفت األمة العربية واإلسالمية   
ألعضاء المنتدى التربوي على استضافتهم للمشاركين في الندوة، حيث تناول في كلمته أثار العدوان اإلسرائيلي               

  .على المنطقة
10/8/2006د االماراتية االتحا  

  
 إسرائيل تغتال قائد سرايا القدس في جنين ومساعده  .18

 بجروح بغارة اسرائيلية 4 شهداء بينهم طفلة في الرابعة من عمرها واصيب 3سقط :  ووكاالت،رام اهللا، غزة
جنين شمال على غزة، ليلتحقوا بشهيدين من الجهاد االسالمي هما قائد الجهاد في المخيم ومساعده في مخيم 

، ) عاما43(  فيما أكدت مصادر في الجهاد االسالمي أن قائد السرايا في الضفة الغربية حسام جرادات ،الضفة
 .لم يصب بأذى وانه تمكن من الفرار خالل القصف الذي استهدف منزال مهجوراً بحي السمران في مخيم جنين

واوضح سكان . تابع للجان المقاومة الشعبيةغارة على مدينة غزة قرب موقع تدريب  وشنت طائرة مروحية
من حي الزرقاء شمال شرق غزة ان مروحية اطلقت صاروخا تجاه موقع قرب بستان زراعي كان فيه عدد 

لجان استشهاد اثنين من نشطاء الوأكد متحدث باسم  . جرحى4 شهداء و3من الفلسطينيين ما ادى الى وقوع 
الى ذلك، تبنت كتائب المقاومة الوطنية  . في احد االحراش الزراعيةاللجان خالل تأديتهم تدريبات عسكرية

 صواريخ على 4التابعة للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وصقور الفتح وكتائب األقصى عملية اطالق 
  .موقع عسكري اسرائيلي في منطقة معبر كرم ابو سالم
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10/8/2006المستقبل   
  نّية تبعث للرئيس الفنزويلي رسالةَ شكٍر القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطي .19

سلّم وفد من القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية، السفير الفنزويلي لدى السلطة الفلسطينية، رسـالةَ              : بيت لحم 
شكٍر وتثميٍن للرئيس الفنزويلي، هوغو تشافيز، على موقفه بسحب سفيره من الكيان الصهيوني، وإدانته جرائم               

  .حقّ الشعب الفلسطيني واللبناني، ولمواقفه المناهضة للهيمنة اإلمبريالية األمريكيةالكيان ب
10/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  مشادات كالمية بين موفاز وبيرتس في اجتماع الطاقم األمني  .20

ـ                  اقم في جلسة وصفت بالمتوترة، ارتفعت أصوات وزير األمن بيرتس وسابقه شاؤول موفاز فـي جلـسة الط
 حينمـا   : لو كنتم قدمتم الخطة يوم األحد، كنت سأوافق عليها وأضاف          :سياسي، أمس، حين قال موفاز    -األمني

اآلن متـأخر، لـيس     . سألت وزير األمن يوم السبت الماضي إذا كنتم تخططون الوصول إلى الليطاني، قال ال             
هـل تريـدون الوصـول      " خطة بديلة قائال  وقد اقترح موفاز    . أمامنا أشهر إلتمام العملية، وبرأيي ستأخذ أكثر      

ساعة، وتقولـوا نجحنـا والجنـوب       48ستصلون إلى هناك خالل     . بسرعة إلى الليطاني؟ إذن احتلوا الليطاني     
 لماذا لم تفعل شـيئا      :في رده قال بيرتس   . إذا أردتم، مشطوا المنطقة من الجنوب إلى الشمال       . اللبناني محاصر 

لماذا تذهب إلـى    : ع؟ أين كنت حينما بنا حزب اهللا هذا النظام؟ فأجاب موفاز          حينما كنت قائد أركان ووزير دفا     
وحسب أقوال المشاركين فـإن      . إن خطتي ستزهق أرواحا أقل وستنفذ بشكل أسرع        :تلك االتجاهات؟ واضاف  

وقـال أحـد    . آفي دختر أيد خطة الجـيش     . معظم الوزراء أيدوا اقتراح موفاز، وبينهم بن العيزر ورافي ايتان         
إن خطة موفاز لن تؤدي إلى وقف صواريخ الكاتيوشا، وإذا كنتم تريدون أن نـصل إلـى الليطـاني                   : الضباط
   . غيروا لنا الهدف–بسرعة 

  10/8/2006 48عرب 
  

  يجب مسح قرى كاملة يطلق منها النار : يشاي .21
 الحرب على حزب    السياسي اليوم انتصرنا في   -قال وزير التجارة والصناعة من شاس في جلسة الطاقم األمني         

اهللا، ولكن مجابهة الكاتيوشا أمر مختلف، لهذا يجب العمل من الجو بقوة، وما زلت أعتقد أن أفـضل طريقـة                    
وقـال   .لمحاربة الكاتيوشا هي مسح قرى كاملة، يطلق منها النار على جنود الجيش، وبذلك يتم تدمير المقاومة               

لعمليات العسكرية، رغم أنها من الممكن أن تأتي بأحداث          ال مفر من توسيع ا     :وزير القضاء رامون في الجلسة    
وقال نائب قائد منطقة الشمال أيال بن رؤوفن إن          .وإذا خيرت بين أبنائهم وأبنائنا، سأختار أبناءنا      . أخرى كقانا 

  . هذه العمليات يمكنها أن تغير الواقع في الشرق األوسط
  9/8/2006 48عرب 

 
  ..  عن سقوط الكاتيوشا في مناطق حرجية مليون شيكل الخسائر الناجمة36 .22

أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن األضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية لم تتوقف عند اإلصابات البـشرية                
وجاء أن الحرائق التي تسببت بها صواريخ الكاتيوشا في الـشمال قـد أتـت علـى                 . والخسائر في الممتلكات  

 الكيـرن كييمـت     -وبحسب ما يسمى الـصندوق الـدائم إلسـرائيل        . ةمساحات واسعة من األراضي الحرجي    
وجاء في تقـارير الـصندوق الـدائم إلسـرائيل أن         . عاماً إلعادتها كما كانت في السابق      60سيستغرق األمر   

 مليون شيكل،   36 ألف شجرة حرجية، ووصلت الخسائر في هذا المجال إلى           750الحرائق أتت على ما يقارب      
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 حريق في أحـراش  600كما جاء أن فرق اإلطفاء قد عملت على إخماد ما يقارب     .ن الحرب  يوماً م  29خالل  
  .الشمال

  9/8/2006 48عرب 
  اللجنة الوزارية لتهويد الجليل تبدأ بإعداد اقتراح لما بعد الحرب  .23

مـشترك  الجليل والنقب برئاسة شمعون بيرس، بإعداد اقتـراح         ) تهويد(تقوم اللجنة الوزارية لما يسمى تطوير       
 7وكان اللجنة الوزارية قد اجتمعت اليوم بمشاركة        ! لكافة وزارات الحكومة من أجل تطوير الجليل بعد الحرب        

وقال بيرس في اإلجتماع أن اإلقتراح المشترك يجـب أن           . من المديرين العامين لوزارات الحكومة     4وزراء و 
ومن جهته قال    .وراً بعد انتهاء الحرب في الشمال     يكون على طاولة الحكومة في الفترة القريبة، من أجل البدء ف          

وزير األمن الداخلي، ديختر، إن الشرطة عززت من قواتها في الشمال بشكل ملموس، وأنها تنـوي مواصـلة                  
أما وزير السياحة، هرتسوغ، فقال إنه فور انتهاء الحرب سـتقوم الـوزارة بحملـة                !تعزيز قواتها بعد الحرب   

 مليون شيكل، من أجل مساعدة فرع السياحة الذي انهار تماماً مع انـدالع              50ا إلى   تسويق سياحية تصل كلفته   
  .الحرب

  9/8/2006 48عرب 
  

   جنود احتياط في السجن بسبب رفض المشاركة في الحرب 5: يوجد حّد .24
قالت حركة يوجد حد اإلسرائيلية، التي تدعو إلى رفض مشاركة الجنود في حروب إسـرائيل العدوانيـة، إن                  

سة جنود من قوات االحتياط تعرضوا أخيرا لصدور أحكام عسكرية بالسجن ضدهم بسبب رفضهم المشاركة              خم
وقال الناطق بلسان الحركة، يمساء األربعاء، إنه موجود خالل األسابيع األخيـرة فـي               .في حرب لبنان الثانية   

  .اركة في هذه الحرباتصاالت مع عشرات الجنود اإلسرائيليين الذين يفكرون بإعالن رفضهم المش
  9/8/2006 48عرب 

  
  حزب اهللا يقاتل إسرائيل بأسلحتها  أناسرائيل تكتشف  .25

ذكر موقع يديعوت أحرونوت اإللكتروني امس ان قسماً كبيراً من األسلحة والمعدات التي يقاتل بها               : آي.بي.يو
ر غوتمان، المسؤول عن الغنـائم      ونقل الموقع عن الرائد مي    . حزب اهللا هي أساساً من ملكية الجيش اإلسرائيلي       

الحربية، انه عثر مع مقاتلي حزب اهللا على معدات السلكية وسترات واقية وبنادق كان الجـيش اإلسـرائيلي                  
ورأى أن هذه األعتدة واألسلحة إما أن تكون سرقت من مستودعات الجيش اإلسرائيلي              .يستخدمها في الماضي  

، وأن جميع الغنائم الحربية تخضع لتدقيق خبراء        2000منه في العام    أو هي من مخلفاته في لبنان الذي انسحب         
المتفجرات للتحقق من أنها غير مفخخة قبل تسليمها إلى وحدته لدراستها وبناء االستنتاجات، وهي عملية فـي                 

رؤيـة  وتتضمن الغنائم التي كسبها الجيش اإلسرائيلي في جنوب لبنان منذ بدء المواجهة أجهزة لل    . غاية األهمية 
  .الليلية، وأقنعة واقية من الغازات وأجهزة اتصاالت السلكية وبنادق، ومسدسات وكواتم للصوت

  10/8/2006البيان اإلماراتية 
 
  أطفال إسرائيل يتبولون في مالبسهم ويدمنون المخدرات والجنس خوفا   .26

بعض الصحف العبرية دموع    رغم انشغال العالم بدموع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ووصف            :القدس
السنيورة بانها مناورة لبنانية غير موفقة الستدرار عطف العالم وعدم استحضار قوات دولية، كشفت الـصحف        
العبرية النقاب امس عن انتشار ظاهرة التبول الالارادي وسط اطفال المستوطنات فيما يتجه المراهقون مـنهم                

وفي بلدية مستوطنة كريات شمونة يخـشون ان         .خات الكاتيوشا الى المخدرات هربا من الخوف والقلق تحت ز       
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المجتمع سيحتاج بعد انتهاء الحرب الى عملية تأهيل واسعة، وليس فقط للمنازل المهدمة التـي تـصل تكلفـة                   
 .اصالحها الى اكثر من مليار دوالر وانما لالطفال الذين لم يعودوا يسيطرون على التبول من شـدة الخـوف                  

عوت احرونوت فان معظم االطفال اليهود يرفضون الخروج من المالجئ وحتـى حـين يـسمح    وباعتراف يدي 
ويشتكي الكثير من اولياء االمور بان اطفالهم يعانون من النكـوص            .الجيش لهم بالخروج فانهم يرفضون ذلك     

روا باالنتحـار   ويعودون للتبول في مالبسهم ويعانون االرق اثناء النوم، كما قال آخرون ان شبان مراهقين فك              
كما اشتكت عائالت كثيرة ان اوالدهم وبناتهم الذين هربوا الى المـستوطنات او الـى خيمـة                 . من شدة الذعر  

  .المستوطنين الذين خرجوا من غزة يتعرضون لالعتداءات الجنسية واستخدام المخدرات
 10/8/2006القبس الكويتية 

 
  الشعب اللبناني  الوطنية الفلسطينية العليا لدعم لحملةاانتهاء  .27

 أعلنت اللجنة العليا للحملة الوطنية الفلسطينية لدعم الشعب اللبناني انتهاء حملتها أمس والتـي اسـتمرت                 :وام
وقال القائمون على الحملة على هامش حفل تحميل الشاحنات المتوجهة الى لبنان، ان مجموع قيمة                .عشرة أيام 

   . ألف دوالر أمريكي250هذه التبرعات العينية والنقدية بلغ نحو 
10/8/2006الخليج اإلماراتية   

  
   أبواب األقصى  أحدمخطط لهدم  .28

حذرت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية من تنفيذ شركات إسرائيلية مناقـصة لهـدم               :نابلس، غزة 
بل أسـابيع   وكانت المؤسسة وجهت ق    .طريق باب المغاربة المالصقة للجدار الغربي للمسجد األقصى المبارك        

نداء عاجالً للمؤسسات والهيئات العربية واإلسالمية الفاعلة والمهتمة بشؤون المسجد األقصى ناشدتها فيه العمل              
ونوهت بـأن ردود الفعـل       .على وجه السرعة إلنقاذ المسجد األقصى من مخطط اسرائيلي لهدم باب المغاربة           

نفيذ هذا المخطط أغرت المؤسسة اإلسـرائيلية وأذرعهـا         الخافتة والضعيفة على مستوى التحرك العملي لمنع ت       
المختلفة لمواصلة مخططها وسعيها لتنفيذه بسرعة، حيث نشرت سلطة اآلثار االسرائيلية مؤخرا مناقصة لتنفيذ              
أعمال نقل أتربة طريق باب المغاربة أي إزالة هذه الطريق نهائيا، كما وأعلنت المصادر نفـسها عـن تنفيـذ                    

أثرية واسعة في المنطقة نفسها، في حين سيتم توسيع ساحة البراق للمصليات اليهوديـات بعـد                أعمال حفرية   
االنتهاء من األعمال المذكورة، وعلم أن الجهة التي تقف وراء تنفيذ كل هذا المخطط هـي الهيئـة المـسماة                    

علـم أن الحكومـة     صندوق تراث المبكى المدعومة مباشرة من مكتب رئيس الحكومـة االسـرائيلية، كمـا و              
  .لتنفيذ هذا المخطط)  مليون دوالر1،1(االسرائيلية خصصت ميزانية نحو خمسة ماليين شيكل 

10/8/2006الخليج اإلماراتية   
 

   شاب الن اسمه نصر اهللاى تعتدي بصورة همجية علاالسرائيليةالشرطة  .29
، فـي الجليـل     ) عاما 23(ر االسد   تعرض الشاب ضيف اهللا فتح اهللا من قرية دي        : الناصرة من زهير اندراوس   

ـ     للضرب علي يد ثالثة من رجال الشرطة االسرائيلية عندما كان فـي طريقـه الـي             48الغربي في مناطق ال
وقد اوقفه حاجز للشرطة مقابل مدينة طبريا، وقام رجال الشرطة بتفتيشه وتفتيش الـسيارة، وعنـدما                . ايالت

وبعد ان تركـوه وسـافر      . اسمه ومن نصر اهللا ومن حزب اهللا      عرفوا ان اسمه ضيف اهللا، بدأوا يسخرون من         
وعندما قابل رجال   .  االف شيكل قد فقدت، بعد ان كانوا بالسيارة        5بالسيارة، تبين له ان اوراقه الثبوتية ومبلغ        

 اخبرهم بضياع اوراقه الثبوتية، وبأنه ال يعرف ماذا يفعل، عندها اخذوه الي شاطئ              ىالشرطة ذاتهم، مرة اخر   
بعد ذلك توجه الشاب الـي شـرطة كرمئيـل     .عيد وهناك اوسعوه ضربا، وقاموا بضربه ايضا بكعب البندقية ب

 نهاريا  ى مستشف ىوتقدم بشكوي، فطلبوا منه تزويدهم بتقارير طبية، فذهب الي مركز حياة الطبي ومن هناك ال              
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وهي وحدة التحقيـق    (تصال بماحاش   وقال ضيف اهللا للقدس العربي امس االربعاء انه يحاول اال         . لتلقي العالج 
  .اال انه لم يحظ برد) مع رجال الشرطة التابعة لوزارة القضاء االسرائيلية

  10/8/2006القدس العربي 
  

  .. اعتقال عربي من الداخل بشبهة تقديم معلومات استخبارية لحزب اهللا .30
حة اتهام ضد أحد سكان قريـة       سمحت محكمة الصلح في الناصرة صباح اليوم، الخميس، بالنشر عن تقديم الئ           

وجاء أن رياض مزاريب قد تم اعتقاله من         .بيت زرازير، بشبهة تقديم معلومات إستخبارية لحزب اهللا في لبنان         
وتنـسب   . قبل الوحدة المركزية لشرطة المروج وجهاز األمن العام في الحادي والعشرين من الشهر الماضي             

يونيو بإجراء اتصاالت مع أحد قـصاصي األثـر فـي           /شهر حزيران أجهزة األمن العام لمزاريب أنه قام في        
وجاء في الئحة    .الجيش اإلسرائيلي، إياد رحال، وطلب منه مساعدته في تهريب المخدرات من الحدود اللبنانية            

اإلتهام أن رحال قد أعطى مزاريب رقم هاتف أحد تجار المخدرات من لبنان، وكان اإلثنان على اتصال دائـم                   
وبعد العملية بثالثة أيام تجدد اإلتصال مع تاجر المخدرات، الـذي زعمـت             . ت عملية الوعد الصادق   حتى وقع 

كما جاء في    .التقارير اإلسرائيلية أنه لم يكن سوى أحد ناشطي حزب اهللا، وطلب منه تقديم معلومات إستخبارية              
طفلين الذين استشهدا في الناصرة،     الئحة اإلتهام أن مزاريب قد قدم معلومات حول أماكن سقوط الصواريخ، وال           

كما طلب ناشط حـزب     . وحول دخول القوات اإلسرائيلية إلى لبنان ونقاط العبور المختلفة وعمق التقدم المتوقع           
 .اهللا من مزاريب أسماء أصدقاء له في الجيش اإلسرائيلي ممن على اسـتعداد لتقـديم معلومـات لحـزب اهللا                   

على التآمر ومحاولة مساعدة العدو أثناء الحرب، اإلتصال بوكيل أجنبي،          واشتملت الئحة اإلتهام ضد مزاريب      
وبحسب التقارير اإلسرائيلية فـإن مزاريـب قـد      .وتقديم معلومات للعدو، والتخطيط لتهريب مخدرات خطيرة      

  .كما جاء أن األجهزة العسكرية أجرت تحقيقاً مع قصاص األثر إياد رحال. اعترف بالتهم الموجهة له
  10/8/2006 48عرب 

  
   الفلسطينيينىفريق غنائي فلسطيني امريكي يصدر البوما يهديه ال .31

عبر مغنيان امريكيان من أصل فلسطيني عن رغبتهما فـي تقـديم رسـالة     :  رويترز ، نيويورك ،لوس انجليس 
 ويبدو ان االغنيـات التـي     . تخاطب الضمير االنساني من خالل البومهما الجديد لموسيقي الراب والهيب هوب          

تتكون من كلمات منطوقة علي ايقاعات موسيقي الهيب هوب تتميز بالصدق نفسه الذي يتسم به المغنيان فـي                  
  .محاولتهما لحفز السعي العالمي من اجل السالم

ويقدم االلبوم الذي اهدوه الي شباب فلسطين وهو بعنوان فري ذي بي اغنيات ثنائية لفنانين من انحـاء العـالم                    
.  الراب تتخذ من غزة مقرا ومغنية اسرائيلية لموسيقي الراب تتخذ من مدينة ديترويت مقرا              بينهم فرق لموسيقي  

من شقيقين امريكيين من اصل فلسطيني هما نزار وبـدر الوتـد اضـافة              ) فلسطينيون(وتتكون فرقة فلسطينز    
ر انهما صـقال فـي      ويقول نزا . وولد الشقيقان في مدينة حيفا ولكنهما تربيا في والية تينسي         . العضاء اخرين 

ويقول نزار انه وشـقيقه واعـضاء مـن          .بداية االمر مهاراتهما في موسيقي الراب كل واحد منهما علي حدة          
الفرقة تخرجوا من الجامعة وبدأوا يؤلفون الموسيقي سويا وادركوا انهم عثروا علي الرسالة التي كانوا يـرون                 

  .ضرورة التعبير عنها
  10/8/2006القدس العربي 

  
  أميركا إلى إسرائيل عبر قاعدة أنجيرليك  من تحصينات الصواريخ خارقة : ةيترك .32

كشفت صحف تركية، أمس عن إقدام واشنطن، وعبر قاعدة انجيرليك التركية، على نقل مئة صاروخ تستطيع                
 شـاحنة ضـخمة     15ويني شفق أمس األول، أن       وذكرت صحيفتا حرييت  . اختراق التحصينات، إلى إسرائيل   
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وأوضحت الصحيفتان أنه كتب    . خارجي قد دخلت فجر الثالثاء الماضي القاعدة وغادرتها الثامنة صباحاً         للنقل ال 
 مينـاء   إلـى وقد توجهت الـشاحنات     . على الشاحنات عبارة مواد متفجرة، وأنها تابعة لسالح الجو األميركي         

اح والمارة من االقتـراب     طاشوجو في مرسين التابع لحلف شمالي األطلسي، حيث منع صيادو األسماك والسي           
 الشاحنات حملت مئة صاروخ،     أن إلىوأشارت يني شفق    . من الميناء، وسط حراسة القوى التركية واألميركية      

 طن من المواد المتفجرة، ويستطيع اختراق سـماكة سـتة           2.2 التي يحمل كل رأس منه       ،GBU-28من نوع   
، 15، مثل هذه الصواريخ، التي تحملها طائرات اف         وكانت.  متراً من األرض العادية    30أمتار من الباطون و   

وأوضحت الصحيفة أن هذه الصواريخ ستنقل إلى إسرائيل السـتخدامها فـي            . استخدمت أثناء قصف كوسوفو   
 .قصف معاقل حزب اهللا

  10/8/2006السفير 
  

   وقف العدوان ى إسرائيل علضغط على أمريكا حتى تجبر: المصريونرجال الصناعة  .33
وقال شفيق بغدادي   . ام اتحاد الصناعات المصرية بفتح حساب بنكي لتلقي التبرعات لصالح اللبنانيين          ق: القاهرة  

 سنضغط من خالل جماعات اقتـصادية       وإننا الشعب اللبناني،    إغاثة في   اإلسراعوكيل االتحاد انه ينبغي علينا      
  .  وقف العدوانىجبر أمريكا إسرائيل على ت الواليات المتحدة حتىعل

  10/8/2006س العربي القد
  

   يقرر معالجة مصابي مكتب هنية في حادثة الطرداألردن .34
اهللا الثاني، معالجة موظفي مكتب رئيس الوزراء  ، بناء على توجيهات الملك عبداألردنيةقررت الحكومة 

وقالت انه سيتم تحويل  . المكتب من تل ابيبإلىالفلسطيني الذين تعرضوا للتسمم بفعل طرد مشبوه مرسل 
 . الفحوصات الالزمة لهم وعالجهمإلجراء مدينة الحسين الطبية إلى، أمس عمان، إلىالمصابين الذين وصلوا 

  10/8/2006المستقبل 
  

   األمريكي  -الغيط يؤكد عدم توازن مشروع القرار الفرنسيو أب .35
 بشأن الوضع فـي     األمريكيار الفرنسي   الغيط مشروع القر  أبو   اعتبر وزير الخارجية المصري احمد       :وكاالت

لبنان قراراً ناقصاً ويفتقد التوازن، ألنه ال يطالب إسرائيل باالنسحاب من الجنوب اللبناني ويرهنه بقيام قـوات                 
عازلة، كما أنه ال يقضي برفع الحصار بشكل صريح وواضح عن لبنان ويغيب عنه أيضا موضـوع تبـادل                   

 كان ذلـك يـضع حـدا لقتـل          إذا جديد   أوسطن بالده ترحب بشرق      أ وقال . بين لبنان واإلسرائيليين   األسرى
 المحتلة ويفتح الطريق لعراق قوي من دون قـوات          األراضيالمسلمين ويقيم دولة فلسطينية مستقلة على كامل        

افع عن الدور المصري وتعامله مع الوضع الذي نشأ في جنـوب لبنـان،               كما د  . ويصون استقالل لبنان   أجنبية
 والدولي كان مهيأ لرد إسرائيلي أكثر عنفا وبالتالي كان تقدير الموقـف الـسياسي               اإلقليميإن المسرح    :وقال

 لكي نحاول أن نقيد هذا العمل العنيف وأن نحكم ردود الفعل،            األطرافالمصري هو السعي بسرعة ولدى كافة       
   .ون تصعيد الموقف وانفجارهوكشف عن انه نقل إلسرائيل رسالة من سوريا مفادها أن السوريين ال يريد

  10/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  بلخادم يأسف لمحدودية الموقف العربي في اجتماع بيروت .36
 للموقف العربي المتخاذل في التعامل مـع        أمسبلخادم   أسف رئيس الحكومة الجزائري عبد العزيز     : الجزائر  
 البيان الختامي الـذي اصـدره وزراء الخارجيـة           بلخادم الي   ولمح . علي الشعب اللبناني   اإلسرائيليالعدوان  
 الـدول   يدعو فيه المطلب الذي تقدم به وزير الخارجية الجزائري محمد بجاوي           الوزراء    رفض   ، حيث العرب
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العربية التي تقيم عالقات مع اسرائيل الي قطعها او علي االقل سـحب سـفرائها احتجاجـا علـي المجـازر                     
    .اللبناني كما فعلت فنزويال التي سحبت سفيرها من تل ابيباالسرائيلية المقترفة ضد الشعب 

  10/8/2006القدس العربي 
 

   يستقبل مستشار الرئيس السوداني للبحث في النزاع في لبناناألسد .37
 مـع   األربعـاء  أمـس  بحـث    األسد الرئيس السوري بشار     أن السورية   األنباءذكرت وكالة   : ـ اف ب   دمشق

 لبنان والجهود العربيـة     ى عل اإلسرائيلية البشير في تطورات الحرب العدوانية       مستشار الرئيس السوداني عمر   
 رسـالة مـن     األسـد  إسماعيلوسلم المستشار السوداني مصطفي عثمان       . النزاع إلنهاء ودوليا   إقليمياالمبذولة  

ـ                  . ةنظيره السوداني تتضمن دعم السودان لسورية في مواجهة المخططات المعادية بحـسب مـا نقلـت الوكال
حسب ما ذكرت حركة المقاومة االسـالمية        اجتمع اسماعيل مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل،        و

 اللقاء تنـاول الظـروف والمـستجدات فـي          أنوجاء في البيان    . في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه       
  وأضـاف  .نان وفلـسطين    المنطقة وخصوصا ما يتعلق بالحرب الغاشمة التي يشنها العدو الصهيوني علي لب           

 يقوم بها الكيان الصهيوني بالوكالة والنيابـة        أمريكية الحرب المفتوحة علي لبنان حربا       أن أكد مشعل   أنالبيان  
   .األمريكيينعن 

  10/8/2006القدس العربي  
  

  روسيا وسورية تدعوان الي وقف نار في لبنان بأسرع وقت ممكن .38
عرض وزير الخارجية الـسوري وليـد       : موسكو من    بي أي  عن يو  نقالً   10/8/2006القدس العربي   جاء في   
 األربعاء تطورات الوضع في     أمسنائب وزير الخارجية الروسي اندريه دينيسوف خالل اتصال هاتفي          والمعلم  

 الجانبين أكـدا ضـرورة      أنونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن بيان لوزارة الخارجية الروسية           .الشرق األوسط 
 أن قرار الحكومـة     ىر في لبنان في أسرع وقت وإطالق عملية، التسوية السياسية، مشيرين إل           وقف إطالق النا  

ـ  أن ألف جندي من أفراد الجيش اللبناني في جنوب البالد يمكن          15اللبنانية بنشر     تحقيـق هـذا   ى يـساعد عل
  . الهدف

ضرورة : ري اتفقا على دينيسوف والحريأن ىإل أشارت  الخارجيةوزارة أن 10/8/2006المستقبل جاء في و
 بأسرع وقت ممكن يسمح بوقف سفك الدماء والتوجه صوب حّل سياسي لالزمة األمنتبني قرار في مجلس 

 .الحالية
  
  أتطلع للعمل مع أصدقائنا األوروبيين الستئناف عملية الحوار في المنطقة: العاهل األردني .39

دعا الملك عبد اهللا الثاني االتحاد      ا ناريا هالونين    في تصريحات صحفية مشتركة مع رئيسة فنلند      :   بترا ،هلسنكي
 لقد بحثنا   :قال و . على لبنان  اإلسرائيلي العدوان   وإنهاء النار   إلطالق التدخل لتحقيق وقف فوري      إلى األوروبي

 النـار   إلطـالق  وقف   إلى في محاولة للتوصل     األوروبيالوضع في لبنان ودور فنلندا بصفتها رئيسة لالتحاد         
 ما  بأسرع واالستقرار   األمن دعم الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الستعادة         أهمية مؤكد ة ممكنة  سرع بأقصى
 اإلسـرائيليين  يكون هناك تعايـشا مـشتركا فـي المـستقبل بـين              أنمن المهم لنا في المنطقة       :وقال .يمكن

التي تشكل جوهر الـصراع فـي        تنشيط عملية السالم لحل القضية الفلسطينية        إعادة أهميةوأكد   .والفلسطينيين
 الرئيـسة هـالونين     أشارتمن جانبها ،     . سيكون مظلما  األوسطالمنطقة وما لم يتحقق ذلك فان مستقبل الشرق         

 .قرارا جيـدا   الى مداوالت مجلس االمن حول لبنان ، حيث اعربت عن االمل في ان ينجم عن هذه المداوالت                
 .دفع عملية السالم وسنواصل االتصاالت فيما بيننا في هذا المجـال  ان االتحاد االوروبي ملتزم بالعمل ل  :وقالت
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في جنوب لبنان سيشكل قاعدة قوية النطالق السالم وعلينـا           االعمال العدائية  واكدت الرئيسة الفنلندية ان وقف    
  .ان نفعل ما بوسعنا كي تلتزم االطراف بعملية السالم

  10/8/2006الرأي األردنية 
  
 

   الحكومة اللبنانية ونطالب بوقف فوري ودائم إلطالق النارنؤيد طروحات: جودة .40
 الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده  الموقف االردني تجاه لبنان الذي بين انه اتخذه                جدد:  بترا –عمان  

 منذ البداية وهو تأييد كل ما تطرحه الحكومة اللبنانية وان الحكومة االردنية تؤيد موقـف الحكومـة اللبنانيـة،                  
وتؤيد الطروحات التي تقدمها، ،مشيرا الى وجود اجماع عربي على هـذا، انبثـق عـن اجتماعـات وزراء                   
الخارجية العرب في بيروت، فالحكومة اللبنانية هي المعنية بالشأن مباشرة، وموقفنا الرسمي هو دعم الموقـف                

  .اللبناني كما تمثله الحكومة اللبنانية
  10/8/2006الرأي األردنية 

  
   يدين اعتقال عزيز دويك المغربي النوابمجلس .41

ادان مجلس النواب المغربي قيام جيش االحتالل االسرائيلي باعتقال رئيس المجلـس            : القدس العربي   ،  الرباط
التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك واعتبر االعتقال انتهاكا صارخا لكل القـوانين والـشرائع الدوليـة                

وتجمع عشرات األطفـال المغاربـة بـساحة األمـم المتحـدة           . بدون اية شروط  وطالب باطالق سراحه فورا     
  .بالدارالبيضاء لإلعراب عن تضامنهم مع األطفال الفلسطينيين واللبنانيين ضحايا االعتداءات االسرائيلية

  10/8/2006القدس العربي 
  

 التخلي عن وقف النار تدّن أخالقي : شيراك .42
لى حد التلويح بتقديم مشروع قرار فرنسي خاص في المجلس، قائال ان ذهب الرئيس الفرنسي جاك شيراك ا

. تدنيا اخالقيا وال استطيع ان اتصور ذلك حتى من االميركيين: التخلي عن مطلب الوقف الفوري للنار يمثل
ل طبيعي ان نأخذ في االعتبار الحلو" وبعد ان شدد على انه ،وأبدى الرئيس الفرنسي عدم ثقته التامة بسوريا

ذكر شيراك بان فرنسا طلبت ادراج المطالب اللبنانية في مشروع و ع،المقترحة ال سيما من اطراف النزا
اذا لم نتوصل لذلك فسنجري نقاشا في مجلس االمن وسيؤكد كل واحد موقفه بوضوح بما في : ، وأضافالقرار

 قوة دولية قد تشارك فيها بالده واشار شيراك الى احتمال نشر .ذلك بطبيعة الحال فرنسا من خالل قرار خاص
وذكر بضرورة التوصل قبل ذلك الى موافقة سياسية من الطرفين حتى . في لبنان بعد شهر على سبيل المثال

ازاء هذه االزمة التي تهدد توازن منطقة :  قال و.يجد كل منهما فيها الضمانات التي يحق له المطالبة بها
واضاف لن . بئة محددة اولويتين هما اغاثة السكان والمساعي الديبلوماسيةبرمتها، لزمت فرنسا على الفور التع

حملته "واعلن شيراك ان التجربة  .اي حل ينبغي ان يمر عبر اتفاق سياسي. نحل اي شيء عن طريق القوة
 . على عدم الوثوق تماما بسوريا

  10/8/2006المستقبل 
  

  مصرة على التعديلاريس بو ،تحفظات واشنطن حيال التعديل تؤّجل وقف النار .43
بين  الى ان االختالف      في مجلس األمن     أشارت مصادر قريبة من أجواء المشاورات     : ا ب، ا ف ب، رويترز     

 ألف جندي في الجنوب عقب      15يتركز أساسا على الموقف من إعالن الحكومة استعدادها نشر          فرنسا وأميركا   
 فرنسا تأمل في ان يأخذ مشروع القرار األمر باالعتبار          وأضافت ان . انسحاب اسرائيل من المناطق التي تحتلها     
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بطريقة ملموسة، وهو ما يعني استعدادا فرنسيا إلدخال تعديالت على المشروع تتقـاطع مـع وجهـة النظـر                   
: وكان وزير خارجيته فيليب دوست بالزي اعتبر في وقـت سـابق ان               . اللبنانية، وهو ما تعارضه واشنطن    

واعتبـر ان   .  أال تنشر فقط الجيش اللبناني بل عليها أيضا ان تضمن انسحاب حزب اهللا             على الحكومة اللبنانية  
تحقيق توازن بين انسحاب إسرائيل وإحالل الجيش اللبناني محلها مدعوما بقوات الطوارئ، هو نقطة محورية               

األمين العام للجامعـة    قال السفير األميركي في األمم المتحدة جون بولتون بعد لقائه           و. في الجهود الدبلوماسية  
أننا ال نريد موقفـا     : وأضاف إنه أوضح لموسى   . العربية عمرو موسى، ان المشاورات مع الفرنسيين مستمرة       

وعندما سئل حول إمكان ان     . يؤدي فيه انسحاب لقوات إسرائيلية إلى فراغ أمني يتيح لحزب اهللا أن يعيد التسلل             
ال زلنا في مرحلة المشاورات وسنرى مـا     . ك الكثير من االحتماالت   هنا: تتقدم فرنسا بقرار منفرد، قال بولتون     

وأضاف أن البلدين توصال إلى اتفاق مبدئي بخصوص مشروع القرار الـسبت الماضـي              . ستؤول إليه األمور  
على عكس التوقعات وربما نفعل ذلك مرة أخرى، موضحا انه ال يزال يأمل في تصويت على مشروع قـرار                   

هناك أشـياء   ..  واعتبر بولتون انه أمر متحرك الن هناك الكثير من األمور التي تسير معا             معدل هذا األسبوع،  
وأشار بولتون الى انه يبحث في      . كثيرة أثرت على المشاورات الجارية لكننا سنأخذها باالعتبار ونحاول التقدم         

ائيل، إضافة الى النظر في     عدد من المسائل بينها كيفية تأمين وجود امني فعال في الجنوب عندما تنسحب اسر             
وقالت مصادر دبلوماسية عربيـة      .العملية التي ستسمح للحكومة ببسط سيطرتها على كامل األراضي اللبنانية         

، األخيرة ان مسودة قرار دولي جديد بدأ يتم تداولها في اروقة مجلس االمن في الساعات                :متابعة في نيويورك  
لسبع التي تبنتها الحكومة اللبنانية وترحيبا بقرار الحكومة اللبنانية نـشر           تتضمن في ديباجتها اشارة الى النقاط ا      

قوة من الجيش اللبناني في الجنوب وتأكيدا على ضرورة العودة الى عملية السالم في الشرق االوسـط علـى                   
ب قاعدة القرارات الدولية، لكن النص الجديد كما القديم، ال يأخذ بمطلـب لبنـان االساسـي حـول االنـسحا                   

وتوقعت المصادر نفسها انعقاد مجلس االمن يوم غد الجمعة، اذا تم التوصل الى             . االسرائيلي الى الخط االزرق   
تسوية او تنازالت في موضوع االنسحاب االسرائيلي، حيث سيكتب مشروع القرار بـالحبر االزرق ليكـون                 

ك، فان الجلسة قـد ترفـع الـى         جاهزا للتوزيع على االعضاء خالل اربع وعشرين ساعة، واذا لم يحصل ذل           
   .االسبوع المقبل

  10/8/2006السفير 
 

   قرار الحكومة اإلسرائيلية غير راضية عنواشنطن :  بلسان البيت األبيضالناطق .44
 الناطق بلسان البيت األبيض، طوني سنو، أن واشنطن ال تنظر بعين الرضـا إلـى                 ما قاله  نقل موقع معاريف  

صغرة بتوسيع العمليات البرية، رغم أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية كان قد هاتف            قرار الحكومة اإلسرائيلية الم   
وزيرة الخارجية األمريكية أثناء إجتماع المجلس الوزاري، كما أكد مكتب رئيس الحكومة أن اإلدارة األمريكية               

عمليات البرية كان   لم تمارس أية ضغوط على إسرائيل في أعقاب القرار، األمر الذي يؤكد أن القرار بتوسيع ال               
  .بالتنسيق مع الواليات المتحدة

  10/8/2006 48عرب 
  

  مرونة أميركية حيال اليونيفيل  .45
 األمـم  اكبر لمناقشة مسألة تعزيز قـوة        أميركيا ثمة استعدادا    أن أميركية  مصادر   قالت   :هشام ملحم ،  واشنطن

ب هذه القوة وطبيعتها وتجهيزها ومهماتهـا،       المتحدة الموقتة في لبنان يونيفيل، ويتركز البحث على تغيير انتدا         
 هيكلتها جذريا، كي تصير فعالة في منـع         بإعادة قبول واشنطن بتوسيع اليونيفيل مشروط       أن، بمعنى آخر،    أي

 األبـيض  اقترحت على البيـت  األميركية وزارة الخارجية أن المصادر  وأضافت . الجنوب إلىعودة حزب اهللا    
  . الباب دون هذا الخيارإقفال عدم األقل على وأ .درس خيار توسيع اليونيفيل
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  10/8/2006النهار 
  

  ديفيد ولش في بيروت لنقل تساؤالت إسرائيلية .46
تندرج الغاية من زيارة مساعد وزيرة الخارجية االميركية الـسفير           :10/8/2006النهار   في   خليل فليحان كتب  

 موضوع القوة االمنيـة التـي ستنتـشر فـي           ديفيد ولش المفاجئة والقصيرة لبيروت أمس في اطار البحث في         
وابلغ الديبلوماسي االميركي المـسؤولين     . المنطقة العازلة والمتوقع ان تكون بين نهر الليطاني والخط األزرق         

اللبنانيين ان بالده تعتبر قرار الحكومة اللبنانية ارسال الجيش الى الجنوب قراراً مهماً، لكنها لن توافـق عليـه                
 تساؤالت إسـرائيلية حـول    وأفادت مصادر وزارية ان ولش نقل الى بيروت         ،    لى القوة الدولية  قبل االتفاق ع  

مصير ما تبقى من ترسـانة      ، وحول    منع دخول االسلحة    من  وحدات الجيش التي ستتمركز في الجنوب      إمكانية
 ال  : ولـش   قال   من لبنان  االسرائيلية   وحول موعد انسحاب القوات     .  سيسلمها الى الجيش   وإن كان ااهللا  حزب  

أدري، لكن المسؤولين االسرائيليين ابلغوا االدارة االميركية ان الدولة العبرية ال تنـوي ابقـاء قواتهـا فـي                   
وذكر ولش ايضا ان اسرائيل تركز على عدم حصول فراغ امني في الجنـوب، وتطالـب                . االراضي اللبنانية 

ووصفت طبيعة زيارة ولش     .دولية لضمان نجاح العملية   بالتنسيق والتزامن بين انسحاب قواتها وانتشار القوة ال       
استطالعية وغير مرتبطة بالمشاورات الجارية في مجلس االمن حول مشروع القرار المنتظر مـن دون               : بانها

   .تحديد اي موعد تقريبي لصدوره
:  قـائال  ان بعض المعلومات اشارت الى ان ولش خاطب المسؤولين اللبنـانيين           10/8/2006السفير  وجاء في   

   .عليكم ان توافقوا على المسودة المطروحة، وبذلك وحده تخففون على بلدكم المزيد من الخراب والدمار والقتل
  

  اميركا تنصح إسرائيل بتفادي قتل المدنيين   .47
ردد المتحدث باسم وزارة الخارجية االميركية شون مكورماك، موقف واشـنطن بـأن             : ا ف ب، أب، رويترز    

لقد نصحنا بقوة، في السابق، علنا وفي السر، انـه يتعـين علـى              : وقال. في الدفاع عن نفسها   السرائيل الحق   
 انهـا اوضـاع صـعبة       : مضيفا ،إسرائيل ان تنتهج أقصى درجات الحرص لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين          

المبدأ المعمول   :وتابع. للغاية، ونحث الحكومة اإلسرائيلية على ان تقوم بكل شيء ممكن على الصعيد اإلنساني            
اإلسرائيليون موافقـون علـى     . به هو أال تترك فراغا في جنوب لبنان، وأال تكون هناك قوات اجنبية في لبنان              

وقف األعمـال   ... السؤال هو كيف يمكن   :  مضيفا ،ذلك، اللبنانيون موافقون على ذلك، الجميع موافق على ذلك        
   .ة مسؤولة وجديرة باالعتماد في جنوب لبنانالعدائية وانسحاب القوات اإلسرائيلية، وانتشار قو

  10/8/2006السفير 
  

   السرائيلاألموال يجمعون أميركايهود  .48
 مجموعة حملة عاجلة    500 من   أكثر اتحاد المجموعات اليهودية الموحدة الذي يضم        أطلق : اف ب  -نيويورك  
لمساعدة النازحين في شـمال      مليون دوالر    300 الحمالت التي يجريها في تاريخه، بهدف جمع         أضخمهي من   
 حيث دعا الحاخام مايكل ليرنـر       إجماعغير ان هذا التحرك ليس موضع       .  اعمار هذه المنطقة   وإعادةاسرائيل  

وقال ليرنر وهو مدير مجلـة تيكـون اليهوديـة اليـسارية            .  ايضا الى لبنان   األموالفي كاليفورنيا الى توجيه     
واضـاف  . مساهمة في هذه الحملة هي بمثابة تصويت على الحربالصادرة بمئة الف نسخة مبديا اسفه ان كل  

الحاخام الذي يعد لحملة تبرعات من اجل البلدين ان السبيل الوحيد لبناء السالم يقوم على احالل ذهنية جديـدة                   
  .من االنفتاح بين اليهود والعرب والمسلمين

  10/8/2006الرأي األردنية 
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   تموز12د كما كانت قبل قدرات حزب اهللا لم تع: مصادر غربية .49
حذرت مصادر ديبلوماسية غربية في واشنطن من ان الحرب االسرائيلية على لبنان لم تدخل بعد مرحلتها 

قدرات حزب اهللا العسكرية لم تعد على ما كانت عليه قبل الثاني   ان : وقالت. الحاسمة للقضاء على حزب اهللا
 في المئة من 80 الى 70رد العسكري االسرائيلي ما يترواح بين ، فهو فقد في بداية ال) يوليو(عشر من تموز 

وحذرت المصادر سوريا من ان التطمينات  . في المئة من مقاتليه10الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى ونحو 
التي قدمتها اسرائيل بعدم استهداف دمشق قد تفقد فاعليتها في حال توسع دائرة الحرب، مشيرة الى ان مثل هذه 

طمينات لم تأت حماية لسوريا بل بسبب عدم الرغبة االسرائيلية في فتح جبهات جديدة فيما على المجتمع الت
استعداد اسرائيل للتخلي عن مزارع "واشارت المصادر الى  .الدولي ان يتحرك تجاه كل من دمشق وطهران

 . شبعا ولكن بعد نزع سالح حزب اهللا
  10/8/2006المستقبل 

 
  فنزويال تنوي قطع عالقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل : دواناحتجاجاً على الع .50

أعلن رئيس فنزويال، هوغو شافيز، صباح اليوم، األربعاء، أن بالده على وشك قطع عالقاتها الدبلوماسية مـع                 
وقال شافيز في خطاب بمدينة الفيال دي كـورو          .إسرائيل، وذلك احتجاجاً على العدوان اإلسرائيلي على لبنان       

الغرب من كراكاس إنه من المثير للسخط أن نرى دولة إسرائيل تواصل عمليات قصف وقتل كل هـؤالء                  إلى  
  .األبرياء بطائرات أميركية، وبقدرتها العسكرية العالية بدعم أميركي

  9/8/2006 48عرب 
 

  نائب بريطاني يستقيل احتجاجا علي موقف بلير .51
 أمـس يطاني من عضوية فريق شؤون الدفاع بالبرلمـان  استقال نائب عن حزب العمال البر: لندن ـ رويترز 

 التزود  بإعادة اسرائيل   إلى التي تحمل ذخائر     األمريكيةاالربعاء احتجاجا علي قرار الحكومة السماح للطائرات        
سكاي (وقال جيم شريدان النائب عن دائرة بيزلي ورينفروشير نورث باسكتلندا لتلفزيون            . بالوقود في اسكتلندا  

 يمكنني االستمرار في دعم موقف الحكومة الذي يدعو الجانبين لضبط النفس في الصراع الحالي فـي                 ال) نيوز
  . حقيقية للدمار الشامل بالوقود أسلحة تزود طائرات تحمل إعادةلبنان، بينما هي من وجهة نظري تسهل 

  10/8/2006القدس العربي 
 

  نقبرص مستعدة الن تكون قاعدة للقوات الدولية فـي لبنا .52
 األمـم أعربت جمهورية قبرص عن استعدادها لوضع موانئها ومطاراتها تحـت تـصرف             :  د ب أ   -نيقوسيا  

صرح  . قرارا بنشر قوات دولية لحفظ السالم على الحدود بين إسرائيل ولبنان           األخيرةالمتحدة في حالة إصدار     
نحن : فزيوني القبرصي وأضاف  بذلك المتحدث باسم الحكومة القبرصية كريستودولوس باشيارديس امس في التل         

ولكن التلفزيون القبرصي أفاد أيضا بأنـه مـن    .مستعدون لذلك بمجرد أن تقرر االمم المتحدة نشر هذه القوات     
  . غير الواضح ما إذا كانت تركيا ستوافق على ذلك أم ال

  10/8/2006الرأي األردنية 
  

   القرار المقترح في مجلس األمنالمشروعنرفض : روسيا .53
 موسـكو تـرفض     أن المتحدة فيتالي تشوركين الثالثاء      األممالمندوب الروسي لدي    إعالن  : اف ب  - ركنيويو

 تعتبره غيـر مفيـد      إذ الدولي حول النزاع في لبنان       األمناعتماد مشروع القرار المطروح حاليا علي مجلس        
ك من الواضح في نظرنـا ان       وقال تشوركين في مقابلة مع شبكة فستي التلفزيونية من نيويور          .للطرف اللبناني 
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مشروع قرار كهذا غير مفيد للطرف اللبناني، ينبغي ان ال يصدر النه لن يؤدي سوي الي اسـتمرار النـزاع                    
واضاف ان جهودا مكثفة تبذل االن واتصاالت ومشاورات تجري ونشارك فيها في محاولة للتوصل               .والعنف  

 اال ان مصدرا دبلوماسيا قال ان استخدام روسيا لحـق           .نيةالي مشروع قرار يكون مقبوال اكثر للحكومة اللبنا       
  .لم يطرح حتي اآلن) الفيتو(النقض 

  10/8/2006القدس العربي 
  روسيا تأمل بإفراج إسرائيل عاجالً عن رئيس التشريعي الفلسطيني .54

 عـن   األربعاء أن موسكو تأمل باإلفراج عـاجالً أمسأعلنت وزارة الخارجية الروسية : موسكو ـ يو بي آي 
ونسبت وكالة األنباء الروسية نوفوستي إلي دائرة اإلعـالم         . رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني زيز الدويك       

 نأمل في أن يطلق في أقـرب وقـت سـراح الشخـصيات              أنناوالصحافة في وزارة الخارجية الروسية قولها       
ي الفلسطيني المنتخب شـرعياً وكـذلك        اعتقال رئيس المجلس التشريع    إنوقالت الدائرة   . الرسمية الفلسطينية   

 في السلطة الوطنية الفلسطينية، يثير الكثير من التساؤالت وقبل كل شـيء تجـاه         األخرىالشخصيات الرسمية   
صالحيات إسرائيل في اعتقال ممثلي هيئتي السلطة الفلسطينية التشريعية والتنفيذية وإحالتهم إلي القضاء علـي               

   .نين اإلسرائيليةاألراضي التي ال تخضع للقوا
  10/8/2006القدس العربي 

  
  بركان غضب ضد زعيم يهودي ألماني انتقد العدوان  .55

األلمانية خطابـاً إلـى المجلـس        شليسفيج هولشتانين بوالية  بعث رئيس مجلس األقلية اليهودية رولف فيرليجر        
فوجد ،   لبنان واألراضي الفلسطينية   المركزي ليهود ألمانيا أدان فيه تأييد المجلس لعدوان الجيش اإلسرائيلي على          

نفسه فوق فوهة بركان من الغضب اليهودي، حيث اتهمه المجلس المركزي لليهود بمعاداة السامية، واعتبر أن                
  !حرية الرأي ال يجب أن تصل إلى انتقاد الدولة العبرية

  10/8/2006البيان اإلماراتية 
  

  نان  مبادرة سويدية لعقد مؤتمر دولي إلعادة إعمار لب .56
قالت وكالة االنباء السويدية ان رئيس الوزراء السويدي غوران بيرسون عبر الثالثاء لنظيره اللبناني              : ب.ف.ا

وقال رئيس الـوزراء الـسويدي عقـب         .فؤاد السنيورة عن رغبته في تنظيم مؤتمر دولي العادة اعمار لبنان          
عن امتنانه ازاء هذه المبادرة التي تهدف اساسـا         محادثة هاتفية مع السنيورة ان رئيس الوزراء اللبناني اعرب          

واوضح بيرسون ان مثل هذا المؤتمر ال يمكن عقـده اال بعـد تبنـي                .الى االستجابة للحاجات االنسانية للبنان    
  .مجلس االمن قرارا يضع حدا لتبادل اطالق النار بين الجيش االسرائيلي ومقاتلي حزب اهللا

  10/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  ... واالقتصاد اإلسرائيلي يدفع ثمن الحرب...  مصير غولدا مئيرينتظرولمرت أ .57
  حلمي موسى  
برغم قرار المجلس الوزاري اإلسرائيلي بتوسيع العملية العسكرية، وربما بسبب ذلك أيضا، يـزداد االهتمـام                

 المدير العام لديوان رئاسـة      وقال. بالجبهة الداخلية اإلسرائيلية التي تواجه وضعا يوصف بأنه لم يسبق له مثيل           
  . الحكومة اإلسرائيلية رعنان دينور إنه يستحيل مقارنة الحرب الجارية بالحروب التي خبرناها في الماضي

 آخرين،  366 جنديا وإصابة    64ولخص الجيش اإلسرائيلي، أمس األول، أسابيع القتال األربعة معلنا عن مقتل            
وكل ذلك قبل الخسائر الكبيرة في اليومين األخيرين في معارك بنت جبيل            .  مدنيا إسرائيليا  36إضافة إلى مقتل    

. ومعروف أنه تعمل في لبنان ثمانية ألوية عسكرية بينها ألوية المظليين وغوالني والناحال            . وعيتا الشعب ودبل  
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 ما أطلقه حـزب     ويعتقد الجيش اإلسرائيلي أنه برغم    . وبين هذه األلوية أيضا ثالثة ألوية من القوات االحتياطية        
اهللا من صواريخ وبرغم ما أوقعه فيها وفي مخازنها من خسائر، فإن لدى حزب اهللا اآلن ما بين خمـسة الـى                      

  . عشرة آالف صاروخ
 مليار شـيكل    2.8وحول الخسائر االقتصادية اإلسرائيلية، اعلن وزير المالية أبراهام هيرشزون أنه قرر حسم             

المقررة للوزارات، موضحا ان التكلفة المباشرة للقتال حتى اليوم بلغت سبعة           من الميزانية   )  مليون دوالر  640(
   2007.، األمر الذي يستدعي تغيير هيكلية الميزانية العامة لعام ) مليار دوالر1.6(مليارات شيقل 

ة إلـى   ويأتي هذا الحسم لتغطية أول قسم من النفقات العسكرية للحرب التي طلبها الجيش والبالغة ما بين خمس                
وبرغم قلة المعلومات اإلجمالية المنشورة، فإن معاريف خصصت صفحة مـن ملحقهـا             . ستة مليارات شيكل  

ونشرت أمس أن األعمال في الشمال تدفع الثمن بانهيـارات وإقـاالت            . االقتصادي لبعض جوانب هذه المسألة    
االقتصادية ال تتحمل األعباء حيث     وقالت أن الخريطة االقتصادية تكشف أن الجبهة الداخلية         . وشيكات مرتجعة 

  . يتعاظم عدد الشركات التي وقعت في أزمة األمر الذي فاقم من الصراع السياسي حول التعويضات
وأظهرت الخريطة االقتصادية التي تنشرها مجلة األعمال أنه بتأثير من الحرب يـدفع االقتـصاد اإلسـرائيلي             

الستقرار السابقة وسجل انخفاض في عدد العاملين في إسرائيل         فقد ساءت في شهر تموز وضعية ا      . الثمن كامال 
وبلغ عدد المقالين من أعمالهم حـوالي       . بعدما كانت قد سجلت في الشهور السابقة للحرب أرقاما قياسية إيجابية          

 من كل ألـف شـركة       107 في المئة فيما وصل عدد الشركات التي تعاني من كثرة الشيكات المرتجعة الى               1
وتـشير تقـديرات وزارة الـصناعة والتجـارة         . ي مقابل خمسة فقط من كل ألف في شهر حزيران         فاعلة، ف 

  .  في المئة جراء موجة اإلقاالت14 إلى 11.5اإلسرائيلية إلى أن نسبة البطالة بعد الحرب سوف تتصاعد من 
لى كل المعـايير    وثمة خشية في األوساط االقتصادية من أن الشهور المقبلة سوف تشهد ظهور آثار الحرب ع              

فقد اضطرت أعمال كثيرة في الشمال، فنادق، شاليهات، مطاعم ومقاه، محـالت            . التي تقيس حصانة االقتصاد   
ويرى المعلقون االقتصاديون أن توقف هذه األعمال يؤثر ليس فقط عليهـا            . وأسواق عامة، إلى إغالق أبوابها    

  . مينووإنما على كل محيطها االقتصادي كما هو الحال في الدو
ومع ذلك فإنه في حمى الوطنية التي جرفت اإلعالميين اإلسرائيليين، صارت الغالبية بينهم تتحدث عن النصر                

واعتبرت افتتاحية هآرتس أن استعداد الجبهة الداخلية يشكل نقطة ضوء بين سـحب دخـان            . وليس عن التكلفة  
برغم . ء وظيفته على نحو أفضل من المتوقع      وأشارت إلى أن االقتصاد اإلسرائيلي مستمر في أدا       . هذه الحرب 

أنه يتعرض لضربات قاسية، وبرغم الوضع السياسي والدولي المعقد، إال أن االقتصاد يحافظ على اسـتقراره،                
بل أن الشيكل يقوى، ال توجد عالمات تضخم، والبورصة مستقرة والتصنيف لقوة االعتمادات اإلسرائيلية الذي               

  . مالية لم يهبطتم تحديده من قبل شركات 
 في المئة من مجمـوع المـصانع        85نحو  . ورأت هآرتس أن صمود قطاع الصناعة هو األكثر إثارة لالنطباع         

 في المئة من العمال يتواجدون في أماكن        70ونحو  . اإلنتاجية في الشمال تواصل القيام بأعمال جزئية أو كاملة        
تدفقه عن طريق ميناء اسدود الذي وسع كثيرا من إمكانيات          كما أن اإلنتاج من المنطقة الشمالية يواصل        . العمل
مع أن االلتزام بجدول األعمال واإلنتاج، الذي يتيح التقيد بمواعيد التصدير إلى الخارج في مثـل هـذه                  . عمله

  . األيام الصعبة، ليس مسألة بسيطة ويمكن تحملها
صد، وما تزال، ثمنا اقتصاديا واجتماعيـا       وتستدرك الصحيفة كل ذلك وتقول يجب أال ننسى أن هذه الحرب تح           

بنك إسرائيل يقدر ثمن هذا بنحو      . باهظا جدا، الذي يدفعه عادة في هذه األحوال الضعفاء من بين فئات المجتمع            
. ، وذلك بشرط أن تتوقف هـذه الحـرب اآلن         ) مليارات شيكل  6أي نحو   ( في المئة من حجم اإلنتاج القومي        1

 في المئة من هذا اإلنتاج، وفي الوقت نفسه فانه ال يمكـن             1.5 الحديث يدور عن     وبحسب تقديرات أخرى، فان   
  . إجمال الخسائر إال بعد أن تصمت المدافع
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وتخلص االفتتاحية إلى أن مسائل كثيرة، باإلضافة إلى األموال الضخمة التي توظف مباشـرة بهـدف تقويـة                  
قليصها كما كان مخططا لذلك، فانه من السابق ألوانه         الحرب ودعمها، التي تصب في ميزانية الدفاع بدال من ت         

الحديث يدور عن توظيفات في البنى التحتية وفي إعادة البناء وإجراء عمليـات             . تقديرها اآلن وحساب كميتها   
  . إعادة تأهيل وإعادة الحياة إلى طبيعتها

. سرائيلية فـي إدارة الحـرب     وأيا يكن الحال فإن النقاش في إسرائيل تواصل حول فشل أو نجاح الحكومة اإل             
وكتب أنه منذ بدء القتال وأقوال      . واعتبر ران بيرتس في معاريف أن كل ما جرى حتى اآلن هو فشل اسرائيلي             

رئيس الحكومة مصابة بالتناقض وبعدم صلتها بالواقع وهو شيء يثير الخوف مما يتعلق بقدرته علـى اتخـاذ                  
ن زعم أن خطة االنطواء ستجعل الشرق األوسط جنة فوق األرض،           إن م . القرارات وقدرته على قيادة المعركة    

قـال قبـل   . يقرر اآلن بالحزم نفسه أن المعركة الحالية خاصة قد تترك أثرها في الشرق األوسط لسنين طويلة          
 واآلن سـنثبت قوتنـا    . أرهقنا كوننا أبطاال، وأرهقنا االنتصار، وأرهقنا ضربنا أعداءنا       . االنطواء أرهقنا القتال  

سنهدم كل بنية تحتية لإلرهاب، فـي أي        . الداخلية ونُظهر العزم، سنبحث في كل موقع، وسنصيب كل إرهابي         
  . مكان

ال يـستوعب رئـيس     . ويشدد بيرتس على أن قوة النفس التي جندها أولمرت هي استيقاظة فقط بين اإلغفاءات             
راننا كعالمة وهن، وهكذا، في التاسع من آب        الحكومة أقواله هو، ألنه وجد من فسر رغبتنا في السالم لنا ولجي           

. ، في أثناء هياج المعركة، أعلن لإلعالم األجنبي، أن النصر في لبنان سيكون دافعا لخطة االنطـواء                )العبري(
بإزاء العاصفة العامة التي أثارها تراجع فورا، وهو يتذكر فجأة أنه في هذه األيام، يجب الحفاظ علـى وحـدة                    

  . بهة الداخلية للنجاح في الحرب الصعبةكاملة للجيش وللج
ويكتب لقد وعد من جهة أكثر من مرة        . ويتساءل بيرتس عما يمكن أن يعد نجاحا في الحرب في نظر أولمرت           

أنهم لن يستطيعوا أبدا تهديد هذا الشعب الذي يطلقون الصواريخ عليه، ومن جهة ثانية منذ اليوم األول، لم نِعد                   
يمكـن  . ون في نهاية هذه المعركة صواريخ البتة في مدى اإلطالق على دولة إسرائيل            شعب إسرائيل أنه لن يك    

هدمت بنية حـزب اهللا تمامـا فـي أعقـاب أعمـال الجـيش       : أن نفهم أيضا من أقواله أن المعركة قد انتهت   
، وربمـا ال    اإلسرائيلي، قال لإلعالم األجنبي، وقال للضباط أن للعملية إنجازات مثيرة لالنطباع ال مثيل لهـا              

 12,بعد يوم من قوله هذه األقوال ُأطلقت صواريخ برقم قياسي، في اليوم الذي قُتل بعده           . نظير لها في الماضي   
  . 5وفي اليوم الذي استهدفت فيها الخضيرة للصواريخ وقُتل 

 تـشعر   ويستذكر بيرتس أن أولمرت أعلن في الفصل األول من القتال أنه لن يتم تجنيد فرق احتياط، لكـي ال                  
بعد قصف  . بعد ساعات معدودة أجاز المجلس الوزاري المصغر برئاسته تجنيد ثالث فرق          . سوريا بأنها مهددة  

وفي اليوم التالي أعلنت وزارة الخارجية      . قانا بشّر رئيس الحكومة بتصميم، بأن العملية ستستمر كما خُطط لها          
  .  ساعة48األميركية، أن إسرائيل توقف القصف الجوي ل 

وهكذا، بعدما قال لقـوات     . هي إخضاع العدو بالكالم   : خلص إلى أنه يبدو أن الحديث عن نظرية قتالية جديدة         و
األمن ال تكفوا، استمروا قُدما، أضربوهم، أبعدوا التهديد، يعارض أولمرت الدخول إلى الليطاني، وهي عمليـة                

ن حكومته أجازت االحتالل إلى الليطـاني       وهنا أيضا يعارض أولمرت نفسه، أل     . أجازها األميركيون منذ البدء   
ولما كانت هذه الحرب يقودها هاٍو بال تفكير واضح، وبـال           . تتكلم األقوال من تلقاء نفسها    . قبل نحو من أسبوع   

تصور صحيح للواقع ورؤية استراتيجية، فانه ال يوجد لها هدف واضح وخط موجه يـستطيع اإلفـضاء إلـى                   
  . الحسم

. تص بالشؤون اإليرانية في معهد ترومان، إلداد فاردو، يؤكد أن هناك نصرا اسـرائيليا             غير أن المحاضر المخ   
وهو يشير إلى أن كتاب الرأي في إسرائيل قلقون حيث أن األكثرية تعتقد أنه يجـب الخـروج مـن الحـرب                      

 أيـضا تحـول   إن متابعة األدوات اإلعالمية العربية واإليرانية، يبين أنه يوجد هناك  . بانتصار عسكري واضح  
أجل، يوجه الكثير من التوبيخ إلى رئيس األركـان، الـذي أعطـى             ... إلى األسوأ، وتُبرز صعوبات إسرائيل    
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اإليرانيـون، والعـرب    : ومع كل ذلك، سأزعم هنا أن المراقبين مخطئون       . الطائرات دورا رئيسا في المعركة    
نجـح المـصريون فـي      . تشرين المصرية وللبرهنة على زعمي، سآخذ مثاال من حرب        . واإلسرائيليون أيضا 

وقف المصريون إذن بعد نحو مـن ثالثـة         ... مفاجأة إسرائيل، التي احتلت أراضيهم على نحو متعجرف متحدٍ        
ومع كل ذلك، سجلت تلك الحرب في تاريخ مـصر كانتـصار            . أسابيع في وضع أسوأ كثيرا من وضعنا اليوم       

  .  انقضاء معركة دبلوماسية قانونية براقةفقد أفضت إلى إعادة سيناء إلى مصر، مع. كبير
وثانيا، هـدم   . ويتساءل فاردو كيف انتصر المصريون برغم هزيمتهم؟ أوال، نُقشت المفاجأة األولى في القلوب            

وثالثا، رأى المصريون   . تبين أنهم أقوياء، وشجعان وأذكياء    . المصريون أسطورة أنهم ضعفاء، وجبناء وأغبياء     
عركة سياسية صعبة طويلة، تقوم على حـبهم الكبيـر للنظـام، وللتـوازن، وللقـانون               الحرب مرحلة أولى لم   

وفي نظره فإن المعركة حسمت بمجرد المفاجأة الكبيرة للضربة الجويـة وبـالمنطق الـسياسي               . وللدبلوماسية
تي بالكارثة علـى  وهذا برهان آخر على أن اإلرهاب يأ. ستُنقش المفاجأة في الذاكرة اللبنانية والعربية   . القانوني

وكـذلك  . الضربة التي وجهتها المعركة الجوية فعلت فعلها وزعزعت هذه األسس في المنطقـة            ... مستضيفيه
رجل قـانون   : لدينا رباعية . أيضا برود األعصاب واألعصاب الحديدية للقيادة اإلسرائيلية المعتدلة، وللجمهور        

باختصار، الوضع أفضل ممـا يبـدو   . ة وطيار جريءالمع، وقائد عمال يفهم األمور، ووزيرة خارجية فصيح 
  . لكثيرين بيننا

عموما يرى المراسل السياسي لهآرتس ألوف بن أن إسرائيل وفي ظل التفكير بضرورة توسيع العملية البريـة                 
فوزير الدفاع عمير بيرتس ورئيس األركان دان حلوتس يـضغطون عليـه لتنفيـذ              . باتت أمام اختبار أولمرت   

حتى اليوم كانت تدار العملية البرية بحذر، ببطء ونتيجة لذلك بقليـل مـن              . أولمرت يتردد . واسعةخطوة برية   
ولكن إدخال آالف الجنود إلى ما وراء خط مواقـع الجـيش اإلسـرائيلي              . القتلى بالقياس إلى الحروب السابقة    

هل اإلنجاز المحتمل   : د وحشي الترد. الحالية، عميقا في داخل حزب اهللا الند سيكون له ثمن باهظ في األرواح            
للحملة يساوي مئات العائالت الثكلى؟ هل الجيش اإلسرائيلي يمكنه أن يضمن نتائج أفضل مما فـي األسـابيع                  

  . األربعة السابقة؟ أم لعله من األفضل تنظيف المنطقة قدر االمكان قبل وقف النار، حتى بثمن الخسائر؟
فالمبادرة المفاجئة لـرئيس    . ة الخطوات السياسية في مجلس األمن     ويشير بن إلى أن على أولمرت أيضا مراعا       

واليوم ينعقد مجلس   . الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة لنشر جيشه في الجنوب، غيرت جدول األعمال الدبلوماسي           
 من  وإذا ما وسعت إسرائيل عمليتها البرية، فان      . األمن في محاولة لبلورة قرار جديد يستند إلى خطة السنيورة         

ومـن جهـة    . شأنها أن تظهر كمن حاول إفشال الخطوة السياسية، واالصطدام بنداء مهين لوقف نار فـوري              
أخرى، فان هذا هو الوقت المناسب بالذات لتشديد الضغط العسكري في محاولة النتـزاع تنـازالت اللحظـة                  

 فقد وصفه بالمثير لالهتمـام، وفـي        :رد فعل أولمرت على االقتراح اللبناني كان ملتبسا       . األخيرة من اللبنانيين  
  . وهكذا كسب المزيد من الوقت للتردد. الوقت نفسه تحدث عن توسيع العملية العسكرية

ففي كلماته هذا األسبوع كرر االدعاء بأنه       . ومع ذلك، فان شيئا ما تغير في نبرة رئيس الحكومة وفق ألوف بن            
وفي نظره ينبغي لرئيس الحكومة أن يحدد أهدافا، وعندها         . ةال ينبغي له أن يتدخل في الشؤون العسكرية المهني        

وهو يحرص على أن يطالب الجيش بان يعرض عليه بـدائل عديـدة،   . أن يصادق أو يرفض توصيات الجيش 
  . ويرفض قبول أفكارا عملياتية من خارج القنوات الرسمية

 كإعداد الملف للجنة التحقيق المحتملـة       ويخلص بن إلى أن المشكلة التي تنشأ من أقوال أولمرت هي أنها تبدو            
غولدا مئير ادعت في لجنة أغرنات، بعد حرب يوم الغفران بأنها بسبب انعدام خبرتها العـسكرية                . بعد الحرب 

. وقد وافقت اللجنة على موقفها وأعفتها من المسؤولية عـن القـصور           . اضطرت إلى قبول توصيات الخبراء    
ولكن في نهاية المطاف، حتى عنـدما  . يات جهاز األمن، تثير أصداء كهذهإيضاح أولمرت بأنه يستند إلى توص     

 .يوصيه حلوتس وبيرتس، فان المسؤولية العليا ملقاة عليه وهو اليوم سيختبر في تحقيقها
  10/8/2006السفير 
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  !  السابع والسادسالفصلينلبنان بين  .58
 سركيس نعوم

الى نيويورك لمحاولة اقناع  لذي تمثل بارسال وفد رفيع يمثلهاال شك في ان تضامن الدول العربية مع لبنان وا
تعديالت اقترحتها الحكومة اللبنانية على مـشروع   مجلس االمن وتحديدا االعضاء الخمسة الدائمين فيه بادخال

. الى وقف الحرب الدائرة، قد يثمر تجاوباً جزئيـاً مـع هـذه المحاولـة      االميركي الرامي–القرار الفرنسي 
تتجاهل  الزعيم االحادي لعالم اليوم وصاحبة النفوذ االوسع في المنظمة الدولية ال تستطيع ان واليات المتحدةفال

الفعل المطلوب، النها تقف معهـا   الدول المذكورة، علما انها تجاهلتها مرات في الماضي ولم يكن لتجاهلها رد
االسالمية االيرانية التي تحاول التحول قوة اقليمية الجمهورية  وليس مع اسرائيل في الحرب الدائرة بينها وبين

 اال ان المفاجآت في هذا الموضوع. العالم العربي والغاء دوره او تقليصه على االقل عظمى قادرة على تهميش
معينـة علـى    وهي قد تكون سلبية على نحو كامل اذا فرضت تطورات سياسية وعـسكرية . تبقى قائمة دائما

لبنان سياسة كل شـيء او ال   لدوليين ضرب عرض الحائط بالطلبات اللبنانية او اذا مارسواشنطن وحلفائها ا
سلبية جزئياً او ايجابية جزئياً باقدام مجلس االمن  كما قد تكون. شيء التي برع فيها واشقاؤه العرب من زمان

  بنتائج المشاورات الدائرة فيطبعا ال يمكن التكهن من اآلن. اللبنانية المقترحة على االخذ بجزء من التعديالت
 –المشروع الفرنـسي   نيويورك وبعض العواصم الدولية واالقليمية المعنية بالموضوع لكن مجرد ارجاء طرح

بالوفد العربي الرفيع يشير الـى احتمـال    "المدعوم"االميركي على التصويت وابداء االستعداد للبحث مع لبنان 
االرجاء المذكور قد يعطي اسرائيل المزيد من االيام وربما ما هـو   ا اناالخذ والعطاء في هذا الموضوع، علم

 ونجاحها في ذلك قد يغيـر معطيـات  . لمحاولة تحقيق نصر واضح او على االقل اختراق مهم اكثر من االيام
  كثيرة وقد يبقي لبنان في الدوامة التي دخلها قبل نحو اربعة اسابيع

استرعت انتبـاه   اال ان احداها. وهي كلها مهمة. لبنان بتعديلها معروفةصارت النقاط التي يطالب  في كل حال
والطويلة في االمم المتحدة ومجلـس امنهـا    عدد من الديبلوماسيين المحترفين السابقين اصحاب الخبرة الواسعة

ـ  وهي اصرار المجتمع. وقراراته على مدى عقود ب الدولي في صورة عامة على ادراج القرار الدولي المرتق
ميثاق االمم المتحدة واصرار الحكومة اللبنانية ومعها العرب بناء علـى طلبهـا    تحت احكام الفصل السابع من

وهو ان الـسابع   والفارق بين الفصلين يعرفه الجميع. ادراجه تحت احكام الفصل السادس من الميثاق نفسه على
وقد اعادت هذه النقطـة  . على ذلك س ال ينصينص على استعمال القوة لتنفيذ القرار الصادر في حين ان الساد

هذا القـرار  . 1978انسحاب اسرائيل من لبنان فورا عام   الذي نص على425هؤالء الديبلوماسيين الى القرار 
ال ينفذ الن في تنفيذه احراجا السرائيل وخصوصا انه ال يعالج على نحو  ادرج قصداً تحت الفصل السادس كي

اللبنانيـة او   عليها وغياب الدولـة " المعتدي"ي لبنان اي الوجود الفلسطيني المسلح تشكو منه ف جذري ما كانت
وضع القرار المـذكور تحـت الفـصل     ويمكن القول ان الدول العربية في حينه لم تسع الى. باالحرى تغييبها

بنان كان يهمها لكـن  اميركا باي امر تريده، فل" اقناع"على  السابع، علما اننا ال نعرف اذا كانت قادرة في حينه
اكثر اما رفضا للظلم الذي لحق بهم واما خوفا من قـدرتهم علـى اثـارة غـضب      الفلسطينيين كانوا يهمونها

عن موقفها  وقد عبرت الدول العربية وخصوصا النفطية والفاعلة. وتاليا على زعزعة االستقرار فيها جماهيرها
رأيها لالشتراك في قوة حفـظ الـسالم    ة للدول التي كان يستمزجهذا بمحاولة التأثير في اختيار المنظمة الدولي

اذ كانت تحاول استبعاد الدول التي قـد ال  . الى جنوب لبنان  ارسالها1978الدولية التي قرر مجلس االمن عام 
 واالستعانة بالدول التي تشعر بـشيء مـن التعـاطف مـع     425محتملة للقرار  تتساهل مع خروق فلسطينية

 ولو وضع هذا القرار تحت الفصل السابع لكانت تغيرت امور كثيـرة فـي رأي الديبلوماسـيين    .نالفلسطينيي
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تجـددها ال يؤمنهمـا    انطالقا من ذلك فانهم يرون ان وقف الحرب الدائرة حاليا وضمان عدم. السابقين انفسهم
ه كذلك من الناحيـة  ان المفصل اعاله صائب؟ هل الرأي  .ت الفصل السادسحقرار دولي يصدره مجلس االن ت

وتاليـا  " الفيتـو "قوة محلية او اقليمية متضررة حق االعتراض او  المبدئية والنظرية اذ يحول دون اعطاء أي
عنهـا   اما من الناحية العملية فانه محفوف بصعوبات كثيرة يمكن التعبيـر . الدولي المرتقب تعطيل تنفيذ القرار
  :باسئلة كثيرة ابرزها

الفصل السابع التصدي السرائيل عـسكريا اذا خرقـت    ة الدولية المرسلة الى لبنان تحتهل تستطيع القو  1-
ــت   ــدولي او اذا اعاق ــرار ال ــام الق ــا؟    احك ــاً به ــسيراً خاص ــه تف ــعت ل ــذه او اذا وض  تنفي

ومقاتليه في حال رفضهم التجـاوب مـع   " حزب اهللا"للقوة الدولية لـ ماذا ستكون آثار التصدي العسكري  2-
 .حال خرقهم اياه الحقا بعد التظـاهر بقبولـه؟ وذلـك امـر ممكـن فـي كـل لحظـة         ولي او فيالقرار الد

علما انـه   ، وان مبررا"حزب اهللا"عسكريا لـ" تصدي القوة الدولية"الوضع الداخلي اللبناني امام  هل يصمد  3-
مهـدد بعـدم   " شـعبه "الحـزب و  اللبنانية تجاه" الشعوب"اآلن رغم كل التضامن الصادق الذي اظهرته غالبية 

او متساءلة عن جدوى مـا حـصل وعـن     اذ بدأت االصوات تطلع من هنا وهناك مطالبة بانسحاب. الصمود
 .الحزب وحلفائه االقليميين والدوليين بقرار الـسلم والحـرب   اسبابه الفعلية او مصرة على االنتهاء من انفراد

 وة الدولية التي يفترض انها تؤازره فـي الجنـوب  الجيش اللبناني في حال ممارسة الق ماذا سيكون موقف  4-
الدوليـة وتاليـا مجلـس     دورها عسكريا حيال الخروق المحلية لقرار مجلس االمن؟ وماذا سيكون موقف القوة

بهذه الواجبات والسيما في ظل معرفة الجميـع   االمن في حال لم يقم الجيش بمهماته؟ وماذا ستكون آثار قيامه
 االصل عن التركيبة الشعبية اللبنانيـة المتنوعـة والمتناقـضة؟    نه بتركيبته صورة طبقفي الداخل والخارج ا
 وتعرف في الوقت نفسه انعكاسـاته . اللبنانية اهمية الفصل السابع وربما ضرورته للبنان طبعا تعرف الحكومة

ن بعد توسيع مهمات ولك ولذلك فانها طالبت بادراج القرار تحت الفصل السادس. المحتملة على الوضع الداخلي
القوة من تنفيذ المطلوب منها مـن دون تحـديات    القوة الدولية وصالحياتها ظناً منها انها بذلك تمكن عمليا هذه

لكن من يضمن ان يتجاوب بعض الذين اجمعوا في مجلس الوزراء . حكيماً وقد يكون ذلك موقفا. الفصل السابع
 عقـاب؟  وة الدولية بمهماتها اذا كانت عرقلة ذلك ممكنـة وبـال  وعلى امور اخرى مع قيام الق على هذا االمر

سياسي وطني نـاتج مـن    في اختصار ان نجاح القوة الدولية سواء بفصل سابع او بفصل سادس يؤمنه توافق
قوى المنطقة والعالم بانه آن للبنـان ان   ومن يقف معهم ومعه من" حزب اهللا"اقتناع كل االطراف وفي مقدمهم 

وال يبدو حتى اآلن على . المنطقة والعالم الى دولة يثق بها الجميع يتحول من ساحة او ملعب لقوىيرتاح وان 
 .المذكور ممكن رغم كل كالم مخالف االقل ان التوافق

10/8/2006النهار   
  

 حدود فارس .59
 حسان حيدر 

المجالت واالذاعات  أرسلت السفارة االيرانية في بيروت مذكرات مفاجئة الى الصحف و1987في مطالع العام 
بدالً من » الخليج الفارسي«تطلب منها فيها استخدام تعبير » تاريخية«وقنوات التلفزة المحلية مرفقة بوثائق 

وبين . بين األمتين الفارسية والعربية» العالقات الطيبة«وحفاظاً على » احتراماً للدقة التاريخية«الخليج العربي 
وكانت ايران . هود سبقت او عاصرت او خلفت عهد االمبراطورية الفارسيةالوثائق خرائط قديمة تعود الى ع

» تصدير الثورة«آنذاك غارقة في خضم مواجهة مع العراق البعثي شنها صدام حسين ليحمي نظامه من شعار 
» االستهداف«ان تستنفر كل جهودها للدفاع عن فارسيتها في وجه » طبيعيا«الذي رفعه االمام الخميني، وكان 

القومي العربي، لكنها ارتكبت خطأ مخاطبة وسائل اعالم في بلد عروبي مثل لبنان اختارته من بين سائر 
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فهل كان هذا فعالً خطأ ام تباشير مبكرة لمرحلة . الدول العربية حتى تلك التي تربطها بها عالقات مميزة
 الخراب والتدمير واالنقسام وتهدد حاضره عانى منها هذا البلد الحقاً، ويعاني حالياً وتكلفه كل هذا» تثويرية«

 ومستقبله بكبائر ليس اقلها الحرب االهلية المذهبية؟
ال يزال وليداً يحاول تثبيت أقدامه داخل الطائفة الشيعية وفي لبنان االوسع، وبلورة » حزب اهللا«يومها كان 

ارتباطه بخاطفي الرهائن التابعين عالقاته بالجوار التي لم تخل من تجاذب، ودفع االتهامات االميركية عن 
ضد االستخبارات االميركية بشكل خاص، والغربية بشكل عام، » جهادها«مباشرة لالستخبارات االيرانية في 

 أكد انه 1985) فبراير(وكان البيان التأسيسي للحزب في شباط . والتي اختارت طهران لبنان مسرحا لها
سد في والية الفقيه وفي آية اهللا الخميني مفجر ثورة المسلمين وباعث يلتزم بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتج«

، لكن هذا االمر لم يكن غير اعتيادي في لبنان حيث لكل طائفة او فريق سياسي مرجعيته »نهضتهم المجيدة
  .رغم الشطط الحاصل في احيان كثيرة» الوطني«خارج الحدود، والتي ال تحول دون التزامه بالحد االدنى 

أخذت منحى لم يكن احد في داخل لبنان او خارجه يتوقعه، وهو في » حزب اهللا«ير ان العالقة بين ايران و غ
اي حال كان غير قادر على التأثير فيه، في ظل مرحلة مقاومة االحتالل االسرائيلي لجنوب لبنان، والتي 

الطائفة » تطهير«ن غيره بالمهمة، و قسراً دو» حزب اهللا«ارتكبت باسمها تجاوزات كثيرة ليس اقلها استئثار 
الشيوعيين والقوميين والبعثيين وسواهم ممن تخطوا حدود الطائفة الى انتماء سياسي » رجس«الشيعية من 

 .اوسع
وبعد االنسحاب االسرائيلي من جنوب لبنان في العام الفين، تبين ان اتفاق الطائف الذي انهى سنوات الحرب 

ن بين الطوائف آخذاً في اعتباره مختلف الحساسيات والمصالح الداخلية والخارجية، االهلية وأرسى لسلم متواز
الذي ابتكر لنفسه، برعاية سورية وايران، مهمة جديدة هي تحرير » حزب اهللا«ال ينطبق بالضرورة على 

سية لدولتهم، مزارع شبعا التي لم يكن معظم اللبنانيين آنذاك قد سمع بها او قرأ عنها ولو في المناهج المدر
 .»الثورية«والتي كان الهدف الفعلي منها ابقاء نافذة اقليمية مفتوحة امام ايران 

اما الدولة اللبنانية المغلوبة على امرها، رئيسا بعد رئيس وحكومة بعد حكومة، فلم تجد مناصاً من القبول بحجة 
وجاءت األزمة الحالية . حة ورعاتهاالمزارع وتبنيها، رغم معرفتها ان ذلك يحولها رهينة في يد جهة مسل

اللياقة في تصريحاته » حدود«لتكشف فداحة هذا االرتهان وخطورته، حتى ان وزير خارجية طهران لم يراع 
فهل هناك فعالً حدود اليران مع كل . في بيروت نفسها، حين ابدى تحفظات عن خطة الحكومة النهاء الصراع

 ؟الترسانة التي تملكها على ارض لبنان
10/8/2006 الحياة   

 
 ساعة االلتفات الى الساعة .60

 غسان شربل
. وفي شخصه تلتقي شرعيات عدة. وهو يعرف القصة. عامل الوقت قاتل. على نبيه بري ان يلتفت الى ساعته
شرعية دستورية ليست موضع . شرعية في المقاومة وهو أحد مفجريها. شرعية شعبية في الجنوب وأبعد منه

ى ذلك كله شرعية في طائفته التي ال يبنى استقالل وال استقرار من دون ان تلعب فيهما دوراً واضافة ال. نزاع
 .محورياً

يعرف ان المطلوب اآلن انقاذ . يعرف مثلنا وأكثر منا ان الوقت قاتل. على نبيه بري ان يلتفت الى ساعته
يعرف مثلنا وأكثر منا ان . قاذ االثنينوان الدولة هي الفرصة الوحيدة واالخيرة الن. المقاومة وانقاذ الوطن

المالحم التي يسجلها رجال المقاومة على تراب الجنوب ستكون مهددة بالضياع اذا انتهت الحرب بتفكك الدولة 
. »امل«وألنه رئيس حركة . ولبناني عربي من الجنوب. وألنه لبناني من الجنوب. ألنه ابن الجنوب. والوطن

. ألنه كل ذلك، من حقه ان يطرح كل االسئلة.  جلسات مؤتمر الحوار الوطنيومدير. ورئيس مجلس النواب



 

 31

فالوقت قاتل للدولة والوطن وتالياً للمقاومة . من واجبه ان يلتفت الى ساعته. من حقه ان يثير كل المخاوف
 .حتى وإن بقيت وانتصرت

رار العدوان االسرائيلي الذي من حقه ان يسأل الى أين في حال استم. يملك نبيه بري شرعية طرح االسئلة
من حقه ان يخاف على الجنوب وعلى . حمل منذ اللحظة االولى مشروعاً لمواراة المقاومة تحت ركام الوطن

وفوق ذلك . وهو صاحب كلمة تستوقف الناس في مسرح المواجهة وداخل الطائفة والوطن معاً. طائفته ووطنه
 .وطهرانانه صاحب كالم ال بد ان يلقى صدى في دمشق 

كالم الرئيس جاك شيراك . حمل نهار امس مزيدا من نذر الخطر. على نبيه بري ان يلتفت الى ساعته
ومقررات الحكومة االمنية االسرائيلية بتوسيع الهجوم البري وتشديد عمير بيريتس على ان اسرائيل تعتبر 

ان صعوبة . ة تصطدم بجدار اميركييمكن االستنتاج ان التعديالت اللبناني. رأس حربة اليران» حزب اهللا«
المعركة الديبلوماسية تتيح السرائيل تمديد حرب قالت انها فضلت خوضها قبل ان يتمكن الحزب من االتكاء 

وليس سراً وجود تفاهم بين الدول الكبرى على استحالة العودة الى الوضع الذي كان قائما . على ايران نووية
ايضاً ان الحرب الطويلة قد تقتل الدولة اللبنانية خصوصاً حين تعتبرها وليس سراً . لحظة اندالع النزاع

  .اسرائيل معركة حياة او موت ومواجهة اقليمية كبرى
. يجب منع االثنين معاً. سحق الدولة يعني ايضا سحق المقاومة. يجب منع اسرائيل من سحق الدولة اللبنانية

الحل النموذجي ان يترافق ذلك مع عودة كل شبر . طالق النارالمصلحة الفعلية للبنان تكمن في وقف فوري ال
هنا يجب االلتفات الى المهمة االكثر إلحاحاً وهي منع عملية السحق التي اعطيت باالمس فرصة . وكل اسير

في هذا السياق ال نستطيع انتظار الحل الدولي الذي قد يتأخر ويتيح تأخره آللة القتل االسرائيلية ان . جديدة
 .ق المقاومة في ركام الدولة والوطنتغر

قرار . على تصور يرغم المجتمع الدولي على ايقاف آلة القتل. ال بد من محاولة العثور على حل لبناني
من حق نبيه بري ان يسأل شركاءه في الحوار . الحكومة االستعداد الرسال الجيش كان خطوة مفيدة وضرورية

عن » حزب اهللا«من حقه ان يسأل ايضا وخصوصاً قيادة . اخرىالوطني عن امكان اإلقدام على خطوات 
فرص التقدم خطوة اخرى على طريق ابتداع حلول لبنانية تضمن بقاء الدولة واحتضانها انجازات المقاومة 

في غمرة البحث عن حل لبناني يجب ان ينطلق كل . وتحرم العدو من اي ذريعة الستكمال عملية السحق
اي ان تضع . احتضان المقاومة وانجازاتها ومن قرار وطني يعتبر ان الدولة هي الحلمسعى من قرار وطني ب

يستلزم االمر قرارات صعبة او مؤلمة لكن على المقاومة ايضا ان تلتفت . المقاومة انتصارها في عهدة الدولة
 .الى ساعتها فالحرب الطويلة قاتلة

الوقت قاتل والمطلوب انقاذ وطن . ات الى ساعاتهممن حق نبيه بري ان يطالب شركاءه في الحوار بااللتف
على العماد ميشال عون ان يلتفت هو اآلخر . يجب دفع الحل اللبناني قدماً. وليس تصفية الحسابات فوق ركامه

الوقت النقاذ الوطن وليس الطالق . يملك من موقعه الحالي القدرة على إسماع صوته والمساهمة. الى ساعته
وحين يتبلور حل لبناني باستطاعة سعد الحريري . ة السنيورة الذي التفت باكرا الى ساعتهالسهام على حكوم

الذي نجح في صيانة ترسانة العالقات الدولية التي تركها والده له وللبلد ان يجول على مراكز القرار الدولي 
يحاول ان يساعدهم من ومع الرجال االربعة رجل خامس . فال مستقبل ألحد اذا سحقت الدولة ومعها الوطن

 .ضريحه
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 !  إلى العنوان الخطأ والهدف الخطيئة الرحلة العربية المرتجلة .61

 طالل سلمان
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 أظهرت إسرائيل، أمس، مرة أخرى مدى تهيبها حتى ال نقول خوفها من التظاهرة العربية التي جاءت بيروت 
، بعنوان دعم لبنان، ولكنها حين وصلت إلى نيويورك عبر المؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية العرب فيها

ونسيت الحرب اإلسرائيلية التي تكاد ... غيرت موضوعها إلى التحذير من اإلرهاب والحرب األهلية في لبنان
 . تدمر مقوماته والتي تتصاعد شراسة وعنفاً منذ ثمانية وعشرين يوماً بال توقف

نتماء العربي، لطلبنا من السادة وزراء الخارجية العرب ان يرتاحوا ولوال شيء من احترام الذات والتشرف باال
ويريحوا، ولتمنينا على ملك السعودية ان يجنب الحرمين الشريفين ومكة المكرمة ان تكون شاهداً وشهيداً على 
يل هزيمة عربية ذاتية، أو عملية انتحار عربية جماعية في قمة عنوانها لبناني ومضمونها استرضاء إسرائ

 .. بدماء اللبنانيين وبالتعهد على القضاء على روح المقاومة بامتداد األرض العربية
 . لقد كان المشهد في مجلس األمن مخجالً، ان لم نقل انه كان مهيناً

لم يتصرف الوفد العربي، بلسانه القطري، والشاهد االماراتي الذي أمضى الوقت مبهوراً بما يسمعه ويراه، في 
اجي المسحور، واألمين العام لجامعة الدول العربية الذي تبدى كأنه غير ذي صفة، بما يليق بكرامة البيت الزج

الدم المسفوح في لبنان، وكرامة المقاومة الباسلة التي تربك إسرائيل وتكشف عجزها عن تحقيق نصر، ولو 
ي يفترض انه يمثلها، والتي ترفض وباالستطراد فإن هذا الوفد الثالثي لم يتصرف بما يليق باألمة الت.. محدود

 . الهزيمة وما تزال مؤهلة ألن تقاتل الستخالص حقوقها
لقد تبدى الوفد العربي، عبر رحلته المرتجلة التي توجهت إلى العنوان الخطأ، كأنه شاهد زور على قضية ال 

 الفوز بالنقاط عليه، ولذا تمكن المندوب اإلسرائيلي الذي تصرف كأنه يستقبلهم على أرضه من... يؤمن بها
وكشف انهم ليسوا اصحاب قضية، وانهم يحاولون التنصل ليس فقط ) داخل اقطارهم(حين حرك فيهم مواجعهم 

من حق سيادة لبنان على أرضه، بل كذلك من دماء الشهداء الذين شرفوا أمتهم بقتالهم المجيد، وتحدوا بنجاح 
 ..  يهزميفوق أي توقع أسطورة الجيش اإلسرائيلي الذي ال

لو ان المحاولة العربية جدية لكان المؤتمر قد أوفد أركانه من أهل النفط والحل والربط والنطق الفصيح إلى 
واشنطن وليس إلى نيويورك، ولكانوا ذهبوا ليؤكدوا وحدتهم في الموقف مع لبنان ومقاومته التي تقاتل في 

 الحرب اإلسرائيلية حرباً عليهم جميعاً، وانهم لن أرضه ومن أجل حماية أرضه وإنسانه، وانهم يعتبرون هذه
يستطيعوا ان يبقوا خارجها، يدعون الحياد، في حين ان إسرائيل تتصرف في مواجهتهم كأنهم حلفاء لها، وتكاد 

 . تقول انها إنما تقاتل معركتهم التي يتخوفون من خوضها مباشرة
 تنزفه انه دمهم هذا الذي يسيل في المدن والقرى والدساكر و

انها جثث أطفالهم هذه التي تصل إليهم صورهم محروقة ومقطعة . بيروت بضواحيها وعلى الطرقات في لبنان
 ! انهم فتيانهم هؤالء الذين يقضون تحت ركام منازلهم المقصوفة بعد منتصف الليل وهم نيام. االوصال

رب، وكشفت ان مواقف الدول العربية أسوأ لقد كانت الرحلة المرتجلة لهذا الوفد العربي مسيئة إلى كرامة الع
 .. من أي توقع، وانها تخاف من صمود المقاومة أكثر مما تخاف من انتصار إسرائيل عليها

ويؤسفنا ان نقول انه إذا كان هذا هو أقصى ما يستطيع ان تقدمه الحكومات العربية للبنان فلتتفضل مشكورة 
 . ى ال تؤخذ بشبهة االنحياز إلى العدوباعالن حيادها ولتوقف مساعيها الحميدة حت

ومؤكد ان شعوب هذه األنظمة ستحاسبها على هذه المخادعة، فهي ال تكتفي بادعاء مناصرة لبنان بينما هي 
تتنكر لمقاومته، بل انها تجامل إسرائيل وتنبهها إلى المخاطر وتستجديها حالً ال تملك ان تعطيه ألنها لما تكسب 

 .  ستكسبها، أقله بشروطهاالحرب وال يبدو انها
ومؤكد أيضاً، ولو انه مؤسف ومحزن ومخٍز، ان موقف النفاق العربي هذا كان بين مرتكزات القرار الذي 
اتخذته وزارة الحرب اإلسرائيلية بتوسيع نطاق حربها على لبنان، والذي سوف يزيد من حجم الخراب ومن 

 .. يجة النهائية لهذه الحربفداحة الخسائر البشرية، ولكنه لن يؤثر على النت
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نقول هذا مع تمسكنا باألمل بأن تتنبه القيادات العربية إلى خطورة تنازالتها التي لن تفيد لبنان في معركته 
 . ولسوف تكون سبباً إضافياً لغضبة شعوبها عليها

ى التسليم بهزيمة لم ثم انها ستخسر موقعها لدى اإلدارة األميركية، إذ سيتكشف عجزها عن اجبار لبنان عل... 
تقع، بل فشل جيش الدفاع الجبار عن تحقيقها، بينما ستدينها شعوبها باالنحياز إلى العدو القومي، عدو جميع 

  . لبنان: العرب، ضد األغلى واألكرم من بين شعوب هذه األمة
10/8/2006السفير   

 
 لشرق أوسط كبير  .. نعم .62

 اديب امين
صدق، فقد بدأت والدة الشرق األوسط الجديد، وما آالم .. صدق:  نقوللمن ال يزال يفكر ويحلل ويقدر،

 . المخاض في لبنان إال بداية آالمه على امتداد الساحة العربية كلها
ليتكم بحثتم عمن سيخفف : وإلى الذين اجتمعوا في بيروت يبحثون عن تخفيف آالم المخاض في لبنان، نقول

 . إليكم أنظمة وحكاماً وشعوباًآالم المخاض األشد عنكم، اآلتية 
إن : والى الذين يراهنون على ان بوش ال يملك الوقت الكافي لتحقيق مشروعه في الشرق األوسط الجديد، نقول

الصهيونية العالمية باقية، وسيطرتها على الواليات المتحدة باقية، ونفوذها في العالم األسير الذي يظن أنه حر، 
 . هو نفوذ باق بال حدود

إحذروا ضياع الفرصة األخيرة، وتجنبوا الوقوع في : وإلى الذين سيجتمعون في مكة المكرمة إذا اجتمعوا نقول
األفخاخ، وتميزوا بجرأة المقاومين اللبنانيين الذين رفضتم اإلشادة باستبسالهم، بواسطة وزرائكم الذين اجتمعوا 

 . في لبنان
ال تلجأوا الى حسابات الخسائر .  السالم، واعلنوا الجهادفمن مكة المكرمة، استلهموا رسالة محمد عليه

 . واالرباح، فالخسائر واقعة حتماً إذا تقاعستم، والربح آٍت حتماً إذا جاهدتم
ال تخشوا اللجوء إلى شعوبكم إذا صلحت مواقفكم، فأنتم سندكم الحقيقي في الملمات وحماة كل القادة المتحررين 

 . لتلمودي المتابس بالعباءة األميركيةمن ذل االستعباد الصهيوني ا
لكم في رسول اهللا أسوة في جهاده، يهاجر من مكة الى المدينة ويستنصر بأهلها، فيستقبلونه كابن لهم، يؤونه 

 . وأصحابه كأهل منهم، ومن ثم ينصرونه
حيين بالترحاب، ولكم في المهاجرين من مدن وقرى الجنوب اللبناني أسوة، يتلقاهم اللبنانيون، مسلمين ومسي

نزلوا بينهم أهالً وسهالً، وسيعودون جميعاً منتصرين إذا صنعتم النصر الذي بأيديكم صنعه، ثم لن يدخلوا 
 . معكم في مواكب الذل إن اخترتم طريق الهزيمة

واستلهموا تاريخكم الذي من امجاده ال تزالون تأكلون، ذلك التاريخ الذي كتبه أبناء الشرق األوسط الكبير 
 . مجتمعين، أنبياء وقادة ومفكرين وفالسفة وعلماء وفنانين

هذا الشرق األوسط الكبير . أنتم أبناء الشرق األوسط الكبير شئتم أم أبيتم، تاريخاً وجهاداً، حضارة ورساالت
الذي تنبهت إدارة بوش الى عظمته وطاقاته وإمكاناته، فسارعت كونداليزا رايس الى استبداله بمشروع شرق 

 . سط جديد يكفي لتلبية حاجات إسرائيل ويبعد أحالم العظمة عن أفكار الطامحيناو
نعم، إننا ندعوكم إلى شرق أوسط كبير يضم العرب الذين حملوا الرسالة، واإليرانيين الذين أغنوها، واألتراك 

 . الذين نصروها، واألكراد الذين ساهموا بصنع تاريخنا المجيد
 . ندمنا على خيانة األتراك التي قادنا إليها سراب الحرية، التي لم تأت أبداًفلنعلن من مكة المكرمة، 

 . ولنعلن من مكة المكرمة، ندمنا على انجرارنا إلى حرب اآلخرين مع ايران، فكنا لها جميعاً وقوداً خاسرين
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يادتها، فجعلهم قادتهم ولنعلن من مكة المكرمة، ندمنا على التضحية بفلذات أكبادنا بإرسالهم إلى حرب ال نملك ق
 . من بعد انتصارهم إرهابيين

 إنها الفرصة التي لن تتكرر والتي يجب أال تضيع، 
إنها فرصة التوحد في مقابل مشاريع التفتيت، وفرصة النصر بدل السير على طريق الهزائم المتكررة، 

ذين حذركم الرئيس السنيورة من وفرصة حقن دمائكم على أيدي أعداء تعرفون أنهم أعداء اهللا وأعداؤكم، وال
 . أن تكونوا جميعاً ضحاياهم القادمين كما ذبحت الثيران كلها عندما ذبح الثور األول بينما ظلوا صامتين
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  !!السنيورة..أم المفاجآت  .63
 نبيل عمرو 

ويخبو .. كن مظلميلمع رجال كانوا في ر.. يظهر ساسة ويختفي آخرون. وصراع األجندات.. في المعارك
اال ان اثنين من المراقبين، ال يتجادالن حول حقيقة صعود نجم .. بريق رجال ما غادرهم البريق يوماً

كرجل دولة من طراز رفيع، وابرز ما . السنيورة، وظهوره في واحدة من اصعب االزمات التي واجهها لبنان
كزي فيها، رغم افتقاره لعوامل القوة المتوفرة لدى فيه تلك القدرة الملفتة على اقتحام األزمة، واخذ دور مر

 .حزب اهللا وعوامل التفوق الكاسح المحتكرة من قبل الواليات المتحدة واسرائيل
دون ان يضطر للبكاء على بلد يراه . ولو كان السنيورة، هو صاحب القرار االوحد في لبنان الحرز كل شيء

 .ركاما وقد ساهم في بنائه حجرا فوق حجر
ي لبنان الراهن، حيث يعرف المتابعون، خريطة القوى الفعالة على ارضه ومن حوله، يبدو رئيس الوزراء وف

مجرد حارس على خالصة معادلة طائفية، او رجل يجلس على يمين رئيس الدولة حتى في اجتماع مجلس 
. او الموت.. و االستقالةالوزراء وحين يتطلع الى ما هو ابعد من ذلك، فليس امامه سوى المغادرة باالقالة ا

ذلك ان رئيس الوزراء السني، غالبا ما يعيش على معادلة تكون طائفته فيها العامل األضعف في تثبيت وضعه 
وتمنحه حق القطبية .. تعزز مكانته. او توفير مصادر القوة له، مما يحتم عليه البحث عن مصادر قوة اخرى

 .ره واثبات جدارتهوالتميز في اداء دو.. في النظام اللبناني
كان الحريري رحمه اهللا، هو السلف العمالق للسنيورة وكلنا يعرف مؤهالت ومصادر قوة الزعيم الراحل التي 

هو .. جعلت من تحجيمه او تذويب نفوذه في المفاعل اللبناني امرا يكاد يكون مستحيال، فكان االبعاد بالقتل
 .الوسيلة الوحيدة، للتخلص من الرجل

تل الحريري، الذي اتسم بالغباء الشديد، عند من قاموا بهذه المخاطرة الكبرى، لم يكن بمثابة اقتالع غير ان ق
ان  شوكة من جسد، او القاء جثة في نهر جارف، بل كان له ما بعده على نحو لو قدر من قاموا بهذه الفعلة 

 .لما فعلوها بالتأكيد.. تداعيات القتل ستكون مثلما كانت
النفجار الرهيب، ولبنان في حالة رعب من شيء كامن خلف الجدار، وجيران لبنان ذهبوا بأرجلهم فمنذ ذلك ا

الى موقع جديد، كان باالمكان تفاديه لو لم يقع االغتيال، وبدل ان تزاح صخرة من الطريق ظهر ارث ثقيل 
 .اكبر من الصخرة، واشد تأثيرا في األحداث والمواقع والقوى

وان يمارس عمله كرئيس للوزراء، وهو .. ان يحمل السنيورة الجزء األكبر من هذا االرثلقد شاءت األقدار، 
حتى االميركيون، الذين استفادوا من غياب الحريري بفتح . عار عن االمكانيات التي كانت متوفرة لسلفه الكبير

كعبء .. زمة العاصفةابواب جديدة لنفوذهم في لبنان وحوله تحت عنوان الكشف عن قتلته يظهرون في هذه األ
فهم بالضبط من ال يخفون دورهم في توفير الغطاء السياسي لحملة تدمير .. كبير على ارث الحريري وحامليه

 !!تستحق الدعم.. لبنان الذي يجلس على مقعد رئيس وزرائه شخصية ليبرالية
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وانما " اسة الجدوى التجاريةدر"غير ان السنيورة، الرجل الذي امتهن الحسابات، لم يتعامل مع موقعه بمنطق 
بمنطق رجل الدولة، فالى جانب الحسابات البديهية للقوة المتوفرة، ادخل على العملية ارقاما جديدة نقلته الى 

ان لم يظهر في وقت ما انه المفتاح .. قلب اللعبة الجارية، ووضعت بين يديه احد المفاتيح الرئيسة للتحكم
 .الرئيس

لتي ادخلها السنيورة على المعادلة كلها تتصل بالموهبة، والملكات الشخصية، وهنا ان االرقام الجديدة، ا
 .الذي احببناه واحترمناه بعمق وهدوء.. سأحاول رسم صورة الرجل

ان اول ما يشد للسنيورة، تلك القدرة الفائقة على جذب مشاهديه ومستمعيه، عبر تكامل الصوت والصورة 
الكريم في وقته، ويذرف الدموع دون شبهة التمثيل كغيره من الزعماء الممثلين، فهو يستخدم القرآن .. واألداء

دون ان يظهر واضع .. ويطرح المبادرة بنص محكم، ودهاء يرغم اعتى المناوئين على جعلها برنامجا له
 البرنامج كمجرد قلم كتب سطورا على ورقة، ويبدو لي ان الرجل من النوع الذي تصعب قراءته سلفا، مما

 .يجعل من ردود الفعل عليه امرا في صالحه على االرجح
اال ان . يعرف المختصون بقراءة ما بين السطور، من اين ينطلق الرجل، واين يصب.. وحين يتحدث

توفر له احتراما للمنطلق والمصب رغم ما ينطوي عليه المضمون من مجازفة تحسب غالبا بمقياس .. البراعة
 .الموت

 .لموقع رئيس الوزراء، حين قال بشجاعة لن نكون آخر من يعلم واول من يطالبلقد ثأر السنيورة 
ليقول لمن تعودوا على رئيس . حين طرح المبادرة.. ومع ذلك قفز عن مبتدأ القول، ومارس خبره بكفاءة عالية

يخيا، وانما ليست القوة بالضعف كما قيل عن لبنان تار.. وزراء لبنان كرقم ثانوي في معادلة القوة والتأثير
 .بالذكاء والدهاء وجرأة اقتحام األزمات واحتالل الدور فيها احتالال

في صراع دموي قاس فان .. قد احتل القلوب بكسره الخطوط الحمراء. فاذا كان الشيخ حسن نصر اهللا.. اخيراً
 ..فبارك اهللا للبنان به.. السنيورة احتل العقول، بأدائه المتصاعد جودة وابداعا
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