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*** 

    إنسانية ترفض هدنة إسرائيلو. .. يفشل في االتفاق حول لبناناألمنمجلس  .1
أجواء التفاؤل التي ظللت التحركات الدبلوماسية في نيويـورك         : نقالً عن الوكالت   11/8/2006السفير  نشرت  
اح االنـسحاب    اتفاق، ورفض لبنان اقتر    إلى، سرعان ما تبددت مساء مع اإلعالن عن عدم التوصل           أمسنهار  

 بشرط، ال يبدو ممكناً في ظل التطورات الميدانية، والمتعلق          إسرائيلالمتزامن الذي تعرضه فرنسا، مع تمسك       
واستبعدت واشنطن التصويت على قرار اليوم، بعـدما كانـت أشـارت            .  ما بعد الليطاني   إلىبإبعاد حزب اهللا    
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 إلـى توجه وزيرتي خارجية أميركـا وبريطانيـا         هذا االحتمال الذي عززه اإلعالن عن        إلىأطراف أساسية   
وأعلن سفير روسيا لدى األمم المتحدة فيتالي تشوركين أن المحادثات في األمم المتحدة حول صـيغة     . نيويورك

وأكد تـشوركين  . القرار قد فشلت وأن روسيا ستقدم مشروعها الخاص الذي يدعو إلى وقف إطالق نار إنساني            
وعقـد الوفـد    . لحبر األزرق أي بصيغته النهائية ليعرض على التصويت اليوم        عزمه على وضع هذا النص با     

العربي مساء لقاء مع المندوبين الفرنسي جان مارك دو ال سابليير واألميركي جون بولتون، سرعان ما انضم                 
. الً لكـن بحـذر    وبدا دو ال سابليير عقب اللقاء متكتماً، غير أنه قال إنه ال يزال متفائ             . إليه مسؤولون لبنانيون  

 اتفاق، في حين رفض وزير الخارجية اللبنانية بالوكالة طارق متري االقتراح            إلىوأعلن بولتون عدم التوصل     
وقال متري إن    . الجنوب إلىي أو الحديث عن أي قوة دولية تتوجه         سرائيلالفرنسي بانسحاب تدريجي للجيش اإل    

يد قوات اليونيفيل لكن ليس تحت البند السابع، وبانسحاب         لبنان يرفض الحديث عن قوة دولية ويطالب بزيادة عد        
ي بالتزامن مع انتشار الجيش، وبوقف فوري إلطالق النار، كما أنه يتمسك بضرورة اإلشـارة               سرائيلالجيش اإل 

وكان بولتون ودو ال سابليير التقيـا       .  تقدم حقيقي باتجاه تثبيت لبنانية مزارع شبعا المحتلة        إلىفي نص القرار    
وقت سابق مع كوفي أنان، ثم عقدا اجتماعاً منفرداً، قبل أن يشاركا في اجتماع آخر مع األعضاء الـدائمي                   في  

وقال بولتون عقب لقائه نظيره الفرنسي ال نزال في طور المشاورات ونأمل فـي              . العضوية في مجلس األمن   
وقت الحق من المحتمل تمامـاً أن  لكنه أكد في   .  اتفاق حتى نتمكن من التحرك في القريب العاجل        إلىالوصول  

قبل ذلـك   . هذا ما نتطلع إليه لكن يتعين أن نحل القضايا التي لم تحسم بعد            ).. اليوم(نتمكن من إجراء تصويت     
بساعات، كان وزير الخارجية الفرنسية بالزي قد أعلن أن فرنسا تتوقع أن يثمر العمل الدبلوماسي قريباً اتفاقـاً        

األمور تتحرك في نيويـورك  .  ساعة، الحظت أن التطورات إيجابية جدا24ً منذ  :وأوضح. على مشروع قرار  
 نتوقع اتفاقاً في نيويورك بين لحظة       :وأضاف. وآمل أن تتحرك بمزيد من السرعة وفي الساعات المقبلة        . اليوم

.  اتفاق إلىل   أن فرنسا ال تزال تريد أن تمضي قدماً بمشروعها المنفصل إذا لم يتم التوص              إلىوأخرى، مشيراً   
. فإن فرنسا ال تستبعد احتمال تقديم نـص باسـمها         ..  إذا تعين علينا قبول خالفات ال يمكننا التغلب عليها         :وقال
 لم ال يتم الطلب مـن       : أنه يجب تحديد الرد على مسألة مزارع شبعا، مضيفاً         إلىبالزي من ناحية ثانية      وأشار

 بالقرار، أن يقول إنه سيدرس جميع الحلـول، بمـا فيهـا وضـع               األمين العام لألمم المتحدة في رسالة مرفقة      
وذكر أخيراً بضرورة اعتماد المبادئ والعناصر على األمد الطويل التـي           . المزارع تحت وصاية األمم المتحدة    

مـن  . ناقش في نيويـورك   ت أن هذه هي النقاط التي       إلىتسمح بتعزيز وقف إطالق النار ليصبح دائماً، مشيراً         
ض الرئيس الفرنسي تدهور الوضع في الشرق األوسط في اتصالين هاتفيين مع رئيـسي الـوزراء                جهته، عر 

وشدد على أن وقف األعمال الحربية أمر ملح        . البريطاني والفنلندي الذي تتولى بالده رئاسة االتحاد األوروبي       
د يأخذ هواجس كـل      ضرورة تبني قرار في هذا الصد      إلىوينبغي تطبيقه على األرض في أسرع وقت، إضافة         

 نيويورك  إلىوفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن رايس تتحضر للسفر            . األطراف باالعتبار 
. وأضاف من المهم أن يتم األمر بـالطريق الـصحيحة         . للتصويت أو للعمل على التفاصيل في حال لزم األمر        

 ذكـر   إسرائيلفي  و.  مقر األمم المتحدة   إلىا ستتوجه   بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية أنه       
 أن ترد في نص مشروع القرار إبعـاد         إسرائيلمسؤول في رئاسة مجلس الوزراء أن بين الشروط التي تأمل           

يين المخطوفين ونشر قـوة     سرائيل ما بعد نهر الليطاني واإلفراج عن الجنديين اإل        إلىحزب اهللا من جنوب لبنان      
ات في لبنان الجنوبي وعلى طول الحدود اللبنانية السورية لمنع تهريب الـسالح لحـزب اهللا                دولية تتمتع بسلط  

 أن مسألة مزارع شبعا ينبغي أال ترد في مشروع القـرار الن             إلىوأشار  . ونزع سالح الحزب في وقت الحق     
رار تقضي نشر قوة    من جهته، قال مصدر مسؤول إن الصيغة الجديدة الق        . هذا الملف ال شأن له بالنزاع الحالي      

عسكرية أصغر من القوة العسكرية التي جرى الحديث حولها في مسودة القرار السابقة معظمها مـن الجـيش                  
 جانـب انتـشار     إلـى الفرنسي، وذلك تحت إشراف قوات اليونيفيل الموجودة حالياً في غضون أسبوع واحد،             

 غير معروفة، لكـن الـصيغة الجديـدة تمـنح           ي أنه ما زالت هناك تفاصيل     سرائيلوذكر التلفزيون اإل  . الجيش
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وذكر مصدر آخر أن مـشروع      .  مخرجاً من الحرب وأن هناك احتماالً لوقف القتال في نهاية األسبوع           إسرائيل
 حظـر   إلىالقرار المعدل في األمم المتحدة لن يطلب من قوات حفظ السالم نزع سالح حزب اهللا، لكنه سيدعو                  

 تعزيز قـوة حفـظ      إلى القرار سيدعو أيضا     أنوأضاف  . لحة من إيران وسوريا   يمنع على المقاومة استقدام أس    
 لدى األمم المتحدة إن القوة المتعددة الجنسيات سيتم         إسرائيلوقال سفير   ). اليونيفيل(السالم التابعة لألمم المتحدة     

قتها على االنضمام لتلـك     تشكيلها في إطار قوة حفظ السالم الدولية لكن عدداً من البلدان األوروبية أعلنت مواف             
قـوات  ( ستكون مختلفة كلية عن ذوي الخوذات الزرقاء         :يسرائيلوأضاف للقناة األولى في التلفزيون اإل     . القوة

وأعرب وزير الخارجية القطرية عن أمله في توصل مجلس األمن لمـشروع       . التي نعرفها اليوم  ) األمم المتحدة 
 فرنـسا   أنل أن يكون يوم الجمعة موعـداً للتـصويت، مـضيفاً            وقال نسعى من أج   . قرار جديد بحلول اليوم   

واعتبر مسؤول الوفد   . والواليات المتحدة تشاطرانه تفاؤله ألنهم يريدون أيضا قضاء عطلة نهاية أسبوع سعيدة           
وطالب في مقابلة مع هيئة اإلذاعة      .  أي نتيجة  إلى نيويورك أن توسيع العمليات العسكرية لن يؤدي         إلىالعربي  

ريطانية بي بي سي الذين يقللون من شأن قرار الحكومة اللبنانية بنشر الجيش، المبادرة للدعم وليس االكتفاء                 الب
 األمين العام اتصل برئيس الحكومة فؤاد       إنالى ذلك، قال المتحدث باسم أنان، ستيفان دوجاريك،         . بانتقاد القرار 

  . ي اولمرت ورايسسرائيلالسنيورة ورئيس الوزراء اإل
تحـدثت صـحيفة     : الوكـاالت   وعن واشنطن هشام ملحم  نقالً عن مراسلها في      11/8/2006النهار  ضافت  وأ

 عن وجود اجتهادات ومواقف متباينة بين مسؤولين فـي          األولىالنيويورك تايمس في مقال نشرته في صفحتها        
ي، بدأت فور شن    ئيلسرا القومي في شأن الهجوم اإل     األمن ومجلس   األبيضوزارة الخارجية وآخرين في البيت      

 البيت االبيض وتحديدا مواقـف      إلى خالل القمة الصناعية في روسيا أقرب        األول كان االتجاه    إذهذا الهجوم،   
 إلى مواقف المسؤولين في وزارة الخارجية الذين يميلون تقليديا          إلىنائب الرئيس ديك تشيني المتشددة، مما هو        

 ال  األخيـرة  األربعة األسابيع خالل   األحياندت نفسها في بعض      رايس وج  إنوقال   .التركيز على المفاوضات  
وأوضحت  .األميركية اإلدارة فحسب، بل بين تيارات متناقضة داخل        إسرائيلتقوم بمحاولة التوسط بين لبنان و     

ي ورفضها وقف نار فوريا زادا الصعوبات التي تواجهها وزيـرة           سرائيل دعم واشنطن للهجوم اإل    أنالصحيفة  
وذكرت انه خالل جولة رايس في المنطقة       .  بما فيها بعض الدول الحليفة     األخرىة في العمل مع الدول      الخارجي

 القـومي لـشؤون     األمناليوت أبرامس نائب مستشار     : اصطحبت مسؤولين لهما رؤيتان مختلفتان للنزاع هما      
 دعـم   إلـى تـشيني ويـدعو      تيار المحافظين الجدد والذي تربطه عالقة قوية ب        إلى الذي ينتمي    األوسطالشرق  
 تـضطلع   أن ديفيد ولش الذي يمثل التوجه التقليدي للـوزارة، أي           األوسط، ومساعدها لشؤون الشرق     إسرائيل

 ابرامس وهـو    إلىووجدت رايس نفسها خالل احد االجتماعات تستمع        . الواليات المتحدة بدورها وسيطا نزيها    
حين ( رايس عينت ابرامس في منصبه       أن وأضافت. ربي، وولش يبرر لها الموقف الع     إسرائيليبرر لها موقف    

. إسـرائيل  وأنـصار  للمحافظين الجدد    إرضاء)  لبوش األولى القومي في الوالية     األمنكانت مستشارة لشؤون    
 بعض المسؤولين في وزارة الخارجية تحفظوا عن تركيز واشنطن علـى دعـم الموقـف                إنوقالت الصحيفة   

 رايـس   أنوأفادت  .  تضطلع بدور في التأثير على مواقف حزب اهللا        أن يمكن   ي ومقاطعة سوريا التي   سرائيلاإل
 في دمشق ستيفن سيش االجتماع مع وزير الخارجية الـسوري وليـد             باألعمال من القائم    أسبوعينطلبت قبل   

ـ    .  يكونوا معتدلين  أنيمكن  ) السوريين (أن المعلم لم يعط أي دليل على        أن إالالمعلم،   اع ولم يعقب ذلك االجتم
 مطلعين على مشاورات رايس،     أميركيينوتحدث المقال المبني على معلومات من مسؤولين         .أي اجتماع الحق  

 تعليـق الغـارات     إسرائيل نفاد صبر خالل اجتماعها باولمرت عقب مجزرة قانا حين طلبت من             إظهارهاعن  
الغارات وطلبت منهم النـزوح مـن        حذرت المدنيين اللبنانيين من      إسرائيل إنالجوية، وبعدما قال لها اولمرت      

 كاترينا، واعتقدنا   إعصارأنظر، لقد مررنا في مثل هذه التجربة خالل         : وردت رايس وهي تهز رأسها    . منازلهم
 أن إلـى ولفت   . النزوح لم يستطيعوا ذلك    أرادوا الكثيرين الذين    أن أدركنا كنا نفعل الشيء الصحيح، لكننا       أننا

 لوقـف   إسرائيل ضغطت كثيرا على     أنها المحافظين المتشددين الذين رأوا      رايس تعرضت النتقادات من بعض    
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وذكر باالنتقادات القاسية التي تعرضت لها في العالم العربي حين تحدثت عـن مخـاض               . هجماتها على لبنان  
  . جديد على خلفية العنف المستمر في العراق ولبنان وغزةأوسطوالدة شرق 

 شـدد األمـين العـام       : القاهرة ومننيويورك راغدة درغام   ن مراسلتها في  نقالً ع  11/8/2006الحياة  وذكرت  
للجامعة العربية عمرو موسى على تمسك الوفد العربي إلى مجلس األمن بخطة النقاط الـسبع التـي طرحهـا                   

غة  النقطة الثامنة المتعلقة بقرار نشر الجيش اللبناني في الجنوب، مشيراً إلى خلل في الصي              إلى إضافةالسنيورة  
وفي حين ألمح إلى ضعف مردود تحركـات الوفـد          . الحالية لمشروع القرار األميركي الفرنسي في شأن لبنان       

العربي في المجلس، أكد في حديث إلى الحياة أن هناك فرصة لتفاهم عربي مع باريس وواشنطن للوصول إلى                  
 . صيغة مقبولة للقرار

 القرار الفرنسي األميركي في شأن لبنـان المطـروح          انتقد الرئيس المصري حسني مبارك مشروع     من جهته،   
واعتبر أن خطة النقاط السبع التي تبنتهـا الحكومـة          . حالياً أمام مجلس األمن، بسبب تجاهله المطالب اللبنانية       

ت وشدد على رفضه قطع العالقا    . اللبنانية، تمثل إطاراً واقعياً وقابالً للتنفيذ إلنهاء األزمة والتعامل مع مسبباتها          
ورفض مبارك مطالبات قوى     . احتجاجاً على عدوانها، متسائالً عن جدوى خطوة كهذه        إسرائيلالديبلوماسية مع   

ي لدى القاهرة واستدعاء السفير المصري لدى تل أبيـب، وإلغـاء            سرائيلالمعارضة المصرية بطرد السفير اإل    
 . معاهدة السالم الموقعة بين البلدين

مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة قال للـصحفيين عقـب ختـام            أن   1/8/2006وكالة نوفوستي   وأفادت  
االجتماع التشاوري ألعضاء مجلس األمن الدولي الدائمين الخمسة مساء الخميس إن روسيا قـدمت مـشروع                

وقـرر الوفـد    .  ساعة إلى مجلـس األمـن      72قرار بشأن لبنان يدعو لوقف فوري وكامل إلطالق النار لمدة           
 ساعة بسبب عدم تكوين إجماع حول مـشروع         72ديم مشروع قرار جديد يدعو لهدنة إنسانية مدتها         الروسي تق 

: وقال المندوب الروسـي   . فرنسي أمريكي لقرار بشأن وقف تدريجي للقتال ومبادئ تسوية سياسية ثابتة للنزاع           
  ". قريبا) يالفرنسي األمريك(خلصنا لألسف في هذه المرحلة إلى أنه لن يتم قبول هذا المشروع 

 مساء الخميس عـن     وا عجز األمن الرئيسيون في مجلس     األعضاءإلى أن    11/8/2006 48عرب  وأشار موقع   
، الـذي   األمـر  وحزب اهللا بسبب اعتراضات من لبنان        إسرائيل القتال بين    إنهاء إلى مشروع قرار يهدف     إتمام

 جـون   األمريكـي وأقر الـسفير    . رائيلإس ساعة ، وهو ما رفضته       72 مدتها   إنسانيةجعل روسيا تقترح هدنة     
 تصويت علـى    إجراء اتفاق بشان مشروع القرار، لكنه قال انه مازال يأمل           إلى لم يتم بعد التوصل      بأنهبولتون  

 15 المكـون مـن      األمـن ولكن لم يتم بعد رسميا تقديم مشروع قرار في مجلس           . مشروع قرار اليوم الجمعة   
 إن المتحـدة    األمموقال سفير روسيا لدى      . تصويت حتى يوم السبت    إجراءعضوا وال يتوقع بعض المبعوثين      

اعتراضات من لبنان تحول دون االتفاق على مشروع قرار بعد موجة من االجتماعات والمحادثات الهاتفية مع                
 سـاعة لتـسهيل وصـول المـؤن         72 مـدتها    إنسانية هدنة   إلىووزع تشوركين مشرع قرار يدعو      .العواصم

 إننـا .  ال اعتقد انه من المفيد صرف االهتمام       :وانتقد بولتون اقتراح تشوركين وقال     .لمحتاجين ا إلى واإلمدادات
 الحرب تحتدم فـي     : تشوركين قال  أنغير  .  حل دائم من خالل المنهج الذي نسلكه نحن والفرنسيون         إلىنسعى  

. واإلمـدادات ول المؤن    هدنة قصيرة مطلوبة لتيسير وص     إنوقال  .  ينذر بكارثة  أصبح اإلنسانيلبنان والوضع   
وقال جيلرمان انه قابـل     .إنسانية المتحدة دان جيلرمان رفض اقتراح روسيا هدنة         األمم لدى   إسرائيللكن سفير   

 تجميـع   بإعـادة  غرضا واحدا وهو السماح لحزب اهللا        إال هدنة من هذا النوع لن تحقق        أنتشوركين إليضاح   
 من جنوب لبنان ووصول قوات      إسرائيل جدول زمني النسحاب     وتتمثل العقبة الرئيسية في االتفاق على      صفوفه

وقال تشوركين   . اتفاق في هذا الشأن، بحسب رويترز      إلى الواليات المتحدة وفرنسا توصال      أنأجنبية، لكن يبدو    
 األمـم  المتحدة بمقتضى الفصل السابع من ميثاق        لألمم بيروت اعترضت على قوة حفظ سالم معززة تابعة          إن

  .  يعطي الفصل السابع الجنود قدرات هجومية ودفاعية اكبرو. المتحدة
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ي رفيع المـستوى    إسرائيل مصدر سياسي     أن تل أبيب من   10/8/2006وفا  -وكالة األنباء الفلسطينية  وذكرت  
 طرف خيط سياسي، أدى إلى وقف العمليات العـسكرية البريـة،            سرائيلكشف بأن اإلدارة األمريكية قدمت إل     

وقالت صحيفة معاريف، إن أولمرت، كان ينتظر، على أحر من الجمر،            .ت يرغب بتنفيذها  التي لم يكن أولمر   
هاتفاً من رايس، تبلغه فيه بوجود بادرة سياسية من شأنها أن توقف استمرار سقوط صواريخ الكاتيوشا علـى                  

ا بيرتس، وكـان    وأشارت الصحيفة، إلى أنه لو كان أولمرت يؤمن حقاً، بالخطة العسكرية التي قدمه             .إسرائيل
 لم تتلق أي    إسرائيلوأضافت، أن ما يؤكد ذلك، هو حقيقة أن          .فعالً يريد تنفيذها، لما أثناه عنها حتى بوش نفسه        

: ونقلت الصحيفة عن المصدر السياسي، قوله      .بادرة سياسية حقيقية، ومع ذلك قررت وقف تقدم القوات البرية         
غير مؤكد، وكانت اإلشارة األمريكية تدعو لتجميد العمليات        إن ما قدمته رايس، كان مجرد طرف خيط سياسي          

وأوضحت الصحيفة، أن عملية المصادقة على بدء العمليات البرية، ومـن ثـم              . ساعة فقط  24العسكرية لمدة   
، في حين يبدو المجلـس الـوزاري متـردداً،          إسرائيلتجميدها، أظهرت الفوضى في عملية اتخاذ القرار في         

 نوايا حسنة، ومن ثـم تجنيـد        سرائيل والرسائل اإلعالمية تحمل طابعاً تكتيكياً، إلظهار أن إل        واتجاهاته مبهمة، 
وكررت الصحيفة، بأنه لو كان لدى رئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية، وباقي            .شرعية دولية للعملية العسكرية   

س، هي الحل، لكانوا أصـروا      وزراء المجلس الوزاري، قناعة بأن العملية العسكرية البرية، حسب اقتراح بيرت          
وأشارت إلى أن أولمرت يفكر كثيراً في الخسائر، فهو من أبرز الشخصيات التـي سـتتلقى                . عليها بدون تردد  

سهام االنتقادات بعد انتهاء الحرب، وسيكلفه ذلك فترة واليته كرئيس وزراء، تلك الفترة التي ال يتوقع الخبراء                 
  .وصولها لنهايتها بسالم

المندوب األميركي جون بولتون انتقد التحرك الروسي رغـم إقـراره           أن   11/8/2006لجزيرة نت   اوجاء في   
وأوضـح أن   . باستمرار الخالفات، وقال إن المشروع يبعد االهتمام عن القضايا األساسية التي يجري بحثهـا             

ن أمله فـي إجـراء      المحادثات ستتواصل لتجاوز النقاط العالقة بهدف التوصل إلى حل دائم للنزاع، وأعرب ع            
  .تصويت اليوم على مشروع القرار الفرنسي األميركي

  
  !   لتتراجع عن توسيع العدوانبالمفاوضات تتذرع إسرائيل .2

، أمس، بالمفاوضات الجارية في مجلس األمن       إسرائيلتذرعت  : نقالً عن الوكالت   11/8/2006السفير  نشرت  
راجع عن القرار الذي اتخذته مترددة أمس األول بتوسـيع          الدولي الستصدار قرار ينهي الحرب على لبنان، لتت       

 :ي مئير شطريت إن   سرائيلوقال الوزير اإل  . هجومها البري، ملوحة في الوقت ذاته بما أسمته الحسم العسكري         
ية الواسعة في لبنان التـي صـادقت        سرائيلأولمرت قام بخطوة صحيحة عندما قرر تعليق العملية العسكرية اإل         

وأوضح شطريت أن أولمرت كان     . األولية المصغرة للشؤون األمنية والسياسية أمس       سرائيلة اإل عليها الحكوم 
 ساعة وذلك بعد    48ي لمدة   سرائيل المصغرة، تعليق توسيع الهجوم اإل     األمنيةقد قرر، في أعقاب قرار الحكومة       

 المقرب من اولمرت، عن     ونقل النائب اوتنيل شنيللر،   .  لوقف إطالق النار   األمنطرح صيغة جديدة في مجلس      
 لم يـتم    إذا ينهي الحرب، مضيفاً انه      أن قوله إنه يتم إعداد مشروع قرار جديد، ذا مغزى ايجابي يمكن             األخير

 :ي بيرتس، من جهتـه    سرائيلوقال وزير الدفاع اإل   . قبول مشروع القرار، فهناك قرار الحكومة بتوسيع العدوان       
 الضوء األخضر للقوات العسكرية للتوغل في       إعطاءرات الدبلوماسية قبل    يين سيستنفدون كل المسا   سرائيلإن اإل 

وإذا لم يكن   .  األمر األسهل هو إعطاء أمر آلالف الجنود بالخروج إلى ميدان القتال           :األراضي اللبنانية، مضيفاً  
 من دائـرة تهديـد صـواريخ        إسرائيلهناك حسم سياسي سيكون هناك حسم عسكري واضح وسنخرج سكان           

بالنـسبة  ( هي جعل جنوب لبنان منطقة منزوعة الـسالح          إسرائيل الشروط التي وضعتها     أنوتابع  . تيوشاالكا
وانتشار قوات دولية مع الجيش اللبناني والتزام حقيقي بتفكيك سالح حزب اهللا والتوصل إلى طريق               ) لحزب اهللا 

ية مـن التهديـد     سـرائيل  الداخليـة اإل   يتم من خاللها إعادة الجنديين المخطوفين إلى عائلتيهما وإخراج الجبهة         
المتواجدة فيه، معتبرا أنه في حال تم تحقيق ذلك بوسائل سياسية سنرى بذلك أن الحملة العسكرية أنتجت الحيز                  
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وكان . ولدينا كل القوة  ) العسكرية(السياسي وأنتجت وضعاً جديداً في الشمال، وإال فسوف نستخدم كل األدوات            
 للصحافيين أجراها برفقة رئيس األركان حلوتس وقائد المنطقة الشمالية عـودي آدم              جولة أثناءبيرتس يتحدث   

الذي لم يتبادل الحديث مع حلوتس بعد قرار األخير تعيين ممثل له في المنطقة الشمالية هو موشيه كابلينسكي،                  
طلعـات الفـرس     هي ت  أخرى المشكلة مرة    إنمن جهته، قال شمعون بيريز      .  غير رسمية آلدم   إقالةما اعتبر   

 يبقـى   أننريد  . اإليرانية لذلك هناك كثيرون حتى بين العرب يعارضون حزب اهللا والتطلعات            :الدينية، مضيفاً 
 يتحرك العالم بما في ذلك فرنسا لوقف        أن ال بد    :وتابع. إيرانية دينية   إمبراطورية عربياً وليس    األوسطالشرق  

  . هذه الممارسات الخطيرة
المعلق السياسي للقناة العاشرة في     أن  الناصرة أسعد تلحمي    نقالً عن مراسلها في      11/8/2006الحياة  وذكرت  

التلفزيون قال إن اولمرت ما زال يفضل حالً سياسياً على توسيع العملية البرية لخشيته من خسائر بشرية فادحة               
 أن أولمـرت    وأضاف . جندي على األقل في العملية الواسعة      300 توقع قادته مقتل     أنفي صفوف الجيش بعد     

 قوات فرنسية   إرسال مجلس األمن تتضمن     إلى قبول صيغة معدلة لمشروع القرار الفرنسي األميركي         إلىيميل  
 النـار لمنـع أي خـرق        إطالق جنوب لبنان تعمل وفق البند السابع من ميثاق األمم المتحدة الذي يخولها              إلى

وقـال   . من مـزارع شـبعا     إسرائيلببند يقضي بانسحاب    وزاد أن أولمرت قد يبتلع الضفدع المتمثل        . لالتفاق
 في حال رفض مشروع القرار الجديـد فـي          بأنه أمس اولمرت ابلغه مساء     إنالنائب عاتنئيل شنلر من كديما      

وقال المعلق عمانوئيل روزيـن      . ستطلق العملية البرية الواسعة    أي ستخلع القفازات،    إسرائيل فان   األمنمجلس  
عد بدء العملية البرية ليس مناورة، إنما قرار يراد منه حقاً استنفاد المسار السياسي، وهو               إن تعليق أولمرت مو   

ورأى المعلق السياسي لـصحيفة   .ما تطالب به أيضاً القائمة بأعماله وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ونائبه بيريز         
لَم للنزول عن الشجرة يتـيح      يديعوت أحرونوت شيمون شيفر أن تخبط أولمرت حقيقي، وأنه يبحث فعالً عن س            

له بدء عملية سياسية في لبنان تنتهي بتجريد حزب اهللا من سالحه وانتشار الجيش اللبناني مع قوات دولية على                   
وزاد ان اولمرت وليفني وغيرهما من الوزراء مقتنعـون بـأن توسـيع العمليـة               . سرائيلالحدود الشمالية إل  

  .لتي تحققت حتى اآلنالعسكرية لن يحقق نتائج أفضل من تلك ا
ية نقالً عـن    إسرائيل قالت مصادر إعالمية     :تل أبيب من   10/8/2006وفا  -وكالة األنباء الفلسطينية  وأضافت  

ي، إن عملية تجميد توسيع نطاق العمليات البرية في جنوب لبنـان،            سرائيلمسؤول عسكري بارز في الجيش اإل     
ت صحيفة معاريف نقـالً عـن المـصدر، أن النخبـة            وأضاف .قد تمس بشكل خطير بالقوات الموجودة هناك      

العسكرية انتقدت قرار تجميد العمليات البرية في لبنان، الذي اتخذ بعد ساعات من المصادقة عليها في المجلس                 
وأشارت إلى أن إدخال قوات كبيرة من الجيش إلى المنطقـة، ومـن ثـم تجميـد                  .الوزاري السياسي األمني  
وأضافت الصحيفة، أنه في أعقاب مـصادقة المجلـس الـوزاري            .دي إلى المس بها   العمليات، من شأنه أن يؤ    

ي بتوسيع نطاق العمليات البرية جنوب لبنان، بدأت القوات بالتحرك باتجاه بلدة مرج عيـون، وأنهـا                 سرائيلاإل
 إنه في   وقالت، .واجهت في طريقها خاليا عديدة من حزب اهللا، مما أدى إلى نشوب معارك عنيفة بين الطرفين               

حوالي الساعة الثامنة من مساء أمس، وفي أعقاب ضغوطات أمريكية، أمر بيرتس، بتجميد العمليات العسكرية               
ونوهت الصحيفة، إلى أنه في حوالي الـساعة         .البرية، وإبقاء القوات في مكانها، انتظاراً لصدور أوامر جديدة        

تس، إعطاء فرصة لتسوية سياسية إضافية، بما       العاشرة من مساء أمس، وبعد مشاورات مع أولمرت، قرر بير         
  .يسرائيليتفق مع المطالب األمريكية، التي أبدت تحفظها من قرار المجلس الوزاري اإل

  
   تنشر الرعب قصفاً ومنشوراتإسرائيلدبابات ميركافا تتساقط في الجنوب اللبناني و .3

فـة بـين مقـاتلي حـزب اهللا والجـيش           شهدت مناطق الجنوب اللبناني مواجهات عني     :  أسعد تلحمي  ،الناصرة
 تعليق الهجوم البري الواسع بالتزامن مع تقدم الجهود الديبلوماسـية فـي             إسرائيل إعالني على رغم    سرائيلاإل

ية مجدداً بيروت مستهدفة المنارة القديمة فيها التي كانت تحولت مبنى           سرائيل وطاولت القذائف اإل   .األمنمجلس  
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ية في نزوح كثيف جديد، تحـضيراً لتوسـيع ضـرباتها           سرائيلتسببت القوات اإل  و،  أثرياً قبالة شاطئ العاصمة   
 برج  أحياءالجوية، من مناطق جديدة في ضاحية بيروت الجنوبية، حين رمت طائراتها منشورات دعت سكان               

وكان الوضع الميداني شهد معارك طاحنة فـي البلـدات والقـوى            .  إخالئها إلىالبراجنة، حي السلم والشياح     
 ساحة مرجعيون مـن مـستعمرة المطلـة بعـدما           إلىية  سرائيلووصلت الدبابات اإل  . المحيطة ببلدة مرجعيون  

ودخـل سـالح    . يتين في سهل الخيام   إسرائيلاجتازت قرى، فدارت اشتباكات عنيفة، ودمرت المقاومة دبابتين         
رت المواجهات فـي قلـب بلـدة        ي بلدة القليعة وطلب من السكان مالزمة منازلهم، فيما استم         سرائيلالمشاة اإل 

 الـتالل علـى     إحـدى  دبابات عند    3ي، بينما دمرت    سرائيلمرجعيون حيث أعطب حزب اهللا آليات للجيش اإل       
 عسكريا  450ية ثكنة الجيش اللبناني في مرجعيون وحاصرت حوالي         إسرائيل دخلت قوة    أمسومساء  . مداخلها
ياً معظمهم قُتل، في سـهل      إسرائيل جندياً   18 من   أكثر ابةإص استطاعت   أنهاوأفادت معلومات المقاومة     .بداخلها
ي عند أطراف بلدة القنطرة فيما ذكـرت معلومـات   سرائيل قتلى للجيش اإل 4كما أعلنت المقاومة سقوط     . الخيام

ي الذي التحم   سرائيلوفيما تراوح التقدم اإل    .يين استطاعوا دخول ثكنة مرجعيون العسكرية     سرائيل اإل أنصحافية  
ي المتنقل بـين    سرائيل كيلومترات في بعض المناطق، استمر القصف اإل       10 و   6ياته رجال المقاومة بين     مع آل 

 4وسـجل سـقوط     .  محيط مدينة بنت جبيل ومدينة النبطية      إلىكل المناطق الجنوبية، من محيط مدينة صور        
 غارات الطـرق    4ت  واستهدف. شهداء مدنيين في القصف على الجنوب وفي منطقة البقاع، وعشرات الجرحى          

المحيطة بمدينة بعلبك في البقاع، وعند مدخل المدينة حيث الحقت شاحنات محملة بالخـضار، فيمـا قـصفت                  
وألقى الطيران الحربي مناشير فوق مناطق الشمال اللبناني حـذرت           . بلدة رياق في البقاع األوسط     إلىالطريق  

وأطلق حزب اهللا صليات مـن       .ة بعد الثامنة ليالً   من تحرك الشاحنات من أي نوع كانت على الطريق الساحلي         
.  كريات شمونة، الـشومرة، نهاريـا وكفرجلعـاد        أهمها إسرائيلالصواريخ على عدد من المستوطنات شمال       

 امرأة وطفلها قتال في قرية دير األسد العربية في الجليـل األعلـى،              أن) رويترز(ية  سرائيلوأعلنت الشرطة اإل  
  .أمس إسرائيل صاروخ أطلقت على 100 زهاء إنالت الشرطة وأن شخصاً آخر جرح، وق

11/8/2006الحياة   
 

  التحضيرات إلرسال الجيش إلى الجنوب بدأت مع بدء الحرب  : لحود .4
 لبنان فوجئ بمشروع القرار األمريكي الفرنسي، ألنه لم يشتمل على           إنقال الرئيس اللبناني إميل لحود      : بيروت

 15بع التي يدعمها كل اللبنانيين، معرباً عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة إرسال               أي بند من خطة النقاط الس     
ألف جندي لبناني إلى الجنوب إلى تعديل هذا المشروع، بما يتماشى مع الخطة التي طرحها رئـيس الحكومـة                   

م قبول قرار إرسال    واعتبر أنه إذا لم يت    . فؤاد السنيورة، وحظيت بموافقة حزب اهللا وأمينه العام حسن نصراهللا         
ي على األراضي اللبنانية، فهذا يعني أن الواليات المتحدة ال تـزال            سرائيلالجيش إلى الجنوب، وبقي الجيش اإل     

وأفاد لحود بأن التحضيرات إلرسال الجيش إلـى        .  لالستمرار في تدمير لبنان    سرائيلتعطي الضوء األخضر إل   
 خسرت الحرب وفشلت في تحقيق أهدافها، ولم يعـد فـي            ئيلإسراإن  : وقال. الجنوب بدأت منذ بداية الحرب    

  . إمكانها التراجع ألسباب تتعلق بالسياسة الداخلية لها، ولذلك فإنها تستمر في عدوانها
11/8/2006الخليج اإلماراتية   

 
   حول وجود مقاتلين إيرانيين في المواجهات يكذّب ادعاءات الكيان اهللاحزب  .5

ي من أكاذيب وادعاءات عن وجود مقاتلين       سرائيليان نفيا قاطعا ما يروجه العدو اإل       نفى حزب اهللا في ب     :بيروت
ية في هذا المجـال     سرائيلوإذ تتناقض االدعاءات اإل   : وأضاف البيان .  في المواجهة مع قوات االحتالل     إيرانيين

حد ذاته يبرز كذب ما     فوثائق إيرانية كانت معها، فذلك ب     ) يبدو أنهم استجوبوها  (من الكالم عن أسرى، ثم جثث       
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: وتـابع البيـان   .اإلسالمية المتتالية في ميدان المواجهة مع مجاهدي المقاومة       اإلخفاقاتيروجونه تعويضا عن    
ي، حيث ال توجد عند قيادة العدو ما تبرر به          سرائيلكما وبأي حال، فإن هذه االدعاءات تبدو موجهة للداخل اإل         

ليل المتتابعة، وصور أسلحة الصيد التي تعرض، بدال من الـصواريخ           ي سوى األضا  سرائيلنكساتها للشارع اإل  
  . التي وعدوا شارعهم بالسيطرة عليها، كأحد أهدافهم الرئيسية لعدوانهم على لبنان

11/8/2006الخليج اإلماراتية   
 
   يقبل بسلطة مركزية في كامل لبنان أم ال  اهللا أن يجيب ما إذا كانحزبعلى : جنبالط .6

أكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط أنه ال يمكن جمع سـالح حـزب اهللا                :  قريشي أحمد،  بيروت
ورأى أن على الحزب أن يجيب صراحة ما        . إذا فعلنا ذلك بالقوة سنشعل حربا أخرى داخل لبنان        : بالقوة وقال 

وراً قـذراً، وال يعيـرون أي       واعتبر أن السوريين يلعبون د     .إذا كان يقبل بسلطة مركزية في كامل لبنان أم ال         
وهـم ال يهتمـون البتـة إذا احتـرق لبنـان أو قـصفه        .اهتمام بتاتاً الستقالل لبنان ولتطبيق اتفاق الطـائف   

ورأى أن الرئيس اإليراني محمود      . عبر لبنان وال يفعلون شيئاً في الجوالن       إسرائيلإنهم يقاتلون   . يونسرائيلاإل
 من الوجود   إسرائيل وقال إنه يريد محو      .ن الضغوط على برنامجه النووي    أحمدي نجاد يستخدم لبنان ليخفف م     

  . لكن لبنان هو من يمحى من الوجود في األثناء. وهو جالس في طهران
  11/8/2006المستقبل 

  
   فرض سيطرة الدولة إلى الجيش في الجنوب سيؤدي انتشار: الحريري .7

 إلى الجيش   إرسال دعم الحكومة اللبنانية في قرارها       إلىجميع  دعا رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري ال       
 يقلـب   أن قلب الطاولة ويجـب      باإلجماعوقال ان هذا القرار الذي اتخذته الحكومة         .الجنوب بدال من انتقادها   

الطاولة، الن انتشار الجيش في الجنوب كما ينص هذا القرار سيؤدي الى فرض سيطرة الدولة اللبنانية علـى                  
 أداء قوات اليونيفل ستساعد الجـيش اللبنـاني علـى           أن للمواطنين هناك، خصوصا     األمنلمنطقة ويوفر   هذه ا 
 ال دخل للبنان بهذه الحرب التي لها عالقة بالصراعات في المنطقة، وقد تـم اسـتخدام لبنـان                   : أضاف .مهامه

 لبنان  إنالقول    به اليوم هو   ، وما نحاول القيام   وإيران بما فيها مصلحة سورية      األطرافكساحة لمصالح جميع    
 الحكومة اللبنانية، ومنع الجميع مـن اللعـب         إلىمضى قدما من خالل اتخاذه القرار وعودة المبادرة من جديد           

 ال يستطيعون التدخل في     إنهم نقول للجميع    وأننا نريد حكومة مركزية قوية      أننا: وشدد . اللبنانية األراضيعلى  
 سورية ليست فقط ال تقوم بلعـب دور         إن :وقال .األمرهم بذلك بل سنحارب هذا      السياسة اللبنانية ولن نسمح ل    

   . تكونأن جهة تريد أي جانب إلى تختار أنايجابي في المنطقة واعتقد انه عليها 
11/8/2006البلد   

 
  الحص يشدد على الصمود السياسي والمدني   .8

خشى علـى اسـتمرار   يال جاء فيه انه ص بيان  سليم الح  .دصدر عن رئيس الحكومة اللبنانية األسبق        :بيروت
:  لكن الصمود العسكري ال يكتمل إال إذا ترافق مع صمود مـدني             للمقاومين في حزب اهللا،      الصمود العسكري 
. رى أن العمل الجاري على ضمان الـصمود المـدني كـاف أو واف بـالغرض               يال  انه  و. سياسي ومعيشي 

والصمود سياسيا يفترض إيجاد آفاق للحل يتطلع إليهـا         . يا وسياسيا فالمطلوب تطوير هذا العمل إغاثيا وإعالم     
: إطالق خطاب استراتيجي جديد من حزب اهللا يتمحور على أفكار محـددة           هو  المطلوب  وقال إن   . المواطنون

  .  أظلموالبادئمنها أن الحرب ليست لمجرد الحرب 
11/8/2006الخليج اإلماراتية   
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  حتاج عشرة مليارات دوالر لينطلق مجددا ياللبنانياالقتصاد : خبراء .9

 شكل ضربة قاصمة آلمـال اللبنـانيين بنهـوض          يسرائيلاإل القصف   أن الخبراء   ىير : نجيب خزاقة  ،بيروت
 ىوير . عشرة مليارات دوالر لينطلق مجددا     إلىاقتصاد بلدهم الذي كان ما يزال في طور النقاهة وبات بحاجة            

 اعمـار   إلعـادة  عشرة مليارات دوالر     إلىوبعد شهر من القصف بحاجة       لبنان   أناالقتصادي مروان اسكندر    
   .باإلفالسالمباني والبيوت والبني التحتية والمصانع المدمرة ولتقديم تسهيالت ائتمانية آلالف الشركات المهددة 

11/8/2006القدس العربي   
 

   الصحية حالتهتدهور والدويك تمديد اعتقال  .10
مددت محكمـة االحـتالل فـي     : من غزةالخليجووكاالت نقالً عن  11/8/2006الخليج اإلماراتيـة  ورد في  

معسكرعوفر القريب من رام اهللا اعتقال رئيس المجلس التشريعي الدويك الذي أكد محاميه جواد بـولس أنـه                  
كما مددت المحكمة اعتقال وزير العمل محمـد   .يتعرض للتعذيب، وأنه فقد الوعي مرتين خالل استجوابه أمس    

  .برغوثيال
 أحمد بحـر نائـب رئـيس المجلـس          .قول د : غزةمن   11/8/2006وفا  -وكالة األنباء الفلسطينية   وأضافت
 دويك، تدهورت بشكل كبير في الساعات األخيرة، نتيجة جوالت التحقيـق            .لـ د إن الحالة الصحية     التشريعي،

عي، يحتاج إلى إجراء عملية قـسطرة       وذكر أن رئيس المجلس التشري     .والظروف القاسية التي يتم اعتقاله فيها     
في القلب بشكل سريع، بعد التدهور الذي ألم بحالته نتيجة اإلهمال والظروف القاسية التي يعتقل بها، محمـالً                  

ية تتعمد التنكيل   سرائيلورأى أن الحكومة اإل    .لدويكلية المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية       سرائيلالحكومة اإل 
يعي كونه يمثل رمزاً وطنياً فلسطينياً في محاولة منها للمـساس بالمؤسـسات الـسيادية               برئيس المجلس التشر  

وطالب الدكتور بحر المؤسسات الدولية والحقوقية والبرلمانات العربية والدولية، بالتدخل الـسريع،             .الفلسطينية
  .إلطالق سراح رئيس المجلس التشريعي، وضمان توفير الرعاية الصحية الالزمة له

  
  سؤوالن فلسطينيان يبحثان ترتيبات زيارة هنية لقطرم .11

جري ترتيبات لزيارة   أ  فلسطينياً ن وفداً أمس  أكدت مصادر فلسطينية    أ:  من وليد عوض   ، القدس العربي  ،رام اهللا 
علن مكتب رئيس مجلس الوزراء الفلـسطيني       أو. رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية المرتقبة لدولة قطر       

جريـا  أ وأحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الـوزراء         ،دهون رئيس ديوان رئيس الوزراء     الم .دن  أمس  أ
األمير القطري حمد بن جاسم آل خليفـة        ب ، والتقيا مباحثات مع المسؤولين القطريين بشأن تلك الزيارة المرتقبة       

ة في دعم بعض الجوانـب   أبرز ما نوقش في اللقاء الزيارة المرتقبة لهنية، واستعدادات قطر للمساهم    حيث كان 
  . الحياتية للفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها

  11/8/2006القدس العربي 
  
  لبنان يخوض معركة ديبلوماسية أكثر شراسة : زكي .12

بحث وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ مع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي فـي            
 ستوقع بين الجانبين الفلسطيني واللبناني والصيغة التي تحدد طريقة عمل مكتب المنظمـة لجهـة                االتفاقية التي 

كثـر شراسـة    أن المعركة الديبلوماسية السياسية التي يخوضها لبنـان         أورأى زكي   . الحصانات واالمتيازات 
داء أ و  وتنسيقاً سليمة وتكامالً ن هناك سياسة صائبة     أحداث   وتتعلق بالعالقة مع العالم أجمع، وأثبتت األ       واشتباكاً
حراج كل الجهـات    على اشكاله إل  ألى  إداء دفع بوزارة الخارجية وبالعمل الديبلوماسي       ن هذا األ  أ ، معتبراً لبنانياً

ن يقدمـه الفلـسطينيون     أدرسنا مع الوزير صلوخ ما يمكن       : وقال .التي تتعاطى مع موضوع الشرق االوسط     
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 فـي   اًيضأو بالتنسيق المشترك في مؤتمر وزراء الخارجية العرب المقبل و         أسواء بتوظيف العالقات السياسية     
 .ننا في معركة واحدة   أشكال الدعم والعون واآلليات التي تثبت       أيضا  أودرسنا  . حال عقد القمة العربية الطارئة    

خالل   قال ؛ي اعتداء أ للمخيمات الفلسطينية في لبنان وهل هي مستعدة لمواجهة          إسرائيلذا يتوقع ضرب    إوعما  
 ، وكأنهم يواجهون القـدر    وتكاتفاً ،رادة لبنانية وفلسطينية عالية   إن هناك   أمشاهداتي حين تفقدت المواقع، وجدت      

  . و تقاليد عسكريةأي قيم ألى إ اآلن ليست منتمية إسرائيلن  ألستبعد شيئاًأ ال وتالياً
  11/8/2006المستقبل 

  
  ياباني لتنقية مدينة غزة  بدعم  UNDP السلطة توقع اتفاقية مع الـ .13

ـ        :غزة ، على اتفاقية لتنقية مدينة غزة مـن        UNDP  وقعت السلطة الوطنية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ال
ويتضمن هـذا   . النفايات والشوائب، بدعم من حكومة اليابان، بقيمة أربعة ماليين وثمانمائة وستين ألف دوالر            

ين عن العمل وشراء معدات ومستلزمات أخرى لكل من بلدية غـزة            المشروع خلق فرص عمل للعمال العاطل     
ويأتي المشروع في إطـار  . وبلدية رفح ومجلسي النفايات الصلبة في المحافظات الشمالية والوسطى في القطاع  

مشاريع إغاثة للحد من أزمة النفايات الصلبة في شوارع مدن قطاع غزة، والتي تنبئ بكارثة صـحية نتيجـة                   
  .لمستمرة للمعابر واألزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينيةاإلغالق ا

  10/8/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
 
  وزير فلسطيني يتمني وجود حزب اهللا في كل البلدان العربية .14

كل تمني الدكتور عطا اهللا أبو السبح وزير الثقافة الفلسطيني أن يكون في              : أشرف الهور  ، القدس العربي  ،غزة
 وأن يتم تدريب الشباب العربي كمـا يـدرب حـزب اهللا             ،عاصمة عربية حزب عربي مثل حزب اهللا اللبناني       

وأبدي أبو السبح خالل مؤتمر عقد بمدينة غزة تأييده المطلق للمقاومة الفلسطينية، مجدداً إيمانه بقدرة                .مقاوميه
وأشار أبو الـسبح    . اضي الفلسطينية واللبنانية   االنتصار وتحقيق الحرية ودحر االحتالل عن األر       ىالمقاومة عل 

 يمكن هزيمتها لـذلك     إسرائيل بيوم حيث أن      وجدت لتبقي يثبت كذبها يوماً     إسرائيل أن األكذوبة القائلة بأن      ىإل
ينبغي علي األنظمة العربية أن تدرك ذلك، وناشد أبو السبح الدول العربية أن تميط اللثـام عـن مـا وصـفه                      

  . وأسلحتها، كي ال تترك المعادن المصنعة منها اآلالت الحربية للصدأبجيوشها الجرارة 
  11/8/2006القدس العربي  

  
  ية تفرج عن الوزير الفلسطيني البرغوثي بكفالة ماليةإسرائيلمحكمة  .15

ن قاضي محكمة معتقل المـسكوبية      أنصار السجين،   أفاد فراس الصباح محامي     أ :كامل إبراهيم ،  القدس المحتلة 
 .لف شـيكل  أ 80فراج عن وزير العمل محمد البرغوثي وذلك بكفالة قدرها          مرا باإل أصدر  أس الغربية   في القد 
واخر شهر  أ في   النواب والوزراء ن البرغوثي اعتقل في ليلة الحملة العسكرية الواسعة التي طالت           ألى  إويشار  

  .حزيران الماضي
  11/8/2006الرأي األردنية 

  
  بين الفصائل  اقتراح حل السلطة يفجر الجدل  .16

تباينت ردود الفعل على دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية حيال إمكانية حـل    :ماهر إبراهيم ،  غزة
السلطة الوطنية في ضوء التحديات التي تعصف بها، فيما اعتبرت جهات فلسطينية أن حـل الـسلطة سـيمهد                   

واعتبر محمد الحوراني، القيادي في حركة       .رائيلإسلعودة الكفاح المسلح، كما اعتبروه ورقة ضغط قوية على          
ي سـرائيل التحرير الوطني الفلسطيني فتح، أن السلطة غير قادرة موضوعياً على أداء مهامها بفعل الهجـوم اإل               
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على كل ما له عالقة بالسلطة ومنعها من القيام بأدنى واجباتها داعياً الشعب الفلسطيني وقياداته إلى تدارس مـا     
ودعا الحوراني إلى إدراج الجميـع      . جود السلطة ينطوي على مكاسب أكثر مما ينطوي على خسائر         إذا كان و  

 استغلتها لفرض   إسرائيلتحت منظمة التحرير ونبذ كل االتفاقيات المرحلية ومغادرتها إلى األبد على اعتبار أن              
يل أبوليلة أن التهديد بحل     من جهته، اعتبر القيادي في حماس خل       .حقائق على األرض كجدار الفصل العنصري     

نه ال يوجد   أ وسيشكل ورقة ضغط كبيرة على االحتالل على اعتبار           دستورياً السلطة منطقي ألنه سيحدث فراغاً    
 تفكر بالعودة إلى ما قبـل اتفاقيـة         إسرائيلهذا التلويح سيجعل    : وأضاف. حينها طرف فلسطيني يتفاوض معه    

ن اتفاقية أوسلو جاءت ليتخلص االحتالل مـن مـسؤولياته          سبة لها أل  السالم وهو األمر الذي يشكل صعوبة بالن      
ال أحد يـستطيع مـلء   :  وهو اآلن غير معني بالعودة إلى ما قبل أوسلو واستدرك قائال   ،عن الشعب الفلسطيني  

الفراغ الذي سيخلفه حل الحكومة الذي سيقود إلى حل ويصعب حينها على أي جهة أن تشكل حكومة جديدة ما                   
  . األوضاع إلى ما قبل مجيئها وهو عودة المقاومةسيعيد 

  11/8/2006البيان  
  
  ي بشأن مطالب آسري الجندي شاليت سرائيلتراجع في الموقف اإل: حماس .17

 ،يسـرائيل  فـي الموقـف اإل     مس أن هناك تراجعاً   أأكد أسامة المزيني القيادي في حركة حماس        :  د ب أ   ،غزة
 في الوقت نفـسه     ي جلعاد شاليت في قطاع غزة، مشيراً      سرائيلجندي اإل  للتجاوب مع مطالب آسري ال     واستعداداً

وأضاف المزيني   .إلى عدم وجود أي مبادرة يمكن القول إنها وصلت إلى مراحلها النهائية وباتت قريبة الحلول              
 ي وذلك يظهر جليـاً    سرائيل من التراجع في الموقف اإل     ن هناك نوعاً  أال شك    ذاعة صوت القدس  خالل حديث إل  

وأشـار إلـى عـدد مـن      .ن ال توجد أي مبادرة يمكننا البناء عليها   ، لكن حتى اآل   إسرائيلمن تصريحات قادة    
 إلى أن الوساطة المصرية تستند على أن يتـسلم          فراج عن الجندي كمصر وتركيا وأسبانيا، الفتاً      الوساطات لإل 

ين في وقت الحق وهـذا مـا تـم          الجانب المصري الجندي مقابل ضمانات أكيدة باالفراج عن أسرى فلسطيني         
  .رفضه

  11/8/2006الدستور 
  
   ومساعده في رام اهللاىقصي تعتقل قائد كتائب األسرائيلقوات االحتالل اإل .18

بـو عبيـد    أ رمزي   ىقصمس قائد كتائب شهداء األ    أي  سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل    : وليد عوض  ،رام اهللا 
وأكد وزير األشـغال     . بناية كانا بداخلها وقصفها بصواريخ الو      ياد الفروخ في رام اهللا بعد محاصرة      إومساعده  

العامة المهندس عبد الرحمن زيدان أن عدداً كبيراً من جنود االحتالل اقتحموا مقر الوزارة في حي أم الشرايط،            
ايـات  وقاموا بتفجير عدة بوابات فيها، واحتلوا مكتب الوزير في الطابق السابع، واتخذوه موقعـا لمراقبـة البن                

  .وأضاف زيدان أن جنود االحتالل احتجزوا عددا من الموظفين في الطابق األرضي من الوزارة .المقابلة
 11/8/2006القدس العربي 

  
  قت بدء توسيع عدوانها البري علّ إسرائيل .19

 الحملة  ي عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من      سرائيلتراجع الجيش اإل   : آمال شحادة و وديع عواودة     -القدس المحتلة 
البرية التي أطلق عليها تغيير االتجاه بتوسيع التوغل في العمق اللبناني، بعد ان كان الجيش قد انطلق بتنفيـذها                   

إن العمليات التي شـهدتها     : في حين قال عسكريون    .بعد ساعات من مصادقة المجلس الوزاري المصغر عليها       
داية لتوسيع التوغل، وإنما هي خطوة تكتيكيـة وعمليـة          منطقة الخيام بعد منتصف الليلة قبل الماضية ليست الب        

 فرصـة للجهـود     إلتاحـة آنية، أعلن رئيس الوزراء ايهود اولمرت بعد ساعات من بدء العملية إرجاء التنفيذ              
ي حـشد   سرائيلويواصل الجيش اإل   .الدبلوماسية التي تبذلها الواليات المتحدة األمريكية لنشر قوات لحفظ األمن         
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ية قتالها في الجنوب اللبناني، مدعيـة أنهـا         سرائيلار الضوء األخضر، في حين تواصل القوات اإل       قواته بانتظ 
 كيلومترا، وتهدف عملية التوسيع إلى االستيالء على مساحة حتى نهر الليطاني تـدعي              12وصلت حتى مسافة    

خطة، فإن أربعـة    ووفق ال  .من منصات الصواريخ التي تصل إلى الشمال تنطلق من هناك         % 70 أن إسرائيل
 عسكرية ستدير على مدار أسبوع تحركات الجيش على طول وعرض جنوب لبنان، بهدف السيطرة على                ألوية

وأمام القوات المتقدمة على األرض ستتحرك، طـوال        . مناطق أساسية من الحدود اللبنانية وحتى نهر الليطاني       
يطرة هذه، تبدأ مرحلة يعتبرها الجيش أكثر تعقيداً        وبعد مرحلة الس  . الوقت، نار المدفعية بمساندة القصف الجوي     

 وعند الحاجة، ستدخل القـوات إلـى القـرى          األشجاروهي مرحلة تمشيط الكهوف والخنادق والمناطق كثيفة        
ي من القيـام    إسرائيلوالتقديرات أن هذه المرحلة تتطلب ما بين أسبوعين حتى شهر وسط قلق             . والبلدات أيضاً 

، تعـدى   األخيرةسائر فادحة بين صفوف الجيش الذي تلقى ضربات قاسية في المعارك            بها تحسبا من وقوع خ    
  .  في واحدة منها خمسين جندياواإلصاباتعدد القتلى 

  11/8/2006الخليج اإلماراتية 
  
   تحصي خسائرها وسط إحباطإسرائيل .20

فقـد  . مادية في صـفوفها    الخسائر البشرية وال   إسرائيللخصت   : آمال شحادة و وديع عواودة     -القدس المحتلة   
 تعرض  إلى إضافة مدنياً، أصيب معظمهم بإصابات هلع وخوف،        1187 مدنياً، وأصيب    39 جندياً و  83الغزاة  
 مدنياً لقوا حتفهم    39 من أصل    15 أن   إلى آخرين لحالة نفسية تستدعي التدخل والمساعدة، ويشار         ألفا 20نحو  

، نتيجـة  يينسـرائيل إل، خالفـا ل المالجئ يعانون من غياب  الذين 48جراء قصف الكاتيوشا، هم من فلسطينيي       
منها فقـط   % 5 صواريخ كاتيوشا حتى اآلن،      3204وكشف عن سقوط     .السياسات العنصرية الممارسة ضدهم   

 محال تجاريا   550 منشأة صناعية و   50 ألف منزل و   11 إصابات مباشرة وتسببت بأضرار متفاوتة لـ        أصابت
 180 تساقط الكاتيوشا حال دون قطف الثمار والفاكهة في          أنزراعي كشف عن    وفي المجال ال  .  سيارة 1200و

، فيما توقف الدجاج عن وضع كمية البيض اليومية قبل العدوان وهي نحو مليـون               إسرائيل دونم في شمال     ألف
، حتـى اآلن سـبعة      إسرائيل الحرب كلفت    أن ابراهام هيرشزون عن     يسرائيلاإلوكشف وزير المالية     .بيضة
 ماديـة وانهيـار مرافـق       أضرارارات شيكل، منها خسارة خمسة مليارات، نجمت عن تبعات القصف من            ملي

 غـارة جويـة علـى       9300 الماضية ب    األربعة األسابيعوكشف جيش االحتالل عن انه قام طوال         .اقتصادية
 وهجرت  1100 من   أكثر لبنان وقتلت    أنحاء آالف موقع كانت قد زرعت الخراب في معظم          5لبنان، استهدفت   

  .حوالي مليون من ديارهم
  11/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
   النار خالل ساعاتإلطالق تدرس وقفا يةسرائيلاإلالحكومة  .21

 المحتلة في الجنـوب     يةسرائيلاإلفي الوقت الذي كانت فيه القوات       :  ابتهاج زبيدات  - العرب اليوم    -الناصرة  
نـشرت  , و نهر الليطاني وسط معارك ضارية مع مقاتلي حزب اهللا         اللبناني تحاول التقدم على أربعة محاور نح      

 النار في   إطالق في غضون ساعات عن اتفاق لوقف        اإلعالنعن احتمال   , مساء أمس , إسرائيلأنباء متفائلة في    
 فإن المبعـوث    يةسرائيلاإلوحسب المصادر    . سيصاغ بالسرعة القصوى بقرار من مجلس األمن الدولي        ،لبنان

 هذا االتفاق خالل لقاءاته مع      إلىتوصل  , نائب وزيرة الخارجية األمريكية   , دافيد وولش ,  المنطقة لىإ األمريكي
صدور قرار في مجلـس     : وان االتفاق يتضمن في مسودته األولية ما يلي       , أمس,  واللبنانية يةسرائيلاإلالقيادتين  

, بنان ورفدها بقوات جديدة قادرة على القتال      األمن حول توسيع وتقوية قوات المراقبة الدولية القائمة حاليا في ل          
منح هذه القوات صالحيات مالئمة للبند السابع من ميثاق مجلس األمن الذي يعطيها الحق في فـرض األمـن                   
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 حـزب اهللا    وإخـالء  من لبنان في غضون أسبوع       يإسرائيلانسحاب  ,  جانب الجيش اللبناني   إلى, والنظام بالقوة 
 المنطقة المذكورة منزوعة السالح للتنظيمـات       إعالن,  من لبنان حتى نهر الليطاني     تماما من المنطقة الجنوبية   

 جهاز مراقبة دولية على الحدود      إقامة, المسلحة المتواجدة فيها وال يتاح حمل السالح إال للجيش والقوات الدولية          
انتقادا شديد اللهجة   أمس،   يوم   ,وقد وجهت قيادة الجيش    . تزويد حزب اهللا بالسالح    إمكانيةالسورية اللبنانية لمنع    

عندما ال تكون هناك    :  وقال مصدر عسكري كبير في هذا الصدد      . بتجميد الحملة العسكرية    , للحكومة ورئيسها 
  .  الجيش للعمل من اجل تحقيقهاأمام الفرصة إتاحةرؤية سياسية يجب 

  11/8/2006العرب اليوم 
  
   تطالب بوقف الحرب يةسرائيلاإلالصحف  .22

 فيما تصدرت الخسائر البشرية فـي صـفوف الجـيش           ، بوقف الحرب على لبنان    يةسرائيلاإللصحف  اتطالب  
 ،  ياإسرائيل جنديا   15 هذه الصحف إلى مقتل       وأشارت .أمس يةسرائيلاإل أمس، عناوين الصحف     أول يسرائيلاإل

، تتزايـد   ومع اسـتمرار الخـسائر البـشرية       . منهم جراحهم خطيرة   6 آخرين بجروح مختلفة ،      10وإصابة  
األصوات المطالبة بوقف الحرب، ونشرت صحيفة يديعوت احرنوت خبرا عن رسالة احتجاجيـة بعثـت بهـا       
عشرات من زوجات الجنود على الجبهة، إلى أيهود أولمرت طالبنه فيها بـالكف عـن االسـتهتار بـأرواح                   

   .أزواجهن، وإيقاف هذه الحرب المدمرة
  11/8/2006الدستور 

 
    1948الحرب األهم منذ جيش الكيان يخوض  .23

 مناطق خلفيـة،    إخالء قررت سلطات الكيان     1948 والعرب في    إسرائيل بين   األولى منذ الحرب    األولىللمرة  
وأعلن حاييم رامون وزيـر العـدل        .األربعاء منذ   ألفا 24مثل كريات شمونا التي خلت تقريبا من سكانها الـ          

واعتـرف رئـيس    .  ننتصر فيهـا   أني فرضت علينا، يجب      هذه الحرب الت   أنوالعضو في الحكومة المصغرة     
 بكثير من الحروب التي سبقته باسـتثناء  حـرب           أهم الجنرال دان حالوتس علنا أن هذا النزاع الجديد          األركان

 تسمح باستعادة قوة    أن هذه الحرب يجب     أن حالوتس يعتبر    أنوذكرت الصحف   . 1948اغتصاب فلسطين في    
  . العام لحزب اهللاألمينرا في نظر العالم العربي الذي يشيد ببطله ردع الجيش التي تآكلت كثي

  11/8/2006الخليج اإلماراتية 
 
   لن تتمكن من احتالل شريط امني في الجنوب اللبناني  إسرائيلزئيف شيف يؤكد ان  .24

بعد ي فشل و  سرائيل الجيش اإل  إنقال المحلل السياسي والعسكري زئيف شيف في صحيفة هآرتس          : بترا-عمان
لى طول الحدود الـشمالية مـع       شهر من العمليات العسكرية المتواصلة في السيطرة ولو على شريط ضيق ع           

ي تشير  سرائيل في صفوف قوات الجيش اإل     واإلصابات العديد الكبير في الخسائر البشرية       إنوقال شيف   . لبنان
مفروض أن تكون هذه المرحلة من       نقطة على طول الحدود، علما بأنه من ال        أي الجيش ال يسيطر على      أن إلى

 يتم قصف هـذه البلـدات       أني اقترحوا   سرائيل ضباطا كبارا في الجيش اإل     إنوقال  . العملية البرية قد اكتملت     
 أن نتيجة مفادها    إلىويخلص شيف   .  الحل ال يكمن بمثل هذا القرار        أن إال ،   األرضوبشدة ومحوها عن وجه     

 اتصاالت، تصلهم التحذيرات عبرها من رجال الكشافة الذين         بأجهزة  رجال حزب اهللا مجهزون    أنمن الواضح   
ي من  سرائيل القتال في لبنان لم يواجهها الجيش اإل       إدارة الذي يوضح صعوبات في      األمريختفون قرب الحدود،    

  . قبل
  11/8/2006الدستور 
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  يون يتهمون رايس بتوريط تل ابيب في الحرب إسرائيلضباط  .25

 في حرب لبنان خالفا لرغبة      إسرائيل بأنها وراء توريط     األمريكيةي كبير وزيرة الخارجية     إسرائيلاتهم ضابط   
 انتقادات حادة برزت فـي الـساعات        إنمعاريف العبرية    وقالت صحيفة  . ي اولمرت سرائيلرئيس الوزراء اإل  

ر توسيع الحرب   ي ضد قرار المجلس الوزاري المصغ     سرائيل الخبراء العسكريين بالجيش اإل    أوساطالماضية في   
 . الخسائر الفادحة التي ستلحق بالجيش لن تتأخر فـي الوصـول           أخبار أن إلىالبرية في جنوب لبنان ، مشيرة       

 يقره السياسيون هو دفع قوات برية لتبقى مكـشوفة          أن آخر أمر يجب     أنونقلت الصحيفة عن ضابط آخر قوله       
 أضـرارا  على طريقة حرب المغاوير وتنـزل         ضربها إلىومن دون مهمات في لبنان حيث ستسارع المقاومة         

  .كبيرة بنا
  1/8/2006الدستور 

 
  !خذ ما يعرض عليك دبلوماسياً واهرب من لبنان: ي ينصح أولمرتإسرائيلمعلق  .26

 نصح كبير المعلقين السياسيين في صحيفة يديعوت أحرونوت ناحوم برنياع ايهود أولمرت بأخذ ما               : أييو بي   
وكتب برنياع فـي    . لمسار الدبلوماسي الجاري في األمم المتحدة والهرب من لبنان        يتم عرضه عليه في إطار ا     

وقال إن ما نـراه     . يةسرائيليديعوت أحرونوت من قرية رأس البياضة في جنوب لبنان حيث يرافق القوات اإل            
إننـا  . اءمن هنا، عميقاً في جنوب لبنان، ال يتم رؤيته من مكاتب قيادة األركان ونوافذ مكتب رئـيس الـوزر                  

وقال برنياع إن في رأس البياضـة تتواجـد قـوة عـسكرية              . تائهون في المطاردة وراء نصر غير موجود      
كيف يمكـن   : وتساءل.  مقاتلين من حزب اهللا    10 إلى   8ية من جنود االحتياط وانه وفقاً للتقديرات هناك         إسرائيل

وأجـاب  . يسرائيل تواجد قوة من الجيش اإل      على الرغم من   إسرائيلأن يثير نفر قليل من حزب اهللا جنون دولة          
وأضاف أن أولمرت التقى مع جنود واستمع لدعواتهم المتحمسة بالـدخول           . أنه يتوجب أن ترى ذلك لكي تفهم      

 األجـواء فـي صـفوف       إن. ...للقتال في لبنان لكنه سمع الجنود في الجانب غير الصحيح من الخط األزرق            
وخلص برنياع إلى أن إضافة قوات       . 1973راً بحرب يوم الغفران في العام       تذكر كثي ) يينسرائيلاإل(المقاتلين  

، بـدعم أميركـي،     سرائيلومازال ثمة احتمال إل   . برية ألولئك المتواجدين هناك في لبنان لن تؤدي إلى تحول         
  .  للخروج من هذا القتال بانجازات جيدة، مضيفاً أولمرت، خذ ما يقترحونه عليك، خذ واهرب من لبنان

  11/8/2006البيان 
  

  صابتهما بصاروخ كاتيوشاإ الداخل جراء فلسطينييم وطفلها من أاستشهاد  .27
سدي مـن ديـر   أحمد أمس الخميس الطفل فتح اهللا أاستشهد : الناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس  

ـ       حـه جـراء سـقوط       بجرا عوام متأثراً أ البالغ من العمر خمسة      48األسد في الجليل الغربي، داخل مناطق ال
عوام أخوه البالغ من العمر ثالثة      أصيبت جدته و  أسدي و أمه مريم   أصواريخ كاتيوشا علي البلدة، كما استشهدت       

.  المستـشفيات لتلقـي العـالج      ىلإ عشرات الجرحي الذين تم نقلهم       ىلإضافة  باصابات وصفت بالحرجة، باإل   
  . بالخوف والهلعسعاف بتقديم العالج للعديد من المصابينوقامت طواقم اإل

  11/8/2006القدس العربي 
  
   اعتقاالت ويقتحم وزارة االشغال العامةبسلسلة ويقوم االحتالل يدمر منزلين .28
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 16ية مـن نـوع إف       إسـرائيل فاد شهود عيان في بيت حانون بأن طائرات         أ :براهيمإ سمر خالد وكامل     ،غزة
قل منزلين يعودان لعائلتي الكفارنـة وأبـو        مس بثالثة صواريخ على األ    أقصفت في الساعات األولى من فجر       

وأعلنت  .يسرائيلعمشة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة بعد نصف ساعة من تلقيهما تهديدا من الجيش اإل               
قالت مـصادر أمنيـة فلـسطينية إن        و. يتينسرائيلالمصادر الطبية عن عدم وقوع أي إصابات في الغارتين اإل         

 ،مس فتاتين في منطقة نابلس على حاجز بيت ايبـا شـمال غـرب نـابلس               أح  ي اعتقل صبا  سرائيلالجيش اإل 
قال وزير االشغال العامة عبد الرحمن زيدان خالل حديث لوكالة أنباء رامتـان              و .ومواطنين من داخل المدينة   

ر طالق النـا   وحجز موظفيها وسيطر عليها بالكامل، واستخدمها إل       ،ي اقتحم مبني الوزارة   سرائيلبأن الجيش اإل  
وذكرت مصادر صحفية بأن مواجهات دارت بين الشباب الفلـسطينيين الـذين             .تجاه المبني المحاصر بالجوار   

مطروا المبني المحاصر بوابل كثيف من الرصاص مما أدى إلى إصابة           أتجمهروا بالمنطقة وبين الجنود الذين      
  .شاب بذراعه اليسرى بالرصاص الحي

  11/8/2006الرأي األردنية 
  
   الجنوب استجابة لدعوة نصر اهللاإلىو حيفا يرحلون فلسطيني .29

 سكان مدينـة    ، المواطنين اليهود  إجالءفي الوقت الذي تواصل فيه      :  ابتهاج زبيدات  - العرب اليوم    -الناصرة  
 ومدى تجـاوب الـسكان   ، مدينة حيفاإلى أمس خالل يوم    األنظار وجهت   ،كريات شمونة باتجاه مركز فلسطين    

مـع  .  أن يتركوا بيوتهم ويخرجوا من المدينة      ،نصر اهللا  حسن   ، العام لحزب اهللا   األميندة  العرب هناك مع مناش   
 لصواريخ حزب اهللا دون عالقة      األولى هناك عائالت عربية كثيرة كانت قد تركت حيفا بعد الضربات            أنالعلم  

عض المواطنين عن   وعبر ب . نصر اهللا  بعد خطاب    ، عائالت تغادر حيفا جنوباً    أمسوقد شوهدت يوم    . مع طلبه 
 إلى مشيرين   ، على ردة فعلهم   اإلعالمغضبه من تسليط الضوء على المواطنين العرب في حيفا وتركيز وسائل            

 لم يفعلـوا    إذا المسؤولية   إياهم  محمالً ، ترك بيوتهم  ناللبنانيي في طلبها من المواطنين      إسرائيل يقلد   نصر اهللا  أن
  .ائد عن حدههناك من وصف بأن هذا االهتمام زو. بحسبه

  11/8/2006العرب اليوم 
  
  الشمالية تنقل معتقلين فلسطينيين إلى المناطق : إسرائيل .30

ية نقل معتقلـين    سرائيلكشفت أوساط فلسطينية النقاب عن مواصلة مصلحة السجون اإل         : أمين أبو وردة   ،نابلس
 األمر الذي يشكل خطـورة  لى سجون مركزية في الشمال،إفلسطينيين من مراكز التحقيق والتوقيف في الوسط     

 أسـيراً   2650لى أن هناك قرابـة      إويشار  . بالغة على حياتهم في ظل السقوط المتواصل لصواريخ حزب اهللا         
حمد البيتاوي من مؤسسة التضامن الدولي لحقوق       أواعتبر الناشط الحقوقي    . فلسطينياً يقبعون في سجون الشمال    

لـى سـجون   إوأضاف أن استمرار نقل معتقلـين     .ؤالء المعتقلين نسان أن هناك تخوفاً حقيقياً على مصير ه       اإل
وحذر من مغبة استخدام األسـرى الفلـسطينيين دروعـاً          .  بحياتهم ويعرضهم للموت المحتم    الشمال، يعد مساً  

  .بشرية
  11/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  مشعلوية تلقي منشورات تسخر فيها من نصر اهللا سرائيلالطائرات الحربية اإل .31
ية أمس آالف المنشورات عبر مظـالت       سرائيلألقت الطائرات الحربية اإل    : أشرف الهور  ، القدس العربي  ،ةغز

وحملت المنشورات التـي     .صغيرة الحجم علي مناطق في قطاع غزة تسخر من حسن نصر اهللا وخالد مشعل             
شعل وهما يركبـان علـي       نصر اهللا والسيد م      يحتوي علي صورتين للسيد     كاريكاتورياً ألقيت هذه المرة رسماً   

 أماكن مدمرة يتصاعد منهما دخان أسود، وكتب تعليق علي الرسـم            ىحمارين وخلفهما كتبت غزة وبيروت عل     
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تهانينا علي نجاحكم،   :  والسيد مشعل يقول لنصر اهللا     ،ثنين وهما يغادران المدينتين   الكاريكاتوري الذي صور اإل   
ارة إلي أن الدمار والخراب الذي حل بغزة وبيـروت سـببهما            ويرد عليه نصر اهللا بكلمة الهنا مشترك في إش        

  . ثناناإل
 11/8/2006القدس العربي 

  أوضاع صعبةاألسرى في بنيامين يعانون من : أنصار السجين .32
كشفت جمعية حقوقية تنشط في األراضي الفلسطينية، أن األسرى القابعين في مركز توقيـف بنيـامين داخـل                  

 .في الضفة الغربية، يعانون من االكتظاظ الشديد وشح المالبس واإلهمال الطبـي           معتقل عوفر جنوب رام اهللا      
 أن األسرى الذين التقى معهم، اشتكوا مـن         إلىوأشار محامي جمعية أنصار السجين الحقوقية فراس الصباح،         

  .فة الغربيةاكتظاظ خانق يعانون منه بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين وكثرة االعتقاالت التي تشهدها مناطق الض
  10/8/2006 48عرب 

 
  غالق معبر رفح بعد فتحه بثالث ساعاتإ .33

غالق معبر رفح الحدودي بـين      إعيد  أ: فيينا،   حسين عون  ،القدس المحتلة ،   فرح سمير  ،غزة،   فارس رعبد القاد 
عادة فتحه في اتجاه المرور     إي بعد ساعات على     سرائيلقطاع غزة ومصر بعيد ظهر أمس بطلب من الجيش اإل         

عبـر  هـذا وقـد     . نذار بوقوع هجوم  إغالق ناجم عن    ن اإل أي  سرائيلفادت ناطقة باسم الجيش اإل     وأ .لى مصر إ
مس من جهة واحدة لتمكين     أوفتح المعبر في صباح      .مسأ  يوم لى مصر إ شخص رفح متوجهين     2000حوالي  

  .المسافرين من الخروج من قطاع غزة 
  11/8/2006عكاظ 

  
   تخدم حل األزمة اللبنانية   لإسرائياالتصاالت مع : مبارك .34

 أن، مؤكـدا    إسرائيل قرار بشأن تجميد العالقات مع       أياستبعد الرئيس المصري حسني مبارك اتخاذ       : القاهرة
.  واشنطن إليه الجديد الذي تدعو     األوسط الحالية، وانتقد الشرق     األزمةاالتصاالت مع الدولة العبرية تخدم حل       

ي واستدعاء السفير المصري؟ سبق أن سحبت سفيرنا مـن          سرائيلد السفير اإل  ماذا سيحققه طر  : وتساءل مبارك 
لم أقم بتعيين سفير     وسبق أن استدعيت سفيرنا بعد االنتفاضة و       1982تل أبيب بعد اجتياح الجنوب اللبناني عام        

قامـت  ية هي التـي     سرائيلاالتصاالت الدبلوماسية من خالل السفارتين المصرية واإل      : وأضاف .جديد لسنوات 
 إطـار  فـي    إسرائيل عالقاتنا ب  . ألف مصري من لبنان إلى سوريا ثم إلى أرض الوطن          51بتأمين ترحيل نحو    

 . واحتواء الموقف على الساحتين اللبنانية والفلسطينية      األزمة إلنهاءمعاهدة السالم يستفيد منها تحركنا المستمر       
 كـل   إن وقال   .له تداعيات على المنطقة برمتها    وحذر مجددا من خطورة الموقف في لبنان، مؤكدا أنه سيكون           

 األوسـط  والدولية تدرك خطورة الوضع في لبنان على المنطقة وخطورة انجراف الـشرق              اإلقليمية األطراف
 الجديد والحديث   األوسط كونداليزا رايس عن الشرق      األميركية حديث وزيرة الخارجية     إن وقال   .لحرب إقليمية 

 إليـه بير يتجاهل المشكلة الحقيقية في المنطقة وهي توقف عملية السالم وما يؤدي              الك األوسطقبله عن الشرق    
   . والتطرفواإلحباطمن تصاعد مشاعر اليأس 

 11/8/2006االتحاد االماراتية 
 
  االخوان يتلقون آالف الطلبات من الشباب للتطوع دفاعا عن لبنان: مصر .35

 المكالمات الهاتفية آالف المسلمين تلقيها اإلخوان جماعة  مصادر بارزة داخلأكدت: القاهرة ـ حسام ابو طالب 
وفـي  .  من مواطنين يطلبون التطوع للجهاد صفا واحدا لدعم حزب اهللا فـي الحـرب              أشكالهاوالرسائل بكافة   

جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق وأحد تيارات الجماعـة          . تصريحات خاصة لـ القدس العربي أكد د      
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 . لبنان للجهاد في سبيل اهللا     إلىري يطلبون مساعدتهم علي السفر      ت الطلبات من شباب مص    انه يتلقي يومياً مئا   
 ى بعض من يتصلوا طالبين دعم المقاومة هم من االقباط ووصف ذلك بأنه يكشف عن مد               أن إلىونوه حشمت   

ا تحقيـق   وعبر حشمت عن أسفه الن الجماعة ليس بوسـعه        .  يحظي بها حزب اهللا      أصبحالشعبية الهائلة التي    
 الدولة مطالبة   أن ى المسلمين والعرب، وشدد عل    خوانهمإمطالب هؤالء المتشوقين للجهاد في سبيل اهللا ونصرة         

ـ ي هو الحد اال   سرائيل طرد السفير اإل   أن نتركه يواجه الموت منعزال واعتبر       وإالبأن تدعم الشعب الشقيق       ىدن
  . يلبي رغبات المواطنينأنالذي من الممكن 

  11/8/2006بي القدس العر
 
  إسرائيلسرور يطالب البرلمان األوروبي بتجميد الشراكة مع : مصر .36

طالب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الـشعب المـصري، البرلمـان    : القاهرة ـ مجدي عبد العال 
ني ، باعتبار أن اختطاف رئيس المجلس التشريعى الفلـسطي        إسرائيلاألوروبي بتعليق العمل باتفاق الشراكة مع       

عزيز دويك ونصف أعضاء المجلس يمثل انتهاكا للقانون الدولي وخروجاً على اتفاق الشراكة وهو ما يتطلـب                 
وأكد الدكتور أحمد فتحي سـرور         .ية لحقوق اإلنسان  سرائيل على خلفية االنتهاكات اإل    اإلنفاقتعليق العمل بهذا    

يين لـيس  سـرائيل ف بور يل أن أسر الجنود اإلفي رسالة عاجلة بعث بها إلى رئيس البرلمان األوروبي جو زي    
شكالً من أشكال اإلرهاب، مشيرا إلى أن ذلك تم أثناء عمليات عسكرية وهو يخضع بـذلك لقـانون الحـرب                    

  .بموجب اتفاقية جنيف الرابعة
  11/8/2006الشرق األوسط 

  
  االستراتيجيون العسكريون فوجئوا بقدرات حزب اهللا : خبراء مصريون .37

مع خبراء عسكريون مصريون على أن األداء العسكري الراقي لحزب اهللا كـان بمثابـة مفاجـأة                 أج: القاهرة
وأرجعوا ذلك إلى التجهيز الجيد لمسرح العمليات وأسلوب القتال ومستوى التسليح،           . استراتيجية لم يتوقعها أحد   

 عنـه بعـد   اإلمـدادات اع غير أن آراءهم تباينت حول إمكان صمود الحزب لفترة طويلة بالنظر الحتمال انقط   
عمليات التدمير المنهجي المنظم للطرق والجسور في لبنان، وهو ما يتطلب دعم ومساندة الحزب سياسياً فـي                 

  .هذه المرحلة على األقل ألنه ما زال قادراً على االستمرار في الحرب
  11/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  يجية تدعمه مالياً تدربان الجيش اللبناني والدول الخلواألردنمصر  .38

 مـصر   إن زيارة الوفد الرسمي والشعبي المصري للبنـان         أثناءقالت مصادر لبنانية    : )القاهرة(سيد عبدالعال   
واالردن ستقومان بتدريب الجيش اللبناني فيما تقوم دول الخليج بتمويل عملية التدريب ودعم الجيش اللبنـاني                

 الوفاء بدوره الجديد ألنه سيدخل مرحلة جديدة خالل الفترة القادمة           مالياً حتى يصبح الجيش اللبناني قادراً على      
  . بنائهوإعادة اللبنانية خاصة بعد توحيد األراضي دعم وتسليح كبير لممارسة دوره في حماية إلىويحتاج 

  11/8/2006عكاظ 
  
   الفلسطينيةواألراضيبن علي يدعو العرب العمار لبنان  .39

 ندعو المجموعة العربيـة وخـصوصا   :أمستونسي زين العابدين بن علي وقال الرئيس ال: تونس ـ رويترز 
 اعمـار   بإعادة وقفة تضامنية حازمة نتعهد فيها ونلتزم جميعا         إلى المادية   باإلمكانياتالدول التي من عليها اهللا      

علي كـان    بن   أنويعتقد علي نطاق واسع      .يسرائيلاإل معالم الخراب الذي خلفه العدوان       وإزالةلبنان وفلسطين   
وجدد الرئيس التونسي   .  دول الخليج الغنية بالنفط    إلييشير علي وجه الخصوص  لرؤساء البعثات الدبلوماسية         
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 اتفاق يقبله لبنان ويكون قابال للتنفيـذ علـي ارض           إلي بضرورة التوصل    األمن مجلس   إليطلب الوفد العربي    
 قرار أممي يكون مقبوال مـن       إليرات للتوصل    في المشاو  باإلسراع األمن مجلس   بأعضاءوقال نهيب   . الواقع

  .لبنان الشقيق وقابال للتنفيذ علي ارض الواقع 
  11/8/2006القدس العربي 

  تنطلق من الرياض إلى لبنان مساعدات  .40
 شاحنات إغاثة، في إطار الحملـة       10انطلقت من العاصمة السعودية الرياض، األربعاء أمس األول،         : الرياض

وتمثـل   . لبنان، والتي تنظمها السفارة اللبنانية ومجلس العمل واالستثمار اللبناني في البالد           الهادفة إلى مساعدة  
هذه المساعدات اإلغاثية، الدفعة األولى من المساعدات العينية من مدينة الرياض إلى لبنان، التي اشتملت على                

مات طبية وأدويـة، ومعـدات       برادات تضمن مواد غذائية متنوعة، ومواد ومستلز       5 شاحنات، من ضمنها     10
  .إيواء وإطفاء

  11/8/2006الشرق األوسط 
  
   فلسطين عبر مصرىاليمن يرسل شحنة مساعدات طبية إل .41

 الخميس إلي مطار العريش في مصر شحنة المساعدات الثانية المقدمة من أمستوجهت : صنعاء ـ يو بي آي 
وأوضـحت   .يةسـرائيل لسطيني في وجه الهجمـات اإل     اللجنة الشعبية اليمنية لدعم صمود الشعبين اللبناني والف       

، الدكتورة وهيبة فارع عضو اللجنة الشعبية في تصريح لها أن هذه الشحنة المقدمـة لألشـقاء فـي فلـسطين                   
وأشارت فارع، التي كانت تتولي منصب وزير حقوق اإلنسان، إلي أن الشحنة تعتبر األولـي المقدمـة إلـي                   

  . سيتم إرسالهما الحقاًأخريانان الشعب الفلسطيني وستتبعها شحنت
  11/8/2006القدس العربي 

  
  اإلمارات تؤكد مواصلة مساعداتها للبنان .42

أكد سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة في دمشق تأييد بالده ومؤازرتها للمقاومة اللبنانية             :  يو بي أي   -دمشق
ونقلت وكالـة    .ن مع الهالل األحمر السوري     لبنان عبر سورية وبالتعاو    ىمن خالل المساعدات التي ترسلها إل     

تقديم المزيد من الدعم المعنوي واإلنساني وكـل مـا هـو            اإلماراتي  سفير  الاألنباء السورية الرسمية سانا عن      
  .مطلوب للبنان

  11/8/2006القدس العربي 
 
   العلم الفلسطيني في مهرجان إنزال خلفية ىالرئيس الموريتاني يستقبل سفير فلسطين عل .43

أكد الرئيس الموريتاني االنتقالي علي ولد محمد فال أمس لسفير دولة فلسطين فـي   :نواكشوط ـ عبد اهللا السيد 
جاءت   .نواكشوط الدكتور لؤي عيسي أن موقف موريتانيا من القضية الفلسطينية لم يتغير وال يمكن أن يتغير               

ادثة إنزال العلم الفلسطيني التي قام بهـا أحـد          التأكيدات في مقابلة تمت بمبادرة من الرئيس الموريتاني إثر ح         
 وعرضـت الحكومـة     باالنتقـاد منظمي المهرجان الوطني للشباب قبل يومين وتناولتها الصحف الموريتانيـة           

تغيب سفير فلسطين ألسـباب     (وكان مصدر فلسطيني أكد نقال عن ديبلوماسي عربي حضر الحادثة            .لإلحراج
 فـي   إسـرائيل اإلنزال بينما سرت شائعات بأن إنزاله تم بإيعاز مـن سـفير             أن العلم قد رمي به بعد       ) خاصة

نواكشوط بوعز بوسميث الذي حضر حفل اختتام المهرجان واضطر للمغادرة بعد أن أثار حـضوره ضـجة                 
وقال السفير إن الرئيس الموريتاني أكد له بانفعال شديد استياءه مما حدث مبرزا أنـه شـكل                 .كبيرة في القاعة  

  . جان للتحقيق في قضية إنزال العلم الفلسطينيثالث ل
  11/8/2006القدس العربي 
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   لشعب لبنانواألملفلسطينيون يبعثون بالدقيق  .44

انطلقت خالل اليومين الماضيين عشرون شاحنة محملة بالدقيق والسكر والـدواء تركـت   : رام اهللا ـ رويترز 
نان ضمن الحملة الوطنيـة الفلـسطينية لـدعم الـشعب            لب إلىبية الليلة قبل الماضية متجهة      آخرها الضفة الغر  

 شركة المشروبات الوطنية كوكاكوال جمعنا مشاعرنا ومعونات        إدارةوقال زاهي خوري رئيس مجلس       .اللبناني
 للشعب اللبناني هو بمثابة قطرة في دلو لكنها قطرة من دمنا في بحر من الـدم        إرسالهارمزية ومادية ونعلم أن     

استمرت الحملة التي أطلقت بمبادرة من القطاع الخاص لمدة          .ركة معاناتنا مع الشعب اللبناني    أمال منا في مشا   
 ألف دوالر من التبرعات العينية والنقدية التي قدمتها عشرون شركة محليـة             300أسبوعين وجمعت ما قيمته     

  .  ما جمع من المتبرعينإلى إضافة
  11/8/2006القدس العربي 

  
  اإلنسان خالل اجتماع لمجلس حقوق إسرائيل إلدانةتسعى  وعربية إسالميةدول  .45

 لمـا   إسـرائيل  إدانة المتحدة   لألمم التابع   اإلنسان من مجلس حقوق     أمس إسالميةطلبت دول   : رويترز–جنيف  
وجاءت الخطوة خالل تقديم مسودة قرار ستجري        .قالت انه قصف عشوائي للبنان وارتكاب مذابح مدنيين هناك        

 اآلن والمسودة التي تدعمها حتى      .اإلنسانيعقدها المجلس الجديد لحقوق     الجمعة   خاصة اليوم    مناقشته في جلسة  
 تشكل  إنها: ية المستمرة منذ شهر في لبنان وقال مؤيدوها       سرائيلعشر دول بالمجلس تدين العمليات العسكرية اإل      

 لجنة تحقيق عاجلة رفيعـة      إرسال  وتدعو المسودة إلى   . للشعب اللبناني  اإلنسانانتهاكا صارخا ومنهجيا لحقوق     
ولم تذكر المسودة    . في لبنان  إسرائيلالمستوى للتحقيق فيما قالت انه استهداف منهجي وقتل للمدنيين من جانب            

 هـي الجزائـر وبـنجالديش واندونيـسيا         إسالميةوطالبت دول    التي تقع في خمس صفحات مقاتلي حزب اهللا       
 األسـبوع  بعقد جلسة غير عادية      إفريقيامها روسيا والصين وجنوب      وماليزيا والمغرب وباكستان تدع    واألردن

  .الجاري للمجلس الذي يوجد مقره في جنيف
  11/8/2006القدس الفلسطينية 

  
   سرائيلإلالحرب مستمرة خدمة : نجاد .46

ـ سرائيلمس، الدول الغربية بالتلكؤ في وقف العدوان اإل       أ ، اتهم الرئيس اإليراني   :ا ف ب، رويترز    ان ي على لبن
 زمـن   أنلكسب مزيد من الوقت، منتقداً في الوقت ذاته الرئيس األميركي بعدما لم يرد على رسالته، ومعتبرا                 

. ن يتخذ هو وقف إطـالق النـار       أن أول إجراء يجب     أوقال نجاد لصحيفة هيندو الهندية      . إمالء الرغبات ولى  
وفي مقابلة أخرى مع شـبكة      . لنووي أيضا ن هذه العملية السياسة فرضت نفسها على البرنامج ا        أواعتبر نجاد   

ودعـا  .  تريد بناء إمبراطوريـة    األميركيةن اإلدارة   إ وقال   ، سي بي اس، انتقد نجاد بوش      األميركيةالتلفزيون  
 سلطته نابعة مـن الـرؤوس النوويـة فـي           أن بوش يعتقد    أنوأضاف  .  تغيير سلوكه لحل كل شيء     إلىبوش  

كما .  اليوم هو زمن التفكير والحوار والتبادل الثقافي       ،الماضي وهو خلفنا  لكن زمن القنبلة أصبح من      . ترساناته
   . تتراجع كل يوم والكراهية له تتزايد في العالمبوش شعبية أن إلىأشار 

  11/8/2006السفير 
  

  يرانيين في القتالإ مشاركة نفيتالسفارة اإليرانية  .47
.  جانب حزب اهللا في جنوب لبنـان       إلى إيرانيينلين   في بيروت وجود جثث لمقات     اإليرانيةسفارة  نفت ال : بيروت
 مثل هذه االدعاءات لتبرير ضعف قواته في مواجهة المقاومـة اللبنانيـة             إلىأن العدو الصهيوني يلجأ     وأكدت  

   . وعزم لبنان بحكومته وشعبه ومقاومتهإرادةولرفع معنويات جنوده المنهارة أمام 
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  11/8/2006الحياة 
  
  

  
   في القوة الدوليةتساهما وبروناي  وماليزيإندونيسيا .48

 وماليزيـا وبرونـاي اسـتعدادها       إندونيـسيا أبدت ثالث دول إسالمية هي      : رويترز، وص ف، أ ب، ي ب أ       
 بالده سترسل نحو    أن اإلندونيسية أعلن قائد القوات المسلحة       حيث للمساهمة في القوة الدولية المقترحة في لبنان      

وسئل عن قدرة هذه القوات المسلمة على التزام الحياد فـي            .خبة إلى لبنان   جندياً من وحدات من قوات الن      850
سترسـل ماليزيـا     كما   . اتفقنا على عدم التطلع إلى عرق أو دين        ،هذه مهمة سالم   أن ، فأجاب إسرائيلمواجهة  

 .وكرر رئيس الوزراء الماليزي الدعوة إلى وقف فوري للنار في لبنـان           . 200نحو ألف جندي، وبروناي نحو      
 شخص دعماً لحـزب اهللا أمـام        300كما تظاهر   .  في جاكرتا  األميركية السفارة   أمام اندونيسياً   20تظاهر  كما  

 . ية في موسكو، بناء على دعوة الحزب الشيوعيسرائيلالسفارة اإل
  11/8/2006النهار 

  
  استراليا تحذر مواطنيها من جريمة القتال في صفوف حزب اهللا   .49

الي فيليب رادوك أمس من أن االستراليين الذين قد يقاتلون في صفوف حزب اهللا فـي                حذر وزير العدل االستر   
وأشار رادوك في تقرير أمام البرلمان إلى أن قوانين          .لبنان سيرتكبون جريمة خطرة بموجب القانون االسترالي      

ينة جريمة يعاقـب    مكافحة اإلرهاب االسترالية تعتبر سفر استراليين إلى الخارج من أجل القتال في ظروف مع             
إن صفة اإلجرام هذه ال تنطبق إذا كان شخص مع قوات           : وقال الوزير .  سنة 25عليها بالسجن لمدة تصل إلى      

فـي  : وأضـاف  . أو قوات الدفاع اللبنانيـة     إسرائيلمسلحة حكومية، وهذا يعني أنها لن تنطبق في ما يتعلق ب          
الية مع الجناح العسكري لحزب اهللا يمكن أن يكونوا قـد           المقابل، فإن االستراليين الذين يشاركون في أنشطة قت       

  .ارتكبوا جريمة
  11/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ما زلنا في حرب مع فاشيين إسالميين: بوش .50

 تحليقها بـين بريطانيـا      أثناء كبير لخطف طائرات وتفجيرها في الجو        إرهابي مخطط   إحباط أمسأعلنت لندن   
ونقل الناطق باسم البيـت     .  الماضي بالمؤامرة  األحد بوش ابلغ منذ     أن األبيضيت  علن الب فأوالواليات المتحدة،   

 في اتصال عبر الدائرة التلفزيوينة المغلقـة دام         األحد بوش تباحث في القضية مع بلير        أن : طوني سنو  األبيض
 الـرئيس  أن أوضحوفقا لسنو الذي    و،  أمس من   أولوبحث بوش مجددا مع بلير في الموضوع عينه          . دقيقة 47

كمـا رفـض     .اإلرهابي في مواجهة االعتداء     التأهب على طلب حكومته رفع درجة       األربعاء وافق   األميركي
 تعمل بـين    أميركية شركات جوية    أنها تسمية الشركات الجوية التي كانت مستهدفة مكتفيا بالقول          أميركيوزير  

 األقل المخطط كان يستهدف على      أن، قال   ركيةاألميلكن مسؤوال في االستخبارات      .بريطانيا والواليات المتحدة  
وقال هذا المـسؤول    .  كبيرة أميركية خمس مدن    إلى كبيرة ورحالت من بريطانيا      أميركيةثالث شركات جوية    

 ايرالينز وكونتيننتال ايرالينز كانت ضمن الشركات الجوية المـستهدفة،          أميريكانالذي طلب شركات يونايتد و    
  .  تستهدفأن كان يمكن أميركية شركات غير أن إلىعدم كشف هويته  الفتا 

  11/8/2006المستقبل 
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   لكيلنبرغر بتسهيل مرور الصليب األحمريإسرائيلوعد  .51
 أني أمـس    سرائيل جاكوب كيلنبرغر بعد لقاء مع رئيس الوزراء اإل        األحمرأعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب      

   . في لبناناألحمر وعد بتسهيل مرور فرق الصليب أولمرت أيهود
  

 بالقيام بكل ما هو     أولمرتتلقيت ضمانات شخصية من رئيس الوزراء       : وقال كيلنبرغر في بيان نشر في جنيف      
  .األرضممكن لتسهيل مرور فرقنا على 

  11/8/2006النهار 
  
   في لبنانايغالند يحذّر من نقص الوقود .52

 حول أزمـة    ة يان ايغالند في مؤتمر صحافي     مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنساني       قال: و ص ف  
 كان  إذا إثارة للقلق في هذه اللحظة، ذلك انه         األكثر اإلنسانية األزمة النقص في الوقود هو      أن :الوقود في لبنان  

.  منه تزود المواد الغذائية    أكثر المقبلة فهو تزود الوقود      واألسابيع المقبلة   األيامثمة أمر سيصير أكثر حرجاً في       
 الفيول لتشغيل مولداتها الضرورية لغرف العمليات،       إلى مستشفيات في جنوب لبنان تفتقر       أربعة إنر إلى   وأشا

وتوقـع  .  ترسو في بيروت لخطورة الوضـع      آن المتحدة رفضوا    األمم مالكي ناقلتي نفط استأجرتهما      أنوإلى  
ـ وانتقد ايغالند    . لم يصل المازوت سريعاً    إذاانقطاع التيار الكهربائي      وحـزب اهللا لتـصعيدهما دورة       رائيلإس

   .العنف العبثية
  11/8/2006النهار 

  
   وتؤكد دعمها للمقاومة تزويد حزب اهللا صواريختنفيكوريا الشمالية  .53

 كوريا الشمالية لـم تقـدم مـساعدات عـسكرية           :صدر ديبلوماسي كوري شمالي في القاهرة إن       قال: أ ش أ  
 أن حزب اهللا ليس فقـط       إلى الوقت الراهن ، مشيراً      في إسرائيلع  لحزب اهللا في معركته الدائرة م     ) صاروخية(

ي، وان الحزب يستطيع الحصول علـى الـسالح         سرائيلقوة سياسية، بل قوة عسكرية مهمة تقاوم االحتالل اإل        
وأكد أن كوريا الشمالية تـدعم       .مباشرة من أصدقاء له، لكن كوريا الشمالية لم تقدم له مساعدة في هذا المجال             

 إسـرائيل ي وستواصل دعمها للحقوق العربية وللمطالب العربية بانسحاب         سرائيلقاومة الشرعية لالحتالل اإل   الم
  . من كل األراضي المحتلة

  11/8/2006النهار 
  
   عن الوزراء والنواب المعتقليناإلفراجطلبنا : القنصلية البريطانية في القدس .54
 بريطانيا تعمل   أنة البريطانية في القدس الشرقية أمس       صرح متحدث باسم القنصلي   :  محمد أبو خضير   -لقدس  ا

على إيجاد حل شامل لألزمة في الشرق األوسط بحيث يشمل القضية الفلسطينية التـي تعتبـر األسـاس فـي                    
 الرؤيـة   أنوقال المتحدث البريطاني في لقاء مع ممثلـي الـصحف الفلـسطينية              .الصراع واألزمة الراهنة    
 .إسرائيل خطة خريطة الطريق وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة إلى جانب            إلىدة  البريطانية تكمن في العو   

 الموقف البريطاني ضد اعتقال رئيس ونواب المجلس التشريعي ووزراء الحكومة الفلـسطينية             أن الناطق   وأكد
ـ  سـرائيل  هناك حديثا غير رسمي بهذا الخصوص بين الحكومتين البريطانية واإل          إنوقال   ضرورة إطـالق   ية ب

 يكون هناك حديث رسمي عن مشاركة قـوات         أنونفى   .سراحهم أو محاكمتهم إذا لم تتوفر تهم وأدله ضدهم          
 هناك مشكلة فـي    أنية مؤكداً   سرائيلبريطانية في القوات الدولية المنوي تشكيلها لترابط على الحدود اللبنانية اإل          

  .الدول التي ستتشكل منها القوات الدولية 
  11/8/2006الفلسطينية القدس 



 

 24

  
   النفسية ألطفال لبنانالمساعداتصحيفة بريطانية تمول  .55

 أن الحملة التي أطلقتها إلنقاذ أطفال لبنان تمـول          أمسبريطانية   ال أفادت صحيفة اندبندانت  :  يو بي أي    - لندن
 ترك منازلهم فـي     ىبروا عل المساعدات البدنية والنفسية التي تقدمها المنظمات اإلنسانية ألطفال لبنان الذين ُأج          

 المئات من مراكز تغذية     ااإلغاثة أقامو صحيفة إن عمال    الوقالت   .يةسرائيلاألسابيع الماضية بسبب الهجمات اإل    
وأضـافت أن الحملـة التـي        .ازدحامااألطفال الرضع والمالعب اآلمنة لألطفال في مراكز المهجرين األكثر          

   . ألف جنيه إسترليني70 اآلن ى لبنان جمعت حتأطلقتها األسبوع الماضي من أجل أطفال
  11/8/2006القدس العربي 

 
   حزب اهللاى ال تستطيع القضاء علالعسكريةالقوة : وزير الخارجية الفنلندي .56

، األوروبـي اعتبر وزير خارجية فنلندا اركي توميويا الذي تتولي بالده حاليا رئاسة االتحاد : القاهرة ـ اف ب 
وصرح توميويا لوكالة فرانس برس      .رية وحدها ال تستطيع القضاء علي حزب اهللا اللبناني         القوة العسك  أن أمس

 القاهرة ال يمكنك القضاء علي حزب اهللا باسـتخدام القـوة العـسكرية وحـدها كمـا يعتقـد                  إلىخالل زيارة   
 مواصـلة الهجـوم     إلـى  كانت هناك نزعة     أسبوعين قبل   إسرائيل إلى خالل زيارتي     وأضاف  .يونسرائيلاإل

 انتقد الوزير   أخرىمن جهة    . سيحققون نتائج عسكرية   أنهم ال اعتقد    األسف لكن مع    أخرى خمسة   أو ألسبوعين
وقال نقوم بمساع يوميا لدي تـل ابيـب فـي هـذا             .  في لبنان  اإلنسانية الممرات   إسرائيلالفنلندي عدم احترام    

  .تلقينا بعض الضمانات لكنها لم تحترم .. الشأن
  11/8/2006دس العربي الق

  
  األوسط في الشرق اإلنسانية احترام الحقوق إلىبروكسل تدعو من جديد  .57

 إلـى  القادم   األسبوع الذي سيتوجه    ، لوي ميشال  اإلنسانية للمساعدة   األوروبيقال المفوض   : ـ اف ب   بروكسل
 الدوليـة التـي     اإلنسانيةقواعد   احترام ال  إلىدعو من جديد    أ : له  في بيان  ، لتقييم الوضع ميدانيا   إسرائيلولبنان  

 أكثـر الوضع في الجنوب اللبنـاني       وأضاف أن    . النزاعات المسلحة علي غير المقاتلين        آثار وضعت للحد من  
  . مساعدة عاجلة إلى توفير منافذ للمدنيين المحتجزين هناك والذين يحتاجون إعادةحرجا ومن الضروري جدا 

  11/8/2006القدس العربي 
  
  إرسال مساعدات إنسانية إلي لبنان بتبدأروسيا  .58

 بتخزين االحتياجات اإلنسانية ومـا تحتاجـه الدولـة    ىأعلنت هيئة حكومية روسية، تعن: موسكو ـ يو بي أي 
ونقلت وكالة األنباء    . الخميس أمسلمواجهة الحوادث الطارئة، إنها ستشرع بإرسال مساعدات إنسانية إلي لبنان           

ها في بيان لها إنها ترسل المساعدات بطلب من الحكومة اللبنانيـة، وبحـسب              الروسية نوفوستي عن الهيئة قول    
  .توجيهات الحكومة الروسية

  11/8/2006القدس العربي 
 
   إسرائيلانخفاض عدد مؤيدي : روسيا في استطالع .59

 في المائة فـي حـين   21 في المائة إلى   30 من   إسرائيلانخفض عدد الروس الذين ينظرون نظرة إيجابية إلى         
 في المائة حسبما أظهر استطالع للـرأي أجـراه مركـز            20 إلى   8رتفع عدد الذين ينظرون نظرة سلبية من        ا

 فـي المائـة فقـط       5يين المسؤولية عن بدء القتال في حين يحمل         سرائيل في المائة اإل   17ويحمل  . الرأي العام 
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 إسـرائيل م االسـتطالع أسـاليب       في المائة من الروس الذين شمله      60ويستنكر  . مقاتلي حزب اهللا المسؤولية   
 20وال يرى ثلثهم مبررا لبدء قصف األراضي اللبنانية مقابـل           .  في المائة  9لمحاربة حزب اهللا فيما يستحسنها      

  . في المائة نسبة هؤالء الذين يرون مبررا
  

 فـي   14بـل    لم تكن صائبة في مهاجمة حزب اهللا على األراضي اللبنانية مقا           إسرائيل في المائة أن     44ويعتقد  
  .  في المائة إنه ال رأي عندهم42وقال . سرائيلالمائة نسبة هؤالء الذين يجدون عذرا إل

  11/8/2006وكالة نوفوستي 
  

  هداف توسيع الحرب إقليمياً   أ إسرائيل الختيارفيطاقم أميركي  .60
ينون على موقـع     كشف المنسق في منظمة الشبكة العالمية ضد االسلحة والقوى النووية في الفضاء بروس كا             

لـى  إرسـلت   أ ن وزارة الـدفاع االميركيـة     أبلغت المنظمة   أن مصادر عسكرية    أمس،  أالشبكة على االنترنت    
ن الخبـراء   أولى بصواريخ كروز، مما يعنـي       هداف الهجوم األ  أسرائيل طاقم موظفيها المسؤول عن اختيار       إ

رجح للتخطيط لهجوم مشترك علـى سـوريا        ألن على ا  سرائيل يجتمعون اآل  إاالستراتيجيين للواليات المتحدة و   
لـى حـرب    إضطراب الحالية   دارة بوش كانت قد قررت توسيع حالة الحرب واإل        إن  ألى  إشار  أو. يرانإو  أ/و

واسعة تشمل كامل منطقة الشرق االوسط وذلك على الرغم من ضخامة تداعيات هذه الحرب علـى الواليـات                 
  . المتحدة

  11/8/2006السفير 
  
   حول نصراهللا ونجاد يسجالن أعلى المبيعات  نكتابا: دمشق .61

 والرئيس اإليراني نجاد، أعلـى نـسبة        ،سجل كتابان صدرا حديثاً في سوريا، يتعلقان باألمين العام لحزب اهللا          
ثائر من الجنوب الـذي يتحـدث عـن          وحصد كتابا . مبيعات في معرض الكتاب السنوي في دمشق، هذا العام        

   .الذي تناول نجاد، الرقم األعلى في مبيعات الكتب السياسية صفةنصراهللا، ورجل في قلب العا
  11/8/2006السفير 

  
  رشاد والوعظرهاب وآخر لإل لإلناقش قانوناًيردني  األلبرلمانا .62

رادة ملكية خاصة بافتتاح دورة استثنائية للبرلمان ابتداء مـن          إصدرت في عمان أمس     :  القدس العربي    ،عمان
من كتاب الدعوة تحديد جملة تشريعات صاحبة أولوية ينبغي مناقشتها في هذه الـدورة،              يوم األحد المقبل، وتض   

رشاد في  قراره، وقانون جديد للوعظ واإل    إ قبل   ىرهاب يثير الجدل حت   من بينها مشروع قانون جديد لمكافحة اإل      
حزاب الـسياسية   ألكا  قوانين أخرى  وستتضمن الدورة ايضا مناقشة    . المساجد ىسياق السعي للسيطرة أكثر عل    

  .النتخابات البلديةا
  11/8/2006القدس العربي  

  
 يسرائيلاإلالكرة في الملعب  .63

 باتريك سيل  
فهي بين خيارين، .  نفسها في األسبوع الخامس من حرب لبنان على مفترق طرق بالغ األهميةإسرائيلتجد 

لبنان أو أن توقف القتال وتبدأ فإما أن تستمر في الغارات الجوية وشن عملية أرضية واسعة النطاق في 
 .بالتفاوض رغم عدم تحقيق أهدافها من الحرب
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ي الكثير والثاني يتطلب صفات رجل دولة يفتقر سرائيلالخيار األول يتطلب روحاً قتالية يملك منها الجيش اإل
 .إليها ولألسف رئيس الحكومة ايهود أولمرت وأعضاء حكومته

 هدف، فدمرت البنية التحتية 4000 طلعة استهدفت 6400ي سرائيلحربي اإلوفي حملة هستيرية نفذ الطيران ال
اللبنانية ومسحت قرى بكاملها وجزءاً من بيروت وقتلت ما يزيد عن ألف لبناني وجرحت ثالثة آالف معظمهم 

 .من المدنيين، وأرغمت نحو مليون من الناس الذين نزحوا بعد تدمير بيوتهم، ما يشكل ربع سكان البالد
إذا كان هذا الهجوم العشوائي على المدنيين يعتبر جريمة حرب، فإنه في الوقت نفسه يشير إلى الخلل و

ية تعود جذوره وال شك إلى الخوف واآلالم سرائيلالسايكولوجي وإلى نوع من الجنون لدى النخبة السياسية اإل
 على هذا النحو البربري إسرائيلفت غير أن المفارقة في ذلك هي أنه كلما تصر. التي عاناها الشعب اليهودي

 .وقتلت المزيد من العرب، تضاءل شأن مستقبلها وأمنها
والواقع أن زعماء الصهاينة وأبرزهم بن غوريون، كانوا قبل قيام الدولة يسعون إلى فرض أنفسهم على 

ن العرب ال يمكن أن فأل. الفلسطينيين ويعتقدون بأن القوة وحدها هي التي تجعلهم يتغلبون على العداء العربي
ولذا فإن كل .  على أرضهم فال بد إذن أن يجبروا على ذلك أو يعرضوا أنفسهم للزوالإسرائيليقبلوا بدولة 

وهذا هو في الواقع األساس المنطقي .  من كسبهاسرائيلمعركة تنطوي على بعد وجودي وكل حرب ال بد إل
على منع إيران أو أي دولة أخرى في المنطقة من حيازة  لألسلحة النووية وتصميمها الحالي إسرائيللحيازة 

 .هذا السالح
 مضافاً إليها شهوة ال حد لها للحصول على مزيد من -ولعل هذه الرؤية المظلمة للبيئة العربية واإلسالمية 

النسبة وكان ال بد لها ب . في األسابيع الماضيةإسرائيل هي ما يفسر الوحشية التي أظهرتها -األراضي العربية 
الى الفلسطينيين على وجه الخصوص أن ترغمهم على االستسالم وأن تدمر حركاتهم الوطنية على اعتبار أن 

وكانت حصيلة هذه الخطة عدة عقود من القمع اإلجرامي . هؤالء ال يمكن أن يغفروا لليهود سلبهم لبالدهم
ية المتقطعة في سرائيلد عانى من الهجمات اإلوإذا كان لبنان ق .لشعب سجين لم يعرف له التاريخ الحديث مثيالً

، فإن الفلسطينيين لم يحظوا يوماً بلحظة من الراحة جراء 2006 و1999 و1993 و1982 و1978 و1968
 .الهجمات الصهيونية في القرن الماضي

خسارة  تستميت لكسب الحرب في لبنان فألنها أقنعت نفسها بأنها ال تقوى على احتمال الإسرائيلوإذا كانت 
ويبدو أن هدفها األول من الحرب هو وضع حد لصواريخ حزب اهللا التي تمكنت . وأال ينظر إليها إال كظافرة

ي بكثافة وإلحاق الخسائر به وشل سرائيلية من ضرب العمق اإلسرائيل اإل-للمرة األولى في الحروب العربية 
ذلك رأينا عمير بيرتس وزير الدفاع في حكومة ل. شمال البالد وإرغام مئات األلوف على التوجه إلى المالجئ

 ستستمر في القتال حتى تنزع سالح حزب اهللا وتفقده القدرة على إطالق إسرائيلأولمرت يصرح بأن 
ورأينا صحيفة هآرتس الرصينة ذات الميول الى وسط اليسار تنادي هذا األسبوع . إسرائيلالصواريخ على 

وراح هذا النداء ينتشر في جميع األطياف السياسية . اريخ المعاديةبتوسيع الحرب األرضية لوضع حد للصو
ي يستطيع ذلك، سرائيلفقط جيش الدفاع اإل: حتى أن موشي أرينز وزير الدفاع العجوز السابق ذهب إلى القول 

لكن المشكلة هي أن إلحاق الهزيمة بـ حزب اهللا لمنع إطالق  .ويتحتم عليه أن يفعل وأن يكسب الحرب
 أو غيرها أن يحقق ذلك كما دلت إسرائيلريخ قد ال يكون بحد ذاته هدفاً واقعياً، إذ قد ال يكون في قدرة الصوا

أسابيع القتال الماضية، وقد ال يكون باإلمكان تحقيق هذا الهدف خالل الفترة الزمنية التي يمكن للمجتمع الدولي 
 أن تحمي حدودها، فليست سوى خيال، فليس إسرائيلها وأما القوة المتعددة الجنسية التي تريد من. أن يسمح بها

 .إسرائيلهنالك من دولة يمكنها أن ترسل قواتها لتحارب حزب اهللا نيابة عن 
 إذن أن تدرك الحقيقة غير المرغوب بها وهي أن القوة، حتى ولو كانت ساحقة، لن تستطيع إسرائيلفعلى 

 هو وحده الذي يمكن أن -يم بقوة حزب اهللا الردعية  والتسل-فالمفاوضات وحدها . وقف هجمات الصواريخ
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هذا وقد جاء في  . ما زالت بعيدة جداً عن قبول مثل هذا الخيار كنهاية للنزاعإسرائيلإال أن . يحقق الهدف
 :اإلعالن الذي نشرته حركة السالم اآلن في صحيفة هآرتس ما يلي

حزب اهللا، وأي اتفاق من دون حزب اهللا وسورية إن الحرب هي ضد حزب اهللا، ووقف النار يجب أن يتم مع 
 .ال يساوي الحبر الذي يكتب به

وللخروج من المأزق في المناقشات الدائرة حالياً في األمم المتحدة حول قرار لوقف القتال، طرحت حكومة 
طة أن  جندي من الجيش اللبناني في الجنوب شري15000لبنان برئاسة فؤاد السنيورة اقتراحاً يقضي بنشر 

وبما أن الحكومة تضم عضوين من حزب اهللا فال بد من التقدير بأن الحزب . ية فوراسرائيلتنسحب القوات اإل
 ساعة بين انسحاب 72 قبول اقتراحه هذا، اقترح لبنان مهلة إسرائيلوكي يسهل على . يوافق على هذا االقتراح

إنها وال شك فكرة . تحت سلطة األمم المتحدةي ووصول الجيش اللبناني حين يصبح الجنوب سرائيلالجيش اإل
إال أن الرأي  . تريد المزيد، تريد تدمير حزب اهللا ومنعه من مهاجمتها نهائياً في المستقبلإسرائيلمفيدة لكن 
ي، ومعه الكثير من الصحف المحلية، على قدر من الوعي بحيث يدرك بأن الحرب لم تجر كما سرائيلالعام اإل
ر المنهجي لم يفلح الطيران الحربي في إيقاف الصواريخ، هذا في حين أن الحرب األرضية فرغم التدمي. يجب

 تستدعي عشرات إسرائيلولذا رأينا . كانت صعبة وباهظة الكلفة بالرجال والعتاد ولم تحقق إال نجاحاً ضئيالً
اني، على افتراض النجاح إال أن الوصول إلى نهر الليط. اآلالف من جنود االحتياط وتعدهم للذهاب إلى الحرب

ية، قد ال يكون كافياً لوقف سيل صواريخ حزب سرائيلفي ذلك، كما يأمل أعضاء مجلس األمن في الحكومة اإل
 في وضع هش إذا واجهت حرباً، حرب عصابات غير متكافئة تشنها إسرائيللقد أظهرت الحرب أن   .اهللا

 .ي بروحها القتالية ومهنيتها العسكرية وأسلحتها المتقدمةلسرائيحركة كـ حزب اهللا التي فاجأت جيش الدفاع اإل
، مهما جرى في فترة األسبوع أو األسبوعين المقبلين، أن تحفظ هذا الدرس وتهضمه، رغم أنها سرائيلال بد إل

تبذل المستحيل لمقاومته ألنه يناقض نظرياتها ومبادئها األمنية وروح قواتها المسلحة التي ال تقهر ولجنون 
 .لعظمة المتأصل فيهاا

 أي الحكومة والقادة العسكريين، - إسرائيلولعل السؤال األهم الذي يطرح هو عما إذا كان لدى زعماء 
 قدر كاف من الحكمة ليدركوا بأن النظرية -والنواب واألحزاب السياسية، وموجهي الرأي العام النافذين 

فهذه النظرية عاشت عصرها وآلت . مهزوم لم تعد صالحةالقديمة القائلة بفرض شروطهم على العالم العربي ال
.  ال يتحقق على حساب أمن جيرانهاإسرائيلفأمن . إلى نهايتها وهي بحاجة إلى إعادة نظر وتغيير جذري

 إلى خلق ظاهرة إسرائيلفرفض التفاوض والتسويات أو االنسحاب التام من األراضي العربية المحتلة أدى ب
فقد يلقى حزب اهللا و حماس الكثير من .  أي حركات مقاومة عربية ترفض الترويع-يها طالما عملت على تفاد

 .العذاب والعقوبات القاسية لكنهما لن يستسلما
، فإنهما ال تشكالن في الواقع تهديدا وجوديا للدولة إسرائيلومهما تحدثت خطابات هاتين الحركتين عن تدمير 

 . لكنهما ال يريدانها أن تدمرهماإسرائيلهما ال يريدان تدمير إن. اليهودية، فذلك أمر مناف للطبيعة
إنهما من حركات المقاومة الشعبية التي تمثل . ، فحزب اهللا وحماس ليسا حركتين إرهابيتينإسرائيلومهما قالت 

ي، سرائيل الشيعة في جنوب لبنان الذين عانوا طوال عقود من االحتالل والقمع اإل-طموحات جماعاتها 
ي سرائيل بأن يعيشوا متحررين من الوجود اإل-لسطينيين المجوعين والمقهورين في األراضي المحتلة والف

 . أن تتفاوض معهما وتسعى للوصول إلى اتفاقإسرائيلهاتان هما الحركتان اللتان على . المهيمن والقاتل
وقد تجد أن الشرق . وسط جديدلقد وصفت كوندوليزا رايس األزمة الحالية بأنها من آالم الحمل لوالدة شرق أ

 .األوسط المولود من رحم حرب لبنان ليس هو كالذي تتوقعه
  11/8/2006الحياة 
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     عريب الرنتاوي 
تعتقد طهران أن معركتها مع الواليات المتحدة لم تبدأ بعد، وربما لهذا السبب بالذات، نراها تحجم عن استخدام                  

اق التي بحوزتها، وتبدي تريثا ملتبسا في الدخول على خط المواجهـة المفتوحـة بـين حـزب اهللا                   كافة األور 
  .إسرائيلو

نعرف أن طهران هي الداعم الرئيس لحزب اهللا، وال نذيع سرا إذ نقول ان قدرات الحزب التسليحية والماليـة                   
ونعـرف  ... خفائها أو الجهر بهاتأتي من إيران، وان للحزب في بعض وجوهه أجندة إيرانية ال يحرص على إ          

لكننا نعـرف  ... كذلك أن طهران تتعامل مع حزب اهللا كواحدة من روافع القوة واالقتدار اإليرانيين في المنطقة          
كذلك أن إيران ليست في وارد خوض حرب إقليمية دفاعا عن حزب اهللا، وال أحسب أن الحزب يريد ذلـك أو                     

  . والمنطقة برمتها مصلحة في ذلكيراهن عليه ، كما ال أحسب أن للبنان
فمـا هـي   ... على أن السؤال عن خيارات طهران وبدائلها لدعم حزب اهللا في معركته الوجودية ما يزال قائما    

خيارات طهران وبدائلها، وهل ستقدم على استخدامها أو التلويح بها، متى وكيف، ما العوائق وما المحفّـزات؟                 
 العيار الثقيل كتلك التي نوهنا إليها في مقال سـابق بعنـوان هـل تفعلهـا     إن لم تكن طهران تخفي مفاجأة من     

 - ربمـا    -طهران؟ في إشارة إلى احتمال إجراء إيران تفجيرها النووي األول ، فإن العراق هو الساحة األهم                 
مريكيين أن المواجهة مع األ   ) 1: (، وذلك لعدة اعتبارات أهمها    بللدخول على خط المواجهة الساخنة في الجنو      

، وهي أقـل خطـورة واسـتفزازا    War By Proxyفي بالد الرافدين ستظل على سخونتها حربا بالوساطة، 
أن المواجهة مع األمريكيين في العراق يمكن أن توفر إليران فرصا هائلـة             ) 2(وكلفة، من الحروب المباشرة،     

ناء صـورة إيـران وجمهوريتهـا       أن مواجهة كذلك ستسهم في إعادة ب      ) 3(للضغط على واشنطن في مقتلها،      
 -اإلسالمية في العالم اإلسالمي التي تشوهت كثيرا على خلفية مواقفها العراقية ، وستسهم في توحيد جناحيـه                  

 والواليـات المتحـدة، ووقـف االنقـسامات         إسـرائيل :  في مواجهة التهديد األكبر واألخطر     -السنة والشيعة   
  . مثلما يفعل حزب اهللا في لبنان اآلنوالتشققات واالقتتاالت الطائفية، تماما

وتستطيع إيران أن تفعل ذلك دون تورط رسمي مباشر، إذ تكفي إشارة إلى المراجع الكبرى إلصـدار فتـوى                   
مشتركة تفتح باب الجهاد ضد الشيطان األكبر وشياطينه الصغار، حتى تنتقل البنادق من كتـف إلـى كتـف،                   

عاد تركيب صورة المشهد العراقي برمته، وبما يؤسـس لمرحلـة           والرجال من خندق إلى خندق ، وعندها سي       
  .مختلفة في عالقات السنة بالشيعة

مثل هذا السيناريو ليس غائبا عن وعي إيران وإدراكها ، واألرجح أن لدى إيران أسبابها التي تدفعها للتريـث،     
 أغسطس  30 و   22اقات األهم في    على المستوى التكتيكي ما زالت طهران تنتظر االستحق       . تكتيكيا واستراتيجيا 

الجاري، األول ردها على حزمة العصي والجزر األطلسية ، والثاني انتهاء المهلة التي حددها مجلـس األمـن      
لوقف عمليات تخصيب اليورانيوم ، فإن انتهت المفاوضات الدائرة بين الغرب وإيران إلى صـفقة ، سـتكون                  

رعن نفوذها في العراق، وإن انتقلنا إلى مرحلة المواجهة، فعندها          إيران قد خرجت كقوة إقليمية مؤثرة ، وسيش       
  . ستسقط كافة المحاذير والتحسبات

أما على المستوى االستراتيجي فإن لطهران حساباتها المتصلة بمعركة البرنامج النووي مـن جهـة، وإعـادة                 
حزب اهللا في الحسابات الكليـة      صياغة مستقبل العراق وخرائطه من جهة ثانية، وهذه أولويات تتقدم على دعم             

  .إليران، على أنها ال تمنع من وقوع مفاجآت، وربما من العيار الثقيل، وقد تكون قريبة
، تدركان بدورهما دقة المرحلة االنتقالية التي يمر بها الملف النـووي اإليرانـي ،               إسرائيلالواليات المتحدة و  

ا ستقع غدا ، وفي هذا السياق تأتي اتهامات زلماي خليل زاد            وهما أيضا تستعدان وتمهدان للمواجهة كما لو أنه       
لطهران بإدخال قوات إيرانية إلى العراق ومحاولتها استغالل الحرب في لبنان لزعزعة المشهد العراقي ، وفي                

ية بوجود جثث إليرانيين قضوا نحبهم في المعارك الـدائرة فـي            سرائيلهذا السياق أيضا ، تأتي االدعاءات اإل      
 .ب لبنانجنو
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  يةإسرائيلمآزق  .65
  عزمي بشارة  

آب بوجوه مكفهرة، لقد صـوتوا دون       / أغسطس 9ية المصغرة يوم    سرائيلخرج الوزراء من جلسة الحكومة اإل     
لقـد فـرض    . وكانت غالبيتهم ضد توسيع العمليات في بداية الجلـسة        . اقتناع مع توسيع الحرب في لبنان برا      

يريـدون  . ألمن ومكالمة رايس الهاتفية مع أولمرت في منتصف الجلسة الماراثونية هذا القرار           الجيش ووزير ا  
هـرب  . ية، فلغيابه آثار إقليمية غير محصورة، وتريد أمريكا انتـصاراً سياسـياً           سرائيلانتصاراً لقوة الردع اإل   

دأ بالسماع عن حركة معارضة     بعد هذا القرار سوف نب    : مالحظة هامشية . (الوزراء إلى األمام، وسيكون دمارا    
  ).إسرائيلحقيقية للحرب في 

الواليات المتحدة صاحبة المشروع السياسي للمنطقة حالياً ترفض وقف الحرب قبل تحقيق إنجاز فعلي، مـادي                
فهي تخشى أن تبقى بعد الحرب إزاء       . ومعنوي، وباختصار سياسي ضد المقاومة وما تمثله في لبنان وخارجه         

ولذلك عندما الحت فرصة للتوقف بعد موافقة المقاومة على         . اوم أشد بأساً وأكثر صالبة وشعبية     تيار إقليمي مق  
كان موقف أمريكا من هذا االقتراح أكثر       ... يةسرائيلنشر الجيش اللبناني في الجنوب بشرط انسحاب القوات اإل        

فالواليـات  . تسلقته أهداف حربها   الباحثة عن إنجاز ينزلها عن هذا السقف العالي الذي           إسرائيلحدة من موقف    
 يليه انتشار الجيش اللبناني فراغاً ال يحتمل، وهي مقتنعة بأن المـسألة خدعـة               إسرائيلالمتحدة تعتبر انسحاب    

 من لبنان أوالً، وهي معادلة تلتقي عندها مصالح حزب اهللا وبقية الحكومـة اللبنانيـة،                إسرائيللبنانية إلخراج   
ية يترك ما تبقى ألطر دستورية وحوار، ويمكن االتفاق على كل شيء            سرائيلقوات اإل وبعد تحقيقها بانسحاب ال   

 حتى  إسرائيلوفي أي اقترح سياسي ترفض أمريكا و      . جوهري تحت المظلة الوطنية، ويخلق اهللا ما ال تعلمون        
 تحـل بعـد   فهذه أمور يجب ان. اإلشارة لما يمكن أن يفسر كإنجاز لحزب اهللا من نوع مزارع شبعا أو غيرها   

  .فترة زمنية كافية لكي ال تربط بالمقاومة كأنها إنجاز لهذا النموذج في العمل السياسي
ي ليس فقـط    سرائيللتجنب هذا السيناريو سوف تحاول أمريكا بكل تأكيد رهن وقف إطالق النار واالنسحاب اإل             

حزب اهللا، أي بشكل يتجاوز     بانتشار الجيش اللبناني ضمن توافق وطني بل بجعله يتم ضمن خطة لنزع سالح              
وهذا يعني كسب الوقت    .  أن ترزمه وتقدمه لشعبها كإنجاز إلى تحقيق إنجاز فعلي ملموس          إسرائيلما يمكن ل    
ويبدو اآلن واضحاً أكثر من أي وقـت مـضى أن إنجـازاً             .  أعمالها العدائية، أي حربها    إسرائيللكي تواصل   

ية، سرائيلرفض بسببه حصول فراغ من نوع انسحاب القوات اإل        عسكرياً من النوع الذي تصر عليه أمريكا، وت       
هو رهن بتدمير لبنان، وبقصف الجنازات وطحن الجنوب والبقاع والضاحية طحناً، واألهم بالنسبة ألولمـرت               

  .يينسرائيلوحكومته أنه رهن بمقتل المزيد من الجنود اإل
 خسر أكثر ازداد إيمانه بقدرته على استعادة ما         لدينا العب بوكر بدأ يخسر أمام العب شاب استخف به، وكلما          

إنه يتورط  . وصديقه الذي يجب أن ينصحه يعيره بخسارته بدل أن ينصحه ويورطه أكثر           . كسب فيتورط أكثر  
وهو اآلن يهدد خصمه بالسالح وبحرق البيت كله لكي يخسر رغماً عنه، أو يتبرع لـه                . أكثر ألنه يخسر أكثر   

  . مالهبإعالن أنه ربح ويعيد له
 جندياً في الصحافة العبرية، في معارك ما        15 على نبأ مقتل     إسرائيلوفي اليوم التالي التخاذ القرار استيقظت       

زالت تدور في قرى وبلدات لبنانية حدودية، وعلى صحافيين مؤيدين للحرب يدعون أولمـرت الختطـاف أي                 
هكذا خاطب نـاحوم برنيـع   ! ، خذ واهرباقتراح سياسي دولي يمكن تقديمه كإنجاز والتخلص من هذه الحرب 

ية قراراً وأجلت تنفيذه مدة يـومين،       سرائيلاتخذت الحكومة اإل  ). 10/8يديعوت أحرونوت   (أولمرت من الشمال    
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 إسـرائيل يين يؤثر في حكومـة      إسرائيلمقتل جنود    .إنها تنتظر عجيبة سياسية أو دبلوماسية تنقذها من قرارها        
  .بلوماسي والسياسيأكثر مما يؤثر كل النشاط الد

 بعدة مآزق ولكن الواليات المتحدة تطلب منها أن تصبر ألنها تتوقع تطورات سياسية بنـاءة، وال                 إسرائيلتمر  
  .نعلم ما مصدر هذه الوعود

الخروج من لبنان حالياً يعني تحقيق إنجاز لحزب اهللا باللغة السياسية السائدة عربيـاً              : ي األول سرائيلالمأزق اإل 
وبقاء الجيش حيث هو دون تحريك ساكن يعني تعامل الحزب معه كقـوة احـتالل وتكبيـده                 . ياًائيلإسروحتى  

خسائر أيضاً، فبـذلك    ) هعورف بالعبرية، أي الخلف، المؤخرة    (ية الداخلية   سرائيلخسائر وكذلك تكبيد الجبهة اإل    
. يخ حزب اهللا على المـؤخرة      العالمين، إذ تبقى في لبنان كقوة احتالل وال يتوقف سقوط صوار           إسرائيلتخسر  

  .وهذا التقدم يخلق دوامة جديدة. الحل هو التقدم إلى األمام
.  التي تحمي أمريكا ظهرهـا هنـاك       إسرائيلال عالقة له بمجلس األمن وقراره، فهو ال يخيف          : المأزق الثاني 

 وتتطلـب مهمـة      هو بين تقدم بري واسع يرافقه ويغطيه سالح الجو والبحر إلى حيث توجب             إسرائيلوتردد  
 مئات القتلى وربما أكثر، وبين انتظار هجمات        إسرائيلتنظيف المنطقة من منصات إطالق الصورايخ ما يكلف         

هنا يأتي دور النقاش العسكري الجدي الذي يتم خالله تقاذف المسؤولية حول تأخر             . حزب اهللا عليها حيث هي    
 جزئي، قدم هنا وقدم هناك، واالعتماد الكلـي علـى           سالح البر في الولوج إلى ساحة القتال، ثم ولوجه بشكل         

 نسيت كيف تحارب، وأنها نسيت فنون القتال، كل هـذا بينمـا             إسرائيلسالح الجو الذي بث للعالم العربي أن        
هذا هو تردد أولمرت األساسي، إنه ال يريـد أن          . يسطّر حزب اهللا فصوالً سوف تدرس في الكليات العسكرية        

وهذا هو سبب االرتباك بـين قيـادة        . دقة أن يخرج منه مثل جولدا مئير في حرب أكتوبر         يدخل التاريخ، أو لل   
المنطقة الشمالية وقيادة األركان التي أرادت أن تعيد ثقة الجمهور بإيفاد نائب رئيس األركان لكي يقود غرفـة                  

  .عمليات المعركة فزادت من قلقه
عدائية فيوفر عليها الصواريخ على المدن؟ في هذه الحالـة          هل تقبل الحكومة وقف العمليات ال     : المأزق الثالث   

يجب أن توقف قصف سالح الطيران الذي يطحن القرى والبلدات والمدن في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت،                
كيف هـذا   . فقط في مثل هذه الحالة يقتصر القتال على البر، أو يبحث عن معادلة تستثني المدنيين من القصف                

ستبقى الجبهة الداخليـة إذاً     .  براً دون سالح الطيران    إسرائيلداخل البلدات الجنوبية؟ وكيف تتقدم      والقتال يدور   
  .في مرمى الصواريخ
ية عن طورها وهـي تكبـر       سرائيلية ومعها وسائل اإلعالم اإل    سرائيلتخرج الحكومة اإل  . وهنا مصدر المشكلة  

تظهرها متماسـكة صـلبة صـامدة حتـى مقارنـة           وتهلل وتكيل المديح لصمود الجبهة الداخلية، وتحاول أن         
تسود في الشارع أجواء مـن التطـرف الـسياسي    . والحكومة تعرف أنها تكذب. وهذا غير صحيح . بالحكومة

والرغبة باالنتقام وطلب القضاء على حزب اهللا، تصور في اإلعالم وتباع للجمهور نفسه كأنها صمود، ولكـن                 
 وال صبراً، ولو استعانت الحكومة بأخصائي نفـسي ألكـد أن هـذه              هذه األجواء ال تعكس بالضرورة صموداً     

الرغبة الجماهيرية بالتدمير الشامل للبنان والتي يتم تداولها بهذه العلنية هي عبـارة عـن هـستيريا وخـوف                   
في لبنان دمر كل شيء وال يوجد مالجئ، بـل          . مكبوت، ورغبة التكسير تسبق االنهيار والبكاء والرثاء للنفس       

 ال يتحملـون البقـاء فـي        إسرائيلن الجئ يصعب حتى ان تسمع منهم كالماً حاداً ضد من خذلهم، وفي              مليو
مالجئ ويطالب آالف سكان مدن الشمال، عدا سكان الكيبوتسات المؤدلجين وطنياً، بـنقلهم إلـى فنـادق فـي                 

ا جمهور ال يمكـن أن      تدرك الحكومة أن هكذا صمود عند هكذ      .. الجنوب، كما يطالبون ببرامج ترفيه وغيرها     
ويحاول بعض السياسيين أن يرووا     . يستمر طويالً، وهو إضافة إلى كل شيء متأثر باألخبار القادمة من الجبهة           

  .عطشه إلنجاز فوري بتدمير القرى والمدن
وتخفي الحكومة حجم الخسائر االقتصادية ولكنها ال تستطيع أن تخفي ما ذكرته صحيفة يـديعوت احرونـوت                 

 مليون يورو مع هيئة الصناعات الجوية العسكرية        500 ان وزارة الدفاع التركية ألغت صفقة بقيمة         من) 9/8(
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 طائرة من طراز فـانتوم     50وكان مفروضاً ان تقوم بتحديث      . ي على لبنان  سرائيلية بسبب العدوان اإل   سرائيلاإل
جنوبية األسبوع الماضي حين قررت     هذا بعد إلغاء صفقات أخرى، مثالً مع كوريا ال        . تابعة لسالح الجو التركي   

  .عدم شراء منظومات لإلنذار المبكر من إنتاج الهيئة في صفقة تقدر ببليون دوالر
أن األضرار التي لحقت بالعقارات، جراء القصف ستكلف خزينـة          ) 8/8(وأفادت نفس الصحيفة قبل ذلك بيوم       

وأشارت إلى أن األضرار المباشرة للمباني      ). ر بليون دوال  101(الدولة العبرية خمسة باليين شيكل على األقل        
والمنازل جراء القصف منذ األربعاء األخير زادت بليون شيكل، وأضافت أن عدد المباني المتـضررة وصـل     

وبحسب الصحيفة فإن األضرار التي     .  مصلحة ومصنع، فضالً عن تدمير ألف سيارة       500 ألف مبنى و   11إلى
ال يمكن حصر الضرر حالياً، ولكن لمـن        .  ماليين دوالر  110 تقدر ب    لحقت باألراضي الزراعية واألحراش   

يقول إن الدول التي تتعرض للحرب والقصف تشهد عادة حالة نمو بسبب البناء بعد الـدمار، يـسأل النـاس                    
  لماذا إذاً ال تقصف الدول نفسها مرة كل بضع سنوات؟: السؤال
، والضاحية والبنى التحتية في بقيـة المنـاطق وطـرق           كان هدف قصف جنوب لبنان كله والبقاع كله       : الرابع

التواصل مع سوريا حتى لغرض السفر او اإلغاثة أو التموين تكليف مجتمع المقاومة الثمن وأن تتجـرأ عليـه                   
ولكن يمكن أن نتخيل أنه حتى لو لم تتوافر مواقف تضامنية سياسياً، وهي متوافرة،              . بقية أوساط لبنانية أخرى   

لبنانية، وحجم الدمار من جهة وصمود المقاومة من جهة أخرى عنصران يحرج كل منهما علـى                هنالك وطنية   
ية بهذه الوحشية وبهذه النتائج الكارثية وبهذا الحجم من التـضحية،           إسرائيلحدة كل من يريد االستفادة من أداة        

 التأييد الـدولي ويحـرج      ئيلإسراوقد يفقد االستمرار بالقصف الوحشي      . وأمام هذا القدر من الصمود والبطولة     
هنالك حد يجلب عنده    . الواليات المتحدة، كما قد يحرج أصدقاء الواليات المتحدة في لبنان وفي المنطقة العربية            

  .هذا وليس الحدود األخالقية، يوصل إلى مأزق. القصف الوحشي نتائج عكسية
 قادرة على ضرب المقاومة او التصدي        أي قرار دولي ال يتضمن قوات دولية حقيقية        إسرائيلترفض  : الخامس

ولكنها تعلم أن أي قرار من هذا النوع هو إما غير قابل لإلقرار أو              . لها ومواجهتها لنزع سالحها في المستقبل     
  .وفي الوقت نفسه ال يمكنها إال أن تقبل قراراً دولياً من نوع ما تتذرع به للخروج من لبنان. غير قابل للتنفيذ

 أن تثمر الضغوط األمريكية على لبنان الرسمي أن يقبل قراراً دولياً قريبـاً مـن الموقـف                  لإسرائيال تنتظر   
. األمريكي، فهي في هذه األثناء تسهم في إنهاك الدولة والمجتمع حتى تتجرأ أصوات أعلى وأكثر تطالب بقبوله                

إذا تعب اللبنانيون وأرادوا    : به إسرائيلي ألول مرة عنواناً سياسياً يمكن أن تجاهر         سرائيللقد أصبح للقصف اإل   
  .أن يتوقف القصف ما عليهم إال أن يقبلوا بالموقف األمريكي

ية بتوسيع العمليات البرية أيده عملياً الناطق بلسان الخارجيـة األمريكيـة            سرائيلبعد صدور قرار الحكومة اإل    
ن حريصة على أرواح المدنيين      أن تدافع عن نفسها، ولكنه طلب منها أن تكو         إسرائيلتحت عنوان أنه من حق      

وفي الواقع ال هو وال مديروه بحاجة لتحمل هذا القلق فهم يستطيعون إيقـاف              . فهو قلق على الوضع اإلنساني    
  . تماماً، لو أنهم فقط رغبواإسرائيل
فـي  يون البقاء فيها كمـا      سرائيلمع تبين فضيحة الدبابة أمام السالح المضاد للدروع يخشى الجنود اإل          : السادس

ولذلك عندما تشاهدون أرتاالً مـن الجنـود        . مصيدة من النيران، فبدل أن تحميهم باتوا يفكرون بكيفية حمايتها         
  .حول دبابة فاعرفوا أن هؤالء يحمون الدبابة بأجسادهم

11/8/2006الخليج اإلماراتية   
  
  !  حوتسبانيم: أولمرت للعسكر .66

  حلمي موسى  
 المدوي بتوسيع العملية البرية الحتالل الليطاني وما بعد الليطاني، وافقـت            يسرائيلبعد يوم واحد من القرار اإل     

 على مسودة أميركية فرنسية لمشروع قرار يقضي بوقف النار واالنسحاب مـن األراضـي اللبنانيـة                 إسرائيل
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ة الذي  ويأتي هذا الموقف بعد شهر كامل من الصمود األسطوري للمقاومة اللبناني          . المتزامن مع نشر قوة دولية    
أربك الجيش وأضعف عزيمة المستوى السياسي وخلق أخطر مظهر النعدام الثقة بـين الجمهـور والجـيش                 

  . إسرائيلوالحكومة في 
ية أمس األول في الجنوب قد حثت الحكومة على إقرار توسيع العملية البرية، فإن              سرائيلوإذا كانت الخسائر اإل   

وتظهر النقاشات التي جرت فـي      . عة بضرورة السعي لوقف النار    استمرار هذه الخسائر أمس عزز لديها القنا      
المجلس الوزاري المصغر وما أعقبه من تعليقات أن الهوة باتت شاسعة بين ما يقال في العلن وما يقـال فـي                     

  . الغرف المغلقة
زيـر  ية، إيهود أولمـرت وو    سرائيلففي جلسة المجلس الوزاري المصغر تبدى الخالف بين رئيس الحكومة اإل          

كما تبدى الخالف الشديد بين بيرتس ورئيس أركان الجيش دان حلوتس الذي لم يكن لديه               . الدفاع عمير بيرتس  
  . من اقتراحات جديدة سوى توسيع ضرب البنى التحتية في لبنان

وقد اندلع خالف جديد مساء امس بين اولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي كان من المقرر ان تـصل                   
ويبدو أن اولمرت الذي لم يـصادق فـي اللحظـة           . نيويورك إلنجاز أمر اإلعالن عن وقف إطالق النار       الى  

ويـرى معلقـون أن    . االخيرة على سفرها يريد إبقاء أمر إتمام المفاوضات بشأن وقف إطالق النار بين يديـه              
  . لدفاع وقيادة الجيشأولمرت اختار الخالف مع ليفني من اجل أال يعمق الخالف بينه وبين كل من وزير ا

ي عندما ردت على تقديرات الجيش بأن العملية        سرائيلوكانت ليفني األشد وضوحاً في رفضها منطق الجيش اإل        
من قال لكـم    . العسكرية تحتاج إلى شهر أو شهرين بقولها لقد كان لديكم شهر بكامله لم تنجزوا فيه شيئا يذكر                

إننا منذ الصباح سوف نعمل على محاولة وقف النار في يوم           . رينأن بوسع أحد أن يمنحكم شهراً أو شهرين آخ        
  . أو يومين

يون على أن ايدي أولمرت وباقي الوزراء ارتعدت عندما صوتوا إلـى جانـب اقتـراح                إسرائيلويشدد معلقون   
وف فقد أشارت تقديرات الجيش التي عرضت أمام الحكومة إلى أن هذه العملية س            . الجيش توسيع العملية البرية   

وحاول وزراء االستفسار من قيادة الجيش عن سبب عـدم          . تكبد الجيش ما ال يقل عن ثالثمئة قتيل في صفوفه         
ويشير المعلقون إلى أنـه     . تمكنها من تحقيق أهداف عملية تغيير الوجهة في ثالثة أيام كما كانت قد قالت سابقاً              

 الجمهور بوصفه الرجل الـذي منـع الجـيش           في مثل الوضع القائم أن يقف أمام       إسرائيلليس بوسع أحد في     
إلى استخدام تكتيك المصادقة على الخطة مـع        , لذلك عمد أولمرت، في نظرهم    . ي من تحقيق النصر   سرائيلاإل

وقد شهدت مداوالت المجلس نوعاً من اإلهانات التي لم يسبق لهـا مثيـل للجـيش                .إبقاء صفارة البدء في يده    
ق انتصار في بنت جبيل والذي قد يشجع سوريا علـى التفكيـر أن بوسـعها                ي الذي لم يفلح في تحقي     سرائيلاإل

يون على أن أولمرت قاد التصويت على قرار يعرف أن ال أحد فـي              سرائيلوشدد المعلقون اإل  . تحرير الجوالن 
وأنه في كل األحوال تصرف كمقامر واضطر في نهاية المطاف للقول أمام الحكومة أنـه              . الحكومة يريده جدياً  

غير أن القناعة التي سادت أغلبية أعضاء المجلس الوزاري         .  جيش سوى هذا الجيش الذي نحبه      سرائيليس إل ل
 إسرائيلوقد تكون هذه القناعة هي ما دفعت        . هي أن هذه حرب من نوع الحروب التي يستحيل االنتصار فيها          

يدان القتال وإنمـا فـي الحلبـة        إلى البحث، وربما للمرة األولى في تاريخها، عن إنجازات رمزية ليس في م            
  . السياسية

وعندما قرأ صباح أمس    . يون تبادل أولمرت االنتقادات مع كبار الضباط      سرائيلوفي ظل اإلحباط الذي يعيشه اإل     
في الصحف انتقادات الضباط له بسبب ما يعتبرونه عرقلة لخططهم، لم تكن على لسانه للرد على ذلك سـوى                   

  ). جرفونوقحون متع(كلمة حوتسبانيم 
فبدالً من تحقيق نصر ال يمكـن       . يسرائيلفالنتائج البادية للحرب على لبنان مقيتة بالنسبة للحكومة والجيش اإل         

ية سـرائيل وبدالً من ترميم قدرة الـردع اإل      . لأليام أن تمحوه، صار الحديث يدور عن هزيمة يصعب أن تمحى          
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 أنه إذا انتهت    إسرائيلويزداد اإليمان في    . ردع هذه التي تضررت، صار الحديث يدور عن ازدياد تآكل قدرة ال         
  . الحرب بنتائج كهذه، فإن المواجهة الكبرى مقبلة وبأسرع مما يتخيلون

ي نقلت عن مسؤولين بارزين تقديرهم أنـه لـيس مـن            سرائيلوليس صدفة أن القناة العاشرة في التلفزيون اإل       
  . والن أو أن تلجأ قريباً إلى تنفيذ عمليات إرهابية فيهاالمستبعد أن تشن سوريا هجوماً مباغتاً لتحرير الج

 خـوض مغـامرة     إسرائيلوفي كل األحوال فإن حكومة أولمرت باتت بحاجة إلى الحل السياسي الذي يجنب              
  . عسكرية غير مضمونة النتائج في لبنان

ر للجـيش باالسـتعداد   رغم أن وزير الدفاع عمير بيرتس أكثر في األسبوع الماضي من إعالن إصداره األوام        
للوصول إلى الليطاني، فإنه آثر أمس اإلدعاء أنه ال ينوي تقديم خدمة لحزب اهللا بإعالن موعد العملية البريـة                   

وحسب كالمه فإن المجلس الوزاري صادق على العملية الواسعة لكنه ترك لـه ولـرئيس الحكومـة                 . الواسعة
 وشدد بيرتس على أن قرار البدء بالعملية العسكرية مصيري،          .تحديد موعد البدء فيها، إن لم يكن مفر من ذلك         

 اآلن  إسـرائيل وشدد بيرتس علـى أن أهـداف        . ولذلك ينبغي التأكد من استنفاد الجهود السياسية إليقاف النار        
صارت تتركز على نزع السالح في الجنوب اللبناني وعلى انتشار قوة متعددة الجنسيات يشارك فيهـا أيـضا                  

وقال إن حكومته تسعى من أجل إعادة الجنديين المخطوفين وإبعاد خطر الصواريخ عن الجبهة              . انيالجيش اللبن 
  . الداخلية

وجاءت أقوال بيرتس أثناء زيارة قام بها بصحبة رئيس األركان دان حلوتس إلى قيادة الجبهة الشمالية برئاسة                 
 وقد أشارت الصحف إلى أن الخالف بدا واضحا         .أودي أدام لإليحاء بأنه ال أساس لألنباء حول الخالفات بينهم         

في اجتماع المجلس الوزاري المصغر أمس األول بين بيرتس وحلوتس عندما طالب األخيـر طـوال الوقـت                  
ويعرف حلوتس من خالل نقاشاته مع كل من بيرتس وأولمرت أنهما           . بالسماح باستهداف البنى التحتية اللبنانية    

كما بات معروفـاً    . لحكومة اللبنانية وأن كل قصف كهذا يعرقل احتماالت إبرامه        يتطلعان إلى إبرام اتفاق مع ا     
الخالف الشديد بين حلوتس وقائد الجبهة الشمالية والذي قاد عملياً إلى انتداب نائب رئـيس األركـان موشـيه                   

  . كابلينسكي ممثالً لحلوتس في قيادة الحرب
تس ومرافقيه إلى اللجوء إلى الغرف اآلمنة في مقر         وخالل الجولة سقطت صواريخ على صفد مما اضطر بير        

  . القيادة
ي بفارغ الصبر قرار المستوى السياسي له بالبدء بالعملية البريـة الواسـعة،             سرائيلومع ذلك، ينتظر الجيش اإل    

وقال رئيس أركان القيـادة الـشمالية العميـد ألـون           . وذلك في ظل توقع الكثيرين أن ال يتحرك الجيش شماال         
  . مان أن الجيش ال يحب االنتظار بطبعه، فالقوات تريد التحرك، تريد القتال والهجومفريد

بل إن المستوى السياسي وهيئة األركـان       . وفي حديث مع الصحافيين قال فريدمان لم يطلب منا إيقاف العملية          
ال بأس بها من المخربين     طلبوا منا مواصلة تعميق سيطرتنا في المناطق التي بتنا فيها، والتي يجول فيها أعداد               

وكل ما طلبه منا المستوى الـسياسي       . وتوجد فيها كميات كبيرة جداً من مخازن األسلحة والذخائر والراجمات         
  . هو التريث في بدء المرحلة التالية الستنفاد المساعي األخرى ولتمكيننا من تعزيز السيطرة

ي الذي ضم مساعدي أولمرت يـورام       سرائيلطاقم اإل عرض نائب وزيرة الخارجية األميركية دافيد ولش على ال        
ية إلـى أن أولمـرت      سرائيلوأشارت وسائل اإلعالم اإل   . طورفوفيتش وشالوم ترجمان، تفاصيل الخطة الجديدة     

وبدا واضحا يوم أمس أن     . أعطى موافقة مبدئية على الخطة بعد إدخال عدد من التعديالت عليها بناء على طلبه             
ي إلى  سرائيل إلى أي اتفاق يحفظ ماء الوجه ألنه ال يريد التورط في وصول الجيش اإل              أولمرت معني بالتوصل  

ي حتـى   سرائيلالليطاني مع الخسائر الفادحة المتوقعة، خاصة في ضوء حجم الخسائر التي مني بها الجيش اإل              
وقـد   .لمساعي السياسيةويؤكد مقربو أولمرت أنه لن يلجأ إلى إصدار األوامر ببدء العملية إال إذا فشلت ا     . اآلن

. تم نقل الصيغة األميركية الفرنسية الجديدة إلى كل من تل أبيب وبيروت للحصول على موافقـة الحكـومتين                 
وفيما أشارت تقارير إلى أن الصيغة الجديدة تتحدث عن وقف إطالق نار فوري وعن انسحاب فوري للقـوات                  
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حدة داني غيلرمان أكد أن الصيغة تتحدث عن بقـاء القـوات            ي في األمم المت   سرائيلية، فإن السفير اإل   سرائيلاإل
غير أن هناك من يقول أن القوة متعددة        . ية في مواقعها الجديدة إلى حين انتشار القوة متعددة الجنسيات         سرائيلاإل

لى الجنسيات جاهزة وأنها يمكن أن تنتشر خالل ساعات ألنها تستند إلى القوات اللبنانية وقوات يونفيل إضافة إ                
وتشدد الصيغة على   .  جندي من الوحدات الخاصة الفرنسية الموجودين قبالة السواحل اللبنانية         2500قوة قوامها   

 كانت تعـارض علـى      إسرائيلومعروف أن   . أن القرار سوف يستند إلى البند السابع من ميثاق األمم المتحدة          
  . بات بالمقاطعة أو استخدام القوةالدوام أية صيغة يدرج فيها هذا البند ألن في أي انتهاك له عقو

انتـشار  :  بمحاوالت مكثفة في اللحظة األخيرة لضمان تحقيق عنصرين في مشروع القرار           إسرائيلوقد قامت   
القوات الدولية أيضاً على المعابر الحدودية اللبنانية مع سوريا وأن تكون للقوة الدولية صالحية فرض سيطرتها                

  . في الجنوب اللبناني
 إسـرائيل ية للصحافيين بأن نائب وزير الخارجية األميركية وصل على عجل إلـى             إسرائيلحت مصادر   وقد أو 

وشددت هذه المصادر على أن     . ي على توسيع عملياته وصوالً الى الليطاني      سرائيللضمان عدم إقدام الجيش اإل    
ي السياسية قبل انجرار المنطقة     األميركيين يعارضون بشدة العملية العسكرية المقررة ويطالبون باستنفاد المساع        

  . إلى تصعيد إضافي
القوة متعددة الجنسيات صاحبة الـصالحيات،      : إسرائيلوشدد أولمرت أمام ولش على أن النقاط األهم في نظر           

، إبعـاد   إسـرائيل  في الرد في حال استئناف القصف على         إسرائيلعودة الجنود المخطوفين فوراً، حماية حق       
  .  اللبناني وفرض حظر على بيع األسلحة لحزب اهللاحزب اهللا عن الجنوب

وكان أولمرت قد أبلغ أحد أعضاء كتلة حزبه في الكنيست أنه في هذه الساعات تتبلور صيغة سياسـية جديـدة         
.  ستنزع القفـازات   إسرائيلوإذا لم تنجح هذه الصيغة فإن       . ذات أهمية إيجابية يمكن أن تقود إلى إنهاء الحرب        

، وباإلمكان عبرها تحقيـق أهـداف العمليـة         سرائيلودة الجديدة التي بين أيدينا جيدة جداً إل       وأضاف ان  المس   
  . العسكرية كما قررتها الحكومة منذ البداية

 وهـو   إسرائيليون أن صيغة مشروع القرار الجديد ال تتضمن واحداً من أبرز أهداف             إسرائيلويالحظ معلقون   
وشدد هؤالء على أن هذه الخطـوة       . قاضي بتجريد المليشيات من أسلحتها     ال 1559تنفيذ البند األهم في القرار      

ستتم على ما يبدو في المرحلة التالية التي لن يتأخر البدء بها عن شهر واحد كما وعد األمـين العـام لألمـم                       
  بتجريد حـزب اهللا    إسرائيلوخالل شهر ستبلور األمم المتحدة خطة توفر رداً على مطلب           . المتحدة كوفي انان  

   1559.من سالحه وفق القرار 
يين بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف النار مع ما سيفجره مثل هـذا             سرائيلومن اإلشارات األولية على قناعة اإل     

ومـن  . اإلعالن من خالفات داخلية، أمرت رئيسة الكنيست داليا إيتسيك بعقد جلسة خاصة للكنيست يوم االثنين              
  .سية حول الحرب في لبنان والموقف من حزب اهللالمقرر أن يلقي أولمرت كلمة سيا

11/8/2006السفير   
 

  !  خُذ ما يعرضونه عليك يا أولمرت واهرب: إسرائيلالقوة تعمي أبصار  .67
  حلمي موسى  

 أن ما يجري    إسرائيل أخيراً، وبعد أكثر من سبعة آالف غارة جوية على لبنان من شماله إلى جنوبه، اكتشفت                
 هي حرب حقيقية، فقررت أن تعلن الحرب هذه المرة ليس من أجل تحقيـق أهـداف                 ليس عملية عسكرية بل   

ومـع أن   . بعيدة المدى تتعلق بطبيعة النظام والوضع االستراتيجي في لبنان، وإنما من أجل أال تبدو مهزومـة               
جـة أن أشـد   يين ال يريد هذه الحرب، كما يقولون، فإنهم جميعاً يشعرون بأنها ضرورية لدر         سرائيلأحداً من اإل  

  . المتحمسين لها هم أنصار حركة السالم اآلن في الحكومة وفي مقدمهم وزير الدفاع عمير بيرتس ويولي تامير
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وهذه الحرب التي جرت فيها عملية تدمير منهجي للبنى التحتية اللبنانية واستهداف البيوت اآلمنـة وتـسطيح                  
بـل إن   . يينسرائيلحرب أخالقية بامتياز في نظر اإل     أحياء بكاملها في بيروت وقرى بكاملها في الجنوب، هي          

 عن العمل خشية وقوع مجزرة قانا       إسرائيلوزيراً، من أنصار السالم طبعاً، هو حاييم رامون حذر من ارتداع            
  . يسرائيلوقال إنه يفضل أن يكون األطفال قتلى في الطرف اللبناني ال في الطرف اإل. ثانية

 قتيالً من ضباط الجيش     15ي بتوسيع الحرب البرية وسقوط      سرائيلالترحيب اإل وباألمس، بعدما ظهرت عواقب     
وجنوده، لم يجد الجنود الجرحى من تبرير لذلك سوى القول إنهم يدفعون ثمـن تمـسكهم بطهـارة الـسالح                    

  . ي، ليس ثمة أبرز من أسطورة طهارة السالحسرائيلومثل الكثير من األساطير في الجيش اإل. يسرائيلاإل
وال . لجيش الذي يتفاخر بأنه األكثر أخالقية بين جيوش العالم، هو الجيش الوحيد الذي يمتلك مبدأ تأكيد القتل                فا

ي هو من رسخ تكتيكات     سرائيلكما أن الجيش اإل   . يعني هذا المبدأ سوى القضاء على جرحى العدو في الميدان         
بالمعارك كدرع واق للجنود أثناء اقتحام أمـاكن        بينها ما يسمى بتكتيك الجار وهو استخدام مدنيين ال ضلع لهم            

  . يفترض وجود مقاتلين أعداء فيها
ي هو الجيش الوحيد الذي يستخدم تكتيك التسطيح وهو تدمير كل ما يحول دون رؤية األفـق                 سرائيلوالجيش اإل 

الـذي يحمـل   كما أنه الجـيش الوحيـد   . داخل المناطق المأهولة، ويدعي في الوقت نفسه أن هذا فعل أخالقي    
ويكفـي الجـيش األكثـر      . الضحايا من المدنيين ذنب عدم االنصياع ألوامره وترك بيوتهم نهباً لقذائف قواته           

أخالقية في العالم أنه يلقي بمنشورات، حتى لو سقطت في البحر، تطالب الناس بالرحيل، لتبرير استهدافه لهـم                  
  . داخل البيوت وفي الطرقات
يين قصداً واالدعاء في الوقـت      سرائيل حزب اهللا باستهداف المدنيين اإل     إسرائيلتهام  غير أن نظرة بسيطة إلى ا     

فالمعطيات الرقميـة تظهـر     . نفسه أن الضحايا المدنيين اللبنانيين يقعون نتيجة الخطأ، يثبت مغزى األسطورة          
 84 ومن بين هؤالء     120.ية،  سرائيليين حتى اآلن، وفق المعطيات الرسمية اإل      سرائيلبلغ عدد القتلى اإل   : التالي

ي واحـد بنيـران     إسرائيلوهذا يعني أنه في مقابل كل ثالثة عسكريين تقريباً سقط مدني            .  مدنياً 36عسكرياً و 
  . حزب اهللا

 أنهـا قتلـت     إسرائيل من رجاله في حين تعلن       80وفي المقابل، فإن حزب اهللا أعلن عن استشهاد ما يقل عن            
 فإنه وفق إعالن حزب     1100,هداء المدنيين اللبنانيين البالغ عددهم حوالى        وبالمقارنة مع عدد الش    300.حوالى  

ي هناك أربعة مدنيين لبنانيين في مقابل       سرائيل مدنياً لبنانياً في مقابل كل مقاتل ووفق اإلحصاء اإل         13اهللا هناك   
تل من الجنود ثالثـة     يين فيق سرائيلحزب اهللا يستهدف المدنيين اإل    : وهكذا يبدو أن هذه حرب غريبة     . كل مقاتل 

 ضـعفاً   13 تستهدف حزب اهللا فتقتل من المدنيين ما بين ثالثة إلـى             إسرائيلأضعاف ما يقتله من المدنيين، و     
ية ألنها تقع في دائرة خوض      سرائيلويبرر المعلق السياسي في معاريف بن كسبيت كل جرائم الحرب اإل          . منهم

 احتمال العدد الكبير من الخسائر مـن جهـة          سرائيلبغي إل وألنها حرب وجودية ين   .  حربها الوجودية  إسرائيل
فـي  : وهكذا فإنه يكتب أنه برغم األلم، بين الدموع، ال يجوز أن ننـسى       . واقتراف كل الجرائم من جهة أخرى     

في حـرب   .  ألف قتيل في أيامنا    70وهو ما يقارب    .  في المئة من سكانها    1 ب إسرائيلحرب التحرير ضحت    
  . في فترة أقصر، نحو ثالثة آالف جندييوم الغفران خسرنا، 

ي للمعارك مع الجيشين المصري والسوري، يكتب أنه تقوم هنـا فرقـة             سرائيلوبعد أن يعدد اشتياق الجيش اإل     
إيرانية مدربة متخندقة، مع مخزون من الصواريخ ال ينتهي، وتقنية إطالق قذائف ممتازة، وصواريخ مـضادة                

وفي ما حولنا، فـي الظـالم،       . ل دبابة أو مبنى والكثير من الدافع الجهادي       تخترق ك ) بإمداد سوري (للدبابات  
عشرات ماليين العيون من العالم العربي كله، واإلسالمي والكبير، تنتظر أن ترى الجـيش              . تحدق العيون إلينا  

 اإلطالق،  ي الكبير، الذي ال يقهر، الذي قد يكون أعظم الجيوش في الشرق األوسط، أو أعظمها على               سرائيلاإل
رئيس الموساد، ورئيس أمان ورئـيس      . أن يعترف بهزيمته ويترك بضعة آالف من المجاهدين يجعلونه ينحني         

ستنعكس نتائج هذه الحرب علـى      : الشاباك، في النقاشات الضيقة التي ُأجريت أمس وأمس االول، كرروا قولهم          
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. يث عن تهديد وجـودي حقيقـي مجتمـع        إذا لم يكن هناك حسم واضح، فإن الحد       .  ومصيرها إسرائيلمستقبل  
رئيس األركان، أمس االول، في تقدير للوضع، عندما أشار إلى إمكان وقـوع مئـات القتلـى فـي الجـيش                     

  . هذا مؤلم، وهذا فظيع، لكن البديل أسوأ. ما العجب: ي، قال بجفافسرائيلاإل
 التساؤل لماذا ال يهدمون بنت جبيـل        وأمام هذا الواقع، بات طبيعياً لكسبيت أن يطرح على لسان حاييم رامون           

ويسوونها باألرض؟ لماذا ال يسوون باألرض كل بيوت القرى في جنوب لبنان، التي أصبحت مقـابر لجنـود                  
غوالني، والمظليون،  . هنا، ال يجد حزب اهللا ما يبيعه      . وللمناسبة، ليس بمعارك وجهاً لوجه    . يسرائيلالجيش اإل 

يأتي الضرر من قذائف فتاكة هـي فـي األسـاس           . لبون عليهم مرة تلو أخرى    ووحدات النُخب واالحتياط يتغ   
إنني أؤدي دور المجنون فـي      . ويضيف أن حاييم رامون يطرح هذه األسئلة بقوة        . صواريخ مضادة للدبابات  

بلغ . لكنني أقول لك، خُذ في هذا الموضوع بجنوني       . هذه اللعبة يقول ألولمرت في أحاديث خاصة، أنت العاقل        
يسأله رامون مـن آن     . يجلس بجانب رامون المستشار القضائي للحكومة، ميني مازوز       . ألمر أمس قمة جديدة   ا

ال يريد المستشار القضائي أن يسمع قوله علنـاً         . آلخر همساً هل يجوز هدم هذا؟، ويهز مازوز رأسه بصمت         
يجـوز الهـدم،   . تلو أخرىفي هذه الموضوعات الحساسة، لكن رامون يطلب، ويحصل على االجازات واحدة         

يـسأل رئـيس األركـان، ورئـيس االسـتخبارات          . أقول لكم، يجوز هدم كل شيء، يوجه الكالم إلى الجيش         
لماذا تدعون الجنود يدخلون هناك، لماذا ال تُسوون باألرض كل مكان يطلقون النار منه؟،              . العسكرية، والجميع 

  .  االختيار بين أبنائنا وأبنائهم، أختار أبناءنايقول بعنف، إنهم يجعلون أوالدهم دروعاً، وأنا في
ويبين كسبيت أن رامون تبادل في جلسة المجلس الوزاري المصغر قصاصات في هـذا الـشأن مـع رئـيس                    

ورد يادلين ال نـستطيع، نحـن       . االستخبارات العسكرية الجنرال عاموس يادلين، الذي هو طيار متقاعد أيضا         
 يستطيع الطيارون إطالق النار بال تمييز، من غير أن يالحظوا ناراً قبـُل، وال               رحماء، ال نريد قانا أخرى، ال     

يجوز لنا صنع قانا أخرى، توجد رخصة، يجوز        : يشتاط رامون غضباً  . يمكن إطالق النار على نحو غير مقيد      
. ح المدفعيـة  هذا قضائيا، كيف يمكن أن ندعهم يقتلون جنودنا من غير أن نرد؟ أال يمكن من الجو؟ فليكن بسال                 

  . فليطلقوا. ال يرى مطلقو قذائف المدافع ما يطلقون النار عليه
 بأنهم، في ما يفعلون، يحاولون في أسوأ الحاالت مجاراة ما يفعله األميركيون اآلن فـي                إسرائيلويتشدق قادة   

دث عـن صـفر     فالحرب األميركية األوروبية الحديثة كانت تتح     . أفغانستان وما فعله األوروبيون في كوسوفو     
وألن ما فعله األميركيون واألوروبيون من قتل للمـدنيين ال يعتبـر جـرائم              . إصابات في صفوف المهاجمين   

  .  بارتكاب مثل هذه الجرائمإسرائيلمن يستطيع اتهام ) وهو هنا أميركا(حرب، فليس هناك في العالم 
معة بار إيالن، كتبت فـي معـاريف أن         ومع ذلك فإن البروفيسور يافه زيلبرشتس، عميدة كلية الحقوق في جا          

القانون الدولي ال يعفي دولة تخوض حرباً عادلة من واجب المحافظة على القواعد العامة الملزمـة فـي كـل                    
فمثل هذه القيود مرتبطة بالقانون الدولي النظري والعملي المتفـق عليـه، وان             . حرب تخوضها، ومهما كانت   

  . التعليمات األساسية والمهمة يمكن أن تحولها لما يعرف بجرائم حربخرقاً لما نصت عليه هذه القوانين و
وأشارت زيلبرشتس إلى أن القوانين الملزمة أثناء الحرب تُوجد حالة من التمييز الواضح بين المقـاتلين وبـين      

 القتال خرقـاً    غير المحاربين أي المدنيين في المنطقة في الوقت الذي ال يعتبر فيه قتل الجنود المحاربين أثناء               
لقوانين الحرب، يعتبر قتل المدنيين جرائم حرب ممنوع اإلقدام عليها في كل األحوال، إال إذا شـارك هـؤالء                   

ففي حالة كهذه، فإنهم يفقدون حق الـدفاع عـنهم والحـق            . المدنيون مشاركة فعلية ببعض النشاطات العدائية     
 الدولي أشار خصيصاً في أساسه للحروب بين الـدول          فمعنى شامل وأساسي كهذا في القانون     . المحتفظ به لهم  

وبمعنى أوسع للحروب التي تدور بين فئات داخلية في دولة ما، حيث يمكن خاللهـا مالحقـة مقـاتلين مـن                     
  . العصابات وتمييزهم عن المدنيين العاديين الذين لم يشاركوا بأي جزء من األعمال العدائية

ية الجديدة لجرائم الحرب، وتكتـب أن اإلرهـاب،   سرائيلية تبين الرؤية اإليلسرائولكن خبيرة القانون الدولي اإل  
كأداة للحرب، والحرب ضد اإلرهاب شوشا الفوارق والهوامش الواضحة التي صاغها القانون الدولي وميز بين               



 

 37

فهم عبارة  . فاإلرهابيون ليسوا محاربين في جيش دولة، وهم كذلك ليسوا مقاتلي عصابات          . المدنيين والمقاتلين 
وهم يضيفون خطأ إلى الجريمة حـين       . عن مدنيين يقتلون مدنيين من خالل انتهاك واضح جدا لقوانين الحرب          

تختبئ عناصرهم بين السكان المدنيين لكي تقيد أيدي الجيش الذي يحاربهم، وذلك الن إصابتهم وقتلهم سيتم من                 
قعاً كهذا، والذي يكون فيه المحارب مكـشوفاً تمامـاً          إن وا . خالل إصابة وإيذاء اآلخرين الذين يختبئون بينهم      

ويمكن تمييزه عن المواطنين المدنيين، وإال، فإن وجوده داخل منطقة المدنيين والتـستر بيـنهم يحولـه إلـى                   
  . المسؤول عن مقتل المدنيين وما يحل بهم

 التـي هـي     إسـرائيل وليس  وهكذا فإن المسؤول عن قتل المدنيين في لبنان، وفق زيلبرشتس، هم اإلرهابيون             
ملزمة بأن تبذل كل جهد ممكن لديها لتحذر السكان المدنيين في القرى اللبنانية مـن إمكـان شـن الهجمـات                     

 في لبنان، وفي كل مكـان يـشكل         إسرائيلوحين تفعل ذلك تغدو كل عملية دفاعية تقوم بها          . العسكرية عليها 
كما أن عملية كهذه، سواء كانت تنفذ مـن  .  للدفاع عن نفسهاقاعدة للتهديد ضدها مسموحاً بها، وفي إطار حقها     

  . الجو، أو البحر أو البر، ال تشكل خرقاً لقوانين الحرب وال في حكم جرائم الحرب
ويبدو أن القوة تعمي أبصار ليس فقط قادة عسكريين وسياسيين، بل كذلك رجال قانون قادرين علـى تحويـل                   

يين ليس الجرائم التي يرتكبونها ضد لبنـان،        سرائيلع ذلك فإن ما يغيظ اإل     وم. الظلم إلى عدل والحق إلى ذنب     
ويشرح المعلق ناحوم بارنيع في يـديعوت الـذي         .  عن مواجهة حزب اهللا    إسرائيلوإنما العجز الذي يتبدى في      

. ب في هذه الحـر إسرائيلرافق قوة من جنود االحتياط في عملهم في القطاع الغربي، المصاعب التي تواجهها           
ويكتب أنه تمكث فـي     . إسرائيلوهو يرى األسلحة الفتاكة المنتشرة في الجنوب اللبناني والمفارقة التي تواجه            

راس البياضة قوة من لواء اسكندروني الذي يضم رجال االحتياط من خريجي لواء غوالني، وأن هـذه القـوة                   
بحسب التقديرات االستخباراتية في القريـة  ويضيف أنه   . تشرف على العديد من القرى المحيطة وبينها الناقورة       

والسؤال الذي  . يسرائيلوهم يختبئون في مكان ما هناك، إلى جانب جنود الجيش اإل          .  من رجال حزب اهللا    810
 برغم الوجود القريب لقوة     إسرائيليطرح نفسه هو كيف يمكن لحفنة من رجال حزب اهللا مواصلة تجنين دولة              

ي وحزب اهللا باألفالم المتحركة الشهيرة      سرائيله بارنيع المناوشات بين الجيش اإل     ويشب . يسرائيلمن الجيش اإل  
توم يـرد   . جيري يضايق توم  . توم هو القط القوي والمتحفز، وجيري هو الفأر الضعيف والذكي         . توم وجيري 

  . وفي كل المناوشات بينهما فإن جيري الفأر هو المنتصر. الحرب
ولكنه سمع من   . لتقى جنوداً وسمع منهم نداء حاراً للدخول إلى لبنان والقتال فيه          ويشير بارنيع إلى أن أولمرت ا     

عند الحديث معهم في لبنان فإنهم يكونون ال يزالون يريـدون           . الجنود في الجانب غير السليم من الخط األزرق       
ألجواء في صفوف   ا. بكل قوتهم تصفية حزب اهللا، ولكن لديهم عالمات استفهام أكثر مما لديهم عالمات تعجب             

ويخلص إلى أن الوزراء الذين التقـوا أمـس قيـادة الجـيش              . المقاتلين تشبه إلى حد ال بأس به يوم الغفران        
. ي على التحول من توم إلى جيـري       سرائيلي في إطار المجلس الوزاري، فقدوا ثقتهم بقدرة الجيش اإل         سرائيلاإل

ولم يؤمن أحد مـنهم     . ي التوجه إلى عملية برية كبيرة     ئيلسراومع ذلك، فقد صوتوا إلى جانب اقتراح الجيش اإل        
  . ي باالنتصارسرائيلفقد خشوا أن يتهموهم بأنهم لم يسمحوا للجيش اإل: في نجاحها، ولكن لم يكن لهم مفر

وطالما يمتنع األميركيون عن تشغيل ساعة التوقـف،        . إسرائيلويرى ان اإلدارة األميركية تؤيد، حاليا، موقف        
عدد المـصابين بـدأ     . والسؤال هو أي نتائج ستنجم عن هذه العمليات       . ي يمكنه أن يعمل   سرائيلش اإل فإن الجي 

الثمن الذي تدفعه الجبهة الداخلية بـدأ يـشكل         .  سنة، في حرب لبنان    24يشكل مشكلة سياسية، مثلما كان قبل       
  . يينسرائيل اإلهذه المرة المشكلة ليست الفتيل القصير لألميركيين، بل أعصاب. مشكلة سياسية

أما مـن يخـسر     . في الكازينو يصعب على من يربح أن يعرف متى يتوقف         : ويقدم بارنيع النصيحة ألولمرت   
. فهو يعاقب المنتصرين والمهزومين على حد سواء      : ولبنان أكثر خيانة حتى من بيت القمار      . فأصعب من ذلك  

ت البرية على تلك التي باتت عالقة في لبنـان          مزيد من القوا  . ويكتب ال جدوى من االستثمار في قضية خاسرة       
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، بدعم أميركي، للخروج مـن      سرائيلال تزال هناك فرصة إل    . لن يحدث االنقالب المنشود في الرهان اللبناني      
  .خُذ ما يعرضونه عليك، يا إيهود أولمرت، خُذ واهرب. هذا القتال بإنجازات ال بأس بها

   11/8/2006السفير 
  
  قادة للبيع .68

 وقمراد زر
وتابعت ,  حضرت مهرجان أصيلة شمال المملكة المغربية2004آب  /قبل سنتين، وبالضبط في أغسطس
 .باهتمام المداخالت القيمة التي تخللته

وأذكر سؤاال قاسيا وجهه أحد الحاضرين لوزير الخارجية اإلسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، حيث حملَه فشل 
الشرق األوسط باعتباره المبعوث السامي األسبق لالتحاد في المنطقة، مساعي االتحاد األوروبي لحل أزمة 

فانفعل الوزير وقال نحن نتحمل مسؤولية الفشل؟ حسنا، سأبوح لك بأمر يجب علي في الحقيقة أن أبقيه طي 
من هذا أتعلم من يناصب العداء للتجربة السياسية الفلسطينية؟ إنها الدول العربية المجاورة الخائفة .. الكتمان
لقد حاولت بمعية رومانو برودي أن نرسل مروحية للرئيس عرفات المحاصر للمشاركة في القمة . النموذج

 . ستكون أكبر إهانة للعرب: العربية في بيروت، فقال عمرو موسى
تذكرت   .كان موراتينوس يتكلم عن حصار المقاطعة الذي منع عرفات آنذاك من المشاركة في قمة بيروت

وزير اإلسباني عندما تابعت اكتشاف مصر واألردن لتورط حماس في التعاون مع عناصر إرهابية كالم ال
  .محلية رغم نفي الحركة الفلسطينية ذلك غير مرة

هناك دول في المنطقة مستعدة للسهر على تطبيق األجندة األميركية كيفما كانت الطرق والنتائج، وهذا تصرف 
 .  ألنظمة خسرت كل الرهانات وربحت كل االنتخابات المزورةلن يؤثر على الشعبية المتدنية

هناك ما يصطلح عليه بالدول العربية المعتدلة، وهي بطبيعة الحال الدول التي يضرب بها المثل في الخنوع 
واالنبطاح، وهذه الدول ليست معتدلة بأي حال من األحوال في معالجة قضاياها الداخلية، فهي ال تحترم حقوق 

  .ان وهي إطار ألنظمة فاسدة مترهلة، وهذا توصيف تشترك فيه كل األنظمة العربية بدون استثناءاإلنس
التجربة الفلسطينية مزعجة، ذلك أنه في ظرف عشر سنوات لم يطل التزوير أي مسار انتخابي، بما في ذلك 

  .االنتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز ياسر عرفات
يست الوحيدة التي تزعج أصحاب الفخامة والجاللة والسمو، فالتجربة اللبنانية بدورها لكن التجربة الفلسطينية ل

الدرس اللبناني يرعب األنظمة الدكتاتورية العربية ألنه مليء بالعبر القابلة لالستنساخ غير بعيد عن . ترعبهم
 . بلد األرز

ابس وتجاوزت االغتياالت السياسية  سنة من حرب أهلية أتت على األخضر والي20خرجت البالد قبل أقل من 
ية وحققت ما لم تحققه البلدان العربية التي تحررت من ربقة االستعمار منتصف القرن سرائيلواالعتداءات اإل

تعلم اللبنانيون من محنتهم أن الطائفية والعصبية   .الماضي، وما لم تحققه األنظمة التي بذرت إيرادات البترول
 . دد الجهود واألموال، فاجتمعوا على ضرورة إعادة بناء لبنان على أسس قويةفتنة تزهق األرواح وتب

لقد سررت لما رأيت في بيروت السنة الماضية حين حضرت في الجامعة اليسوعية حفل تسليم الجوائز على 
طلبة متفوقين، كان ضمنهم طالبات مسلمات وكانت تلك إشارة قوية تدل على أن كل المجاالت الحيوية قد 

  .تحررت من النزعة الطائفية
زرت مقر جريدة النهار المطل من بعيد على البحر، وكانت .. وجدت حرية تعبير ال ينعم بها أي شعب عربي

نيسان، أي قبل أن تمتد األيادي اآلثمة الغتيال جبران تويني مدير هذا الصرح  /تلك الزيارة في أبريل
 . سنةكانون األول من نفس ال /اإلعالمي في ديسمبر
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نساء ورجال يتأملون زرقة البحر وهم يرسمون .. لم أجد للتوجس وال للخيفة أثرا في ممارسة العمل الصحفي
 ! أليست هذه التجارب مخيفة للغربان الجاثمة على الصدور؟.. معالم التعبير على األوراق البيضاء بهمم عالية

عندما . كن قد مضى على اغتياله أكثر من شهرينفي نفس الليلة ذهبنا لزيارة قبر رفيق الحريري الذي لم ي
وقفت على قبره وبدأت في قراءة الفاتحة رأيت صديقي هنري يضع يده على جبينه وطرفي صدره راسما 
عالمة الصليب في حزن، ففهمت أن الحريري لم يمت بل بقي في قلوب أبناء كل الطوائف اللبنانية، والذي 

 . مات هو الحقد والنزعة الطائفية
لقد وجدت المسلمين السنة والشيعة والنصارى والموارنة واألرثوذكس والدروز كلهم يناقشون بنضج مشاكل 

نقاش راق وحرية في التعبير، وشعب برهن أنه ليس في حاجة إلى زعيم أبدي يجتمع حوله وينحني له .. لبنان
 . صباح مساء

ات الشفافة والحركية المثالية في العمل، فشعب لبنان هذا هو لبنان الذي عرفته، ولم تقف المسألة عند االنتخاب
 . شعب أبي يرفض أن تمتهن كرامته وأن يصبح رهينة لنظام يشبه األنظمة الفاشية التي تحكم الدول العربية

وأنه كيفما كانت نتيجة , لذلك، يجب أن يعلم أعداء اللبنانيين من بني جلدتهم أن مسار الكرامة ال يقبل الردة
 . ي فالتجربة باقية لمن أراد أن يستنير بهديهاسرائيلن اإلالعدوا

لقد انتهت صالحية األنظمة العربية منذ زمن بعيد، وأصبح دورها محدودا ال يتجاوز خيانة تقترف هنا أو هناك 
 .أو ممارسة التعذيب بالوكالة أو تقاضي العموالت عن الصفقات التجارية

 دولة كثرت طوائفها، فكيف ال ينجح التوافق بين قوى سياسية ال تفرقها إذا كان النموذج اللبناني قد نجح في
 . الخالفات المذهبية وإنما الخيارات السياسية

بعد مجزرة قانا الثانية لم يعد أمام الشعوب العربية خيارات عديدة، فهي أمام مسؤولية أخالقية وحضارية 
ستعمار أكثر مما يجب، وحان وقت االستقالل لخوض مسيرة تقرير المصير، فقد دامت مرحلة تأميم اإل

 . الحقيقي
ما وقع في فلسطين والعراق ولبنان ليس إال محطة ستتبعها محطات أخرى، يبدو أنه ال مجال لتفاديها، فحالنا 

 . كالذي ال يدري على أي جنبيه يقع
ة، لكن على األقل في أن إذا كان أصحاب الجاللة والفخامة والسمو قد فشلوا، ال أقول في تشكيل قوة عسكري

يكونوا مجموعة ضغط أو لوبي وازن للدفاع عن حق شعوبهم في الحياة الكريمة أو في الحياة على األقل، 
وإن كانت أعمارهم لن تتسع لتبذير ما كدسوه , فنحن نعفيهم من عناء الحكم وليتمتعوا بالمليارات التي نهبوها

 . من أموال
لفشل العادي التي تجعل أي رجل سياسة في دولة تحترم نفسها يتنحى عن ال مجال هنا للحديث عن أوجه ا

أنا أتكلم هنا عن الفشل المميت، وعن التفشيل وعن الخيانة والجرائم السياسية .. منصبه، فهذا أمر بعيد المنال
 . وتوظيف األجهزة األمنية والقضاء لحماية األنظمة الدكتاتورية وعن التجويع واختالس المال العام

ال يخلو من يدافع عن حاكم عربي من هذه الصفات، فهو إما متنفع بمال أو بجاه أو مستكين ذليل أو يخاف 
  .التغيير حتى وإن كان إيجابيا لخمول بنيوي أصابه

أول من عبثت به رعيته في تاريخ اإلسالم هو معاوية ألنه غصب الحكم دون أن يكون أهال له، وإذا كانت 
لست من دعاة العنف . ومنا هذا، فهذا ال يعني أن الحكام على حق، وإنما األمة على خطأاألمة صامتة في ي

والفوضى والفتن، لكنني من المدافعين عن الكرامة وعن البعد األخالقي في ممارسة السياسة، وهما أمران 
 .انهارا تماما في خضم ما يقع اآلن في الشرق األوسط وفي ظل الخيانات الجديدة

هل تعلمون أن كل مسيرة للتضامن مع لبنان وفلسطين هي إدانة لكم؟ وأن .. جاللة والفخامة والسموأصحاب ال
مواقفكم من هذه األزمات هي مواقف أنظمة دكتاتورية وليست مواقف شعوب تواقة للحرية؟ ستكون أماكنكم 

لن تتذكركم الشعوب إال بعد موتكم محفوظة في مزبلة التاريخ، ولن يذكركم أحد بشوق أو بأسف أو بخير، و 
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كما تذكركم ذلك الرجل المسن الذي وقف قبل سنوات وسط القاهرة وهو يحمل علما فلسطينيا كتب عليه 
 . اتفو.. أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

  10/8/2006الجزيرة نت 
  

   على لبنان استنتاجات أولية إسرائيلحرب  .69
  ماجد كيالي  

 إسرائيلبنانية، الدائرة منذ شهر، ستسجل بكونها أطول الحروب التي خاضتها ية ـ الل سرائيليبدو أن الحرب اإل
   . ، وأعقدها وأصعبها، وربما أكثرها كلفة من الناحية االقتصادية، على األقل)1948(منذ قيامها 

) 1: (همهـا ، منذ قيامها، تستند إلى عدة ركائز، أ       إسرائيلوكانت االستراتيجية العسكرية التقليدية التي اعتمدتها       
تـأمين  ) 2(بناء جيش صغير ومتحرك وقوي، معمد بأحدث ما في الترسانة العسكرية األميركية من أسـلحة؛                

باالعتمـاد علـى سـالح الجـو         قدرة الجيش على السيطرة في مجالي القوة الجوية وقوة النيران في الميدان           
اسـتخدام أحـدث مبتكـرات      ) 3(ر البـشري؛    والمدفعية والدبابات، توخّيا لتجنّب أو تقليل الخسائر في العنص        

اعتماد عناصر الردع والمفاجأة ونقـل المعركـة إلـى خـارج            ) 4(تكنولوجيا اإلدارة واالتصاالت والتوجيه؛     
تأمين عنصر التفوق على الجيـوش      ) 5(؛  )سياسة الذراع الطويلة  (يين  سرائيل بعيدا عن مناطق سكن اإل     إسرائيل

ن النواحي التقنية واللوجستية، للتعويض عن النقص فـي الحـشد البـشري             العربية المحيطة أو المفترضة، م    
   . حسم المعركة بأسرع وقت ممكن عبر االستخدام المكثف للقوى) 6(والعمق الجغرافي؛ 

، وإضافة إلى كل ما تقدم، ظلت تتمتع بعوامل قوة مضافة، على غاية األهمية في               إسرائيلوكما هو معلوم فإن     
أوال، احتكارها التسلح النووي    : وازين القوى، في المنطقة، يمكن تمثلها في العناصر التالية        معادالت الصراع وم  

   . لضمان تأمين عنصر الردع
ثالثا، حرص الدول الغربية على بقائهـا،       . ثانيا، ضمان الواليات المتحدة لتفوقها العسكري وألمنها واستقرارها       

الدول لسياساتها واحتالالتها واعتداءاتها، إال أنها ال تـسمح         العتبارات عديدة، فعلى الرغم من مناهضة بعض        
   . بالقضاء عليها أو تهديدها

رابعا، واقع التشتت والضعف وارتهان اإلرادة في النظام العربي، الذي يفاقم منه تهميش وتقييـد المجتمعـات                 
   .ي خصوصاسرائيلالعربية عموما، وإضعاف دورها في مقاومة التحدي اإل

، بحكم تشتته في مناطق اللجوء، وبحكم قيـود         إسرائيلعف امكانات الشعب الفلسطيني، في مواجهة       خامسا، ض 
   . ية عليه، في األراضي المحتلةسرائيلالسيطرة اإل

 والمقاومة اللبنانية، وبغض النظر عن مآالتها العسكرية أو السياسية،          إسرائيلعلى ذلك فإن الحرب الدائرة بين       
 مراجعة استراتيجيتها العسكرية التقليدية هذه، بحكم االعتبارات التالية إلى إسرائيلستضطر :   

 نفسها أمام واقع جديد عليها، فهي اليوم تخوض حربا غير نظامية، إذ هي              إسرائيلـ في هذه الحرب وجدت      1
يين مفهوم  مثال ال تواجه دولة بعينها، وال جيشا نظاميا، وبديهي أنه في هكذا حرب يصعب تحديد األهداف، وتع                

موازين القوى، كما يصعب تحديد معنى النصر والهزيمة؛ ولعل هـذا هـو مـصدر االضـطراب والتخـبط                   
   . يين في هذه الحربسرائيللإل
ي، أي إلى نهاريا ومعلوت سرائيل ـ في هذه الحرب استطاعت المقاومة أن تنقل المعركة إلى داخل البيت اإل 2

ي للنزوح مـن أمـاكن سـكناهم، أو         إسرائيلن تضطر حوالي مليون     والعفولة وطبرية وعكا وحيفا وصفد، وأ     
    . يسرائيللالحتماء في المالجئ، في سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ الصراع العربي ـ اإل

 إلى تعديل جدولها الزمني، فهي باتت أمام حرب استنزاف طويلة، كما إسرائيل ـ في هذه الحرب اضطرت  3
   . لم أولوياتها واستهدافاتها السياسيةأنها اضطرت لتغيير س
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 عن اجتيـاح األراضـي، بـسبب استبـسال     إسرائيلية تعجز سرائيل ـ هذه أول مرة في تاريخ الحروب اإل 4
   . سرائيليين، وهو ما شكل مفاجأة حقيقية إلسرائيلالمقاومين في مواجهة الدبابات وجنود المشاة اإل

سيطرة على مصادر النيران، ما جعلها تخوض حربا دفاعيـة مـن    في هذه الحرب الإسرائيل ـ لم تستطع  5
   . أرضها

 عسكريا، فهذا الطموح لم تدعيه المقاومة، ال        إسرائيلطبعا نحن ال نتصور هنا بأن المقاومة ستستطيع أن تهزم           
 هي رهن معطيات عربية ودولية، ورهن تطورات عديـدة سياسـية            إسرائيلينبغي تحميلها مسؤوليته، فهزيمة     

واجتماعية واقتصادية، ولكن القصد من كل ذلك التوضيح بأن المقاومة الشعبية، على قلـة عـددها وضـعف                  
ي مـن تحقيـق     سـرائيل ية، وأن تحرم الجيش اإل    سرائيلامكاناتها، تستطيع أن تضعضع النظريات العسكرية اإل      

   .  في حروبها السابقةإسرائيلانتصار سريع وسهل، وهو األمر الذي تعودت عليه 
، إسـرائيل  خاضت القوات الصهيونية، المتمثلة بالهاجاناه وشتيرن وأرغون حرب إقامة دولة            1948ففي العام   

 واجهت في آن واحد ثمانية جيوش       إسرائيلي، وفي حينه تم االدعاء بأن       سرائيلالتي تم خاللها إنشاء الجيش اإل     
معها باعتبارهـا ضـحية هجمـة الـشرق          تتوخّى من ذلك، أوال، جلب تعاطف العالم         إسرائيلعربية، وكانت   

  . المتخلف على الغرب المتنور أو المتحضر؛ وثانيا، تكريس أسطورة الجيش الذي ال يقهر
وفي الواقع فإن عدد مجموع الجيوش العربية التي خاضت تلك الحرب لم يصل إلى حدود ستين ألف جنـدي،                   

 من عدد المـستوطنين الـصهاينة،       1/7 بواقع    ألف جندي،  100في حين بلغ عدد القوات الصهيونية النظامية        
الذين ناهز عددهم آنذاك على سبعمئة ألف؛ مع الفارق أيضا في مستوى التسلح والتدريب والقيـادة، لـصالح                  

والقصد التوضيح هنا بأن هذه الحرب كانت مجرد حرب صورية، بأكثر تجلياتها، وكانـت              . القوات الصهيونية 
من ضياع فلسطين، وهذا ما يفسر أن هذا النظـام تبنـى الروايـة              ) حينه(عربي  حربا لتبرئة النظام الرسمي ال    

  ! إسرائيلالصهيونية، المتعلقة بهجوم ثمانية جيوش عربية على 
ية محدودة وبالمشاركة، ولتوظيفات دولية، وهي شنت ضد        إسرائيل، فهي كانت حربا     )1956(أما الحرب الثانية    
  .  المعادالت الدولية بنتائجها وتوظيفاتها السياسية، وقد تحكمت)مصر(دولة عربية واحدة 
 في بضعة أيام احـتالل سـيناء        إسرائيلوهي الحرب الثالثة، استطاعت     ) 1967 (حزيران/ وفي حرب يونيو  

وهضبة الجوالن والضفة الغربية وقطاع غزة، أي ما يزيد عن عشرة أمثال مـساحتها، فـي فتـرة قياسـية،                    
 الجيوش العربية النظامية حينها بالكاد قاتلت، بعد أن دمرت امكاناتهـا وفقـدت              والواقع فإن . وبضربة مفاجئة 

  . التواصل واإلمداد اللوجستي، وبعد أن كشفت إثر تدمير سالح الطيران والصواريخ
تمكنت جيوش مصر وسوريا من تحقيق مكاسب عسكرية مهمة، ففـي هـذه             ) 1973(فقط في الحرب الرابعة     
  .  القتال، وكان ثمة استعداد، وذلك بغض النظر عن المآالت السياسية لهذه الحربالحرب كان ثمة إرادة في

هي إلى حد ما أقرب إلى الحرب الحالية السادسة، ولكـن           ) 1982 حزيران/ يونيو(وربما أن الحرب الخامسة     
 في غير   ميزة تلك الحرب أنها كانت تخاض ضد قوات فلسطينية أساسا، وهي بمعنى ما قوات نظامية، متواجدة               

وعلى الرغم من أن هذه الحرب      . بشأن شرعية وجودها  ) اللبناني(أراضيها، وفي ظل نوع من االنقسام األهلي        
  . إال أن قيادة المقاومة الفلسطينية حينها) ثالثة أشهر(استمرت طويال 

وج قـوات   ي، وقد شمل األمـر خـر      سرائيلتذرعت بتجنيب لبنان الدمار، لتبرير عدم المواجهة مع الجيش اإل         
بعد حـصار بيـروت ثالثـة       (منظمة التحرير من بيروت، بناء على طلب من أركان الحركة الوطنية اللبنانية             

  . ، وإثر توقيع اتفاقية مع فيليب حبيب المبعوث األميركي للشرق األوسط في حينه)أشهر
مية، أي حـرب المقاومـة،   هكذا فإن ميزة الحرب الحالية أنها اكدت بأن الحرب الشعبية، أو الحرب غير النظا            

وكانت االنتفاضـة   . ، وأن تفقدها عناصر قوتها، وأن تضعضع معادالتها العسكرية        إسرائيليمكن لها أن توجع     
، وأكدت مكامن القوة في المجتمعات العربية،       إسرائيلبينت مكامن ضعف    ) 1993-1987(الفلسطينية الكبرى   

  . يسرائيلهة التحدي اإلالمتحررة من القيود النظامية الرسمية، في مواج
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كما أنها قوضت أسطورة الجيش الذي ال يقهر، بعد أن تحول هذا الجيش إلى مجرد جيش ينـشئ الحـواجز،                    
ويالحق أطفال الحجارة، ويهاجم النساء والعجائز في بيوتهم؛ وهو ما بينته أيضا االنتفاضة والمقاومة المـسلحة   

  . 2000التي اندلعت منذ سبتمبر العام 
عتبارات كثيرة يمكن استنتاجها من هذه الحرب بغض النظر عن مآالتها ونتائجها، والمهم البناء على كـل        ثمة ا 

  .  وغطرستهاإسرائيلذلك واستثماره مستقبال في مواجهة تحدي 
  11/8/2006البيان 

 
  ية على لبنانسرائيل سياسية وعسكرية من الحرب اإلدروس .70

  العزيز مرسي       مصطفى عبد
وضاع والتطورات اإلقليمية الراهنة التي ما زالت تتسم بحالة من الـسيولة الـسياسية والعـسكرية،    في ظل األ 

ولكن ذلك ال يمنعنا من محاولة      . ية المفتوحة على لبنان   سرائيليصعب التوصل إلى تقييم كامل لنتائج الحرب اإل       
  .ليةاستخالص بعض المؤشرات األولية عن الدوافع والخلفيات وبعض النتائج األو

  :على صعيد المقاومة اللبنانية* 
فربما كان يتوقـع أن تقـوم       . قد يرى البعض أن حزب اهللا جانبه التوفيق في تقديراته السياسية للنتائج المحتملة            

بينما يعتقد البعض اآلخر أن حزب اهللا كـان         .  برد عنيف، وأنه سيكون محدود المدى جغرافياً وزمانياً        إسرائيل
نت تريد هذه الحرب، وأنها اتخذت قرارها بهذا الخصوص، وكـان مـن المفتـرض أن                 كا إسرائيليعرف أن   

 إسرائيلوأياً كانت هذه اآلراء فإن العمليات العسكرية الواسعة النطاق التي قامت بها             . يتحسب للسيناريو األسوأ  
ياً واضحاً ومعداً سـلفاً،   يلإسرائفتدميرها لغالبية المناطق اللبنانية عكس مخططاً       . تجاوزت هذه التقييمات األولية   

  :وليس اضطرارياً، لتدمير كل مقومات الدولة في لبنان، ضمن مخطط متعدد األهداف في مقدمتها
، فشلت جهود نزع سالح حزب اهللا وفـشل         1559 بعد اغتيال رفيق الحريري وصدور قرار مجلس األمن          -1

، بدعم أميركي قوي، لفرض تطبيق ما تبقـى         ئيلإسرامخطط إشاعة الفتنة وإعادة الحرب األهلية للبنان فلجأت         
 بالقوة العسكرية، ليصبح لبنان خصماً كامالً لسورية، بل وقاعدة عمليات ضد نظامهـا،              1559من بنود القرار    

  .وفك االرتباط نهائياً بين حزب اهللا وإيران
طينية، ثـم دخلـت      منذ قرابة ست سنوات حربا مفتوحة وبال سقف على المقاومة الفلـس            إسرائيل خاضت   -2

مرحلة حصار وتجويع الشعب الفلسطيني إلسقاط حكومة حماس، ولم تتمكن من تحقيق أهدافها، فقررت شـن                
ولتبرير ذلك تم   . حرب شاملة ضد ما تبقى من رموز المقاومة في المنطقة، والعمل على استئصال ثقافتها بالقوة              

ي إطار مكافحة اإلرهاب الدولي لإليحاء بأنها قضية        وضع المواجهة مع المقاومة الوطنية في فلسطين ولبنان ف        
  .تهم المجتمع الدولي، كما ما تهم واشنطن وتل أبيب

 جاء استخدام المدخل اللبناني كخطوة أولى للضغط على إيران وعزلها عن بعض حلفائها إلحكام الطـوق                 -3
.  للخيـار العـسكري ضـدها      يلإسرائعليها، وحرمانها من فرص التنفيس اإلقليمي، في حالة لجوء واشنطن و          

فجاءت عملية تصفية المقاومة اللبنانية والفلسطينية كخطوة أولى على هذا الطريق، للتفرغ فـي خطـوة تاليـة      
ومن هذا المنطلق تم التخطيط لدفع إيران لمواجهات حادة ومستمرة مـع    . لتحييد باقي أنصار إيران في المنطقة     

  .هت إليه تجربة عراق صدام حسينمجلس األمن لتنتهي على النحو الذي انت
 محاولة تخفيف أعباء المأزق األميركي في العراق الذي تتزايد تكاليفه الـسياسية والعـسكرية والبـشرية                 -4

والمالية كل يوم، ويعرقل استكمال تنفيذ واشنطن لمخططها في إقامة شرق أوسط جديد بالقوة العسكرية، معتقدة                
ذا الهدف، ومن دون إدراك استعصاء تنفيذ ذلك في منطقة تترابط فيها القضايا             أن هذه القوة قادرة على تحقيق ه      

وتعتقد واشنطن أن التركيز علـى لبنـان ومقاومتـه          . وتتشابك المصائر، ويصعب عزلها عن بعضها البعض      
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يـاً،  لمحاولة تغيير هذا الواقع، بهدف تحقيق نصر في لبنان يمكن أن توظفه إدارة بوش لصالحها داخلياً وإقليم                
  .ي في األراضي المحتلةسرائيلمما يعزز المخطط اإل

وقد يقول البعض إن ما قام به حزب اهللا إنما تم في إطار أجندة غير لبنانية، لتخفيف الضغط عن إيران بـشأن                      
صحيح أن هناك تفاعالت متبادلة بين ما يحدث في الداخل اللبناني ومحيطه اإلقليمـي األوسـع                . ملفها النووي 

فإذا كانت إيران تدعم حزب اهللا، لتضاؤل الدعم العربـي،          . والداعم لحركة المقاومة، وهو أمر طبيعي     والبعيد  
فإن الدعم اإليراني يعد دعماً محدوداً نسبياً ويواجه عقبات عدة، مقارنة بالـدعم األميركـي العـسكري غيـر                   

غير أن المتابع لممارسات    . جتمعة، والذي يمكنها من مواجهة الجيوش العربية م       سرائيلالمحدود والمتواصل إل  
حزب اهللا يتبين له أن له جذوره وقاعدة إسناده الشعبية الراسخة، ولديه أجندته وأولوياته الوطنية التـي يركـز                   

  .وال يحول ذلك دون تعاطفه مع هواجس إيران ومخاوفها. عليها ويحرص على استقالليته
د يعكس شعورا استباقيا بأنه أصبح مستهدفاً مـن أطـراف     كما يرى البعض اآلخر أن ما أقدم عليه حزب اهللا ق          

وتزايد هذا الشعور بعد تواصل مشاهد مخطط التجويع والحصار والقتـل والتـصفية اليوميـة               . إقليمية ودولية 
لكوادر حركة حماس واعتقال وزرائها ونوابها، وتدمير البنية التحتية وأسر المدنيين، بهدف إسقاط حكومتهـا،               

  . مريب ودولي مهادنوسط صمت عربي
  يسرائيلأهداف التصعيد اإل* 

ي على هذا القدر من الوحـشية والـدمار واالتـساع، واتبـاع سياسـة األرض                سرائيللماذا جاء رد الفعل اإل    
 من عمليات تدمير شامل فـي األراضـي         إسرائيلالمحروقة؟ في الواقع يصعب تبرير ما قامت، وما تقوم به،           

 أنه مجرد رد فعل على أسر ثالثة جنود، فهي ليـست المـرة األولـى، فاألهـداف                  اللبنانية والفلسطينية على  
 باختطاف الزعيم الشيعي الشيخ عبد الكـريم        إسرائيلولعلنا نتذكر سابقة قيام     . ية أبعد من ذلك وأعمق    سرائيلاإل

قة ضغط لتأمين   ، وسعيها الستخدامهم كور   1989) يوليو(عبيد واثنين من رفاقه من األراضي اللبنانية في تموز          
  .يين لدى حزب اهللاإسرائيلاسترداد ثالثة سجناء 

  :ية العسكرية الحاليةسرائيلوفي الواقع أن من بين أهداف تصعيد العمليات اإل
ية الى تكثيف الهجمات الجوية على التجمعات المدنية اللبنانية فؤجئت بقيـام            سرائيل بعد أن بادرت القيادة اإل     -1

ي، وكان ذلك في البداية ضمن خطـوات        سرائيلوجيه صواريخ الكاتيوشا الى داخل العمق اإل      المقاومة اللبنانية بت  
 نطاق هجماتهـا الجويـة      إسرائيلي كرد فعل لتوسيع     سرائيلتصاعدية محسوبة، ثم اتسع نطاقه داخل العمق اإل       

، ويحدث ألول مرة    إسرائيلعلى األراضي اللبنانية وإقدام المقاومة على ذلك أمر غير مسبوق في المواجهة مع              
ية، إال أنه مكن حزب     سرائيلوهو وإن ألحق خسائر محدودة بالمدن اإل      . يسرائيل اإل -في تاريخ الصراع العربي     

ية، سـرائيل ية، وجوهرها إدارة الحرب دوماً خارج األراضي اإل       سرائيلاهللا من إحداث شرخ في نظرية األمن اإل       
ية، وأجبر سـكانها    إسرائيلية، ونشر الذعر في عدة مدن       سرائيل اإل األمر الذي أربك القيادة السياسية والعسكرية     

، عندما أطلق صدام حسين عدداً محـدوداً مـن          1990على اللجوء الى المخابئ، وهو أمر لم يتكرر منذ عام           
 في القيام بعمليات    إسرائيلولهذا توسعت   . صواريخ سكود على مناطق محدودة ولم تسبب سوى أضرار طفيفة         

 ولو بشكل رمـزي     - مبرمجة للعديد من المدن اللبنانية والبنى التحتية لقطع الطريق على المساس             تدمير جوية 
ية التي ال تقهر، ومحاولة استرجاع هيبتها، فضالً عن السعي لتأليـب الـرأي العـام                سرائيل بمقولة القوة اإل   -

  .اللبناني على حزب اهللا وإحداث فتنة في لبنان
ية بوجود تعاطف وتأثير متبادلين بين ما يحدث في األراضي الفلـسطينية            سرائيلإل إن مجرد شعور القيادة ا     -2

 واإلدارة األميركيـة    إسـرائيل واللبنانية، دفعها الى التخوف من احتمال عودة الربط بين المسارات التي بذلت             
ـ                الي العربـي   جهوداً غير عادية للفصل بينها، فضالً عن االستمرار في فك االحتضان والدعم الـسياسي والم

وهي مخـاوف   . للقضية الفلسطينية، لتذبل وتموت وتصبح مجرد مسألة إنسانية تاريخية، يتكفل الزمن بنسيانها           
لـسياسة حكومـة أولمـرت      ) المفدال/ تجمع االتحاد القومي  (ي أوري آرئيل    سرائيلكشف عنها انتقاد النائب اإل    
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قدام مقـاتلي حـزب اهللا علـى اختطـاف الجنـديين            إن إدارتها للعمليات في غزة هي التي أدت إلى إ         : بالقول
  .اإلسرائليين

 إنهاء وجود حزب اهللا في الجنوب اللبناني، أو على األقل العمل على إزاحته عن معاقله وتحييد فاعليتـه،                   -3
بإيجاد منطقة عازلة تحرسها قوات دولية معززة بإمكانيات وصالحيات مختلفة عـن قـوات االمـم المتحـدة                  

  . عن تحقيقها عسكرياًإسرائيلالحالية، لتحقيق مكاسب سياسية عجزت ) اليونيفيل(
  : األميركية-ية سرائيلعلى صعيد توصيف العالقة اإل* 

ية على لبنان، ورفض اإلدارة األميركية المتكـرر لـدعوات          سرائيلكان هدف الموقف األميركي من الحرب اإل      
تكمال عمليات التدمير الشامل في لبنان، وتحقيق ولـو          مزيداً من الوقت الس    إسرائيلوقف إطالق النار، إعطاء     

ي محدود على األرض، تبني عليه بعض المتغيرات السياسية، وهو ما أدى إلى طـرح               إسرائيلنصر عسكري   
 فـي   إسرائيلمن يوظف من؟ وما هي طبيعة هذه الرابطة؟ في الواقع لقد ارتضت             : السؤال التقليدي والمتكرر  

التبعية ذات المضمون الخاص مع الواليات المتحدة العتمادها الرئيسي عليهـا فـي             مرحلة ما بنوع من عالقة      
االستمرار والبقاء، مقابل تقديم خدماتها للمصالح األميركية في المنطقة، فهذه العالقة أو الشراكة أصبحت تسمح               

 تملك مساحة لحريـة      ال إسرائيلولكن ذلك ال يعني أن      . بالتوظيف المتبادل إلمكانات طرفيها لخدمة مصالحهما     
 تمارس ضغوطها الفاعلـة علـى اإلدارة   إسرائيلف. الحركة المستقلة في بعض المواقف ووفق مصالحها الذاتية    

  .ي، الذي يمارس أحياناً نفوذاً يضر ضرراً بالغاً بالمصالح األميركية في المنطقةسرائيلاألميركية عبر اللوبي اإل
 زال يحدث في لبنان هناك عدد من المؤشرات توضح أن الفاعل األكبر             ومع ذلك فإنه بالنسبة الى ما حدث وما       

تـل  (في عملية السعي لتفكيك حزب اهللا هو واشنطن، وهي التي أعطت الضوء األخضر للمقـاول الـشريك                  
وإذا كان من الصحيح القول إن هناك مساحة واسعة للمصالح واألهـداف            . ، وعرقلت وقف إطالق النار    )أبيب

األمر الذي أثار مخاوف الوف بن المعلق السياسي        . ذه العملية، فإن هناك أيضاً مجاالً لتضاربها      المشتركة في ه  
 حبالً طويالً من الوقت     إسرائيلإن الواليات المتحدة منحت     : ية، وعبر عنها بقوله   سرائيلفي صحيفة هآرتس اإل   

 نفسها بواسـطة    إسرائيلهل تشنق   إلتمام عمليتها العسكرية ورفضت االقتراحات لوقف النار، لكن السؤال هو           
هذا الحبل األميركي وتندفع الى عمل عسكري كبير فادح الخسائر، بدالً من أن تعلن عن اكتمال العملية وتنتظر                  

  .تسوية سياسية
  :نخلص من ذلك إلى استنتاجين رئيسيين هما

فلم يكن ذلك مطروحاً أو هـدفاً        أن المقاومة اللبنانية لم تضع بين أهدافها حسم المعركة عسكرياً لصالحها،             -1
فسوابق التاريخ تؤكد أن خسائر حركات المقاومة الوطنية ومواقع احتضانها عادة ما تفـوق خـسائر                . مطلوباً

، كدولة، مـن ترسـانة      إسرائيلجيوش االحتالل، ال سيما في ظل الخلل القائم في عالقات القوى بين ما تملكه               
ة بما تحوزه حركتا المقاومة الفلسطينية واللبنانية من قدرات ومـوارد           عسكرية ودعم أميركي بال حدود، مقارن     

   .دفاعية محدودة للغاية
ولكن المقاومة اللبنانية والفلسطينية أثبتتا أنهما تمتلكان قوة اإليمان بالهـدف وبالرسـالة، والتمـسك بـالحقوق         

حداث شرخ في عقيدته األمنية، وهـو       المشروعة، والقدرة على إلحاق األذى بالخصم وإنهاكه واستنزافه، بل وإ         
ما تحقق خالل األيام الماضية، رغم حجم الخسائر الكبيرة في األرواح والتدمير الضخم الـذي لحـق بلبنـان                   

   .واألراضي الفلسطينية وشعبيهما
 إن في مقدمة الدروس الرئيسية المستفادة من الحرب المفتوحة على لبنان، أنها أكدت من جديد خطأ الزعم                  -2

أن االنتصارات العسكرية وتفوق األسلحة هما وحدهما اللذان يتيحان فتح السبيل أمام حل سياسي دائم يتم طبقاً                 
، إسرائيلفاأليديولوجية األسطورية عن القوة وأحالم العظمة التي داعبت أفكار جنراالت           . يةسرائيلللشروط اإل 

ومن هذا المنطلق يتعين    . لم تعد مجدية وثبت فشلها    وتفضيل األراضي على السالم، وتعمد إطالة الوضع القائم،         
يين تبني رؤية واقعية انطالقاً من الدروس المستفادة من الموقف الجديد باالعتراف بالحقوق             سرائيلعلى القادة اإل  
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 وأمنها  إسرائيلالعربية المشروعة، والقبول بمشروع للسالم الشامل والعادل، فهو أقصر الطرق لضمان وجود             
ية العقيمة، التي تعمق الكراهية وتزيد من التطـرف         سرائيل، والخروج من الدائرة المفرغة للحروب اإل      مستقبالً

 لم تحقق سوى أهداف محدودة للغايـة مقارنـة بحجـم المـوارد العـسكرية                إسرائيلف. وتترك الجرح مفتوحاً  
ة قامت بها قـوى مقاومـة       والتكنولوجية المتطورة والضخمة التي استخدمتها، أو بما واجهته من معارك شرس          

   .ية البرية وكبدتها العديد من الخسائرسرائيلمحدودة العدد والعدة، نجحت في تحدي نخبة القوات اإل
وكم نتمنى أال تضيع الحكومات العربية قيمة وداللة النتائج التي حققتها المقاومة، وأن تكون مواقفها الـسياسية،   

 وواشنطن من الحصول على مكاسـب  إسرائيله المقاومة، وأال تُمكن  مهما تباينت االجتهادات، على مستوى هذ     
وآن األوان ألن يطرح الجانب العربي مجمل الصراع العربـي          . سياسية، عجزتا عن إنجازها ميدانياً وعسكرياً     

ي بشكل جديد على طاولة المباحثات، إليجاد حل شامل وعادل له، والحيلولة دون تكـرار سياسـة                 سرائيل اإل -
فنتائج الحرب على لبنان دقـت      . 1991عة والتجزئة التي مارستها واشنطن مع العرب بعد مؤتمر مدريد           الخدي

ية وطموحاتها لممارسة دور القوة اإلقليمية العظمى في المنطقة، المستندة إلـى            سرائيلاسفيناً في نعش الحقبة اإل    
  .فالقوة المطلقة وحدها كالنار يمكن أن تلتهم ذاتها .غطرسة القوة

  11/8/2006الحياة 
  
 :كاريكاتير .71
  

  
  11/8/2006النهار 

 
  

  
  


