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*** 
  مجلس األمن يتبنى باإلجماع وقفا متبادال للعمليات في لبنان    .1

وافق مجلس األمن الدولي باإلجماع على مشروع القرار الفرنسي األميركي          : 12/8/2006الجزيرة نت   نشرت  
ـ    ت جم وصو .1701 رقم حمل    والذي لوقف العمليات العسكرية في لبنان      لـصالح   15يع أعضاء المجلس الـ

ية إلى ما وراء الخط األزرق ونشر قوات لبنانية في الجنوب           سرائيلالقرار الذي يطالب أيضا بسحب القوات اإل      
ويـدعو المـشروع     . ألفا 15بالتزامن مع هذا االنسحاب وبالتعاون مع قوات اليونيفيل التي سيرتفع عددها إلى             

طالق النار وحل بعيد المدى، كما يطالب بإيجاد منطقة بـين الخـط األزرق               ولبنان لدعم وقف دائم إل     إسرائيل
ونهر الليطاني تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المـسلحة اللبنانيـة                  

كنـه فـي    يين األسيرين لدى حزب اهللا ول     سرائيلويطالب المشروع بإطالق فوري للجنديين اإل      .وقوات اليونيفيل 
ويمنع المشروع بيع وتوفير األسـلحة       .إسرائيلالوقت ذاته يدعو لحل لمسألة األسرى والمعتقلين اللبنانيين لدى          

 بتسليم األمم المتحدة خرائط     إسرائيلوالمعدات العسكرية إلى لبنان إال تلك التي تسمح بها الحكومة، كما يطالب             
علق بمنطقة مزارع شبعا الحدودية المحتلة يطلب مشروع القـرار  وفيما يت .حقول األلغام التي زرعتها في لبنان  

  . وسورياإسرائيلمن كوفي أنان إعداد مقترحات لترسيم الحدود اللبنانية مع 
نه مرتاح لوقف األعمال القتالية، معتبرا في الوقـت    إ الجلسة بالقول    أنانح  ا افتت 12/8/2006وجاء في السفير    

 تفعيـل   إلىودعا  . لى وقف دائم إلطالق النار خالل أيام      إمن الممكن التوصل    نه  إنه في حال حصل ذلك ف     أذاته  
ن عدم وجـود    ضما وهي اليونيفيل أصبحت أمام مهمة جديدة أصعب،        أنما تم توصل إليه في القرار، معتبرا        

وفي حين طالب باإلفراج عن األسرى وحل قضية مزارع         . ي وانتشار الجيش  سرائيلأي فراغ بين االنسحاب اإل    
ن يكون هناك حوار داخلي في لبنان واتفاق على الـصعيد           أنه يجب   أ رأى   ،1680شبعا المحتلة ضمن القرار     

 1996 تفاهم نيسان الموقع في العام       إلىنه يجب العودة    أ رايس   رأت من جهتها    ،اإلقليمي يشمل سوريا وإيران   
 ،هو أمام خيار الـسالم أو الحـرب        حزب اهللا    أن إلىولفتت رايس   . نه يضمن حماية المدنيين   أوالذي اعتبرت   

يونيفيل معززة وبتفويض   ال، تساعدها قوات    أراضيها تبسط سيادتها على     أن على الحكومة اللبنانية     أنموضحة  
نه بالنسبة لفرنسا كان ال بد مـن        إ وزير الخارجية الفرنسية فيليب دوست بالزي     وقال  . أوسع وتجهيزات أوفر  

ن وأ يقدمه غدا لفلـسطين      أن ما يقدمه مجلس األمن اليوم يجب        إنوقال   حل على المدى الطويل،      إلىالتوصل  
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للقـوة   تامين دعم إضـافي      إمكان األوروبيينن فرنسا ستدرس مع شركائها       إ وقال. مصير المنطقة يعتمد علينا   
 كان من األحرى بمجلس      إنه ل ثاني آوزير الخارجية القطرية حمد بن جاسم بن جبر         قال  ومن جهته،   . الدولية

جل حقن دماء األبرياء ومن     أألمن إصدار قرار فوري لوقف إطالق النار منذ اليوم األول الندالع الصراع من              ا
ثم معالجة المسائل األخرى في وقت آخر، غير أن هذه القناعة ال تعني أننا راضون بالضرورة عـن إصـدار                    

 واستقراره وسالمته اإلقليمية، وال     ن مشروع القرار لم يأخذ مصالح لبنان      حمد إ وأضاف  . قرار ينقصه التوازن  
جل حقـن   أبالرغم من ذلك قبلنا القرار بصيغته الحالية من         وزالت لدينا تحفظات ومالحظات على هذا القرار،        

وتعقد الحكومة اللبنانية اليوم جلسة تحدد خاللها موقفهـا مـن           . الدماء، وتجنيب لبنان والمنطقة ويالت الدمار     
 أن تجتمع الدول التي يتوقع      أننه من المقرر    أ األميركيةسؤولة في وزارة الخارجية      ذلك، أعلنت م   إلى. القرار

 تكـون   أن واشنطن وباريس أثارتا إمكانيـة       أن وأضافت   ،تشارك في القوة الدولية اليوم في مقر األمم المتحدة        
  .هاء من تأليف القوة أسبوعين أو ثالثة لالنتإلى هناك حاجة أنوقدرت المصادر . القوة الدولية بقيادة فرنسا

 حكومة الكيان على لسان الناطق باسمها أنها ترفضه بـصيغته            إعالن 12/8/2006الخليج اإلماراتية   وأوردت  
الجديدة وال تراه مقبوال، وقال لوكالة فرانس برس إن مشروع القرار تم تغيير طبيعته إثر تدخل لبنـان تحـت                    

. ونحن لن نسقط في مثل هذا الفخ، على حد تعبيـره          ،  داتضغط حزب اهللا، وإن المباحثات اتخذت منحى مزاي       
إزاء فشل الخيار الدبلوماسي حاليا ليس أمامنا من خيار سوى اعتماد الخيار العسكري، مشيرا إلـى                : أضافو

أمر أولمرت للجيش باالستعداد لذلك، غير أن المتحدث المذكور أشار إلى أنه في حال تم تبني مشروع القـرار       
  . ية فإن العملية العسكرية يمكن وقفها في أي لحظةسرائيلطالب اإلمع تلبية الم

 وافقوا على   األساسيين والوزراء   اولمرتن  أن  ييإسرائيلن  ين مسؤول عال إ 12/8/2006لمستقبل  بينما جاء في ا   
  الهجـوم  أن إلى أشاروا أنهم، إال   األحد األسبوعي يعرضه على اجتماع الحكومة في اجتماعها        أنالقرار، على   

ي الجاري وخصوصاً العملية البرية ستستمر على األقل حتى تصوت الحكومـة علـى القـرار فـي                  سرائيلاإل
 مسؤول كبير في    وأوضح .ليفني وافقا على القرار   و بيرتس   أني  إسرائيل مصدر    وأكد . غداً األسبوعياجتماعها  
 األمـم  فـشلت قـوة      إذاتقبل   ستحتفظ بحق معاودة دخول جنوب لبنان في المس        إسرائيل أني  سرائيلالجيش اإل 

 الواليات المتحدة وفرنسا    أن مسؤول أميركي بارز      وأعلن . من العودة للحدود   حزب اهللا  المتحدة في منع مقاتلي   
.  العدائية وانتشار جنود االمم المتحدة في الجنوب       األعمال بين لحظة وقف     أيامتفترضان آلية زمنية من عشرة      

ي، مضيفة  سرائيل يوافق الجانبان اللبناني واإل    أن المتوقع   إن بيكيت   مارغريتالخارجية البريطانية   وقالت وزيرة   
 أن إلـى  وأشـارت .  من الجانبين ليقول انه يقبل كل القرار ولكنهما سينفذان القرار          أي يخرج   أن ال تتوقع    أنها

  . بين ليلة وضحاهااألوسط ال نحاول حل كل مشكالت الشرق وأنناالقرار هو خطة قصيرة المدى 
 من السفر واالنـضمام     ليفنياولمرت منع     نقالً عن محمد هواش من رام اهللا أن        12/8/2006 النهار   أشارتو
 واشنطن نائبه شمعون    إلى بدال منها    أرسل، وكان   آرائها استقالل في    بأنه بسبب ما وصف     الجهود المبذولة  إلى

وقـال  . وخططها لمواصـلة الحـرب     إسرائيل بمواقف   األميركيين المسؤولين   إلقناعبيريس في بداية الحرب     
 إنـسانية  هدنة   إلى مشروع القرار الروسي الداعي      إن  المتحدة داني غيلرمان   األمم الدائم لدى    إسرائيلمندوب  

 اتفاق سياسي حتى    إلى استياء روسيا من عدم التوصل       إبداء تظاهري يستهدف    إجراء ساعة هو بمثابة     72لمدة  
 لوقف النار في هذه المرحلة سيسمح لحزب        إعالن أي أن له   وأكدالروسي   انه التقى المندوب     إلى، مشيرا   اآلن
.  للتصويت عليه فعـال    األمن طرح المشروع الروسي على مجلس       إمكانوشكك في   .  تنظيم صفوفه  بإعادةاهللا  

 فورا عن الجنـديين     اإلفراج صريحا لضرورة    تأكيدا الفرنسي يتضمن    األميركي مشروع القرار    أن إلى وأشار
 في الكنيـست سـابقا النائـب        واألمنورأى رئيس لجنة الخارجية     .  شرط أو المخطوفين دون قيد     يينئيلسرااإل

 فـي شـأن     األمن في التبلور في مجلس      األخذ قبلت الحكومة مشروع القرار      إذا: الليكودي يوفال شتاينتس انه   
 1559 للتخلي عن تنفيذ القرار      يلإسرائ استعداد   أن وأضاف.  انتخابات جديد  إلىلبنان فعليها االستقالة والدعوة     

 في ما يخص قضية مزارع شبعا، قد يفسر بأنـه انتـصار لهـذه               إقليميا حزب اهللا انجازا     وإلعطاءبحذافيره،  
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رئـيس    ورفـض  .ا نشوب حرب صواريخ وكوماندو مع سـوري       إلى يؤدي   أن الذي من شأنه     األمرالمنظمة،  
 اللبنانية  األراضيي من   سرائيلنار دون انسحاب الجيش اإل     الحديث عن وقف ال     اميل لحود   اللبنانية الجمهورية

 سابقة ال مثيل لها أرادوها في لبنان، بحيـث يبقـون            إنها المتحدة،   األمم حصل ذلك في تاريخ      أن لم يسبق    ألنه
 واألمـن  للسياسة الخارجية األعلىلممثل اوفي مقابلة مع   .، وهذا ما لم نقبله    اآلني حيث هو    سرائيلالجيش اإل 

 فرنـسا كـان     أعدته الذي   األول المشروع    في بيروت، قال سوالنا       خافيير سوالنا  األوروبيمشترك لالتحاد   ال
ـ األوروبيةيحظى بدعم الدول     وال . األمـن  آخرين في مجلس     أعضاءثم بدأت مناقشته في نيويورك مع       . 25 ال

 طالت كثيرا، لكـن     األمنمجلس   المناقشة في    أناعتقد  و.  مجموعة واحدة فرض موقفها    أوتستطيع دولة واحدة    
 النقـاط الـسبع     أنعتقد  أ:  وأضاف . حل يتضمن وقفا فوريا للنار، ثم حال سياسيا ضروريا         إلى يتوصل   آنآمل  

وهذا انطباعي انطالقا   .  يتعامل القرار العتيد مع هذه النقاط بطريقة ايجابية        أنالتي طرحها جدية جدا، وآمل في       
  .من حواراتي مع نيويورك

  
  تواصل عملياتها في لبنان والمقاومة تدّمر زورقاً حربياً لإسرائي .2

ي على لبنان، دمـرت المقاومـة       سرائيل أنه في اليوم الواحد والثالثين للعدوان اإل       12/8/2006السفير  نشرت  
ية من نوع سوبر ديفورا مقابل شاطئ صور، فدمرتها وأغرقتها بمن فيها مـن              إسرائيلاإلسالمية قطعة بحرية    

 مواطناً، كمـا    11في المقابل ارتكب العدو مجزرة في عكار استشهد فيها          .  ضابطاً وجندياً  12ؤلف من   طاقم م 
. استشهد ستة آخرون بينهم ثالثة في بلدات مقنة وحربتا في قضاء بعلبك، ودبل وجباع والزهراني في الجنوب                

ا عند أطراف بلـدة رشـاف حيـث         ية، والسيم سرائيلكما استمرت المواجهات بين رجال المقاومة والقوات اإل       
كمـا دارت اشـتباكات عنيفـة       . أعلنت المقاومة اإلسالمية أنها تصدت لقوة صهيونية وأجبرتها على التراجع         

يين سرائيلبالقرب من الخط األزرق عند منطقة اللبونة الناقورة تمكنت في خاللها المقاومة من إجبار الجنود اإل               
ية في اختراق المقاومة من الوسط بعدما شـنّت         إسرائيلولم توفق قوة    . زرقعلى التراجع إلى ما وراء الخط األ      

هجوماً على القطاع األوسط، وتحديداً عند أطراف بيت ياحون القريبة من بنت جبيل حيث دمـرت المقاومـة                  
ة أن  وأعلنت المقاومة اإلسالمي  . جرافة ودبابة ميركافا موقعين طاقمها بين قتيل وجريح بحسب بيان صادر عنها           

مجاهديها انقضوا على قوة صهيونية حاولت التقدم إلى أطراف بلدة عيتا الشعب وأمطروها بنيـران أسـلحتهم                 
وقبـل  .  جندياً صهيونياً بين قتيل وجريح وتراجع من تبقى من القـوة           15المختلفة، وانجلى غبار المعركة عن      

 حرضت فيها على األمين العام لحزب اهللا        ية مناشير فوق بيروت   سرائيلظهر أمس، ألقت الطائرات الحربية اإل     
  . عنصراً من حزب اهللا قتلوا في المعارك90وذكرت أسماء 

، وفي اللحظات األخيرة التي سبقت انعقاد مجلس األمن للتـصويت           إسرائيل أن   12/8/2006النهار  وأضافت  
، والذي كـان يزيـد      على قرار وقف العمليات الحربية في لبنان، قصفت موكب آالف النازحين من مرجعيون            

 سيارة خلف القوة األمنية المشتركة وبحماية القوة الدولية، على طريق بلدة كفريا في البقاع الغربي                1550على  
ي مجزرة جديدة في    سرائيلكما ارتكب العدوان اإل   .  جريحاً 16 ضحايا مدنيين وعسكريين ونحو      4وأوقعت فيه   

من .  جريحا 15 قتيال و  11إلى نقطة العبودية الحدودية     عكار حيث سقط في قصف جسر الحيصة على الطريق          
 غارة على أحياء الضاحية الجنوبيـة       15ي، قرابة الخامسة من صباح أمس،       سرائيلجهة أخرى شن الطيران اإل    

لبيروت، مستهدفا حارة حريك ومحيط المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى حيث دمـر أحـد المبـاني وسـواه                  
وجدد اعتداءاته ظهرا   . ت على محيط المشرفية ومعوض واألطراف الجنوبية للشياح       وأتبع ذلك بغارا  . باألرض

كما تجـدد القـصف علـى       . على الضاحية، مستهدفا محيط مجمع سيد الشهداء في الرويس ومنطقة بئر العبد           
البقـاع  مناطق متفرقة مستهدفا الطرق الترابية المؤدية إلى سوريا والهرمل ونقطة المصنع الحدودية والنبطية و             
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وكتب مراسل النهار في صيدا أن الطيران قصف محيط جسر الزهراني قرب معمل الكهرباء مما أدى                . الغربي
  .كما تواصل القصف المدفعي بقذائف انشطارية لمجرى الليطاني والبلدات المجاورة له. إلى قطعها
هللا أطلق، أمس، دفعات أخرى      من بيروت ووكاالت األنباء أن حزب ا       12/8/2006االتحاد اإلماراتية   وذكرت  

 على مدن حيفا وصفد وعكا ومستوطنات الجليـل وهـضبة الجـوالن             2 ورعد 1من صواريخ الكاتيوشا ورعد   
ية أن سبعة على األقل أصيبوا بجـروح جـراء شـظايا            سرائيلوقالت الشرطة اإل  . المحتلة وصوالً إلى طبريا   

إلى ذلك، أعلنت قـوة الطـوارئ       . إسرائيل شمال    على شتى أنحاء   55الصواريخ والتي بلغ تعدادها أكثر من       
الدولية في جنوب لبنان أن عنصرا فرنسيا في القوة يونيفل أصيب بصاروخ أطلقه حزب اهللا سقط فـي المقـر                  

وانقسم عرب حيفا بين من أعد الحقائب وهم بمغادرة المدينة وبين من فـضل البقـاء                . العام للقوة في الناقورة   
  .  وشا التي توعد بها حزب اهللاومواجهة صواريخ الكاتي

  
  الحريري يعود من الخارج ويزور بري والسنيورة .3

عاد النائب سعد الحريري أمس إلى بيروت بعد غياب عن لبنان استمر منذ الثاني عشر من تمـوز الماضـي،                    
آخر وزار كالً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وعرض مع كل منهما                  

وأكد الحريري التمسك بالنقـاط الـسبع       . يسرائيلالتطورات على صعيد االتصاالت الجارية لوقف العدوان اإل       
فـي  سئل   و . وناشد جميع اللبنانيين االلتفاف حول الدولة      ،للحكومة، مشيداً بتضحيات المقاومة في وجه العدوان      

ما يهمنا أن هناك أمماً     : أجاب ف ليات البرية ي عن توسيع العم   سرائيلرئيس الوزراء اإل  مؤتمر صحفي عن إعالن     
ي على لبنـان، ونحـن      سرائيلمتحدة ومجتمعاً دولياً ودوالً عظمى ودوالً تعمل على مشروع لوقف العدوان اإل           

 وقال رداً على سؤال     .نتفاءل ألن القرار الذي كان مكتوباً سابقاً بات اآلن يتضمن الكثير من هواجس اللبنانيين             
 أال تنفذ قرارات األمم المتحدة وهي دائماً كانت ال تنفذ مثل هذه القرارات، ولكن علينا                إسرائيل ليس غريباً على  

أن نعمل للتوصل إلى قرار يمكن أن نأخذ الكثير منه لمصلحة اللبنانيين والشعب اللبنـاني وكرامـة اللبنـانيين      
  . واألمن اللبناني

  12/8/2006السفير 
  
  إسرائيل لمقاضاة نبحث عن الطرق القانونية: رزق .4

 من الـتالزم بـين    ننا نشهد على األرض نوعاً    أمس  أأكد وزير العدل الدكتور شارل رزق في حديث تلفزيوني          
 والتسريع العسكري على األرض الذي يشهده لبنان من         ،المماطلة الديبلوماسية في مجلس األمن الدولي من جهة       

 إن حزب اهللا لم يكن ينتظر أن تكون ردة الفعـل            ؛منهاوقال إن هذه الحرب شهدت سلسلة مفاجآت         .جهة ثانية 
 لم تكن تتوقع أن يكون استعداد الحزب وقدرات المقاومة ورغبتهـا            إسرائيلية بهذه الضخامة، كما أن      سرائيلاإل

وتصميمها وقدرتها على الصمود بهذا المستوى، وتمنى أال يكون هناك مفاجآت أخرى وال تتخذ هذه الحـرب                 
 في التصريحات المتناقضة، مرده إلى التردد وعدم االسـتقرار فـي            إسرائيلن غرق   أواعتبر  . ياً إقليم امتداداً

 عـن األضـرار     إسـرائيل وعن فحوى الدعوى التي تعتزم الحكومة اللبنانية رفعها لمقاضاة           .السلطة السياسية 
وهو مـا يـزال قيـد        ن وزارة العدل هي المسؤولة األولى عن هذا الموضوع        أوضح  أ،  اعتداءاتهاالناتجة عن   

 جاهدون في التفتيش عن الطـرق       وأنهم يسعون : أضاف بدقة وتمعن نظرا ألهميته التقنية والقانونية و       الدراسة
  .  لكي ننال حقنا ودولياً وإقليمياًالقانونية الفضلى ونستشير من يجب استشارته لبنانياً

 12/8/200البلد  
 
   حزب اهللا في بالدهمالعرب ال يتحملون شيوع منطقَي حماس و: الحص .5
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ال يمكن أن تكون متواطئة مع الكيـان الـصهيوني الغاصـب،             ن األنظمة العربية    أرأى الرئيس سليم الحص     
 واحتكـار القـرار ال      االستبداد عدم نهوضها إلى دعم المقاومة اللبنانية بأن هذه األنظمة التي تقوم على              مبرراً

قي حماس وحـزب اهللا فـي       نتصارات، وال تطيق شيوع منطَ    تستطيع أن تتحمل ظاهرة مقاومة شعبية تسجل ا       
فقـد طردتهـا    .  القوة التي ال تقهر    إسرائيل لتبدل جذري في النظرة إلى       ن لبنان كان مصدراً   أواعتبر   .بالدها

ية األميركية على لبنان    سرائيل من معظم األرض اللبنانية، ثم كانت الحرب اإل        2000المقاومة اللبنانية في العام     
  .، وما أظهرت من بطوالت أسطورية في الدفاع المستميت عن كل شبر من األرض2006عام في ال

  12/8/2006المستقبل 
  
  والتوافق الداخلي الحّل بالنقاط السبع: الجميل .6

مـام مجلـس األمـن      أضرورة التوافق اللبناني حول الملف الذي يطرحه لبنان          مين الجميل على  أشدد الرئيس   
مة والرئيس السنيورة يخوضان معركة لبنان في الوقت الحاضر، وهـذه مـن أخطـر               ن الحكو إقال   و .الدولي

ن أ، والمفروض   نحن كدولة لبنانية تقدمنا بأفكار مجدية كثيراً       :ضافأو .المعارك الديبلوماسية التي عرفها لبنان    
قدمته الحكومة  تلتقي مع كل المطالب والمصالح المطروحة اليوم في هذه الحرب، ومشروع النقاط السبع الذي               

 وقت، مادام يلتقي مع كل المـصالح ويؤسـس لمرحلـة أمـن              أسرعيفترض أن يؤسس لقرار وقف النار في        
لى الجنوب التي ستعمل بالتنسيق الكامل مع قوة        إرسال فرقة من الجيش     إواستقرار حقيقية في منطقة الجنوب، و     

ساسية لالستقرار في   أن تكون دعامة    أ المفروض   منية قوة طوارىء دولية، هذه التركيبة األ      أومتعددة الجنسية،   
 بين الرئيسين بري والسنيورة، وهما يقومان بجهود جبارة ويتواصالن مع كـل        ن هناك تكامالً  أ  ورأى .المنطقة

  .لى أي مدى يستطيع لبنان الذهاب في هذه المفاوضاتإطار المفاوضات وإويعلم كل منهما ما هو األطراف، 
  12/8/2006النهار 

 
  وخ يشرح طبيعة االختالف بين المشروعين األميركي والفرنسي  صلّ .7

مم المتحدة ال   أعلن وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ أن كالً من المشروعين المطروحين للنقاش في األ             
 يتفقان على عدم حصول وقف إطالق نار فوري بمعنى          أنهمايرقيان إلى مستوى الطموحات اللبنانية، خصوصاً       

ة، ألنهما يتحدثان عن وقف إطالق النار على مراحل، وأن موضوع تحرير مزارع شبعا وتالل كفرشوبا                الكلم
ن ألى  إالفتاً  . ن االجتماعات تدور حالياً لحل التباين بين الفريقين       ألى  إوأشار   .هو أيضاً غامض في المشروعين    

اً يشمل كل القضايا وأن يـصدر وفقـاً         ن يكون القرار واحد   أ يريدون   األميركيينن  أالفرق بين المشروعين هو     
وأوضح . مم المتحدة، بينما يريد الفرنسيون صدور قرار اآلن وفقاً للفصل السادس          للفصل السابع من شرعة األ    

ن يصدر الحقاً قرار وفقاً للفصل السابع يقضي بإنشاء القوة الدولية التي ستكون مجـازة    أ أن الفرنسيين يريدون  
إن مشروعي القرارين يدعوان إلى وقف العمليات العدائية، كما أن العمليات التـي             : أضاف و .من مجلس األمن  

إن األميركيين يدعون إلـى توسـيع       : وقال الوزير صلوخ   . دفاعية ال يحق للمقاومة الرد عليها      إسرائيلتسميها  
 لتصبح عشرين   فوري لمهام وعديد وعتاد ونطاق عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان يونيفيل             

ي انسحاب قبل أن تصبح القوة الدولية هذه متواجـدة فـي            أوأوضح أن هذا يعني أنهم ال يريدون         .ألف جندي 
مين العام لألمم المتحدة تعزيز القوة الدولية، بما يتوفر حالياً          لى األ إلبنان بينما يرى الفرنسيون أنه يجب الطلب        

ي تـدريجياً وأن يـدخل   سـرائيل  باإلمكان أن يبدأ االنـسحاب اإل نهأن الفرنسيين يرون ألى  إشار  أو .من قوات 
  . الجيش

  12/8/2006السفير 
  
   يتابع تطورات األوضاع اللبنانيةصفير .8



 

 8

 إنـسانية  البطريرك الماروني صفير خالل استقباله وفداً من مجلس الكنائس العالمي ما يحصل من مآس      وصف
على صعيد آخر تابع البطريرك صفير تطـورات        و. لمتين للسالم بأنه نتيجة انعدام العدالة التي تشكل األساس ا       

 إلـى ضـافة  إاألوضاع المتردية وتداعياتها والمشاورات الجارية في شأن القرار الدولي في األمـم المتحـدة،           
وفي هذا السياق تلقى البطريـرك صـفير سلـسلة           .أوضاع المناطق الجنوبية وتزايد أخطار النزوح السكاني      

سية تناولت آخر المشاورات الجارية في أروقة األمم المتحدة، وجدد خاللها مطالبته بـضرورة              اتصاالت دبلوما 
لـى ذلـك كثـف       إ .طالق النار، وضمان عودة المهجرين والنازحين في أي قرار دولي يتخذ          الوقف الفوري إل  

 بيروت وبعدد من     المتحدة في  األمم اتصل بمكتب    حيث المتدهورة   اإلنسانيةوضاع  صفير اتصاالته لمعالجة األ   
يـصال   سـبيل إل   وإيجـاد  المتفاقمـة    األوضاعجراء الالزم لمعالجة    إجانب المهتمين، وطلب منهم     السفراء األ 

 برئيس الحكومة فؤاد السنيورة، عرضت خالله       جرى اتصاالً أكما  . القرى المعزولة  لىإالمساعدات والحاجيات   
  . طالق النارإلى وقف لى اتفاق عإنتائج المحادثات الجارية، بخصوص التوصل 

  12/8/2006البلد 
  
  القوة الدولية موّزعة على عشر دول: المر .9

ن المقاومة تقـع فـي      إ: ن ال فرق بين الجيش اللبناني والمقاومة كبشر، وقال        أوزير الدفاع الياس المر     اعتبر  
. نهر الليطـاني  لى شمال   إلى قراه والثاني عسكري الذي سيذهب       إول مدني أي الشعب الذي سيعود       األ: شقين

لـى عـشرة آالف عنـصر       إن القوة التي ستنتشر على الحدود قد تكون ما بين ثمانية             إ وعن القوة الدولية قال   
  .موزعين على عشر دول

  12/8/2006النهار 
  

  وزير الصحة يتحدث عن وضع مستشفيات الجنوب  .10
 التدمير  تتبع سياسة  إسرائيلف  وزير الصحة اللبناني الطبيب    حلى الحياة وض  إفي حديث   :  أحمد مغربي  ،بيروت

سعاف، مخالفـة    مسعفين في الشمال، ومنذ شهر تستهدف الطائرات سيارات اإل         7 قُتل   ؛ فقد المنهجي للبلد بأسره  
فـي تـأمين الفيـول والمـازوت        تكمن  هائلة  المشكلة   وال .القوانين الدولية، كما تستهدف شاحنات المساعدات     

 منظمة الصحة   ، وأشار الوزير إلى إبالغ    ي تنهار الخدمات الطبية من دونها     للمستشفيات، كي تُشغّل المولّدات الت    
ن يجـرى النقـل     أ سمحت بنقل كميات محددة من الفيول والمازوت، لكنها اشترطت           إسرائيلن  أمس  أالعالمية  

، يصال كميات مناسبة من الوقـود للمستـشفيات       إما يحد كثيراً من القدرة على       مبالبراميل وليس بالصهاريج،    
 مستشفى مرجعيون، بـسبب نفـاد       ونوه الوزير إلى إقفال   . عداد الجرحى أخصوصاً استمرار العدوان وارتفاع     

 ال مستشفيات تعمل فـي القطـاع        ؛ والمحصلة  بمستشفيات ميس الجبل وبنت جبيل     بهذا يلتحق الوقود والماء، و  
ي سـرائيل ن قوات االحـتالل اإل    أنباء  أوالستكمال صورة المستشفيات تحت العدوان، أفادت وكاالت         .الشرقي

 من دخول مرفأ صور، فيما يصر العدو على         األحمرمنعت باخرة تنقل مساعدات ومواد غذائية تابعة للصليب         
  .منع مرور قافالت الصليب األحمر عبر خط القاسمية

  12/8/2006الحياة 
  

  المقاومة المدنّية تنطلق إلى الجنوب اليوم   حافلة .11
حملـة   يتجمع مواطنون لبنانيون وناشطون عالميون لالنطالق نحو النبطية ضمن إطـار          اليوم  : ميليا بو جودة  

ية سرائيل الطائرات والبوارج اإل   ون يتحد  حيث .بلد مفتوح للمقاومة المدنية   :  تحت عنوان لبنان   ،المقاومة المدنية 
مـشاركون أجانـب    إلى لبنان   هذا وقد جاء    .  الذين بقوا في أرضهم يقاومون      الصامدين ويتوجهون جنوباً نحو  
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ي على الشعب اللبناني من كل مـن مـصر والواليـات المتّحـدة     سرائيلكأفراد وكمنظّمات رافضة للعدوان اإل  
  .األميركية وإسبانيا وإيطاليا وغيرها من الدول

  12/8/2006السفير 
 

  غالبية تؤيد إبقاء المقاومة اإلسالمية في جنوب لبنان .12
المقاومـة اللبنانيـة التـي       إبقـاء   استفتاء طرحه موقع الجزيرة نت علـى زواره        غالبية المشاركين في   أيدت
من المصوتين في االستفتاء الذي طرحه الموقـع        % 73.9حيث قال   . عناصر حزب اهللا في جنوب لبنان      تمثلها

مخـرج  هـو ال   من الشهر الجاري إن بقاء الجنوب اللبناني تحت سيطرة المقاومة اللبنانية     11منذ الثامن وحتى    
من المشاركين في االسـتفتاء الـذين بلـغ عـددهم           % 18.2ويؤيد  . المناسب من األزمة التي تعيشها المنطقة     

 ألف مشارك، بقاء الجنوب في يد الجيش اللبناني كحل للمشكلة التي طرحت بحـدة مـع                 95اإلجمالي حوالي   
 المصوتين أن بقاء الجنوب في يـد        من% 6.7في المقابل ترى نسبة     . ي المتواصل على لبنان   سرائيلالعدوان اإل 

انتـشار  % 1.3قوات لبنانية ودولية مشتركة هو المخرج األنجع لألزمة القائمة، فيما أيدت نسبة ضئيلة بلغـت           
  .قوات دولية في الجنوب اللبناني

  12/8/2006الجزيرة نت 
  

   إحصاءات من نقابة المهندسين بحجم الدمار في أهم قرى لبنان .13
ضرار الناجمـة عـن     جراء تقييم لأل   إل  اجتماعاً يومياً   مجلس نقابة المهندسين في لبنان     يقيم:  ثائرعباس ،بيروت

 أقمـارا دراسة الصور الجوية التي تصلهم من شركات متخصصة تمتلك          ب  وذلك . على لبنان  اإلسرائيليةالحرب  
بنـاء المعطـاة   رض لمقارنتها بالصور القديمة، ثم يستخرجون من بنك المعلومات رخص ال     صناعية تصور األ  

ن، على رغم غياب المعلومات عن      ليها نقابة المهندسين حتى اآل    إرقام التي توصلت    األ. الدمارليتبين لهم حجم    
 وحدة سكنية مـدمرة     6230لى حجم هائل من الدمار، ففي قضاء مرجعيون هناك          إعدد كبير من القرى، تشير      

نـه  أي  أالف،  آ 4صل  أ وحدة سكنية مدمرة من      2900ما بلدة الخيام الحدودية ففيها      ألف وحدة،   أ 12صل  أمن  
 إسرائيللكن الكارثة الحقيقية هي في بلدة بنت جبيل التي حاولت           .  في المائة من البلدة    72.5تم تدمير ما نسبته     

لـى حـد    إ وحدة، ويرتفع الرقم     4500 أصل وحدة سكنية من     4075كثر من مرة فقد تم تدمير       أليها  إالدخول  
ـ       مذهل في بلدة مار     منـزال بعـدما دمـرت القـذائف         35 سـوى    700ون الرأس التي لم يتبق من منازلها ال

خرى كحال بلدة عيناتا التي لم يتبق من         في القرى الحدودية األ    األرقاموتتفاوت  .  منزال بالكامل  665 اإلسرائيلية
ـ  لقـرى  وفـي حـال ا    . 1500 أصل منزل من    900، وبلدة عيترون التي فقدت      300 سوى   1500منازلها ال

ـ       45ذ بقي   إفظع  أ األمورصغر تبدو   األ في حين ال تقل صـورة      . 180 منزالً فقط من منازل قرية مروحين ال
ما فـي الـضاحية الجنوبيـة       أ. الفآ 6صل  أ وحدة سكنية من     2040 تم تدمير    إذمدينة النبطية الكبيرة بؤسا     

، وتقدر نقابة المهندسين    و متصدعاً أ اً مبنى مهدم  250كثر من   أن هناك   أذ تبين   إبشع بكثير،   ألبيروت فالصورة   
ما قيمة الخسارة   أ.وهذه المساحة في ازدياد مستمر    . المساحة المدمرة بمليون ونصف مليون متر مربع من البناء        

وتقدر نقابة المهندسين كلفة     .في الضاحية فتقدر بنحو مليار دوالر للمباني السكنية من دون المؤسسات التجارية           
  .رات دوالر مليا4البناء بـ 

  12/8/2006الشرق األوسط 
  

   ترفض السماح للدويك بإجراء عملية قسطرة إسرائيل .14
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 وزير شؤون األسرى الفلسطيني وصفي كبها، أن الحالة الصحية لرئيس المجلس التشريعي عزيز الـدويك                قال
 رفـضت مـنح   إلى أن إدارة الـسجن      وأشار كبها   .  موضحاً أنه بحاجة إلى عملية قسطرة في القلب        ،تدهورت
لمجلس التشريعي أحمد بحـر     امن جهته، نقل نائب رئيس      .  إذناً بالخروج إلى المستشفى إلجراء العملية      الدويك

 عملية للكلية اليمنى، وإال فـإن       إلىعن عائلة الدويك ومحاميه قولهم إنه يحتاج، باإلضافة إلى عملية القسطرة،            
  . حالته الصحية ستزداد خطورة

  12/8/2006السفير 
  صالحة قريبة بين فتح و حماس برعاية عباس وهنية    م .15

حماس إلزالة   و  بين حركتي فتح   اً إن مصالحة ستتم قريب    أمس،قالت مصادر فلسطينية    :  تغريد سعادة  -رام اهللا   
 مليـون   2ووفقاً للمصادر فإنه تم رصد مبلـغ        . حالة االحتقان التي سادت بين أنصارهما خالل الفترة السابقة        

ن هنية عكف في اآلونة األخيرة على عقـد         أ وقالت المصادر    .ا كفدية ألهالي ضحايا تلك األحداث     دوالر لدفعه 
لقاءات مع شخصيات ذات تأثير في صنع القرار في الحركتين، وأنه يمهد لعقد لقاء يجمع كافـة الشخـصيات                   

 وفتح  ماسبين ح  سامي أبو زهري وجود اتصاالت       أكد و .المؤثرة بحضور الرئيس عباس فور عودته إلى غزة       
 تقضي بفتح مكتب مركزي مشترك بينهما بهدف إنهاء مسلسل االعتداءات وطي صـفحة الخالفـات بينهمـا                

  .راالحتكام إلى لغة العقل والحواو
  12/8/2006ماراتية االتحاد اإل

 
  هنية يطالب بوقف إطالق نار فوري في لبنان .16
لبنان، إلى جانب االنسحاب    في  إطالق النار    بوقفأمس،   طالب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية،     : غزة
نحن نقـف إلـى جانـب       : وأضاف هنية في تصريحات للصحافيين    . ي من األراضي العربية المحتلة    سرائيلاإل

 علىالمتمثلة بوقف إطالق النار الفوري، ووقف العدوان         اإلجماع الوطني اللبناني وإلى جانب المطالب العربية      
  أن قال هنيـة  األسير  وحول قضية الجندي    .  وإعادة إعمار ما دمره االحتالل     هتالل من لبنان وخروج قوات االح   

موضوع يجب أن يحل بشكل تفاوضي وعلى أساس إنساني ينهي هذه القضية وينهي معاناة أكثر من عـشرة                  ال
وشدد على ضرورة اإلفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويـك            . آالف فلسطيني في السجون   

هـذا  : ، قالإسرائيلوفى تعليقه على سحب فنزويال لسفيرها في . ذي أكد أنه يعاني من أوضاع صحية صعبة       ال
ي ال يمكن أن يكون مقبوال علـى        سرائيلموقف متقدم، فيه دعم وإسناد للشعبين، وفيه تأكيد على أن العدوان اإل           

  .كل الزعماء واألحرار في العالم
  12/8/2006الشرق األوسط 

  
   الرئيس اللبناني  يزورنظمة التحريروفد من م .17

 ممثل المنظمة في لبنان عباس زكي وعـضو         ضموفداً من منظمة التحرير       لحود  اميل الرئيس اللبناني  استقبل
المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية علي فيصل، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مروان عبد العال،              

ن أرئيس عباس وتمنياته ب   ال لحود تحيات    إلى  الوفد نقل و .نظمة محمود االسدي  مالومسؤول العالقات العامة في     
 خالل االجتماع، كنا نشاهد ونسمع القصف على بعد مسافة          :قال زكي  وبعد اللقاء . يتجاوز لبنان المحنة منتصراً   

  .قريبة جدا من القصر الجمهوري
  12/8/2006النهار 

  
  لطةحل الحكومة أوفق للحال من شطب الس: فتح .18
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 دعوة رئيس الحكومة إلى حل السلطة واسـتبدالها         ، الناطق بلسان حركة فتح بالضفة الغربية      ،جمال نزال اعتبر  
  ال يمكن حل   رأى أنه و .بسلطة غير فلسطينية اعترافا ضمنيا منه بالفشل والعجز عن تحقيق البرنامج الموعود           

 .ة قد يعطي الكيان الفلسطيني فرصـة أخـرى        واعتبر أن استبدال الحكوم   . ين دون الرجوع إلى الناخب    السلطة
 التي تتبنى بصورة شبه علنيـة فكـرة تفكيـك           ،إسرائيل لمعاقبة   ،نفسال نزال أن من العبث أن شنق        وأضاف
  .السلطة

  
ورأى أن حل السلطة سيكون بمثابة تنازل فلسطيني عن حل الدولتين في وقت لم يتفق فيه الفلسطينيون علـى                   

قد اتضح لنا أثناء الحوار الوطني أن إقامة الدولة المستقلة ال يرقى عند الـبعض إلـى                 وقال ل  .أي مطالب بديلة  
   .مستوى األولوية

  12/8/2006القدس الفلسطينية 
  

  قصف منزلين لمقاومين في غزة .19
 دقيقة مـن تلقيـه   15 الفول بعد نحو     أبو منزل القيادي في لجان المقاومة الشعبية نعيم         يسرائيل اإل دمر القصف 

 فـردا أكثـريتهم مـن       أربعين من   أكثروتعيش في المنزل ثالث عائالت تضم       . ة هاتفية تحذره للمغادرة   مكالم
 هاجمنا موقعا تستخدمه لجان المقاومة الشعبية في تصنيع وتخزين          :وقال متحدث باسم جيش االحتالل     .األطفال

زة بعد تحـذير صـاحبه الـذي         منزال في منطقة الشجاعية بمدينة غ      يسرائيلاإلكما دمر القصف    . مواد أسلحة 
  . حركة فتحإلىينتمي 

  12/8/2006الغد األردنية 
  

   انتصرت إسرائيلفقط تعتبرون أن % 20وأولمرت تراجع في تأييد :استطالع .20
 شركة ديـالوغ، تحـت إشـراف        أجرتهستطالع  اأظهر استطالع للرأي نشرته صحيفة هآرتس اليوم الجمعة          

وأظهر االستطالع الذي تجريه الصحيفة ألول مـرةً        .  مستطلعا 570 بروفيسور كميل فوكس، على عينة تشمل     
حيث نـال رئـيس     . يةسرائيل للقيادة اإل  يينسرائيلاإلمنذ اندالع العدوان على لبنان أظهر هبوطًا جديا في تأييد           

مـا فـي     في المئـة أ    75ي، ايهود اولمرت تأييدا في بداية الحرب  تأييدا وصلت نسبته إلى             سرائيلالوزراء اإل 
.  في المئة ليسوا راضين عـن عملـه        40 في المئة مقابل     48االستطالع الحالي فقد نال تأييدا يقترب من الـ         

 في المئة   51 يثقون بوزير األمن عمير بيرتس مقابل        يينسرائيلاإل في المئة فقط من      37وأظهر االستطالع أن    
لمالجئ والحال المادية الصعبة وتعرض البلـدات       وعلى ما يبدو فإن البقاء في ا      . ليسوا راضين عن عمله كليا    

ي ببيـرتس   سـرائيل الشمالية إلى قصف مكثف من قبل المقاومة اللبنانية أدت إلى تصدعات في ثقة الجمهور اإل              
ولكن بالمقابل ظلّت تسيبي ليفني تحافظ على شـعبيتها         . وأولمرت وقد فقد االثنان تأييد الجمهور بشكل واضح       

 في المئة أنهـا غيـر       23ي، بالمقابل قالت نسبة     سرائيل في المئة من تأييد الجمهور اإل      61 وحظيت بنسبة تأييد  
 في المئة   58وقالت نسبة   . يينسرائيلاإلبالمقابل نال رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، ثقة        . راضية عن عملها  

سـتطالع للـرأي أجرتـه      وكان ا  . في المئة ليسو راضين    29 راضون عن عمله، مقابل      إنهم يينسرائيلاإلمن  
 يؤيدون مفاوضـات  يينسرائيلاإل، من اليهود %)48.3 (يينسرائيلاإلجامعة تل أبيب أظهر أن ما يقارب نصف     

 90فيما اظهر االسـتطالع أن      .  في المئة يؤيدون مفاوضات مباشرة مع حزب اهللا        37.8مباشرة مع حماس و     
  . في المئة استمرارها60 أيد  الحرب صادقة فيماإن قالوا يينسرائيلاإلفي المئة من 

  11/8/2006 48عرب 
  



 

 12

  عندما يعلن نصر اهللا النصر، ال يمكن أن يبقى أولمرت رئيساً للحكومة   .21
 من منصبه، مشيراً إلى وقوع أولمرت       باالستقالةي، إيهود أولمرت،    سرائيلطالب آري شافيط رئيس الحكومة اإل     

حرب المتسرع، وفشل الرهان على العمليات الجوية، وتـأخير    في كل األخطاء الممكنة، بدءاً من قرار إعالن ال        
العمليات البرية بكل ما رافقها من إخفاقات وضربات، والفشل الذريع في إدارة المعركـة الـسياسية، وإهمـال     

 يجب أن   : ، ويضيف  الفرنسي االقتراحيقول شافيط إنه بإمكان إيهود أولمرت أن يقرر قبول          ، و الجبهة الداخلية 
إذا كان أولمرت يهرب اآلن من الحرب التي بادر إليها، فهـو ال يـستطيع أن يظـل                  :  شيء واضحاً  يكون كل 

  .. هناك حد لكل األحابيل. رئيساً للحكومة، ولو ليوم واحد
ال يمكن لمن يتعهد بتحقيق انتصار ويقود شعب بأكمله للحرب، ومن ثم يمنى بهزيمـة               .. هناك حد لكل وقاحة   

  .ةمنكرة، ويبقى في السلط
  11/8/2006 48عرب 

 
   وقادة اليمين يحاولون منع الحكومة من التوقيع على اتفاق وقف النارإسرائيلجنراالت  .22

 ولبنان، شن قـادة     إسرائيلمنذ اإلعالن عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف النار بين           :  نظير مجلي  -تل أبيب 
لحكومة حتى ال توقع على االتفاق، وتواصل       ي ومجموعة من الجنراالت هجوما على ا      سرائيلأحزاب اليمين اإل  

إن الحكومـة خـضعت لإلمـالءات الـسياسية         : ي السابق، حايم كاتس   سرائيلقال وزير الزراعة اإل   و. الحرب
 وكل قوى السالم في المنطقة، التي ترغب        إسرائيلالخارجية وكبلت يدي الجيش وحرمته من تحقيق أحد أحالم          

إن الحكومة خانـت الـشعب      : س حزب االتحاد القومي، بيني ألون، فقال      أما رئي . في الخالص من المتطرفين   
وقررت أحزاب اليمين   . وتصرفت مثل رافضي الخدمة العسكرية الذين يطعنون الجيش في ظهره وهو يحارب           

المعارض أن توقف مساندتها لالئتالف الحكومي، وقررت التعامل معه كمعارضة فاعلة ونشطة ابتـداء مـن                
من جهة أخرى بدأ جنراالت فـي الجـيش يـسربون إلـى              .قع فيها الحكومة اتفاقا لوقف النار     اللحظة التي تو  

الصحافة مواقع معارضة لهذا االتفاق بدعوى انه يقطع مهمة الجيش وهو في أوج بداياتـه لتوجيـه الـضربة                   
   .القاضية لحزب اهللا

  12/8/2006الشرق األوسط 
 

  .. زادات على شبكة اإلنترنتيون يبيعون شظايا الصواريخ بمإسرائيلتجار  .23
 إسـرائيل يين رأوا في سقوط صليات صواريخ الكاتيوشا على         سرائيلإلى أن بعض اإل   " هآرتس"أشارت صحيفة   

فرصة لعقد صفقات وجني األرباح المالية، حيث يقومون بعرض شظايا الصواريخ للبيع في مزادات على شبكة                
  .اإلنترنت

  12/8/2006 48عرب 
  

   ال تتحدث باسمنا  إسرائيل: امنونمثقفون يهود يتض .24
ندد عشرات من المثقفين اليهود، بينهم كتاب وأساتذة جامعيون وشعراء ومترجمون وفنـانون، غـالبيتهم مـن                 

ية على لبنان وقالوا إنها تـستكمل الهجـوم علـى           سرائيلالواليات المتحدة وإيطاليا وكندا وهولندا، بالحرب اإل      
  .  باسم يهود العالمإسرائيل الفلسطينيين، رافضين فكرة تحدث

 حجم المأسـاة الناجمـة عـن        إلىوأشار المثقفون في رسالتهم التضامنية مع زمالئهم المحاصرين في لبنان،           
 إيـصال  لمنـع    إسـرائيل ية على الشعب اللبناني والبنية التحتية، والحصار الذي تفرضه          سرائيلاالعتداءات اإل 

كمال الهجوم الذي بدأ منـذ مـدة علـى الـشعب            استعدوان في سياق    المساعدات الطبية والغذائية، واضعين ال    
  . الفلسطيني في غزة والضفة الغربية
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  12/8/2006السفير 
  

   معتقليناثنين ستعيد لبنانيين إسرائيل .25
 أسـرتهما  تعتزم تسليم لبنانيين اثنـين       إسرائيل إن الجمعة   يإسرائيلقال مصدر امني    : روش هنيكراـ رويترز  

 يجري التسليم في    أنويتوقع  .  ليسا عضوين في الجماعة اللبنانية     أنهما تأكدت   أنحزب اهللا بعد    خالل القتال مع    
ولم يتوفر علي الفـور     .  الشمالية مع لبنان   إسرائيلوقت الحق الجمعة في روش هنيكرا وهي بلدة علي حدود           

 رجـال  20 نحو أسرتاتها  قوإن إسرائيلوتقول  .أسرهمامزيد من التفاصيل عن هوية اللبنانيين وال عن وقت   
   . جماعة حزب اهللا خالل القتال في جنوب لبنانإلىينتمون 

  12/8/2006القدس العربي  
  

   للقاعدةمعتقلينسوادنيين الموساد حذر من  .26
في تزامن مع تطورات الهجمة الصهيونية علي لبنان أوصـت لجنـة قـضائية      :الخرطوم ـ القدس العربي 

ي عمير بيرتس، بأن يطلق سراح المواطنين السودانيين المعتقلين فـي سـجون             سرائيلخاصة، وزير الدفاع اإل   
لكـن   . حين انتهاء األزمة فـي دارفـور  إلى إسرائيلالمخابرات الشاباك ، ويعترف بهم كالجئين سياسيين في   

ل سـالحا،    أيا منهم لم يحم    أن هربوا من المذابح في دارفور ، رغم         ة أنهم ية لم تقتنع برواي   سرائيلالمخابرات اإل 
من أن يكون هـؤالء مـرتبطين       المخابرات   توحذر.  من الناحية السياسية   ى حت سرائيلولم يبد موقفا معاديا إل    

  . هناك عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في السودانأن ىبتنظيمات ارهابية دولية، بدعو
  12/8/2006القدس العربي 

  
  صديقةيين الذين يقتلون بنيران سرائيلتزايد عدد الجنود اإل .27

 آخـرين  20 جنود على األقل قتلوا وأكثر مـن  5ية إن إسرائيلقالت مصادر عسكرية  :القدس ـ قدس برس  
جرحوا بنيران صديقة، في إشارة إلى إطالق النار من قبل جنود على زمالئهم في المعارك العنيفة ضد مقاتلي                  

كرت المصادر إن الجندي األخير الذي قتل       وذ. حزب اهللا، التي تنتج عادة بسبب اإلرباك وقلة الخبرة العسكرية         
ية عن  إسرائيلبنيران زمالئه الجنود كان يوم األربعاء في القطاع الشرقي من لبنان، وذلك بعد أن رصدت دبابة                 

ية في أحد منازل قرية في جنوب لبنان وقصفت المنزل، حيث تبين الحقا أن              إسرائيلطريق الخطأ قوة عسكرية     
ي في قيادة جيش االحتالل تزايد هذه الحوادث إلـى         إسرائيلوأرجع ضابط   . يونإسرائيل الجندي القتيل والجرحى  

  .التوتر لدى بعض جنود الجيش
  12/8/2006الشرق القطرية 

  
    اإلبراهيمي الحرم سيدنالتميمي يستنكر ت .28

ر التميمي  المجلس األعلى للقضاء الشرعي في فلسطين الشيخ تيسي        رئيس   استنكر :نابلس، غزة الخليج، وكاالت   
 أثنـاء أداء المـسلمين      اإلبراهيميإقدام قطعان المستوطنين على إقامة حفلة موسيقية غنائية صاخبة في الحرم            

  .صالة الجمعة
  12/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الشهر الماضي األكثر دموية علي الفلسطينيين: منظمات حقوقية .29
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ية بأن الشهر الماضي كـان األكثـر        إسرائيل ىوأخرأكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية      :غزة من أشرف الهور   
 يوليـو   /وقالت مجموعة المراقبة الفلسطينية وهي منظمة غير حكومية إن شهر تمـوز            .دموية في قطاع غزة   

 151وأوضحت المجموعة في بيـان لهـا أن         . الماضي كان األكثر دموية في قطاع غزة منذ أكثر من عامين          
 إلىصعيد عملياته العسكرية، مشيرة      قوات االحتالل خالل ت    أيدي القطاع علي    فلسطينيا قتلوا الشهر الماضي في    

من جهتهـا قالـت منظمـة بيتـسليم الـسلمية           .  معظم الشهداء كانوا من المدنيين، إال أنها لم تحدد نسبتهم          أن
 فلسطينيا لقوا مصرعهم في قطاع غزة الشهر الماضي مـن جـراء العمليـات المـسلحة                 163ية إن   سرائيلاإل
  . منهم من السكان المدنيين78وأن . يةسرائيلاإل

  12/8/2006القدس العربي 
   المصري-ية تؤخر الربط الكهربائي الفلسطينيإسرائيلعراقيل  .30

ية ما زالت تحول دون إكمال تنفيذ مـشروع         إسرائيل أكدت مصادر فلسطينية أن عراقيل       : صالح حزين  ،عمان
 مـا زالـت تـرفض إدخـال         إسـرائيل المصرية، موضحة أن    ربط شبكة كهرباء قطاع غزة بشبكة الكهرباء        

التجهيزات الالزمة لتنفيذ هذه المشاريع، كما ترفض السماح للطواقم الفنية المصرية بالعبور إلى قطـاع غـزة                 
وكانت أنباء ترددت عن قرب موعـد       . لالطالع على الدمار الذي ألحقه االحتالل بمحطة غزة لتوليد الكهرباء         

 ميغاواط من الطاقـة     800ء الفلسطينية في قطاع غزة بالشبكة المصرية للحصول على نحو           ربط شبكة الكهربا  
 .لتزويد محافظة رفح بها، بعد االنتهاء من بناء التجهيزات الفنية لربط شبكتي الكهرباء الفلسطينية والمـصرية               

ل حدود قطاع غزة بعـد       رفضت السماح بإقامة التمديدات الالزمة داخ      إسرائيلوأكدت المصادر الفلسطينية أن     
واتهمت المصادر الفلسطينية المقربة مـن      . موافقة مصر على مثل هذا التمديد في الجانب المصري من الحدود          

 بالعمل على معاقبة الشعب الفلسطيني من خـالل حرمـان           إسرائيلاألمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني،      
الجة ما ألحقته من دمار وتصليحه، إثر قصفها محطة توليـد           سكان غزة من التيار الكهربائي وعدم السماح بمع       

  .الكهرباء الرئيسة في القطاع في وقت سابق من حزيران الماضي
  12/8/2006الحياة 

  
  قوات االحتالل تعيد افتتاح معبر رفح البري أمام المغادرين  .31

 الجمعة بإعادة افتتـاح     ي في ساعة متأخرة من صباح     سرائيلسمحت قوات االحتالل اإل    :غزة من أشرف الهور   
. معبر رفح البري الواصل بين األراضي الفلسطينية واألراضي المصرية أمام حركة المغادرين مـن القطـاع               

 والحاالت  ى المئات من الفلسطينيين من المرض     إنوقالت مصادر فلسطينية عاملة علي المعبر في اتصال هاتفي          
 المصري من المعبر منذ الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعـة            اإلنسانية بدأوا بمغادرة القطاع باتجاه الجانب     

وكانت سلطات االحتالل قد أغلقت ليلـة       .  عادت بعثة المراقبين الدوليين العاملة علي المعبر إلي عملها         أنبعد  
الخميس معبر رفح الحدودي بعد نحو سبع ساعات من افتتاحه أمام حركة المغادرين من القطاع متذرعة بحجج                 

 وأشارت .ع أمنية مما أثار غضب آالف الفلسطينيين الذين تواجدوا أمام بوابات المعبر للتمكن من المغادرة           ودوا
ي جاء بعد أن قررت بعثة المراقبين األوروبيين مغادرة         سرائيل أن قرار اإلغالق اإل    إلىمصادر أمنية فلسطينية    

جوما مسلحا سيستهدف بعثة المراقبين المتواجـدة       يين تزعم أن ه   سرائيلالمعبر بعد تلقيهم تحذيرات أمنية من اإل      
علي المعبر، موضحة أن سلطات االحتالل هددت بقصف معبر رفح في حال استمر الجانب الفلـسطيني فـي                  
العمل إلدخال باقي الفلسطينيين المحتجزين المقدر عددهم بنحو ثالثة آالف مواطن من دون وجود المـراقبين                

  . األوروبيين
  12/8/2006القدس العربي 

  
   ايرينا سراحنةلألسيرة عاما 20السجن  .32
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 ايرينـا   األسـيرة ، علـى    األول أمس، في عوفر، مساء     يةسرائيلاإل حكمت المحكمة العسكرية     : معا ،بيت لحم 
 األصـل  سنوات، وقرارات باالبعاد الـى موطنهـا         3 عاما، بعد اعتقال دام      20سراحنة، بالسجن الفعلي لمدة     

 اوكراني، تزوجت من الفلسطيني ابراهيم سراحنة، الـذي         أصلا بلينسكي سراحنة، من      ايرين األسيرة .اوكرانيا
 سنوات تقطن مع جديها في مخيم الدهيشة، وياسـمين          5 لطفلتين، غزالة    أم عاما، وهم    45 مؤبدات و  6يمضي  

ام قـرب   تقطن مع والدي ايرينا في روسيا، وكانت قد اعتقلت ايرينا وزوجها خالل تواجدهما في منطقة بات ي                
 ما ال يقل عـن      وأصيب اثنان   يانإسرائيلتل ابيب، بتهمة نقل ناشط لتنفيذ عملية ريشون لتسيون التي قتل فيها             

 إبراهيم وايرينا اعترفا أنهما نقال عيسى بدير منفذ العملية من مدينـة             أنوادعى الشاباك في حينه،      . اخرين 50
 مكان العملية فتاة فلسطينية كانت تنوي القيـام بعمليـة           إلىكما احضرا معهما    . بيت جاال الى ريشون ليتسيون    

  .فدائية هي األخرى، في العشرين من عمرها من بيت ساحور
  12/8/2006القدس الفلسطينية 

  
  تحركات دبلوماسية في تركيا الحتواء أزمة لبنان .33

ل للبحـث مـع     قام وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي بزيارة السطنبو       : و ص ف، أ ب، ي ب أ، أ ش أ          
وصرح متكي فـي    . ية على لبنان  سرائيلرئيس الوزراء التركي ونظيره عبداهللا غول في سبل وقف الحرب اإل          

 أنه ينقل رسالة مـن      إلى، مشيراً   األوسط العنف في الشرق     أعمال قلقتان من    وإيرانن تركيا   أمطار اسطنبول ب  
وشهدت اسطنبول خـالل األيـام األخيـرة        . تراكالرئيس اإليراني تتعلق بالوضع في لبنان إلى المسؤولين األ        

 مكثفة مع زيارة العاهل السعودي ونائب الرئيس العراقي ووزير الخارجية الفنلندي ايركـي          دبلوماسيةتحركات  
ناقش غول وتيوميوجـا مـا يمكـن تركيـا           و .األوروبيتيوميوجا الذي تتولى بالده الرئاسة الدورية لالتحاد        

 حمـل و. ية على لبنـان   سرائيلالتوصل إلى قرار في مجلس األمن ينهي الحرب اإل        االضطالع به للمساهمة في     
 وقف النار بسبب ما تمارسـه       إلىنائب الرئيس اإليراني أميركا والغرب مسؤولية عدم صدور أي قرار يدعو            
  . هذه الجهات من ضغوط على هذه المنظمة الدولية خدمة للكيان الصهيوني

  12/8/2006النهار 
  

  سرائيل تحشد متطوعين مناهضين إلأنهادونيسية تؤكد جماعة ان .34
 متطوعا  720نها ستختار مرشحين مناسبين من بين       أ متشددة   اندونيسية إسالميةقالت جماعة   :  رويترز -جاكرتا
وقال الرئيس التنفيـذي   .األساسي وستقدم لهم التدريب   إسرائيل لقتال   األوسط الشرق   إلى للسفر   أسماءهمسجلوا  

 التدريب سيجري في ثالث مدن هي جاكرتا ويوجاكرتا وسولو حيث سجلوا            إنهدين االندونيسيين   لمجلس المجا 
 في البالد قوله    إسالميةوفي تطور منفصل نقلت صحيفة جاكرتا بوست عن زعيم ثاني أكبر جماعة             . أسماءهم

 األراضـي طة فـي     الـسل  ى التي تتول  وحماس سيتبرعون بالمال لمساعدة حزب اهللا في لبنان         االندونيسيين إن
عن رئيس المجلس   اندونيسية  ونقلت صحيفة   .  بدال من الذهاب بأنفسهم    إسرائيل لمقاومة   أسلحةالفلسطينية لشراء   

 مقاتل من مغادرة    أي ستمنع   أنها الشرطة االندونيسية     وأعلنت .ه بنفس األسلحة فسوف يسلم ،  األمر احتاج   أنه إذا 
 اندونيـسيا   أن إلـى  الخارج، مـشيرة     إلى المقاتلين   إرسال عدم   ىإلودعت الحكومة الجماعات المسلمة     . البالد

  .  قوات للمشاركة في قوة حفظ السالم الدولية في لبنانإرسالعرضت 
  12/8/2006القدس العربي 

 
  لعقد قمة عربية حول الوضع في لبنان  ترحيب عربي بمبادرة السودان .35

 لمواجهة الوضع العربي الـراهن      وأفكارلمقترحات   السودان   ين تبن أ مبعوث الرئيس السوداني      أكد :الخرطوم
 قمـة بيـروت   أجازتهـا  عملية سالم جديدة في المنطقة باالستفادة من مبادرة السالم العربية التي           إلطالقيأتي  
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 في هذا الصدد نفض الغبار عـن المبـادرة           اقترح السودانإن  وقال مبعوث الرئيس    . 2002العربية في العام    
رحـب  وقال إن العاهل الـسعودي      . وسيعها لتشمل العراق وتحديثها لتصبح مبادرة دولية      العربية وتطويرها وت  

 ،فكـرة القمـة  يكن هناك اعتراض على لم  ومصر   األردن استعداد بالده الستضافتها، وفي      ىبانعقاد القمة وأبد  
ب التحضير الجيد    خطوة هامة تتطل   بأنها دولة الكويت المشاركة في القمة كما اعتبرت سورية القمة           أكدتفيما  

  .والمشاورات المكثفة للخروج بقرارات ايجابية
  

 ما يجري في لبنان رسـالة واحـدة للـدول           إنن هناك عدة متغيرات تشهدها الساحة وقال        المبعوث أ كد  أ  كما
  .  مختلفةأشكاال عربية فإن هناك مقاومة تأخذ ألراضنه طالما كان هناك احتالل أ سرائيلوإلالغربية 

  12/8/2006ربي القدس الع
  

   طناً من المساعدات  80حامالً  وفد من جنوب أفريقيا في صيدا .36
 فهمإن موق قال موفد حكومة جنوب أفريقيا والمؤسسات األهلية، خالل زيارته لمدينة صيدا أمس،             : محمد صالح 

ن واألبرياء غير    أن قتل المدنيي   ونعتبري همالسياسي مما يجري هو األهم من المساعدات والمعونات الغذائية ألن         
 عن جرائم الحرب التي اقترفتها، وأن تحـاكم لتحميلهـا ثمـن             إسرائيلمقبول، وعلى المجتمع الدولي محاكمة      

مدينـة صـيدا    خصت  حكومة جنوب أفريقيا والمؤسسات األهلية      وأضاف إن   . الدمار الذي تسببت به في لبنان     
  . طنا من المساعدات الغذائية واألدوية80 ـدرة ببنصف كمية المساعدات التي نقلتها إلى لبنان ككل وهي مق

  12/8/2006السفير 
  

   إعمار ما دمره العدوان إلعادة في خدمة لبنان إمكانياتنا :األردن .37
 وزير الخارجية بالوكالة جاهزية واستعداد وزارة       واإلسكان العامة   األشغالن وزير   بي:  عبد الحفيظ   أيمن -عمان

عمـار  إ بإعادةا ومهندسيها وخبراتها في خدمة الحكومة اللبنانية، بهدف المساهمة           العامة، لوضع آلياته   األشغال
 اسـتمرار جـسر      وأكد علـى   . التحتية من طرق وغيرها    البنى على   األخيرة يةسرائيلاإلما خلفته االعتداءات    

رحلـة،  اإلغاثة الجوي الذي يربط العاصمتين عمان وبيروت، بنقل كل ما يحتاجه لبنان وشعبه فـي هـذه الم                 
  .ووضع األردن كافة إمكانياته تحت تصرف لبنان في هذه األوقات العصيبة

  12/8/2006الدستور 
 

   أبيبندرس سحب السفير من تل : أردنيمصدر  .38
ن جهودا ومواقف عربية موحـدة      إ عملية السالم لم تمت و     إنقال مصدر رفيع المستوى     :  حمدان الحاج  -عمان

 المبادرة العربية للـسالم التـي       إلى هذه العملية مستندة     إطالق إلعادةلقادمة  سترى النور خالل الفترة القريبة ا     
 التركيز في المرحلة المقبلة سيتركز علـى مفاوضـات الوضـع            أن المصدر    وأضاف . فعل وتفعيل  إلىتحتاج  

 األردن إنوقال المـصدر     . االتفاقيات المرحلية لم تعد مفيدة     أن إلىالنهائي المتعلق بالقضية الفلسطينية مشيرا      
 فـي   األردنـي  بما في ذلك احتمال سـحب الـسفير          إسرائيل حالة االحتجاج ضد     إلظهاريدرس كل الخيارات    

 تنضم  أن في   أمله عن   أعربالمصدر ذاته    .أيضا سحب السفير مخاطرة وعدم سحبه مخاطرة        أن مبينا   إسرائيل
ن التحضير لقمة   إوقال   .في ذلك سوريا   بما   أخرى المصري السعودي القائم حاليا دول عربية        األردنيللتوافق  

  .عربية في مكة المكرمة جار بينما كل شيء متوقف على ما ستتمخض عنه اجتماعات نيويورك
 12/8/2006الدستور 

  
   في شهر يوليو الماضيإسرائيلوخمسة آالف طن حجم التبادل بين مصر  .39
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 معبر العوجة الحدودي بوسط سـيناء        عبر إسرائيلبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر و      :  يسري محمد  -رفح
وقال مسؤول مصري إن حجم الـصادرات       .  طن من البضائع المختلفة خالل شهر يوليو الماضي        آالف 5نحو  

 ألفي طن فيما بلغ حجم وارداتها عبر المعبر نحو          آالف 3 خالل الشهر الماضي بلغ نحو       إسرائيلالمصرية إلى   
  .طن

  12/8/2006الشرق األوسط 
  

  إسرائيل اإلنسان يدين مجلس حقوق .40
تبنى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة أمس الجمعة قراراً يقـضي بتـشكيل لجنـة تكلـف                  : ب.ف.أ

وتمت المصادقة علـى القـرار الـذي        .  على قتل المدنيين في لبنان بشكل منهجي       إسرائيلبالتحقيق حول إقدام    
 47 ال أصـل  وامتنـاع ثمانيـة مـن        11 صوتا مقابل    27 في المجلس بـ     األعضاءعرضته الدول اإلسالمية    

 جلسة خصصها المجلس للوضـع      أعقاب، وذلك في    )ولم تشارك جيبوتي في التصويت    ( في المجلس    األعضاء
 المرتكـب مـن طـرف       اإلنساني وخرق القانون الدولي     اإلنسانودان القرار بشدة انتهاكات حقوق       .في لبنان 
ودعـا  .  مجزرة قانا  إلىوندد بالقصف المكثف على المدنيين اللبنانيين، مشيرا بشكل خاص           في لبنان،    إسرائيل
وعارضت الدول الغربية في معظمهـا،      . وقف فوري للعمليات العسكرية ضد المدنيين وممتلكاتهم      إلى   إسرائيل

مية وكـذلك روسـيا      وهولندا واليابان النص، في حين ساندته الدول العربيـة واإلسـال           وألمانيابما فيها فرنسا    
 ممثل االتحـاد    وأعرب). االكوادور والمكسيك والبيرو  ( الالتينية   أمريكاوالصين والهند وكوبا ودول أخرى من       

  .  الن القرار ال يعالج سوى القلق الناجم عن طرف واحد في النزاعاألسفاألوروبي عن 
  12/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
   يسرائيل في العالم إلى وقف العدوان اإلالدول يدعو قادة رئيس الفنزويليال .41

نقلت وكالة األنباء الفنزويلية عن شافيز قوله في كلمة ألقاها أمـام   : القدس العربي ـ من وليد عوض ،رام اهللا
إنه يدعو قادة الدول في العالم إلي وقف العـدوان          :  الفلسطينية الرسمية  األنباءحسب وكالة    حشد شرقي فنزويال  

ية سـرائيل اشي المجنون علي األبرياء في لبنان، مشيراً إلي أنه يشعر بالسخط من االعتداءات اإل             ي الف سرائيلاإل
  .الوحشية علي الشعبين الفلسطيني واللبناني

  12/8/2006القدس العربي 
   

  مطالبة أوروبية بفتح ممرات إنسانية إليصال المعونات   .42
 اإلنسانيةفتح ممرات آمنة من أجل إيصال المعونات         جوزيه مانويل باروسو ب    األوروبيةطالب رئيس المفوضية    

.  مليون يـورو معونـات للـشعب اللبنـاني         100 التزم وتعهد بتقديم     األوروبيوقال إن االتحاد    . لجنوب لبنان 
والذين يضمون مئات اآلالف من العائالت      ..  من أجل أن تصل هذه المعونات لمن هم في حاجة إليها           :وأضاف

وقـال أيـضا االتحـاد      . هناك ضرورة لممرات آمنة تخلو من المعوقـات       .. ة منازلها التي أجبرت على مغادر   
  .  على استعداد لدعم جهود إعادة التأهيل وإعادة االعمار بمجرد أن تسمح الظروفاألوروبي

  12/8/2006السفير 
  

   للمشاركة في قوة سالم في لبنانالضرورةهولندا علي استعداد عند  .43
ر خارجية هولندا بن بوت الجمعة عقب اجتماع مجلس الوزراء ان بـالده علـي    وزيأعلن: الهاي ـ ا ف ب 

 الوزير اعتبر ان هولندا تشارك بقوة في        أنغير   .استعداد عند الضرورة للمشاركة في قوة حفظ سالم في لبنان         
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ر تـشكيل    وفي بعثات دولية في البوسنة وافريقيا وانه يعود الي دول اخري ام            أفغانستانقوات حفظ السالم في     
 يرك يـــان فيرميج المتحدث باسم وزير الخارجــــية لوكــــالة            وقال .قوة سالم محتملة في لبنان    

 تكون مثال   أن لبنان، فان مشاركة هولندا المحتملة يمكن        ىفرانـــس برساذا اتخذ قرار بارسال قوة دولية ال       
  . قوات بالضرورة بإرسالببعثة مدربين للعسكريين اللبنانيين وليس 

  12/8/2006القدس العربي 
  

 
   ما زالت تمنع المساعدات من الدخولإسرائيل: لصليب االحمر الدوليا .44

 أن الدولي في صور روالن هوغونـان  األحمر الناطق باسم المنظمة الدولية للصليب أعلن: بيروت ـ اف ب 
أ الرنكا الحصول علي ضـوء      السفينة التي تحمل مئة طن من المواد الغذائية والطبية تنتظر منذ يومين في مرف             

  .ية التي تفرض حصارا علي لبنان سرائيلاخضر من السلطات اإل
  12/8/2006القدس العربي 

  
   عنقودية انشطاريةبصواريخ إسرائيلأميركا تعتزم تزويد  .45

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قـولهم أنـه يـرجح أن توافـق               :  محمد دلبح  -واشنطن  
 قد تقدمت بطلـب بهـذا       إسرائيلوكانت  ،  26- صواريخ إم  إسرائيلميركية على اإلسراع في تسليم      الحكومة األ 

   .الشأن لتعويض الذخائر التي استهلكتها في عدوانها على لبنان الذي دخل شهره الثانـي
  12/8/2006الدستور 

 
  سرائيل مؤيدين إلنشطينقاض اميركي يرفض اسقاط تهم عن  .46

لقاضي تي إس إيليس التماسا قدمه ستيفن روزين وكيـث ويـسمان المـسؤوالن               رفض ا  : رويترز - واشنطن
وروزيـن وويـسمان متهمـان       . االتهامات عنهما  إلسقاطية  سرائيلالسابقان بلجنة الشؤون العامة األميركية اإل     

 بالتآمر مع محلل سابق بوزارة الدفاع األمريكية البنتاجون لنقل معلومات دفاعية قومية إلـى أشـخاص غيـر                 
  .مخولين بالحصول عليها من بينهم مسؤولو حكومة أجنبية ومحللون سياسيون ووسائل إعالم

  12/8/2006الغد األردنية 
  

   ويستعدون للقضاء على أولمرتالمحافظون األمريكيون يريدون نتنياهو .47
 سأغسط صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في عددها الصادر في التاسع من             نشرت : أحمد محسن    -واشنطن
 رفضت ضغوطا هائلة من المحافظين الجدد فـي الواليـات المتحـدة لـدفع               يةسرائيلاإل الحكومة   أن :الجاري
 مهاجمة سوريا في سياق حربها ضد حزب اهللا إذ اعتبرت هذه الحكومة مثل تلك الخطوة مغـامرة      إلى إسرائيل

افظين الجدد في واشنطن، فبدأت      حفيظة كثيرين من المح    إثارة إلى هذا الرفض    وأدى. عسكرية وحماقة سياسية  
 المحافظين الجدد يتحركون وفق أجنـدة معـدة         أن ضد أيهود اولمرت، ذلك      - بصوت هامس  -االنتقادات توجه 

 بنيامين نتنياهو بعنوان االنفصال النظيف، ويحتل تغير النظام في سـوريا موقعـا              إلى 1998سلفا قدموها عام    
 أن المحافظين الجدد وبعض المتعاطفين معهم آملـين         أعمدةثيرون من    في تلك الوثيقة التي وقع عليها ك       أساسيا

  . يأخذ بها نتنياهو حين كان رئيسا للوزراء، إال انه خرج من منصبه بعد ذلك بفترة وجيزة
  12/8/2006الشرق القطرية 
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  مع إيران   والعالقة والقوة الدولية إسرائيل .48
 ياسر الزعاترة

ية سرائيلومستشار األمن القومي لرئيس الحكومة اإل) 2002- 89(بق للموساد حسب أفرايم هليفي، الرئيس السا
، فإن للقوة الدولية المقترحة 2/8الحالية إيهود أولمرت في مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت بتاريخ 

 . جملة من المهمات المفترضة48على الحدود اللبنانية السورية مع األراضي المحتلة 
مهمات منع انتقال السالح من سوريا إلى حزب اهللا عن طريق البر، إلى جانب التمهيد لنشر من بين هذه ال

الجيش اللبناني على امتداد الحدود الجنوبية، ومن ثم تجريد حزب اهللا من سالحه، بما ينطوي عليه ذلك من 
 .إزالة خطر تهديد صواريخ الكاتيوشا والصواريخ السورية واإليرانية للدولة العبرية

ية الحاكمة أن تروج موضوع القوة الدولية كمبرر لوقف سرائيلعبر هذه الفرضية المتفائلة تستطيع الدوائر اإل
العدوان على لبنان، من دون تحقيق إنجازات ظاهرة على شاكلة اغتيال األمين العام لحزب اهللا وعدد من قادة 

ة اللبنانية وعموم الوضع العربي الخائف من الحزب وصوال إلى إضعافه مع دق إسفين بينه وبين فرقاء الساح
مغامرات سوريا وإيران ومشاريعهما في المنطقة، أو على شاكلة الحيلولة مباشرة دون قدرة الحزب على 
إطالق الصواريخ من خالل ضرب منصات اإلطالق التي يملكها، أو ضرب البنية العسكرية القادرة على 

 .مواصلة التحرش بالدولة العبرية
 وة الدولية وسالح حزب اهللالق

لكن أفرايم هاليفي نفسه، وعبر خبرته الطويلة في العمل االستخباري ال يرى األمور على هذا النحو المتفائل، 
 .إذ يشير إلى خطر كبير جدا تنطوي عليه هذه الخطة

 من 1800ويتذكر ابتداء تجربة مشابهة وقعت قبل أكثر من عشرين عاما عندما وصلت قوة دولية ضمت 
 جندي إيطالي وغيرهم إلى لبنان لمساعدة الحكومة على 1400 مظلي فرنسي و1500المارينز األميركي و

 .لكن بضعة عمليات استشهادية كانت كفيلة بترحيل تلك القوات. بسط سيطرتها األمنية والسياسية على البالد
الحيات فرض للسلطة، مشيرا إلى صواب لذلك كله ال يرى هاليفي أمال في أن تقام قوة دولية في لبنان مع ص

التقدير الفرنسي القائل بأن القوة المذكورة لن تجرد حزب اهللا من سالحه، ومشيرا أيضا إلى صحة ما قاله 
 .وزير الخارجية الفرنسي في بيروت من أن إيران عامل استقرار في المنطقة

لقوة الدولية، فإنها ترفض مناقشة التفاصيل قبل ومع العلم بأن فرنسا هي التي ينبغي أن تشكل العمود الفقري ل
 .وقف إطالق النار

لكن الموقف الفرنسي عاد كما هي عادته إلى التراجع أمام واشنطن، ربما بسيف الترغيب والترهيب، وربما 
ية ليست بعيدة عن الحراك الفرنسي الداخلي في ظل الحضور الكبير لليهود في دوائر سرائيلألن المصالح اإل

 .سياسة واإلعالمال
وال شك أن المشروع الذي قدمته باريس بالتشاور مع واشنطن قد انحاز بشكل سافر للدولة العبرية، وعمل 

 .على منحها بالسياسة ما لم تحصل عليه بالحرب
في ظل هذا التقدير القائل باستحالة تجريد حزب اهللا من سالحه من خالل قوة دولية، وتأسيسا على فرضية 

ل بصعوبة الوضع الذي تعيشه إيران في مواجهة الضغوط الدولية بشأن برنامجها النووي، وهي أخرى تقو
الوكيل الحقيقي لحزب اهللا حسب هاليفي، فإن الحل الذي يراه الرجل هو التعامل بإيجابية مع جهود تشكيل القوة 

 .الدولية ما دامت محكومة بالفشل
ة التي تشكل العالقة الخاصة معها أكبر مصالح الدولة العبرية ويرى أنه ال بد من مجاملة للواليات المتحد

اإلستراتيجية، ولكن من دون الكف عن مطاردة حزب اهللا، مع بقاء الهدف األصلي هو الجلوس على طاولة 
 .المفاوضات مع إيران

 إثارة الشكوك حول صفقة إيرانية أميركية
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ي، سرائيلاب، وإذا حضروا ففي سياق التناغم مع المنطق اإلفي السياق العام لكالم هليفي يغيب العرب تمام الغي
 .وال تحضر إال إيران، وإلى حد ما سوريا

ية تشمل الملف اللبناني، إسرائيلوالنتيجة هي تعزيز الشكوك العربية في إمكانية ترتيب صفقة إيرانية أميركية 
 سيتذكره العرب الخائفون من الطوفان وربما العراقي الذي ال يحضر في كالم زعيم الموساد السابق، في حين
 .الشيعي الممتد من إيران إلى العراق والخليج وصوال إلى سوريا ولبنان

من الصعب اعتبار ما يقوله هليفي مجرد نصيحة تقدم إلى دوائر صنع القرار في دولته، ولو كانت كذلك 
 .ار األمن القومي لرئيس الوزراءلقدمت من خالل األطر السياسية الطبيعية، السيما أن صاحبها هو مستش

لكنها فيما يبدو نصيحة معلنة هدفها تعزيز الشكوك العربية إزاء صفقة محتملة بين اإليرانيين واألميركان تشمل 
الملف الشيعي برمته في المنطقة، السيما أن هناك من يروج لوجود هذه الصفقة في األطر العربية الرسمية 

من العدوان على لبنان، وقبله من العملية التي نفذها حزب اهللا واستخدمت ذريعة كمبرر للمواقف التي اتخذها 
 .يينسرائيللشن العدوان من طرف اإل

على أن أهم ما يمكن فهمه من كالم هليفي هنا هو أن القوة الدولية المقترحة لن تشكل سوى مسكّن عادي 
 .خاوف الكبيرة منها ال تبدو مبررةلسرطان مستحكم ال بد من استئصاله، إضافة إلى حقيقة أن الم

صحيح أنه يتحدث عن استمرار العمليات العسكرية من أجل إتمام المهمة وصوال إلى الجلوس مع إيران؛ 
الوحيدة المتحكمة في قرار حزب اهللا حسب قناعته، لكن ذلك ال يعني في واقع الحال سوى مسار قد ينجح وقد 

 .لمرجحيفشل، فيما يبدو أن احتمال فشله هو ا
 لماذا نستبعد الصفقة اإليرانية األميركية؟

أبرز أسباب الفشل المتوقع للصفقة اإليرانية األميركية هو ذلك المتمثل في عدم صحة الفرضية القائلة بأن 
العرب سيسكتون على تغييبهم عن الملف اللبناني الذي يشكل فيه الشيعة ربع المعادلة السكانية ال أكثر إذا ما 

 .طفاف إلى مربعه األولعاد االص
صحيح أن السوريين اليزالون عنصرا فاعال في المعادلة اللبنانية، وهؤالء يفترض انسجامهم مع إيران، لكن 

 .ذلك ال يبدو كافيا لترتيب الموقف لصالح الصفقة المذكورة
ما وجدوا أن فهناك السنة، وهناك الدروز والموارنة وسواهم ممن يمكن أن يصطفوا في الجانب اآلخر إذا 

المعادلة تذهب في غير صالحهم، بل إن السنة قد يذهبون نحو الحرب األهلية إذا توفر الدفع العربي وإذا ما 
 .أحسوا أن الوضع سيفلت من بين أيديهم

ليس هذا فحسب، بل إن هناك الموقف الشعبي العربي واإلسالمي الذي ال يمكن أن يمرر تمددا شيعيا في 
 .ية والمشروع األميركيسرائيلسجام مع المصالح اإلالمنطقة يتم باالن

وهذه الجماهير التي اصطفت إلى جانب حزب اهللا ونسيت خالفاتها المذهبية، بل نسيت معادلة البؤس العراقي 
 .المعروفة، هي ذاتها التي يمكن أن تذهب في االتجاه المقابل بكل سهولة

انقلب الموقف الشعبي من المساندة إليران إلى الوقوف ضدها ونتذكر في هذا السياق تجربة الثمانينيات عندما 
حين رفضت وقف الحرب، وانتشرت يومها كل األدبيات المناهضة للشيعة وتحول صدام إلى حارس للبوابة 

 .الشرقية لألمة العربية
ة الساحقة من ال إيران وال عقالء الشيعة من شتى البلدان، السيما العرب منهم، يمكن أن يتجاهلوا أن الغالبي

أبناء األمة هم من السنة، وأن أي نزاع مذهبي في المنطقة لن يكون في صالح الطرفين اإليراني والعربي، بل 
 .إن تداعياته ربما تكون أسوأ على إيران على المدى المتوسط والبعيد

ف إيران، ومن بل إن هناك اآلن من يعتقد وجود اصطفاف عربي أميركي ال تبدو تل أبيب بعيدة عنه يستهد
 .حق إيران أن تحسب حسابا لهذا األمر، مما يعني أن ثمة محاوالت لدق إسفين بين العرب واإليرانيين



 

 21

وهذا األمر الذي يتطلب حوارا عربيا إيرانيا يضع على الطاولة مخاوف الطرفين من دون حضور األميركان 
 . للضغوط األميركيةكشريك، وإن بدا أن أمرا كهذا يبدو صعبا في ظل الخضوع العربي
يين واألميركان ترفضه الغالبية الساحقة سرائيلثم إن افتراض موافقة إيران بسهولة على ترتيبات معينة مع اإل

 .من األمة وال يبدو صحيحا بحال
ليس فقط ألن المساومة ستشمل شطب الحلم النووي عمليا حين وصلت اللقمة النووية إلى الفم ولم يعد من 

ن لفظها، مما يجعلها أقرب إلى الفشل، وليس فقط ألن القيادة اإلسالمية في طهران ستواصل، السهولة بمكا
التزامها بالقضية الفلسطينية كما كان حالها طوال السنوات الماضية، وبالضرورة للعالقة مع سوريا المرتبطة 

 ألن السيد حسن نصر اهللا ال بالقضية الفلسطينية، مما يعني استمرار الصدام مع الدولة العبرية، ولكن أيضا
 .يبدو تابعا للهواجس اإليرانية على هذا النحو الذي يتحدثون عنه

فقد وصل الرجل إلى مستوى من النضج والقوة بحيث يصعب التعامل معه بمنطق التلميذ المطيع الذي ال يسأل 
 .معلمه عما يفعل

 الصحيح أيضا هو أن له تأثيره فيما يتصل صحيح أن عالقة الرجل بإيران كانت والتزال إستراتيجية، ولكن
 .بالقرارات السياسية اإليرانية التي تخص المنطقة

وما موقف الرجل مما يجري في العراق سوى تأكيد على ذلك حتى لو اعتبرنا أن موقفه ال يدعم المقاومة 
 .بشكل واضح ويتبنى في بعض فصوله خطاب القوى الشيعية العراقية

 رمى التيار الجهاديالقوة الدولية في م
ثمة بعد آخر لم يلتفت إليه هليفي نهائيا في تقديره للموقف، إنه البعد الجهادي الذي يحضر من دون إذن في 

 .ميادين كثيرة قبل أن تبدأ بعض الجهات بالتعامل معه كحقيقة واقعة
ي، ونتذكر ذلك أيضا في نتذكر ذلك في الحالة العراقية التي لم يتصور أحد تحولها إلى ساحة للفعل الجهاد

 .أفغانستان التي تحولت إلى مستنقع آخر لقوة دولية ال تختلف كثيرا عن تلك المقترحة في لبنان
وحين نأتي إلى لبنان فإن حضورا كهذا سيكون أمرا واقعا بعد قليل من الوقت، ليس فقط ألنه يفتش عن 

 .لى فلسطينساحات جديدة، بل أيضا ألنه يتوق إلى ساحة أقرب ما تكون إ
في الساحة اللبنانية ثمة حشد من القوى الجهادية الجاهزة إلعادة خلط األوراق كما هو حال الفلسطينيين في 

 .المخيمات، فضال عن الكثير من اللبنانيين القريبين من فكر القاعدة
لتي يتحدث عنها وال تسأل بعد ذلك عن إمكانية أن تحصل مثل هذه القوى على دعم عربي إذا ثبت أن الصفقة ا

 .هليفي قد غدت قريبة، فضال عن أن تتحول إلى واقع
خالصة القول هي أن الدولة العبرية تعيش مأزقا تاريخيا في ظل السقف الذي وضعته لنفسها جغرافيا وسياسيا، 

 .في وقت تبدو فيه خيارات األمة أكثر قوة بعد تجاوزها لعجز األنظمة وتصدرها لمهمات المواجهة
د اآلن أن إصرار الدولة العبرية على خطابها المتعلق بالتسوية الجغرافية والسياسية في المنطقة، سواء لقد تأك

كان فلسطينيا أو سوريا ولبنانيا أو فيما يتعلق بالهيمنة على المنطقة ال يمكن أن يمر من دون استسالم عربي 
 .شامل، األمر الذي ال يمكن أن يحدث بحال من األحوال

تحضر ثقافة المقاومة واالستشهاد .  إلى العراق ولبنان وأفغانستان تحضر الشعوب وتغيب األنظمةمن فلسطين
وتغيب ثقافة الواقعية بمعنى االستسالم للواقع التي تروج لها األوساط الرسمية والعلمانية وغير العلمانية 

 .المرتبطة بها
درون معها كيف يخرجون منه دون خسائر وفي ظل مثل هذه الثقافة يتعمق مأزق الغزاة إلى درجة ال ي

 .إستراتيجية تصيب الحاضر والمستقبل في آن
  11/8/2006الجزيرة نت 
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  أولمرت يجب أن تذهب  .. اليوم التالي .49
  آري شفيت 

. من حق ايهود اولمرت أن يقرر في قبول المشروع الفرنسي، وقف القتال والخضوع بال شـروط لحـزب اهللا                
س الوزراء الذي اخترعه الصحافيون، دافع عنه الصحافيون، والصحف هـي التـي             اولمرت هو رئي  . هذا حقه 

  . هذا مشروع ليس حكيما، ولكن مشروع. واآلن يقول له الصحافيون اُهرب. حافظت على حكمه
اذا كان اولمرت يهرب اآلن من الحرب التي بادر اليها هو، فـال             : غير أن شيئاً واحداً يجب أن يكون واضحا       

هناك حـدود  . في نفس اليوم هو ملزم باالستقالة من منصبه  . بقى رئيسا للوزراء وال حتى ليوم واحد      يمكنه ان ي  
ال يمكن قيادة شعب كامل إلى حرب وفي ظل وعـده بالنـصر، وانتـاج     . هناك حدود لكل وقاحة   . لكل احبولة 

  . هزيمة مخجلة، والبقاء في الحكم
ي على مدى شهر في المالجئ، وتآكل قوة الردع         إسرائيلء مليون   ياً في المقابر، وابقا   إسرائيل 120ال يمكن دفن    

لم تكـن   . اخس، خطأ، ليس هذا ما ظننت     : حتى المستوى االخير، وتقريب الحرب القادمة جداً، وعندها القول        
  . هاتني السيجار، لو سمحت. هذه هي النية

شكل متـسرع مـن دون أن يقـدر         فقد خرج إلى الحرب ب    . ال يوجد خطأ لم يرتكبه اولمرت في الشهر األخير        
وقد راهـن خطـأ     . وسار أسيرا خلف القيادة العسكرية دون أن يسألها االسئلة الالزمة         . نتائجها على نحو سليم   

ي، سـرائيل على الخطوة الجوية، أخّر بشكل غريب الخطوة البرية، ولم ينفذ الخطة التنفيذية االصلية للجيش اإل              
  . ر من تلك التي نفذتوالتي كانت أكثر جرأة واحكاما بكثي

الجبهـة الداخليـة أهملهـا،    . بعد أن شن الحرب بغرور وتسرع، أدارها اولمرت بتردد، بانعدام تركيز وبوهن       
  . وفي ادارة المعركة السياسية أيضاً فشل فشالً ذريعاً. وسكان الشمال تركهم لمصيرهم

ن، لو تحول إلى زعيم رسمي، ينشئ       لو أن اولمرت كان يصحو مثلما صحت جولدا مئير في حرب يوم الغفرا            
مجلسا حربيا، ويجند االمة في جهود وطنية عليا يقلب الجرة رأسا على عقب ويغير وجه المعركة، لكان يمكن                  

غير أن التراجع والهرب في اليوم األخير يجعـالن رئـيس الـوزراء             .لنا أن نؤجل البحث العسير في اخفاقاته      
وعليه، ففي اليوم الذي يخرج فيه نصر اهللا من خندقه ويعلن أمام المـأل              . الحالي شخصية سياسية ال صالح لها     

 الجريحة والنازفة بعد    إسرائيل. عن انتصاره، محظور أن يكون ايهود اولمرت يجلس في مكتب رئيس الوزراء           
  . إنها تحتاج إلى رئيس وزراء حقيقي .الحرب تحتاج إلى بداية جديدة ورئيس جديد

  هآرتس
  12/8/2006ية الخليج اإلمارات

 
   السيد سماحة إلىرسالة  .50

  بشارة شربل 
نعلم يا سماحة السيد انك تخوض حرباً ضروساً مع عدو شرس، وانك صاحب عزيمة ال تلين ووريـث أهـل                    

وندرك فعالً انك صاحب قناعة راسخة بأن حربنا مع الصهاينة هي حرب            . البيت الذين كرسوا ثقافة االستشهاد    
لذلك . تعتقد بأن مصير األمة والوطن متعلق بالمعركة التي يستبسل فيها المجاهدون          وجود ال حرب حدود وانك      

فإننا، احتراماً لتلك القناعات وللدم المراق على تراب الجنوب وفي كل انحاء لبنان، لن نخوض فـي أسـباب                   
في احتكـار   اشتعال الحرب وال في جدل ذريعة الوعد الصادق ولن نعود الى الوراء متحدثين عن حق الدولة                 

قرار السلم والحرب وخطأ المخاطرة بإنجاز التحرير وعدم االنتباه الى قراءة الوضع اإلقليمي والدولي بنظـرة                
بل نضع بين يديك هواجس الشباب الذي وضع ثقتـه بلبنـان وتبخـرت آمالـه فـي                  .  أيلول 11استثنائية بعد   

  .االستقرار ويتحين فرصة تأشيرة تخرجه من البالد
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لكننا نراك متابعـاً دقيقـاً لـيس لمجريـات          . ا سماحة السيد في وضع يسمح لك بمناقشة التفاصيل        لست اآلن ي  
المعركة فحسب بل لتوجهات الرأي العام، ونسمعك تحذّر وتنبه بوعي رفيع الى تجنـب الحـساسيات وعـدم                  

ية التحتية، ومن انجاز    االنجرار الى ما يريده لنا العدو من تدمير لجسور العيش المشترك بعد تدمير جسور البن              
  .نصر سياسي بعدما تلقن درساً في الميدان

ومن حقنا عليك يا سماحة السيد، حتى ولو كنت في عز المعركة، ان تخبرنا ماذا               . هذه الحرب ستضع أوزارها   
ا فيهـا   فهذه الحرب شئنا أم أبينا ستنتهي الى حقائق جديدة ستصدمنا اذا لم نتهيأ لها، ولربما غيرن               . ينتظر لبنان 

فغداً ينجلـي الغبـار وال نريـد ان نجلـس عـراة نتلقـى       . وعدلناها لمصلحتنا اذا تصارحنا وأحسنّا الحساب     
  .االنعكاسات، لذا فإننا نريد اجابات

لكن، وبواقعية شـديدة،    . نحن يا سماحة السيد نتمنى االنتصار ومطمئنون الى انه لو تم فسيهدى الى كل لبنان              
التمام والكمال أمام واقع سياسي جديد، أقله ان الجيش ذاهب الى الجنوب وان قوة دولية،               نرى أنفسنا بعد شهر ب    

نحن اآلن تحت قصف آلة الـدمار نـستطيع ان          . بصيغة ما، ستشاركه ضمان المنطقة العازلة جنوب الليطاني       
اخلي بدل ان يبقى    نتصور ان سالح حزب اهللا سيدفع الى شمال النهر ويسكننا كابوس ان يتحول عنواناً لنزاع د               

  .عنواناً للكرامة، وسبباً لتوترات أهلية بدل ان يكون حامي األهل واألمان
انه السالح يا سماحة السيد ودور هذا السالح ووظيفة هذا السالح بعد انتهاء الحرب العربية السادسة من غيـر                   

ستتب الوضع اإلقليمي والدولي علـى      ي الثالث اغراضه وي   سرائيلان تتوسع إقليمياً وبعد ان يستنفد االجتياح اإل       
  .تسوية لوقف النار ال يبدو اننا سنكون فيها شركاء من موقع األقوياء

وهم يطرحون في الغرف المغلقة     . هذا السالح هو مصدر قلق اللبنانيين وخوفهم على مستقبلهم ومستقبل دولتهم          
إمكان التعايش السياسي واألهلي بين طائفـة       وداخل االنتماءات المقفلة أسئلة عالية الصوت أكثر مما تعتقد عن           

ويشكّكون في إمكان تجاوز هذا الموضوع بمـا يـشد أزر الدولـة             . مسلحة حتى األسنان وطوائف بال أسنان     
  .الضامنة للجميع ويحول دون التقوقع المذهبي والطائفي والرغبة في االستقواء بالخارج على الداخل

بنانيين اآلن وقبل انتهاء المعركة بال غموض وال التبـاس الـى ان هـذا             هل تستطيع يا سماحة السيد طمأنة الل      
السالح سيوضع في عهدة الدولة القادرة والجيش الوطني؟ هل تستطيع التعهد بأن اسـتراتيجية الـدفاع تعنـي                  
الدفاع عن الكيان والسيادة وليس عن المحاور وما هو فوق وطني؟ هل تستطيع ان تعلن ان هذه الحرب هـي                    

  حروب لبنان وليست جزءاً من معركة األمة التي أرادتنا ان نقاتل عنها وباسمها وتخلت عنا في الملمات؟آخر 
ولعلمك يا سـماحة    . وهي في وقتها تماماً وليست خارجة عن السياق       . تلك أسئلة ينتظر اللبنانيون عنها اجابات     

ة، كي ال يبقى التضامن مجرد مسايرة في        السيد ان نوع االجابة يحدد مقدار الدعم في معركة الصمود والمواجه          
اإلعالم او تعاطف إنساني تبديه ثالث أكثريات، وكي ال يبقى الشباب اللبناني فريسة مخاوف التهويل بـالحرب                 

  .األهلية وهول الكارثة االقتصادية وغموض مستقبل الدولة
   12/8/2006البلد 

 
  أبعاد الحل اللبناني الشامل .51

  غازي العريضي
هذه هي  . وبالتالي حق الفعل، فعل أي شيء في وجه الفلسطينيين        !  حق الدفاع عن نفسها    سرائيل إل في فلسطين 
الفعل ذاتـه   .  حق الفعل  سرائيلوفي لبنان اليوم، إل   . ية، وهذا هو الموقف األميركي الداعم لها      سرائيلالسياسة اإل 

 والمنـازل، وعلـى الطرقـات، وعلـى         ضد اللبنانيين، مدنيين أبرياء، أطفاالً، ونساء وشيوخاً، في المالجئ،        
الدراجات، وفي الشاحنات، والمستشفيات، والمجمعات السكنية، ولها حق رد الفعل، إذا قاومها اللبنانيون، الذين              

ية سـرائيل هذه هي السياسة اإل! ال حق لهم، في الفعل أو في رد الفعل السياسي واالعالمي واألمني واالجتماعي          
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وليس ثمـة  . إسرائيلليس ثمة مكان في اإلدارة األميركية النتقاد . ألميركي الداعم لهاأيضاً، وهذا هو الموقف ا  
  . مكان للعقل وللموضوعية واإلنسانية

أقول ذلك من موقع الشاهد والمتابع ألدق التفاصيل والعارف لكثير من المعلومات عن الحركة األميركية فـي                 
ـّر عن موقف موحد       . لبنان وتجاهه  منذ بداية الحرب عليه رغم محاوالت من الداخل والخـارج          لبنان الذي عب

نعـم، كـل القـرارات      . لإلساءة الى اإلجماع أوالتشكيك به أو استغالله كيافطة لخلق مختلف مناخات مختلفة           
أي بموافقة ممثلي حركة أمل التي يرأسها الرئيس نبيه         . اللبنانية التي اتخذت في مجلس الوزراء كانت باإلجماع       

ومع ذلك أراد بعض من في الداخل، ووافدون من سوريا وايـران المزايـدة علـى                . ثلي حزب اهللا  بري، ومم 
حتى خرج سماحة السيد حسن نصراهللا األمين العام لـحزب اهللا وأكد موافقة            . المقاومة في بعض التصريحات   

  . الحزب على كل القرارات التي أعلنتها الحكومة
للبنانية فؤاد السنيورة خطة من سبعة بنود، أمـام وزيـرة الخارجيـة             في مؤتمر روما، أعلن رئيس الحكومة ا      

األميركية كوندوليزا رايس، واألمين العام لألمم المتحدة ووزراء أوروبيين وممثلين لدول قمة الثمـاني التـي                
جمع . عاد السنيورة إلى بيروت   ).  الخطة -الخطاب(هؤالء جميعاً باركوا    . عقدت في سانبطرسبورغ في روسيا    

ولعب رئيس مجلس النواب نبيه بري دوراً أساسياً متقدماً ومهمـاً فـي             . مجلس الوزراء فتبنى خطته باإلجماع    
. وكان بتواصل دائم مع رئيس الحكومة، ومع النائب سعد الحريري، والنائب وليد جنبالط            . توفير مناخ اإلجماع  

ية التـي تـضع     سرائيلزمت بالكامل بالمطالب اإل   لكن انقالباً على هذه الخطة جاء من اإلدارة األميركية التي الت          
 ال تنسحب من األرض اللبنانية التي احتلتها مجدداً، وال توافـق علـى              إسرائيلسلسلة من الشروط، أهمها أن      

وقد تجسد ذلك فـي مـشروع القـرار         . االنسحاب من مزارع شبعا، إضافة الى شروط عمالنية على األرض         
  . دم الى مجلس األمن إلقراره الفرنسي الذي كان سيق-األميركي

إذ ال يمكن ألي لبناني أن يقبل حالً أو صيغة لوقـف إطـالق              . طبعاً رفض لبنان هذا التوجه وباإلجماع أيضاً      
النار في ظل بقاء االحتالل، وخصوصاً بعد الموقف الوطني الذي أعلن إثر مجزرة قانا، والداعي الى أولويـة                  

فهم وطلبوا تعديالت على مشروع القرار خصوصاً وأن مجازر متنقلة عديدة           وقف النار وتمسك اللبنانيون بمواق    
 مستقوية بالموقف األميركي الداعم لها مـن جهـة وبالتـالي أصـبحوا              إسرائيلارتكبت بعد قانا، ولم ترتدع      

خطـة  أكثر تمسكاً بالموقف وألن القمة الروحية في بكركي، والقمة اإلسالمية في ماليزيـا أيـدتا                ) اللبنانيون(
وبعد ذلك تقدم لبنان بخطوة إيجابية كبيرة، توقف عندها كثيرون، واعتبروها خطـوة             . حكومتهم من جهة ثانية   

 جندي لبناني إلى الجنوب اللبناني، والموافقة على تعزيـز          15000تاريخية، وتمثلت باعالن االستعداد إلرسال      
هذا القرار كان منتظراً منذ عقود من الزمن دون         . القوات الدولية عدداً وعدة وتواجدها في المنطقة لدعم الجيش        

وبدل تلقفه من قبل المجتمع الدولي وتحديداً األميركيين،        . وخرج باإلجماع أيضاً من مجلس الوزراء     . أي مبالغة 
بل هذا  . كان ثمة صدمة سريعة عندما تجاوز المسؤولون األميركيون هذا التدرج اإليحابي في المواقف اللبنانية             

وعـاد الموفـدون    .  السياسي الدبلوماسي اإليجابي من الحكومة بقرارها إرسال الجيش إلـى الجنـوب            الهجوم
 المزيد من التغطية والفـرص لتنفيـذ        إسرائيلهذا األمر أعطى    . يةسرائيلاألميركيون إلينا حاملين الشروط اإل    

قيق نجاحات ولو بسيطة بعـد      عمليات حربية جديدة، واحتالل بعض المناطق، وأخذ الوقت الكافي لتنظيفها وتح          
  . فشل استمر ألسابيع في مواجهة المقاومة

فرنسا عدلت موقفها، قدرت الخطوات اللبنانية، ودعت إلى التعامل معها، فذهبت أميركا تضغط عليها وتعيـق                
 وجماعة بولتـون أو   !  لم توافق  إسرائيل: وجاءنا بعض الموفدين األميركيين يبررون عجزهم بأمرين      . حركتها

إجرام هـذا أو  . نعم، نحن ندفع فواتير مزاج هذا أو ذاك، حقد هذا أو ذاك، خفة هذا أو ذاك! فريقه لم يقتنع بعد  
ذاك، إفالس هذا أو ذاك، هزيمة هذا أو ذاك، وفاتورة تصفية الحسابات الداخلية هنا وهناك فـي المؤسـسات                   

  . طون ويقررونيسوسون ويقودون ويخط.  وأميركاإسرائيلاألمنية والسياسية في 
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ال نـستطيع أن    . لبنان قال كلمته مسلحاً بوحدته الوطنية التي هي األهم في كل الحسابات وبين كل الـضمانات               
وبالتالي ال يمكن للبنان أن يعود بعد وقت الى أزمات    . وال يمكن ألنصاف الحلول أن تدوم     . نتحمل حلوالً جزئية  

بناني شامل، ومدخل إلى حل إقليمي شامل دون أي مبالغة في ذلك            وما قدمته الحكومة اللبنانية هو حل ل      . جديدة
لقد بات الجميـع يؤكـد فـي        . إذا ما قرأنا انعكاسات ونتائج الحل اللبناني على المسارين السوري والفلسطيني          

المنطقة أن أساس المشكلة هو االحتالل، وأن المقاومة هي نتيجة وليست سبباً، وإذا لـم تعـالج األزمـة مـن                     
 – وهذا لم يحصل ومـن الـصعب أن يحـصل          -ها، فهذا يعني أنه إذا تم االنتصار على حزب اهللا اليوم          جذور

ولذلك ال بد للحل أن يكون جذرياً وهذا يعني حـالً دائمـاً عـادالً للقـضية                 . فسيولد حزب آخر في كل الدول     
  . الفلسطينية

ل الذرائع من يد سوريا المتهمة باستغالل       كذلك، فإن االنسحاب من مزارع شبعا والحل اللبناني الشامل يسقط ك          
إما المقاومة الستعادة األرض على الطريقـة اللبنانيـة         . الجوالن: األوضاع في لبنان وتصبح قضيتها واضحة     

وفي هذا المجال ينبغي التفكير     . وهي غير مهيأة لذلك أو المساومة بمعنى التسوية وال مجال للضغط واالبتزاز           
المنازلة بين أقوى جيش في المنطقة والمقاومة في لبنان، وصمود المقاومة لفترة طويلة،             في مسألة مهمة بنتيجة     

ية لهزات سياسية ومعنوية كبيرة، بعد فشل كل اسـتراتيجياتهم          سرائيلي والحكومة اإل  سرائيلوتعرض الجيش اإل  
فكير بتـسوية شـاملة      ستكون أمام وضع يدفعها إلى الت      إسرائيلإن  : ، هذه المسألة هي   إسرائيلفي حماية أمن    

صحيح أن لـيس ثمـة      . تحميها وتحمي غيرها كي ال يتكرر وال يتفاعل ما جرى في لبنان على جبهات أخرى              
  . ، لكن هذه النتيجة قد تفرض نفسها على الجميع هناكإسرائيلقادة تاريخيون في 
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  كي ال يصبح الجيش قوة أمنية مشتركة  .52
  يس طوني فرنس

ية سرائيلمشهد انسحاب القوة االمنية من الجنوب الذي عاينه اللبنانيون وكل متابعي الشاشات في أيام الحرب اإل               
مـا هـو دور     : المفتوحة كان مؤسفاً ومثيراً للتفكير في عدد من المسائل األساسية لعلها تختصر بعنوان واحد             

ه القوة أمر مخجل وان المطلوب كان ان تتصدى لعناصر        كثيرون تبرعوا بالقول ان انسحاب هذ      .الدولة اللبنانية 
وحاول آخرون الغمز مـن     .قوات االحتالل ودباباتهم وطيرانهم ولو أدى األمر الى استشهاد الضباط والعناصر          

قرار القيادات في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وتحدثوا عن غياب القرار بالتصدي والصمود حتى آخر طلقة                
والحقيقة ان هذه التساؤالت تستحق أجوبة أقله لملء فراغ في المعطيات والوقـائع لـدى                .داوودلدى الجنرال   

  .أصحاب النوايا الحسنة ممن لم يعرفوا ان من شرب النهر ال يغص بالساقية
، 2000ي من الجنوب في العام      سرائيللقد كان قرار تشكيل القوة االمنية حصيلة تسوية قامت بعد االنسحاب اإل           

. هدف من هذه التسوية كان الرد على مطالبة االمم المتحدة وقوى لبنانية أساسية بإرسال الجيش الى الجنوب                وال
إال ان التحرير الذي اقتصر على أجزاء كبرى من الجنوب وأبقى على مزارع شبعا المحتلة واألسرى وخرائط                 

  .ى احتماالت الحرب في كل لحظةاأللغام بقيت معركته مفتوحة وفرض إبقاء الساحة الجنوبية مفتوحة عل
وبقي الجيش بالكاد بعيدا بما هو رمز لسلطة الدولة ومسؤوليتها واكتفى بـ القوة االمنية التي تحولـت مخفـراً          
متنقالً وضابط ارتباط وامتداداً بطريقة ما لقوات اليونيفل التي ال تنفك تراقب اجتياحات الجنوب ومشاكله أبـاً                 

إذاً، قوتها االمنية ليست مسؤولة وقد نجت بجلدها وبالكاد، ولم          . م تكن الدولة مسؤولة   ل .1978عن جد منذ عام     
تثرها الحمية الفردية لالنخراط في معركة يقودها حزب اهللا وإال كان عليها منذ البداية ان تـضع نفـسها فـي                     

نهاء الحرب المفتوحة تنبغي    واآلن، وفيما تدرس االمم المتحدة حلولها ال       .تصرفه أو تكلف رسمياً بهذا االلتحاق     
االستفادة من تجربة القوة األمنية التي وضعت وقائع مرجعيون حداً لها، فال جيش يذهب الى الجنوب من دون                  
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تسوية تضمن الحقوق اللبنانية وال معنى أللوية تنشر في هذه البقعة العزيزة من الوطن، إذا لم تكـن ترجمـة                    
  .وإعادة بناء ما تهدم...  قرار الحرب والسلم والغذاء والطبابة والتعليملحضور الدولة ومسؤوليتها الحاسمة عن

  12/8/2006البلد 
  

  ية على لبنان؟سرائيلماذا بعد الحرب اإل .53
  توماس فريدمان

هما اليوم التـالي للحـرب مباشـرة        , هناك يومان يبقيان في الذاكرة دائماً عقب انتهاء أي حرب من الحروب           
,  وكل الذين يهمهم أمر ازدهار الديمقراطية في لبنان        إسرائيل وعلى كل من أميركا و     .وصبيحة اليوم الذي يليه   

فالسبيل الوحيـد   . وفيما يلي أورد األسباب   . أن يضعوا نصب أعينهم هذين اليومين التذكاريين الالحقين للحرب        
, ق النـار  لوقف هذه المواجهات الدائرة في جنوب لبنان هو اتفاق كافة األطراف على وقـف فـوري إلطـال                 

على , إسرائيلمصحوباً بنشر قوة دولية بقيادة ومشاركة فرنسية فاعلة في الشريط الحدودي الفاصل بين لبنان و              
حتى , وما أن يبزغ فجر ذلك اليوم الذي يبدأ فيه سريان وقف إطالق النار            . أن تحل محل قوات حزب اهللا هناك      

حسن نصراهللا زعيم حزب اهللا من مخبئه لـيعلن علـى           فحينها سيخرج علينا    . يدرك الجميع ما سيحدث بالفعل    
وال , بصرف النظر عن مدى حجم الـدمار الـذي لحـق بميليـشياته            , المأل نصره المؤزر الوهمي الذي حققه     

ومن المتوقـع أن يتـبجح      . بالخراب الذي جره على لبنان بأسره بسبب هذه الحرب الطائشة التي أشعل فتيلها            
إضافة إلى قصفه للمواقع الشمالية     ,  في ساحات المعارك اللبنانية    إسرائيله أمام   حسن نصر اهللا ويتباهى بصمود    

وعندها سوف يمطرنا المحللون والخبراء العسكريون بوابل من التـصريحات القائلـة            . ية بالصواريخ سرائيلاإل
  ! وهكذا دواليك...  لقدراتها الردعية في مواجهة القوات العربيةإسرائيلبفقدان 

وقد سمعت هذه الترهات بأذن وطردتها من ذهنـي بـاألذن           ,  لكم أصدقائي إني كنت هناك بنفسي      ولكني أقول 
هو توازن حجم الـدمار الـذي حققتـه علـى           , ذلك أن الذي يهم في التقييم النهائي لنتائج أي حرب         . األخرى
  . والثقل السياسي المتمخض عنها على المدى البعيد, األرض

سوف يعود مئات اآلالف من اللبنانيين الـذين شـردتهم الحـرب            , لتالي للحرب وفي صبيحة اليوم بعد اليوم ا     
ومن أسف أن الكثير مـن      . حيث كانت لهم بيوت ووظائف يتمسكون بها ويعشيون عليها        , والمواجهات المسلحة 

غير أنهم سيفتحون عيونهم على حقيقـة واحـدة لـيس           . هؤالء المتضررين من الشيعة الذين يمثلهم حزب اهللا       
 ويصبون  إسرائيلولحظتها سوف يلعنون    . ها هي الدمار الماحق الذي لحق ببيوتهم ووظائفهم وسبل حياتهم         غير

غير أنهم سيثيرون حتماً السؤال المطروح سراً وخفية اآلن في وجه السيد حسن             . عليها جام غضبهم دون شك    
ما الذي جنيناه منها وبـأي      ! لعينة؟هل لك أن تخبرنا عن الغاية التي رميت إليها بشنك هذه الحرب ال            : نصراهللا

كمـا  ,  بعض أرفف البيوت والمرافق العامة التي تجب عليها صيانتها         إسرائيلتكلفة وثمن؟ وبالمقارنة فإن على      
غير أن اقتصادها ودولتها وأجهزة حكمها ظلـت سـليمة لـم            . أن لديها بعض الموتى الواجب دفنهم وتشييعهم      

. هذا هو ما يعينها على التعافي سريعاً من اآلثار السلبية المدمرة للحرب           و. يمسسها أدنى ضرر من هذه الحرب     
ذلـك أنهـا    . أما اللبنانيون فسيقولون إن هذه الحرب أعادتنا عقداً كامالً من الزمن إلى الوراء على أقل تقـدير                

 الوحيد لتكبد كـل     فهل يعقل أن يكون المبرر    . سوت ديمقراطيتنا واقتصادنا باألرض مثلما فعلت تماماً بمنازلنا       
كي يتسنى إليران صرف أنظـار العـالم عـن       , تحقيق أسبوع واحد من الشرف العربي     , هذه الخسائر والدمار  

  برامجها النووية؟ وهل فعلتَ كل ما فعلته بنا وببالدنا خدمة لدولة أخرى أيها الزعيم؟ 
حات الرأي بصحيفة بيروت ديلي     تكهن مايكل يونج محرر صف    , وفي اإلجابة عن هذه األسئلة المحرجة جميعها      

هو التخفيف من معاناة    , ستار بأن االختبار العملي الذي سوف يخضع له حزب اهللا عقب انتهاء الحرب مباشرة             
وبما أن للحزب مؤيدين كثـراً مـن مـشايعيه          . كي ال يخسر قاعدته الشعبية بينهم     , اللبنانيين بأسرع ما يمكن   

لكن وما أن يعود آالف الشيعة الـذين        . ذا التحدي الذي ينتظره بعد فيما يبدو      فإنه لم يفتح عينيه على ه     , الدينيين
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حتـى  , اتخذوا من المدارس والمالجئ بل وحتى الحدائق العامة مأوى لهم إلى بيوتهم التي سـويت بـاألرض                
ـ           . يتحولوا إلى مصدر هم وقلق يومي لـحزب اهللا        دة والشاهد أن حالة تشرد الكثيرين من هؤالء ربما تمتـد لع

ومن المرجح أن يواجه الحزب مسؤولية المشاركة في عمليات إعادة تعميـر وإصـالح ربمـا                . سنوات مقبلة 
وعليه فإنه ال يتوقع ألفضل تفسيرات الحزب لهذه الحرب ووصفها بأنهـا إنجـاز              . تتطلب مليارات الدوالرات  

ناهيك عن  , لمسلمين الشيعة بطولي أن تصمد كثيراً في تضميد صدمة وجراح قطاعات واسعة من مؤيديه من ا             
  . القطاعات الواسعة العريضة من الشعب اللبناني

, إسـرائيل بل إن نشر قوة دولية بقيادة فرنسية على الشريط الحدودي الجنوبي المشترك مع              , ليس ذلك فحسب  
 إسـرائيل سوف يشل تماماً قدرة الحزب على شن أي حرب أو هجمات جديدة على              , محل ميليشيات حزب اهللا   

وفي حال محاولته انتهاك المنطقة     . الوكالة عن سوريا أو إيران، وقتما وكيفما شاء مثلما كان يفعل في الماضي            ب
وبما أن المرجح أن تـضم      . فإنه سوف يواجه بقوات دولية ال قبل له بقوتها ومنعتها هذه المرة           , األمنية العازلة 

فإنه ال سبيل لـحزب اهللا وسوريا وإيران إلحاق        , رنساقوات حفظ السالم الدولية هذه كالً من تركيا وإيطاليا وف         
  .  دون إيذاء عالقاتها مع االتحاد األوروبي بمجملهإسرائيلأذى ب

فقد تمكنت من ردع حزب     . هذا ويتعين على تل أبيب أن تفتح عينيها على ما حققته من مكاسب في هذه الحرب               
وكـم سـيكون    .  هذا الخراب الذي أسفرت عنه الحرب      وذلك بتحميله سداد فاتورة كل    , اهللا وقص أجنحته سلفاً   

بـسبب برنامجهـا النـووي      , فيما لو فرضت عقوبات دولية على حليفته طهران       , الردع قاسياً وقاصماً للظهر   
  . السري

 12/8/2006 اإلماراتيةاالتحاد 
 

  ية خاسرةإسرائيلمقامرة ...الحرب على لبنان .54
  عبد الوهاب المسيري. د

وحتـى  . يسرائيلي، وعضو الكنيست السابق هو خير مراقب للمشهد اإل        سرائيلة السالم اإل  أوري أفينيري، داعي  
ي سندعه يتحدث هذا األسبوع في موقعه المتميز في مقال له بعنوان فـي              سرائيلنعرف ما يحدث في الداخل اإل     

إنـه ال   :  الخاسر ية بأنها كالمقامر  سرائيلحرب صغيرة وجميلة يصف النخبة الحاكمة اإل      : أو! سوريا: المرصاد
 -يواصل اللعب ويواصل، حتى يخسر كـل شـيء        . يتوقف، يستمر في اللعب، لكي يربح مسترجعاً ما خسره        

  . مزرعته، زوجته، قميصه
من يشن الحرب ويغرق في الوحل، يضطر إلى الغوص         . الحرب: هذا ما يحدث أيضاً في أكبر رهان في العالم        

  . في الوحل أكثر فأكثر
يبدو للحكومة أنها تسيطر على الحـرب، ولكـن   . لسهل شن الحرب، ولكن من الصعب حسمهامن ا : لقد قيل  (

لقد امتطت ظهر نمر، وأصبح يصعب عليهـا النـزول          . الحقيقة هي أن الحرب هي التي تسيطر على الحكومة        
  . عنه، فإن من شأنه أن يفترسها

ار على حزب اهللا بواسطة سـالح الجـو         دان حالوتس، راعي هذه الحرب، كان يعتقد بأنه من الممكن االنتص          
عدة أيام من القصف المكثف، آالف األطنان من القنابل على          . األكثر تطوراً واألكثر نجاعة واألفضل في العالم      

  .  وانتهى األمر-األحياء، الطرقات، محطات توليد الكهرباء، الموانئ 
الجمهـور  . ، لقد سقطت المئات كل يوم     ئيلإسراصواريخ حزب اهللا واصلت سقوطها شمال       . إذن لم ينته األمر   

وبعـدها أدخلـت    . في البداية، أدخلت وحدات خاصة صغيرة     . لم يكن هناك بدا من تنفيذ عملية برية       . يصرخ
  . األلوية، ولكن ذلك لم يساعد، وها هم اآلن يطالبون بإدخال فرق كاملة
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عندما رأوا أن هـذا لـن يكفـي،         . د الحدود في البداية كانت النية هي القضاء على مواقع حزب اهللا على امتدا           
أمـا  . انتظرهم هناك مقاتلو حزب اهللا وألحقوا بهم خـسائر فادحـة          . قرروا احتالل التالل المطلة على الحدود     

  ) الصواريخ فواصلت سقوطها
 كيلومترا مـن    24الجنراالت على قناعة اآلن أنه ال بد من احتالل كل المنطقة حتى نهر الليطاني، على عمق                 

ي فـي منطقـة كبيـرة،       سرائيلوعندها سينتشر الجيش اإل   . الحدود، لكي يتم وقف إطالق الصواريخ من هناك       
الصواريخ ستواصـل   . وسيكون معرضاً لعمليات العصابات في كل مكان، من النوع الذي يمتاز به حزب اهللا             

  . سقوطها
ا قرار مهاجمة حزب اهللا، بسرعة، دون        يوماً، عندما اتخذ   17إيهود أولمرت وعمير بيرتس لم يفكرا بذلك، قبل         

إن ما يثبت مـدى إلحـاح       . تفكير، دون نقاش حقيقي، دون فحص البدائل، ودون أخذ المخاطر بعين االعتبار           
أولمرت وبيرتس على الخروج إلى هذه الحرب الصغيرة والجميلة هي حقيقة أنهما لـم يفكـرا أبـداً بوضـع                    

المهـم هـو   .  والتأثيرات االقتصادية واالجتماعية بعيدة المدى   إسرائيلتجهيزات الحماية في المدن الشمالية من       
  . اإلسراع في قطف أوراق الغار

إنهما يشبهان اآلن رماة يطلقون سهامهم إلـى لوحـة          . لم يكن لديهما الوقت الكافي للتفكير مليا بأهداف الحرب        
القضاء على حزب اهللا، نـزع سـالح        : األهداف تتبدل كل يوم   . فارغة ومن ثم يرسمون الدوائر حول اإلصابة      

إرجـاع  . القضاء على نـصر اهللا    . حزب اهللا، إبعاد حزب اهللا عن جنوب لبنان، ولربما إضعاف حزب اهللا فقط            
انتشار الجيش اللبناني   . بسط سيادة الحكومة اللبنانية على كافة مناطق الدولة       . خلق حزام أمني جديد   . المختطفين

  . إعادة تأهيل قوة الردع. حدودأو قوى دولية على امتداد ال/و
 جاء فيه حتى اليوم، اليوم الثـاني  8/8/2006وبعد أسبوع كتب أفنيري مقاالً آخر بعنوان طعنة من الخلف يوم  

ذلك الجـيش   . والعشرين من الحرب، لم يتم إحراز أي هدف من أهدافها العسكرية التى حددتها القيادة السياسية              
، في ستة أيام، لم ينجح في التغلب على منظمة إرهابية           1967بية كبيرة عام    الذي انتصر على ثالثة جيوش عر     

ي، في غضون ثالثة    سرائيلعندها نجح الجيش اإل   . في وقت فاق حتى اآلن الوقت الذي استغرقته حرب أكتوبر         
قون وادعى الناط . أسابيع، في تحويل الخسارة الفادحة في بداية الحرب إلى انتصار عسكري واضح في نهايتها             

، من ذا الذي  400، أو   300أو   (200بلسان الجيش أمس بهدف خلق صورة من اإلنجاز، أننا قد نجحنا في قتل              
 مقاتل، يـشهد    1000إن االدعاء بأن حزب اهللا القوي لم يضم سوى          .  مقاتل من حزب اهللا    1000من بين   ) يعد

  . على نفسه
لقد أرسله بوش إلى الجبهـة      .  لم يزود البضاعة   يسرائيليروي المراسلون أن الرئيس بوش محبط، فالجيش اإل       

. القتالية إيماناً منه بأن هذا الجيش الهائل، المزود بأكثر األسلحة األميركية تطوراً سينجز العمل خالل عدة أيام                
لقد كان من المتوقع أن يقضي على حزب اهللا وأن يقدم لبنان إلى الموالين للواليات المتحدة، أن يضعف إيران،                   

  . ليس من العجب أن يغضب بوش. ما أن يفتح الطريق إلسقاط نظام الحكم في سورياورب
ثم يحاول أفنيري تفسير سبب اإلخفاق فيقول مصدر هذه اإلخفاقات هو الغطرسة الشديدة التي ترعرعنا عليهـا                 

  . ي بقدر أكبر، وخاصة سالح الجوسرائيلإنها تميز الجيش اإل. والتي هي جزء من طبيعتنا الوطنية
لم نقنع أنفسنا فحسب، بـل أقنعنـا كـذلك          . طيلة سنوات كان يروي أحدنا لآلخر أن لدينا أفضل جيوش العالم          

لذلك، عندما لم نحرز نصراً     . 1967فنحن قد أحرزنا نصراً باهراً في حرب يونيو         . الرئيس بوش والعالم أجمع   
  ماذا حدث؟ . ساحقاً بستة أيام هذه المرة، تعجب الجميع

  . ولم ننجح في ذلك إلى حد بعيد. يسرائيلهداف المعلنة للحرب هو إعادة تأهيل قوة ردع لدى الجيش اإلأحد األ
ي إلـى  سـرائيل إن الوجه اآلخر لعملة الغطرسة هو االحتقار العميق للعرب، حيث أدى هذا الوجه بـالجيش اإل    

ي، بأصـعب   سـرائيل د الجـيش اإل   واآلن يتعلم جنو  . يكفينا أن نذكر حرب أكتوبر    . إخفاقات كبيرة في الماضي   
.... الطرق أن المخربين هم مقاتلون أشداء، وليسوا مدمنين على المخدرات الذين وعدوهم بالحوريات في الجنة              
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ليس من الممكن إحراز النـصر      : ولكن ناهيك عن الغطرسة واالستهتار بالخصم، هناك مشكلة عسكرية أساسية         
عنـدها استخلـصنا العبـر      .  سنة من تواجدنا في جنوب لبنان      18لقد تعلمنا ذلك خالل     . في حرب العصابات  

 حتى وإن   -وانسحبنا، بال عقل، بال اتفاقية، ومن دون التحدث مع الطرف اآلخر، فنحن ال نتفاوض مع مخربين               
  . ورغم ذلك انسحبنا. كانوا الحركة المسيطرة على الميدان

ذه الثقة بالنفس التي ال ترتكز على أساس متين، وقال          ال يعلم سوى الشيطان من ذا الذي منح الجنراالت اليوم ه          
حتى أفضل جيـوش    : واألهم من ذلك كله   . لهم بأنهم سينتصرون في المكان الذي فشل فيه سابقوهم فشالً ذريعاً          

كالوسفيتش، وهو أبو النظريات    -قال كارل فون  . العالم ال يمكنه أن ينتصر في حرب ليس لها أهداف واضحة          
أولمرت وبيرتس، هاويان ال غير، قـد قلبـا         . رب ليست إال استمراراً للسياسة بوسائل مختلفة      الحربية، إن الح  

  . الحرب هي انعدام السياسة بوسائل مختلفة: األمور رأسا على عقب
وبعد انتهاء الحرب، سنقف في نفس المكان تقريباً الذي وقفنا فيه قبل بدء هذه المجازفة البائسة، قبل قتـل مـا                     

ي ولبناني من بيوتهم، قبل هدم أكثر مـن ألـف   إسرائيلي، قبل طرد أكثر من مليون    إسرائيللبناني و يعادل ألف   
محادثات وسالم مـع    : لكي نسلك طريقاً جديدة، طريق هي وحدها القادرة على حل المشكلة          . بيت لدى الطرفين  

ألن . وليس لنا أن ننسى األسرى     .مع حماس وحزب اهللا   : نعم بالتأكيد . الفلسطينيين، مع اللبنانيين، مع السوريين    
  . واهللا أعلم. السالم يصنع بين األعداء

  12/8/2006 اإلماراتيةاالتحاد 
 

  حتى الليطاني   ... البريضغط وحشي لشن الهجوم  .55
  حلمي موسى  

ية إلدارة  سـرائيل في ما يبدو انه الوجه االخر للنقاش الذي دار في مجلس االمن الدولي، عـادت الحكومـة اإل                 
وكان واضـحا أن القـرار      . ات دباباتها وأعلنت قرارها البدء بتوسيع العملية البرية لتصل إلى الليطاني          محرك

ية سـرائيل ي بات عند مفترق طرق حاسم بين التعقيـدات الدوليـة والمـصلحة الردعيـة اإل               سرائيلالحربي اإل 
ـ             وعنـدما تبـدى أن     . رتسوالتطلعات الحزبية لكل من رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير دفاعه عمير بي

الواليات المتحدة مضطرة لالقتراب من الموقف اللبناني بعدما حسمت الحكومـة اللبنانيـة موقفهـا وحـددت                 
وهكذا أظهر أزمة في العالقات مع أميركا       . خطوطها الحمراء، أدرك أولمرت أنه ال بد من تغيير قواعد اللعب          

يرة الخارجية األميركية كوندليسا رايـس وإبالغهـا أن         وطلب من وزيرة خارجيته تسيبي ليفني االتصال بوز       
 هـي األخـرى     سرائيلوأتبعت ليفني ذلك بالقول أن إل     .  غير ملزمة بأي صيغة حتى لو قبلتها أميركا        إسرائيل

  . خطوطها الحمراء
ـ                 ض ولجأ أولمرت بعد ذلك للخضوع إلمالءات قيادة الجيش وإصدار األوامر بتوسيع العملية البرية، ما دفع بع

ومع ذلك فإن الشكوك كانت قويـة       . المعلقين للقول أن الجيش الذي لم يهزم حزب اهللا أفلح في هزيمة أولمرت            
وأشار معلقون إلى   . ية، وبمعزل عن التطورات في األمم المتحدة      سرائيلإزاء قدرة الجيش في الحلبة السياسية اإل      

يع واضح من بعض الدول العربية،      أن الجيش الذي عجز طوال شهر، في ظل غض طرف دولي واسع وتشج            
  . لن يكون قادرا على تحقيق أهدافه عند اهتمام العالم بأسره بأمر وقف القتال في لبنان

ومع ذلك، فإن قرار أولمرت السماح للجيش بالبدء بعمليته الواسعة ظل مرتبطا بحقيقـة أن رئـيس الحكومـة                   
نان بعد العملية لن يغدو جنوب سويسرا، وأنه فـي كـل            ية وأعضاءها باتوا أكثر إيمانا بأن جنوب لب       سرائيلاإل

األحوال سرعان ما ستعود هذه المنطقة إلى طبيعتها ولذلك فإن ما يجري البحث عنه سياسيا أو عسكريا يتـسم                   
بطابع مؤقت ورمزي، وأيا تكن النتيجة فإن الصراعات القائمة داخل الحكومة والحلبة السياسية سوف تنفجـر                

  . في أقرب وقت
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إذا استمرت العملية العسكرية فإن التظاهرات االعتراضية سوف تتعاظم من جانب اليسار، بعدما تخلت حركة               و
. كما أن اليمين سوف يجعل حياة الحكومة جحيما إن هـي أوقفـت الحـرب              . السالم اآلن عن تأييدها للحرب    

بث رسائل موجهـة مـن      وفضال عن ذلك فإن الصراعات داخل الجيش تعمقت وقامت محطات التلفزة أمس، ب            
ويعتقد كثيرون أن مطلب تشكيل لجنة تحقيـق فـي األداء           . جنراالت إلى رئيس األركان تنتقد األداء العسكري      

  . ي في هذه الحرب بات مسألة وقتسرائيلالعسكري والسياسي اإل
  العملية الواسعة 

ملية برية واسعة لم يؤثر على قـرار     بعدما بدا أن قرار المجلس الوزاري المصغر يوم األربعاء الفائت بتنفيذ ع           
وهكذا قرر أولمرت وبيرتس، وفق البيـان       . ية لتنفيذ تهديده  سرائيلالحكومة اللبنانية، اضطر رئيس الحكومة اإل     

الرسمي، استخدام التفويض الذي منحه لهما المجلس الوزاري المصغر، إلصدار األوامـر للجـيش بتطهيـر                
 مـن   إسـرائيل ن إلى أن أألوامر صدرت برغم الثمن الباهظ الذي قد تدفعه            وأشار البيا . المنطقة حتى الليطاني  

 إسـرائيل وقال البيان أن أولمرت وبيرتس يصران علـى تنفيـذ مطالـب             . أرواح المئات من القتلى اآلخرين    
  . األساسية التي من أجلها شنت الحرب ضد حزب اهللا

 دون شروط، إبعـاد حـزب اهللا إلـى مـا وراء              من سرائيلإعادة الجنديين المخطوفين إل   : وهذه المطالب هي  
الليطاني وتجريده من سالحه، إدخال قوة دولية قادرة على منع حزب اهللا من الدخول للمنطقة، وفرض حظـر                  

وقـرر رئـيس   . على توريد السالح للمنظمات اإلرهابية في لبنان عموما وحزب اهللا على وجـه الخـصوص     
  . لية إلى أن تتحقق هذه المطالبالحكومة ووزير الدفاع استمرار هذه العم

وفي الوقت الذي كان فيه أولمرت يصر على استنفاد العملية السياسية قبل إطالق اشارة البدء بالعملية البريـة                  
وبحسب المراسـلين الـسياسيين، فـإن       . الواسعة، كان الجيش ووزارة الدفاع يمارسان الضغوط على الحكومة        

الضغط الوحشي على أولمرت إلجباره علـى إطـالق اشـارة البـدء             ضباط الجيش مارسوا ما يمكن وصفه ب      
ية إلى أن قرار البدء بالعملية الواسعة اتخذ ظهر أمس، فـي بيـت              سرائيلوأشارت وسائل اإلعالم اإل   . بالعملية

  . أولمرت، بعدما وصل إليه وزير الدفاع وعدد من قادة الجيش
إقناع أولمرت بإصدار أمر بدء العملية، أسلوب التهديـد         وأشار مراسلون إلى أن الجيش استخدم، في محاوالته         

. ي هزيمة غيـر مـسبوقة  سرائيلوقالوا له أنه بتلكوئه يبيح دماء الجنود في الميدان وأنه يفرض على الجيش اإل    
. كما أن وزير الدفاع وصل إلى االجتماع غاضبا ومهددا حيث أن القضية باتت في نظره قضية حياة أو مـوت       

 يعتقدون أن أولمرت الذي اضطر للموافقة على موقف وزير الدفاع وقيـادة        إسرائيلالكثيرين في   ومع ذلك فإن    
وحاول حتى اللحظة األخيرة الربط بين تقدم العملية البرية الواسـعة           . الجيش، ظل غير مقتنع بإصدار األوامر     

 ما حسم الموقف عنده هـو       غير أن . وتباطؤ العمل الدبلوماسي من أجل التوصل إلى صيغة مقبولة لوقف النار          
المقاالت التي صدرت ضده والتي أشارت إلى فشله وإلى وجوب أن يستخلص العبـر ونتـائج اسـتطالعات                  

ي سرائيلوأظهرت هذه االستطالعات ليس فقط تدهور مكانة أولمرت وإنما كذلك تدهور ثقة الجمهور اإل             . الرأي
  . بالنصر، وبالتالي بالجيش

أنه أفلح حتى اآلن في إقامة ثالثة رؤوس جسر في القطاعات الـشرقية والوسـطى               ي  سرائيلويدعي الجيش اإل  
وبحسب الخطة، فإن الوصول لليطـاني      .  كيلومترا يمكنه منها االنطالق في عملية التوسيع       12والغربية بعمق   

ـ    . يستغرق على األقل أسبوعا وأنه يتجاوزه في القطاع الشرقي في حين لن يصل إليه غربا               رار فليس هنـاك ق
ية تقديرها بأن   إسرائيلوأبدت مصادر عسكرية    . حتى اآلن باحتالل مدينة صور أو تجاوزها على الخط الساحلي         
  . هذه العملية في التقدم والتطهير قد تستغرق ما ال يقل عن شهرين

هللا وترمي العملية البرية إلى التوغل في الجنوب اللبناني حتى الليطاني من أجل التصادم مـع خاليـا حـزب ا                   
وفي رأي ضابط كبير فإن كل عملية شماال، بما في ذلك التي ال تصل إلـى                . المنتشرة هناك وتنظيف المنطقة   
  . الليطاني تبعد راجمات الصواريخ



 

 31

 ميلليمتـرا   122وبنيت فكرة العملية البرية الواسعة على أساس أن صواريخ الكاتيوشا قصيرة المدى من عيار               
 المشكلة المركزية التي تواجهها المستوطنات الـشمالية، وأن الـسيطرة علـى              كيلومترا هي  24والبالغ مداها   

  .  في المئة من المستوطنات من الخطر الصاروخي70المناطق المعروفة إلطالق هذه الصواريخ يحرر 
ية أن المعاني األخرى لتوسيع العملية هو إدخال قوات كبيرة أخرى إلى داخـل الجنـوب                إسرائيلوترى جهات   

وتقدر القوات التي يزج بها الجيش في هذه المهمة بأربع فرق عسكرية تضم حـوالى أربعـين ألـف                   . نياللبنا
  . جندي

تجدر اإلشارة إلى أن أولمرت أفلح في إعاقة تنفيذ قرار المجلس الوزاري المصغر يوم األربعاء بتوسيع العملية                 
ن يحاول إحراز تقدم بري وأن ما كان يعيـق          ومع ذلك فإن الجيش من الوجهة العملية كا       . البرية إلى الليطاني  

  . حركته ليس التقدم وإنما المقاومة الحقيقية على األرض
ي للبدء في عمليته الواسعة ابتداء من الساعة السادسة والثلث من مساء            سرائيلوأعطي الضوء األحمر للجيش اإل    

ية الرسمية  سرائيل أن المصادر اإل   وطلبت رايس من أولمرت، في اتصال هاتفي معه، إيقاف العملية غير          . أمس
ية في وقت متأخر من     إسرائيلوقالت مصادر   . ية لم يستجب لهذا الطلب    سرائيلشددت على أن رئيس الحكومة اإل     

  . ليلة أمس، أنه برغم التفاؤل بتقدم الحل السياسي فإن أولمرت لم يصدر أوامره للجيش بإطفاء المحركات
  العملية السياسية 
ية إلى أنه في الوقت الذي تجري فيه العملية البرية بقـوة، وافقـت الحكومـة                سرائيلعالم اإل أشارت وسائل اإل  

وكانت وزارة الدفاع وقيادة الجيش قد عارضتا بشدة        . ية على مشروع القرار الدولي بشأن وقف النار       سرائيلاإل
 كل وقف إلطالق النار في      وفي نظر هؤالء فإن   . مشاريع وقف النار حتى بصيغتها األميركية الفرنسية األولى       

وهم يقولون أن التقدم العسكري     . سرائيلي واضح يشكل هزيمة معنوية إل     إسرائيلهذه الظروف ومن دون نصر      
وبدا أن قرار توسيع العملية اتخذ في أجـواء         .  التفاوض من موقع قوة أفضل لتحقيق اتفاق أنسب        سرائيليتيح إل 

  . لية الدبلوماسية لوقف النار قد فشلتية بأن العمسرائيلسادت رئاسة الحكومة اإل
ي إلى أن إصدار أمر التقدم للقوات جاء في أعقاب التعديالت التي أدخلت علـى               إسرائيلوأشار مصدر سياسي    

ية التشديد علـى أن     إسرائيلوحاولت جهات حكومية    . إسرائيلالصيغة األولية وهي تعديالت لم تكن في صالح         
  . ى نوع من الحث للدبلوماسيين إلنجاز عملهم بسرعةتوسيع العملية البرية ينطوي عل

وكان أولمرت، وبعد الموافقة على الصيغة األولية التي عرضت عليه، قد أبدى اعتراضـه علـى التعـديالت                  
فقد عارض أولمرت بـشدة التعـديالت علـى         . اللبنانية وعلى ميل كل من أميركا وفرنسا لتقبل هذه التعديالت         

كما عارض أي ذكر لمزارع شبعا في القرار وقال أن مجرد ذكر المزارع             . على حجمها تفويض القوة الدولية و   
ومع ذلك أبدى أولمرت استعداده لبحث الموضوع مع كل من سـوريا ولبنـان              . يمنح حزب اهللا إنجازا عظيما    

ـ      إسرائيلية إلى أن    سرائيلوتشير المصادر الرسمية اإل   . ولكن ليس في هذه المرحلة     شروع  لم تنل، بحـسب الم
وقد تضايقت ألن القوة الدولية لن تعمل في إطار الفصل السابع الذي يمنح للقـوات               . الجديد، كل ما كانت تريد    

يين فورا  سرائيلولكنها نالت بندا يعيد الجنود اإل     . صالحيات حربية كما استاءت من ذكر مزارع شبعا في القرار         
  .ويفتح الباب أمام تجريد جنوب لبنان من السالح

  12/8/2006ر السفي
  

  :كاريكاتير .56
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