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   إلى مقبرة لجنود االحتالل  االميركافوحزب اهللا يحول  ...نفذ أكبر عملية إنزالت سرائيلا .1
أسـعد  وبيروت رندة تقي الدين     وواشنطن  وباريس الناصرة    نقالً عن مراسليها في    13/8/2006الحياة  نشرت  
نفذت القوات اإلسرائيلية أمس ما وصفته المصادر العسكرية اإلسرائيلية بأكبر عمليـة             :سالمة نعمات وتلحمي  

، في القطاع الشرقي من الجنـوب،  73 اكتوبر /نذ حرب تشرين األولإنزال جوي يقوم به الجيش اإلسرائيلي م    
خصوصاً في محيط بلدتي الغندورية والقنطرة، ووادي الحجير، القريب جداً من مجرى نهر الليطـاني، حيـث          

 70 جندياً إسـرائيلياً وإصـابة       12دارت معارك بين القوات اإلسرائيلية ومقاتلي حزب اهللا، ما أدى الى مقتل             
 دبابة ميركافا خالل الهجوم وانه حاصر الجنود اإلسـرائيليين فـي بلـدة    19، فيما أعلن الحزب إصابة  آخرين

 مروحية، قصفه المدفعي على قـرى  50وركز الجيش اإلسرائيلي، الذي استخدم في اإلنزاالت نحو       . الغندورية
طيـة وصـور التـي انقطعـت        وشمل القصف القرى المحيطة بمدينتي النب     . إقليم التفاح ومجرى نهر الليطاني    

ولم تكتـف    . منزالً في بلدة شقرا    25فيما دمر أكثر من     . الطريق نهائياً بينها وبين حدود مجرى نهر الليطاني       
إسرائيل بتوسيع هجومها البري واشتباكها مع حزب اهللا، فقصفت طائراتها أيضاً الضاحية الجنوبيـة والـشمال                

 قصفت معبر المصنع في البقاع إضافة الى مدينة بعلبك والطـرق            كما. مستهدفة معبرين حدوديين مع سورية    
 شهيداً  15وكانت حصيلة القصف على المناطق اللبنانية كلها حوالى         . الجردية المحيطة بعدد من القرى البقاعية     

 .وتعذر وصول فرق اإلسعاف في عدد من القرى الجنوبية النقطاع الطرقات أو لـشدة القـصف               . من المدنيين 
رائيل، أعلن مسؤول إسرائيلي أن الدولة العبرية تنوي وقف عملياتها الهجومية عند السابعة من صـباح  وفي اس 

لكن أوساطاً سياسية   . غد اإلثنين، على أن تشن عملية لتنظيف المنطقة التي تُسيطر عليها من مقاتلي حزب اهللا              
رية، فالحديث هو عن عمليـة متدرجـة   وعسكرية إسرائيلية أكدت أن وقف النار ال يعني قط وقف العمليات الب      

تبدأ باجتياح سريع للوصول الى الليطاني في غضون يومين أو ثالثة، من دون التوقف عند كل قرية ومنـزل،                   
وكان قائد الجيش االسرائيلي دان حالوتس       .على أن تعود القوات الى الخلف لتنظيف المواقع الرئيسة لحزب اهللا          

بين وقف النار ووصول القوات الدوليـة الـى جنـوب           ) دره معلقون بثالثة أسابيع   يق(أكد أن هناك وقتاً طويالً      
لبنان، لن يجلس فيه الجيش االسرائيلي مكتوف اليدين، وأن العمليات العـسكرية ستتواصـل ويجـب تـوفير                  
الظروف إلعادة الجنديين المخطوفين وإضعاف حزب اهللا بصورة جدية وتوفير الظروف لتطبيق القرار الدولي              

1559 .  
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علـن الجـيش    أ: وكـاالت عـن ال  القدس جمال جمال و    نقالً عن مراسلها في    13/8/2006الدستور  وأضافت  
اإلسرائيلي توسيع عملياته العسكرية البرية والجوية في جنوب لبنان رغم صدور قرار مجلس األمـن الـدولي                 

وقالت مصادر سياسية في تل ابيب ان إسرائيل تقبل بقرار          . الداعي لوقف إطالق النار بين إسرائيل وحزب اهللا       
 ونقلت تقارير إسرائيلية عن مصادر فـي مكتـب          .مجلس األمن بشان وقف إطالق النار بينها وبين حزب اهللا         

رئيس الحكومة اإلسرائيلي، أن الجيش اإلسرائيلي لم يتلق أية تعليمـات بتجميـد التحـرك، ووقـف الحملـة                   
المتدحرجة، وذلك لكونها ال تتناقض مع قرار مجلس األمن، الذي لم يطالب الجيش باالنسحاب من جنوب لبنان                 

أعربت مصادر أمنية اسرائيلية عن اعتقادها بأن قوات الجيش تحتـاج الـى مـدة     و. قبل دخول القوات الدولية   
تتراوح بين أربعة أيام الى أسبوع من اجل الوصول الى نهر الليطاني واالستيالء على مواقع اطالق الصواريخ                 

دة الجـيش  وقالت مصادر سياسية في تل ابيب ان وزير الدفاع بيريتس وكبار قـا . باتجاه االراضي االسرائيلية  
وقـال شـمعون بيريـز ان    . مارسوا ضغوطا على اولمرت باعطاء الضوء األخضر لتوسيع العلمية العسكرية   

القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء ووزير الدفاع بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان احدث تغييرا                
وقال بيريز انه تـم إيجـاد       . الدولي الجديد مهما لصالح إسرائيل وجد له تعبيرا في صياغة قرار مجلس األمن            

صيغة تتجاوب الى حد كبير مع المطالب اإلسرائيلية وسيتم إسناد مزيد من الصالحيات الى القوات الدولية التي                 
ستنتشر في جنوب لبنان ولن يكون هناك فراغ في الفترة ما بين خروج القوات اإلسرائيلية وانتـشار القـوات                   

 الف جنـدي    30س انه تمت زيادة عدد الجنود االسرائيليين في لبنان ثالثة اضعاف ليبلغ             واعلن حالوت . الدولية
وقال الجيش االسرائيلي ان طائرات هليكوبتر اسـرائيلية نقلـت          . اثر اطالق العدوان البري واسع النطاق امس      

 االسـرائيلية ان    وصرح متحدث باسم الحكومة   . امس مئات الجنود الي جنوب لبنان في اطار عملياتها الموسعة         
وقال افي بازنر ان هذه العملية التي تهدف الى شل قـدرات            . العملية البرية واسعة النطاق ليست محددة زمنيا      

  .حزب اهللا على اطالق قذائف وصواريخ على شمال اسرائيل ليست محددة زمنيا
واصلت حكومـة    :االتبيروت علي بردى والوك   نقالً عن مراسلها في      13/8/2006القبس الكويتية   وجاء في   

اولمرت حربها المفتوحة على لبنان، فشنت طائراتها مئات الغارات من الجنوب الى الضاحية الجنوبية، فالبقاع               
وعكار، واستهدفت مدينة صيدا للمرة الثانية منذ بدء العدوان، وكثفت مدفعيتها قصفها لمختلف محاور الجنوب               

وسجلت ساعات اسرائيلية مجنونة قبل وقف العمليات المرتقب        . دولياوبمختلف انواع االسلحة بما فيها المحرمة       
  .صباح االثنين

وعلـى   .وقالت صحيفة يديعوت احرونوت ان الجيش االسرائيلي يقوم باكبر عملية انزال جوي فـي تاريخـه               
ولـت  صعيد المواجهات في منطقة بنت جبيل، دارت اشتباكات عنيفة، بين رجال المقاومة وقوات اسرائيلية حا              

التوغل في اكثر من موقع في قضاء بنت جبيل، في ظل اعنف قصف مدفعي وجوي وتحليق للطيران الحربي                  
واستهدفت القوات االسرائيلية مدينة صيدا، للمرة الثانية خالل هذا العـدوان،           . شهدته المنطقة منذ بدء العدوان    

ة، مستهدفة اياها مـرات عـدة تفـصل         حيث اغارت الطائرات الحربية على محطة تحويل الكهرباء في المدين         
وقد اصيبت المحطة باضرار جسيمة ادت الى انقطاع التيار الكهربائي،          . االولى عن الثانية حوالى عشر دقائق     

وادى ذلك الى اشاعة اجواء الرعب في عاصمة الجنوب، ولم          . كما تضررت االبنية المجاورة وتساقط زجاجها     
بعد ذلك، اغار الطيران الحربي على جسر       . كة في الشوارع والساحات   تفتح المحالت والمؤسسات، وشلت الحر    
  .الزهراني الذي اصيب باضرار جسيمة

تقرير إخباري نقل عمن قدم نفسه باعتباره قائـد وحـدة            إلى أن    د ب أ  نقالً عن    13/8/2006البيان  وأشارت  
الكاتيوشا في المقاومة لم يتعرض أليـة       الكاتيوشا في المقاومة اإلسالمية التابعة لحزب اهللا قوله أمس إن سالح            

وشدد . ضربة إسرائيلية، نافياً بذلك ما تردد عن إصابة هذا السالح الحيوي والمهم بضربات كما قالت إسرائيل               
القائد الذي رفض الكشف عن اسمه في حديث خاص لمراسل الموقع اإلخباري االلكترونـي فلـسطين اليـوم                  

في بيروت على أن مجاهدي المقاومة سيواصلون دك مـدن ومغتـصبات            المقرب من حركة الجهاد اإلسالمي      
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وتعقيباً على توصيات الحكومة اإلسرائيلية     . العدو الصهيوني ولن ترهبهم تهديدات العدو وأركان جيشه المهزوم        
ن اسـتطاع   العدو لن يستطيع التقدم كثيراً وإ     : بتوسيع العملية العسكرية في لبنان لما بعد نهر الليطاني قال القائد          

فلن تكون مهمته سهلة كما يظن ألنه لن يجد الورود بل ستكون األلغام والصواريخ الموجهة بانتظـار آلياتـه                   
وإن تمكنوا من الدخول لألراضي اللبنانية فستجعل المقاومة الجنوب اللبنـاني مقبـرة             : وتابع بالقول . العسكرية

. رب ويرغم العدو الصهيوني على االنـسحاب الـسريع        لجنود االحتالل وتحول حياتهم لجحيم يقلب معادلة الح       
 إن  :وجدد القائد العسكري تهديدات المقاومة اإلسالمية بقصف المدن االسرائيلية الواقعة ما بعـد حيفـا قـائال                

مرحلة ما بعد ما بعد حيفا لم تفشل كما اعتقد البعض وستكون دمارا على إسرائيل فنحن لن نوقف هذه المعركة                    
وأشار إلى امتالك حزب اهللا وسائل قتالية ومعدات عسكرية متطورة باإلضافة           . ة العدو الصهيوني  إال بعد هزيم  

كبدنا إسرائيل خسائر بشرية فادحة وخصوصاً في جنود النخبة الصهاينة مـن لـواء     : إلمكانات عسكرية، قائال  
  . جوالني والمظليين

صل إطالق الـصواريخ باتجـاه الـشمال        او  حزب اهللا   أن تل أبيب من   13/8/2006الشرق األوسط   وذكرت  
وزاد عـدد   . قريات شمونة ونهاريا وطبريـا وصـفد ومعلـوت        : اإلسرائيلي، أمس، فأصابت عدة بلدات بينها     

 صواريخ، لكن الشرطة اإلسرائيلية تقول إن معظم هـذه الـصواريخ            110الصواريخ، حتى مساء أمس، على      
وقـال النـاطق    . بعة أشـخاص جـراحهم خفيفـة      سقطت على مناطق مفتوحة ولم تصب من البشر سوى أر         

 3600اإلسرائيلي، أمس، أن عدد صواريخ حزب اهللا التي أطلقت باتجاه إسرائيل منذ بداية الحـرب تجـاوز                  
  . صاروخا سقطت فوق بلدة قريات شمونة930صاروخ، منها 

وحة على لبنان، تحـول     في اليوم الثاني والثالثين من الحرب االسرائيلية المفت       : 13/8/2006السفير  وأضافت  
الجنوب الى مقبرة حقيقة للجنود االسرائيليين ودباباتهم، بدليل قتل أكثر من عشرين ضابطاً وجنـدياً اسـرائيلياً             

 39وجرح أكثر من مئة وعشرين آخرين، بينهم عشرون في حالة الخطر الشديد، فضال عن إحراق وتـدمير                  
عشرة ليال، وإسقاط مروحية وقتل خمسة عسكريين كـانوا فيهـا،           دبابة وجرافة اسرائيلية حتى الساعة الثانية       

 وحاولـت قيـادة     1973وذلك في مشهد لم يعهده الجيش االسرائيلي في يوم واحد في تاريخه منذ حرب العام ،               
االركان االسرائيلية استعادتها عبر مشهد إنزال كبير بواسطة خمسين طائرة دفعة واحدة على التخوم الـشمالية                

 يوماً جديـداً مـشهوداً      2006ليطاني، فكان أن انقلب السحر على الساحر، وصار الثاني عشر من آب             لنهر ال 
ونجحت المقاومة، مساء امس، في إسقاط مروحية اسـرائيلية بـصاروخ           . بسواده في تاريخ الجيش االسرائيلي    

ائيلي بـسقوط   واعترف الجـيش االسـر    . جديد من نوع وعد في تلة مريمين غرب بلدة ياطر في قضاء صور            
  . الطائرة وأفيد بأن خمسة كانوا فيها سقطوا قتلى

  
  صمود المقاومة انتصار حقيقي وباقية ما بقي االحتالل  : لحود .2

أعلن رئيس الجمهورية العماد اميل لحود بأنه سيطالب بإنشاء لجنة وطنية لبنانية، تعمل مـع هيئـة اإلغاثـة                   
مشيراً الى ان حزب اهللا يجـب ان يكـون          .  االشخاص المعنيين  الوطنية، للتأكيد على أن المساعدات تصل إلى      

ودعا اليابان إلى تكثيف مساعداتها في هذه المحنة الكبيـرة          . داخل هذه اللجنة، الن غالبية النازحين من مناطقه       
 مشيراً  وأكد أن الجيش اللبناني لديه اإلمكانات ليحافظ على األمن في كل المناطق اللبنانية،            . التي يجتازها لبنان  

الى ان المقاومة بالنسبة الى اللبنانيين ومعظم العالم العربي، ليست ارهابية، لكن بعض اإلعالم الخارجي يحاول                
وشدد على أنه ال عالقة لحزب اهللا بأي منظمة ارهابية في           . تصويرها على أنها إرهابية خدمة لمصالح إسرائيل      

لحرب اإلسرائيلية على لبنان، مـن وجهـة النظـر          وصف ما حصل من مواجهات خالل شهر من ا        و. الخارج
وأكد أن األمر االساسي هو تحقيـق وقـف         . العسكرية، بأنه انتصار حقيقي ال بد أن يسجله التاريخ العسكري         

فوري إلطالق النار، إلى جانب الحصول على مهلة محددة لالنسحاب اإلسرائيلي بما يتـيح للجـيش اللبنـاني                  
 واستغرب عدم حسم موضوع مـزارع شـبعا،         .ظ على األمن، وإعادة جميع النازحين     والقوة الدولية من الحفا   
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وشرح سبب موافقة الحكومة اللبنانية، مؤخراً علـى        . وعدم المباالة باألسرى اللبنانيين في السجون اإلسرائيلية      
سـرائيل تفكـر   ارسال الجيش إلى الجنوب، مشيراً إلى أنه سيكون مدعوماً بقوات من اليونيفيل، وهذا سيجعل إ         

وفي ما خص سالح حزب اهللا، شدد لحود على أنه أمـر داخلـي، وسـيبحثه                . مرتين قبل القيام بأي انتهاكات    
مؤتمر الحوار الوطني، معرباً عن ثقته بأن يتوصل المتحاورون إلى نتيجة في ما بينهم، ما إن يتوقف القتـال،                   

  . ألن الجميع يريد التوصل إلى حل
13/8/2006السفير   

 
   ألف تحت حصار العدوان  100: لبنان .3

  أدى العدوان اإلسرائيلي على لبنان إلى شلل المساعي للوصول إلى مائة الف محاصر فـي المنطقـة                 :رويترز
وقال عمال االغاثة ان المدنيين من اللبنانيين        .على الرغم من صدور قرار لمجلس األمن يقضي بإنهاء الحرب         

ية لالجتياح في اتجاه نهر الليطاني حيث نفد الطعام واألدوية وباتوا يخافون            حوصروا في اعمق محاولة إسرائيل    
وتكافح األمم المتحدة ووكاالت االغاثة      .الفرار بعدما استهدفت غارة جوية إسرائيلية قافلة معظمها من المدنيين         

جسر فوق نهـر    األخرى إلرسال مساعدات إلى جنوب لبنان منذ االثنين الماضي، عندما قصفت إسرائيل آخر              
وقالت منظمة الغذاء العالمي التابعة لألمم المتحدة ان إسرائيل رفـضت           . الليطاني وعزلت المنطقة على الشمال    

  .المطالبة باتفاق أمني او ممر آمن للقوافل في اي مكان في لبنان
13/8/2006الخليج اإلماراتية   

  
  قلقون من عدم التشديد على وقف فوري للنار  : متري .4

زير الخارجية اللبناني بالوكالة طارق متري عن قلقه حيال نص القرار الذي يدعو إسرائيل إلـى وقـف              عبر و 
إن وقفاً غير كامل إلطالق     : وأضاف .عملياتها العسكرية الهجومية من دون أن يشدد على وقف فوري للمعارك          

ييز اإلسرائيلي بين كلمتي دفـاعي وهجـومي،        النار ليس وقفاً فعلياً للنار، الفتاً الى ان اللبنانيين ال يثقون بالتم           
  . وشدد على أن العمليات العسكرية ينبغي ان تنتهي في شكل مؤكد

13/8/2006السفير   
 

  هم من قدموا الدعم لحزب اهللا الخونة الحقيقيون: حراس األرز .5
في لبنان هم أولئـك      في بيان أن الخونة الحقيقيين       ،حركة القومية اللبنانية  ،  اعتبرت منظمة حركة حراس األرز    

الذين قدموا كل أنواع الدعم السياسي والعسكري والمعنوي لمنظمة حزب اهللا على حساب دعم الجيش ورفـع                 
واعتبر البيان كذلك العمالء الخونة هـم    .معنوياته ونشره على المساحة الجغرافية اللبنانية جنوباً وشماالً وشرقاً        

هللا ويخدعونها بالقول بأنها تقاتل دفاعاً عن لبنان وكرامة اللبنانيين بينما           أولئك الذن مازالوا يتملقون قيادة حزب ا      
  .هو يدافع عن وجوده وكيانه وعن المصالح السورية واإليرانية ليس إال

13/8/2006السياسة الكويتية   
  

  كل المواقع معّرضة للخطر: المدير العام لآلثار في لبنان .6
المدير العام لمنظمة اليونسكو كويشيرو ماتسورا لحماية مواقع التـراث          النذار الذي وجهه    اتعليقا على   : بيروت

في الشرق االوسط وقال فيه إن موقع صور مهدد مرة اخرى، قال المدير العام لآلثار فـي لبنـان فريـديريك                     
ن صور  حسيني ان نداء ماتسورا جاء تلبية للكتاب الذي رفعه اليه وزير الثقافة اللبناني طارق متري الفتا الى ا                 

هناك العديد من المواقع والقالع االخرى في الجنوب        . وبعلبك ال تشكالن الموقعين االثريين الوحيدين في لبنان       
  . التي ترزح تحت العدوان
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  13/8/2006الشرق األوسط 
 

  لتشريعي ينتقد المواقف الدولية والعربية من اختطاف رئيسه ا .7
س المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة بشدة امـس المواقـف           انتقد النائب الثاني لرئي   :   د ب أ    ،رام اهللا 

الدولية والعربية من اختطاف اسرائيل لرئيس المجلس عزيز الدويك ووصفها بـالمواقف الضعيفة، مـستنكرا              
وقـال  . في الوقت نفسه عدم تلبية القناصل االجانب العاملين في االراضي الفلسطينية الدعوة لمناقشة القـضية              

ل مؤتمر صحفي مشترك مع أمين سر المجلس محمود الرمحي راسلنا عددا من البرلمـانيين فـي                 خريشة خال 
العالم حول وضع الدكتور الدويك واالختراقات االسرائيلية بهذا الخصوص عبـر البرلمـان االورومتوسـطي               

ي ومجلس البرلمانات العربية بهدف االفراج الفوري عن الدويك بسبب موقعـه المحـصن ووضـعه الـصح                
وأشار إلى مرض رئيس التشريعي قائال الدويك مريض بالصدر وهـذا مـرتبط بالقلـب ومعاناتـه                 . المتردي

متراكمة يوميا حيث يعزل بزنزانة انفرادية مع عدد من الجنائيين االسرائيليين وأصيب باالغماء مرتين أثنـاء                
ولجان الدفاع عن الوزراء والنـواب      استجوابه المتواصل في السجن فيما تمنع إسرائيل زيارة الصليب االحمر           

وحمل خريشة الحكومة االسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الوضع الصحي للدكتور الدويك معتبرا ما جرى               .له
وقال لم يسجل التاريخ الحديث اعتقـال برلمـانيين         . معه قرصنة إسرائيلية ال تقوم بها سوى عصابات منظمة        

وأشار إلى أن الهدف من اعتقـال الـدويك          . الثانية إال من قبل إسرائيل     منتخبين حتى في ظل الحرب العالمية     
والنواب والوزراء الفلسطينيين هو إيصال رسائل للفلسطينيين مفادها بـأن االحتالل قادر على وضـع قيـادة                

 وحدة  الشعب الفلسطيني رهن االعتقال وإهانة الشعب الفلسطيني وخياره الديمقراطي إال أن ذلك جوابه فلسطينيا             
في هذا السياق ، أعلن أحمد بحر النائب االول لـرئيس المجلـس             . غير عادية وااللتفاف حول المصلحة العامة     

التشريعي الفلسطيني أنه تسلم رسالة خطية من أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري يؤكد فيها أنه                 
وقـال  . دانة اعتقال الدويك وغيره من النواب     تقدم بشكوى لالتحاد البرلماني الدولي ضد الحكومة االسرائيلية ال        

إن سرور أطلعه في رسالة بعثها إليه امس على الجهود التي بذلت لـاالفراج عن الدكتور الـدويك وأعـضاء                   
وقام االتحاد البرلماني الدولي بتحويل الشكوى المصرية الى لجنة حقوق االنسان           . المجلس التشريعي الفلسطيني  

درت قرارا تعبر فيه عن انزعاجها إزاء االعتقاالت الواسعة العضاء المجلس التـشريعي             للبرلمانيين التي أص  
  .الفلسطيني

  13/8/2006الدستور 
  

  سياسيون فلسطينيون يوصون بإعادة بحث مبادرة هنية .8
 أوصى سياسيون وبرلمانيون فلسطينيون بإعادة بحث المبادرة التي أطلقها منذ نحو الـشهر              :غـزة،  حامد جاد 

الوزراء إسماعيل هنية، ودعا فيها إلى التهدئة والوقف المتبادل للعمليات العسكرية كافة والتزام إسرائيل              رئيس  
وأكدوا على ضرورة إعادة إطالق      .بإنهاء عدوانها العسكري على قطاع غزة وسحب قواتها إلى خارج القطاع          

رائيلي على لبنان، كي يتم سحب البساط من        هذه المبادرة وتسويقها عربيا ودوليا وذلك قبل انتهاء العدوان اإلس         
وعدم منحه الفرصة لرفع وتيرة عدوانه على قطاع غزة في حال انتهائه مـن              . تحت أقدام االحتالل اإلسرائيلي   

واعتبر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد إنه ال يمكن االستمرار على نهج واحد في القـضية                  .لبنان
ة، وأن الحالة الفلسطينية اليمكن لها االستقرار إال في ظل حاالت طارئة داعيا إلى البحث               الفلسطينية لفترة طويل  

جدياً لوضع حلول وتصورات لترتيب وتنظيم الوضع الفلسطيني الداخلي لخلق حالة من التوافق بين المقاومـة                
  .والعمل السياسي الفلسطيني

  13/8/2006الغد األردنية 
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  ى ضابط في المخابرات الفلسطينيةمجهولون يطلقون النار عل .9
 عاماً، عندما كان يمر     42ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن مسلحين أطلقوا النار على محمود الغزاوي،            : غزة

في سيارته بحي الزيتون جنوب مدينة غزة حيث أصابته عدة رصاصات نقل على أثرها الى المستشفى لتلقـي                  
يق في مالبسات الحادث الذي استهدف الضابط في المخـابرات العامـة            وباشرت األجهزة األمنية التحق   . العالج

  . والذي لم تعرف خلفيته بعد
  13/8/2006الشرق األوسط 

  
  السلطة تبحث إعادة النظر باتفاقية معبر رفح   .10

شكلت الحكومة الفلسطينية لجنة من أجل إعادة دراسة اتفاقية معبر رفح الحدودي بـين مـصر                 : وكاالت ،غزة
زة مع الجانب اإلسرائيلي وطرح التعديالت المناسبة عليها خاصة أن مدة االتفاقية التي تستمر عامـا                وقطاع غ 

وقال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني محمد عوض أمين في تصريح خاص لوكالـة              . تنتهي الشهر المقبل  
 .حقيقـي للـشعب الفلـسطيني     إن المعابر باتت تشكل جزءا من الحصار ال       : الفلسطينية المستقلة ) رمتان(أنباء  

وأعرب عن أمله في أن يتم التمكن من إعادة صياغة االتفاقيات مع الجانب اإلسرائيلي بحيث يبـدأ المـستثمر                   
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاقية معبر رفح خاصة          . الفلسطيني والعربي المساهمة في إعمار فلسطين     
وأكد عوض أن تعديل بنود االتفاقية سيتم       . اقة العجلة االقتصادية  في ضوء اإلغالق المتكرر الذي يتسبب في إع       

إن بروتوكـول   : وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد       .بالتوافق بين الحكومة والرئاسة الفلسطينية    
ـ                    ا المعبر، جعل اسرائيل قادرة على تسويق أنها انسحبت من القطاع ولم تعد لها أي سيطرة، لكن الحقيقـة أنه

وأشار الى أن هنـاك      .مستمرة في تحكمها في المعبر الوحيد الذي يتحكم بخروج ودخول المسافرين والبضائع           
أطرافاً فلسطينية ومصرية وأوروبية تحاول أن تضع التصورات من أجل إعادة فتح المعبر لكـن المـشكلة أن                  

  .القرار في نهاية المطاف بيد اسرائيل
  13/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  حملة إعالمية لتفعيل قضية اختطاف رئيس التشريعي الفلسطيني ونوابه .11

عبر امين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي عن مخاوف حول صحة رئـيس المجلـس                : غزة
عزيز الدويك المعتقل لدى اسرائيل بعدما رفضت السلطات االسرائيلية السماح بنقله للمستشفى بعد اضـطراب               

لمجلس التشريعي الفلسطيني في حملة اعالمية أمس لتفعيل قضية الدويك ونواب المجلس الذين             وشرع ا . صحته
اختطفتهم اسرائيل، أطلقها النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة الذي شدد على أهميـة حملـة                 

حي في مؤتمر صـحافي     وقال الرم . اعالمية مكثفة لخلق حالة من التضامن الدولي والتفاعل الشعبي مع الدويك          
عقده في رام اهللا، صباح امس، ان اسرائيل أرادت من اختطاف الدويك شل النظام السياسي الفلسطيني، وبعـد                  

إسرائيل اضـافت لجريمتهـا     : وأضاف. ذلك ال يهم ما تكون عليه النتيجة، وكيف سيكون المخرج من المأزق           
ئيين، ومن ثم منعت نقله للمستشفى عنـدما احتـاج          جريمة أخرى عندما قامت بعزله في زنزانة مع سجناء جنا         

 لـه   تاليه، وهو اليوم يعاني من وضع صحي خطير، على الرغم من أن احد المستشفيات اإلسرائيلية صـادق                
: واعتبـر خريـشة   . على اجراء عملية جراحية إال ان ادارة مصلحة السجون االسرائيلية تمنع نقله للمستشفى            

نا الفلسطيني، على اعتبار انه هو من اختار ممثليه فـي المجلـس التـشريعي               خطف النواب يشكل اهانة لشعب    
رغم أن االتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية والحكومة االسرائيلية تحظر التعرض           : وقال خريشة . ديمقراطياً

راضـي  للنواب، إال ان االسرائيليين لم يحترموها، حيث وضعتها تحت التراب أول مرة عنـدما اجتاحـت اال                
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. الفلسطينية، ومن ثم زادت عليها التراب عندما اعتقلت النواب والوزراء؛ وعلى رأسهم الدكتور عزيز الدويك              
وأضاف ان المجلـس    . وتسأل خريشة ما جدوى االلتزام باالتفاقيات طالما ان اسرائيل نسيتها وال زالت تتناسى            

  . حالة من التفاعل، ونحن نطالب العالم بفتح عينيهالتشريعي الفلسطيني بعث برسائل الى برلمانات العالم لخلق
  13/8/2006الشرق األوسط 

  
  شكوى مصرية لالتحاد البرلماني الدولي ضد اعتقال الدويك   .12

أعلن النائب االول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أمـس أنـه              :ا.ب. أمين أبو وردة، د    ،نابلس
 رئيس مجلس الشعب المصري يؤكد فيها أنه تقدم بـشكوى لالتحـاد             تسلم رسالة خطية من أحمد فتحي سرور      

وأعرب بحـر عـن بـالغ       . البرلماني الدولي ضد الحكومة اإلسرائيلية إلدانة اعتقال الدويك وغيره من النواب          
وقـام  . شكره لسرور على جهوده مع الجهات الدولية للمطالبة باإلفراج عن رئيس المجلس التشريعي والنواب             

البرلماني الدولي بتحويل الشكوى المصرية للجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين التي أصدرت قرارا تعبـر              االتحاد  
وكشف النائب الثاني لرئيس المجلـس       .فيه عن انزعاجها إزاء االعتقاالت الواسعة ألعضاء المجلس التشريعي        

 الفلسطينية لمناقـشة القـضية   حسن خريشة عن دعوة الى القناصل األجانب العاملين في األراضي       .التشريعي د 
  .وتطورات اعتقال الدويك، حسبما أفاد خريشة

  13/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

    لتأكيد التضامن الفلسطيني مع لبنان..زكي .13
استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أمس وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ممثل المنظمـة فـي                 

ضح أن الزيارة هي لتأكيد التضامن الفلسطيني قيادة وشعباً مع لبنان الشقيق الـذي              أو الذي   .لبنان عباس زكي  
يواجه تحدياً كبيراً، وقد نوهنا باإلدارة الحكيمة والجهد المتميز التي بذلته الحكومة وكل المعنيين في هذا البلـد                  

يورة، فهو تعاطى بعاطفـة مـع       وخصوصاً المعركة الديبلوماسية السياسية الرائعة التي تعاطى بها الرئيس السن         
أشقائه العرب وكان خصماً عنيداً على الصعيد الدولي وأثبت للبنان أنه ليس ثانوياً وأن إسـرائيل ال يمكـن أن                    

وأشار الى أن اللقاء تناول سبل دعم        .تستحوذ دائماً على الجهد واالهتمام الدولي بفعل الفيتو الذي تحصل عليه          
ده ألننا وإياه شركاء في الهم إذ ربحت الصواريخ والقتل والتسونامي اإلسرائيلي            الشعب اللبناني الشقيق وصمو   

في لبنان تماماً كما في فلسطين، وبالتالي سنحاول قدر المستطاع االستفادة من أي إيجابيـات عربيـة ودوليـة                   
لـة فـردان،    الى ذلك زار زكي مقر المستشفى الميداني األردني في مح          .لوضع حد لهذه الغطرسة الصهيونية    

وكان في استقباله القائم بأعمال سفارة األردن في بيروت الدكتور محمد الفايز وعدد من أركان السفارة، ومدير                 
  .المستشفى الميداني العقيد مرتضى المجالي

  13/8/2006المستقبل 
  

  فتح وحماس تحضران لمصالحة وطنية شاملة   .14
حة كبيرة ستتم خالل الفترة المقبلـة بـين األطـراف           كشفت مصادر فلسطينية أن مصال    :  ميسرة شعبان  ،غزة

الفلسطينية المتنازعة وخاصة بين حركتي حماس وفتح، خصوصا بعد حالة االحتقان التي سادت بين أنصارهما               
واعتبر القيادي في حماس اسماعيل رضوان ان االتفاق الجاري وضعه بـين الحـركتين               .خالل الفترة السابقة  

 حينما تقع االحداث المؤسفة والخالفات بين ابناء الشعب الفلسطيني الواحـد            :وقال. همايأتي لطي الخالفات بين   
وأوضح ان الحركتين حرصتا على معالجة ما يحـدث علـى ارض             .فهي سبب من اسباب التراجع والهزيمة     

ان معظـم   الواقع الى االلتقاء دائما والتشاور لتطويق االحداث المؤسفة التي تقع بين االشـقاء، مـشيرا إلـى                  
واكد رضوان انه تم يوم االحد الماضي االتفاق علـى تفعيـل             .الخالفات التي تحدث ناتجة عن الفلتان االمني      
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مكتبا مشتركا للتنسيق بين الحركتين، مشيرا الى ان الحركتين ناقشتا اآلليات التي بإمكانها ان تسهم في ترسيخ                 
ة حتى نرسخ مفهوم الوحدة الوطنيـة ومفهـوم الحـوار           الثقة بين انصارهما، ولدى أي من الفصائل الفلسطيني       

ولفت رضوان الى ان التنسيق المـشترك        .ونرسخ هذه الثقافة بين ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة عند القواعد         
بدأ من خالل مظاهرة مشتركة تم العمل والتنسيق فيها بدأت في مدينة خان يونس جنوب غزة كونها تتعـرض                   

حركتين، موضحا انه يجري تعميم العمل المشترك بالبدء بفعاليات في المنطقة الوسـطى             لخالفات مؤسفة بين ال   
واكد ان هناك إرادة قوية وصـادقة بـين          .ثم مدينة غزة للوصول الى تفاهمات نهائية وتنسيق مبدأي وميداني         

غرضـين وراء هـذه     الحركتين النهاء الخالفات والفلتان االمني، مشيرا الى ان هناك ايدي خفية كالعمالء والم            
 ليست القضية دائما هي بين فتح وحماس ولكن فقد تدخل فيهـا مـا               :االحداث التي تقع بين الحركتين، موضحا     

و قد دعا مسؤولون وأعضاء في المجلس التشريعي مـن فـتح     .يسمى بالخالفات العائلية او لبعض المغرضين     
وضيح االتفاق الوطني، الذي تم التوصل إليه       وحماس، في محافظة خان يونس، إلى تنظيم مهرجان جماهيري لت         

جرى  .إلنهاء حالة االحتقان واالقتتال السائدة بين أنصار الحركتين في المحافظة على طريق المصالحة الوطنية             
ذلك خالل اجتماع وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام مع أعضاء في الحركتين تم فيه االتفـاق علـى دعـم            

نشطتها االمنية لمكافحة الفلتان االمني وخصوصا االمور التي تتعلق باالحـداث الجنائيـة             وزارة الداخلية بكل أ   
واكد ان االتفاق خرج بنتيجة عدم اعطاء غطـاء تنظيمـي الي            . على ارض الواقع بعيدا عن االطار التنظيمي      

  .بين الشبابتجاوز كان بين الحركتين وان تشيع روح الوفاق واالتفاق داخل المجتمع الفلسطيني وخاصة 
  13/8/2006المستقبل 

  
  كتائب األقصى تحّمل جبريل الرجوب مسؤولية أسر االحتالل الثنين من مقاتليها  .15

رئيس محمود عبـاس    الحملت كتائب شهداء األقصى في مدينة نابلس، اللواء جبريل الرجوب مستشار            : الضفة
قاومين، وذلك في بياٍن لها وزعته فـي مدينـة          لشؤون األمن القومي، مسؤولية اعتقال اثنين من مطارديها الم        

المسمى جبريل الرجوب، الـذي     ) الخائن المارق (إن كتائب شهداء األقصى تحمل      : وقالت في بياٍن لها    .نابلس
، ليتوج جرائمه باعتقال قادة الكتائب رمـزي عبيـد،          )اإلسرائيلي(يأبى إلى أن يكون الحارس األمين لالحتالل        

وتساءل بيان الكتائب عن    . ادٍث مدبر عندما كان اإلخوة في منزل المرافق الشخصي للرجوب         وإياد فروخ في ح   
عاها الرجوب للمطاردين من أبناء الشعب الفلسطينيالحماية التي اد.  

  13/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حماس تفوز بانتخابات نقابة المهندسين   .16
التابعة لحركة حماس بجميع مقاعد هيئة مكتب مجلس نقابة المهندسـين            فازت قائمة االئتالف الهندسي      :ا.ن.ق

وفى هذا السياق فاز بمنصب النقيب المهندس       . في االنتخابات التي أجريت في مختلف محافظات الضفة الغربية        
كما فاز المهندس عزمـي الخطيـب       . مروان جمعة، فيما فاز بمنصب نائب النقيب المهندس إسماعيل عواودة         

وتنافـست فـي    . أمين السر باإلضافة إلى فوز المهندس مجدي الصالح بمنـصب أمـين الـصندوق             بمنصب  
االنتخابات قائمتان انتخابيتان هما قائمة االئتالف الهندسي التي تضم كتلة اإلصالح الهندسي وكفـاءات نقابيـة                

  .فصائل منظمة التحريرومهنية من حركة الشبيبة الهندسية باإلضافة إلى قائمة الوفاق الوطني والتي تمثل 
  13/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
 يجب ان نفحص كيف وصلنا بعد ست سنوات الى وضعية كهذه : حلوتس .17

لو قمنا بهجوم بري على : لقناة االسرائيلية العاشرةمع قال قائد أركان الجيش االسرائيلي اليوم السبت في مقابلة 
 .ألن كان علينا ان نبني ايًضا الحملة البرية. رودين وخائبينلبنان في االيام االولى، كنا سنجد أنفسنا مط
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هناك الكثير : لم اولد قائًدا لألركان ولن أموت قائًدا لألركان واضاف: وقال حلوتس انه ال يخشى لجان التحقيق
وكيف وصلت ميزانية األمن إلى وضعية ال . مما يجب فحصه كيف وصلنا خالل ست سنوات الى هذا الواقع

 .ر وسائل الحماية الضرورية السرائيلتوف
 18وبقينا هناك . كنا في لبنان على البر عن طريق عملية كبرى: وحول العملية العسكرية البرية قال حلوتس

وما هو . وكل من يسال لماذا لم ندخل برًيا فنحن بحاجة الى اعطاء اجابة التي يجب فحص كل جوانبها. عاًما
 .. الثمن

  12/8/2006، 48عرب 
  

   مليارات تشكل خسارة اسرائيل7 مصاباً و 1187 قتيالً و 122 .18
 39 جندياً وضابطاً و   83بموجب التقرير الذي أصدرته السلطات اإلسرائيلية، فقد قتل         : )غزة(عبدالقادر فارس   

 مدنيا وعسكرياً، أصيب معظمهم بإصابات هلع وخـوف،         1187مستوطناً ومدنيا إسرائيليا، وأصيب أكثر من       
 39 من أصل    9 ألفاً آخرين لحالة نفسية تستدعي التدخل والمساعدة، ويشار إلى أن            20لى تعرض نحو    إضافة إ 

 الذين يعانون مـن     1948مستوطنا قتلوا جراء قصف الكاتيوشا، هم من الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام             
وكـشف التقريـر عـن      . دهمغياب المالجئ، خالفا للمواطنين اليهود نتيجة السياسات العنصرية الممارسة ض         

منها فقط أصابت إصابات مباشرة وتـسببت       % 5 صواريخ كاتيوشا حتى اآلن، ادعى التقرير أن         3204سقوط  
 سـيارة، وفـي المجـال    1200 محال تجاريا و550 منشأة صناعية و 50 ألف منزل و   11بأضرار متفاوتة لـ    

 ألف دونم في شمال فلسطين      180اكهة في   الزراعي كشف عن أن تساقط الكاتيوشا حال دون قطف الثمار والف          
وكشف وزير  . المحتلة، فيما توقف الدجاج عن وضع كمية البيض اليومية قبل العدوان وهي نحو مليون بيضة              

المالية اإلسرائيلي ابراهام هيرشزون عن أن الحرب كلفت حكومة االحتالل، حتى اآلن سبعة مليارات شـيكل                
، منها خسارة خمسة مليارات شيكل، نجمت عن تبعات القـصف    )ار دوالر   نحو مليار ونصف الملي   ( إسرائيلي  

  .من أضرار مادية وانهيار مرافق اقتصادية، أما البقية فهي كلفة األعمال الحربية
  13/8/2006عكاظ 

 
  إسرائيل تجند مئات آالف اليهود عبر العالم لمواجهة الحمالت المعادية على اإلنترنت   .19

لية من مجموعة من الدبلوماسيين المتخصصين، العمل على مواجهة الحملة اإلعالميـة            طلبت الحكومة اإلسرائي  
ويتركز عمل هؤالء الدبلوماسيين على تجنيد مئات آالف من النشطاء          . العالمية المعادية إلسرائيل على اإلنترنت    

 الواليـات المتحـدة     اليهود المؤيدين إلسرائيل حول العالم، والطلب منهم اقتحام عدد من المواقع في كل مـن              
  . وأوروبا من أجل نشر رسائل مؤيدة إلسرائيل فيها

وكانت صحيفة تايمز البريطانية قد ذكرت أن إسرائيل جندت خمسة آالف طالب جامعي من أعـضاء االتحـاد         
وتستطيع هذه البـرامج تحديـد      . العالمي للطالب اليهود وزودتهم ببرامج كمبيوتر متخصصة ذات قدرة عالية         

  . ع المعادية ومواقع الحوار المختلفة لضمان توصيل الموقف المؤيد إلسرائيل إليهاالمواق
  13/8/2006السفير 

 
  نتنياهو يرفض وقف اطالق النار .20

فوكوس االلمانية قال نتنياهو ان اقامة منطقة عازلة في جنـوب            في حوار مع مجلة   : )الترجمة(جوزيف حرب   
ورفض اي وقف الطالق النار مع حزب اهللا،        . ف تطير من فوقها   لبنان غير كافية ألن صواريخ حزب اهللا سو       

ونشر قوة دولية في الجنوب اللبناني، في الوقت الراهن مشيرا الى انه طالما بقي حزب اهللا قويا وبدون تـدمير                    
واضاف ان اسـرائيل ال     . فان اي وقف الطالق النار يبقى عبارة عن خطر وجودي بالنسبة السرائيل            هيكليته؛
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وفي حال عدم حصول ذلك فان نتنياهو يخشى بـأن بـالده            . ان تكون راضية اال بعد تحقيق نصر كامل       يمكن  
ومن أجل تفـادي هـذا الخطـر        . ستكون في المستقبل القريب تحت رحمة صواريخ ايرانية اكثر بعدا وتدميرا          

 من الحصول علـى     طالب نتنياهو المجتمع الدولي بممارسة ضغوط شديدة على ايران ومنعها مهما كلف االمر            
 . اسلحة نووية

  13/8/2006عكاظ 
  

   يوماً  44 قذيفة على غزة في 3500 غارة جوية و190 .21
قال تقرير رسمي فلسطيني نشر، أمس، إن جيش االحتالل اإلسرائيلي شن خالل شهر ونـصف الـشهر مـن                   

ائيلي وقتـل اثنـين     عمليته العسكرية في قطاع غزة التي أسماها أمطار الصيف وأعقبت عملية أسر جندي إسر             
وذكـر التقريـر    .  قذيفة مدفعية  3500 غارة جوية كما أطلق      190آخرين في عملية نوعية في جنوب القطاع        

الصادر عن وحدة المراقبة الفلسطينية بدائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية ان جيش االحتالل              
وبحسب  .آب الجاري / ن وحتى العاشر من أغسطس    حزيرا/  يونيو 27 اعتداء عسكريا في الفترة من       768شن  

 طفال على األقـل،     40 فلسطيني استشهدوا خالل هذه العملية منهم        200المصادر الطبية الفلسطينية فإن قرابة      
 في العملية التي شملت عمليات تجريف واسعة النطـاق وتـدمير للمنـازل              600فيما زاد عدد المصابين على      

  )أ.ب.د. (الحكوميةالفلسطينية وقصف للمؤسسات 
  13/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
  أطفال غزة ونابلس يناشدون العالم حمايتهم وأترابهم اللبنانيين من المجازر   .22

شارك آالف األطفال الفلسطينيين أمس في مسيرة نظمتها حركة حماس في غزة              ):وام( الخليج،   -غزة  نابلس    
وناشد المشاركون في المـسيرة     . سرائيلي على أطفال فلسطين ولبنان    مطالبين العالم بالتدخل لوقف االعتداء اإل     

الحاشدة التي انطلقت من مقر الصليب األحمر وجابت شوارع المدينة وصوال إلى مقر األمم المتحـدة، كافـة                  
الدول إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف المجازر في فلسطين ولبنان مطالبين بتوفير الحماية والحياة اآلمنـة                

ورفع المشاركون في المسيرة األعالم الفلسطينية واللبنانية والالفتات التي كتبـت بـاللغتين العربيـة               . ألطفالل
واإلنجليزية ونددوا بهدم المنازل وقتل األطفال ووجهوا التحية للشعب اللبناني ودعوا اهللا أن ينـصر الـشعبين                 

دارة األمريكية لماذا تستباح دماء أطفال فلـسطين        وتساءل األطفال في رسالة وجهوها لإل     . الفلسطيني واللبناني 
ولبنان؟ موجهين عدة رسائل إلى الدول العربية واألجنبية تستنكر الصمت على ما يجري في فلسطين ولبنـان،                 

  .أين أنتم من جراحنا وآهاتنا ودمائنا؟: قائلين
  13/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ةند العمار غربي الرملحظر شركات صهيونّية انتهاك أرض مقبرة صرف .23

استصدرت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية قراراً من المحكمة العليا الـصهيونية يحظـر علـى                
شركات صهيونية تنفيذ أعمال حفرية وإنشائية أو إدخال مواد بناء أخرى في حدود أرض المقبرة اإلسالمية في                 

ويتضمن القرار منع ممثـل قـسم       . 1948حتلة، والمهجرة عام    صرفند العمار الواقعة غربي مدينة الرملة الم      
  .الدفن في مكتب رئيس الحكومة الصهيونية من إخراج عظام الموتى من المقبرة

  13/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  الفلسطينيون في غزة يطلقون اسم نصر اهللا على مواليدهم  .24
يعيشها الشارع الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة الحـرب المـدمرة           على الرغم من حالة المرارة والحسرة التي        

التي تشنّها قوات االحتالل الصهيوني عليهم إالَّ أن أنظار الفلسطينيين في قطاع غزة ترحل إلى لبنان وتحديـدا                  
 في اآلونـة    ومن الالفت للنظر   .إلى المقاومة اللبنانية التي يقودها السيد حسن نصر اهللا زعيم حزب اهللا اللبناني            

األخيرة أن الفلسطينيين في هذه األيام،  وتعبيرا منهم عن تقديرهم لحسن نصر اهللا بدأوا يطلقون اسـم حـسن                    
  .نصر اهللا على مواليدهم الذين ولدوا في األيام األخيرة

  13/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مقاضاة قادة الكيان في الهاي وبروكسل الثالثاء   .25
) الثالثـاء (يبدأ رئيس حزب السالم الديمقراطي المصري المستشار أحمد الفضالي بعـد غـد              :خليجالقاهرة  ال  

إجراءات مقاضاة قادة الكيان الصهيوني، حيث يتوجه إلى الهاي، وبروكسل، وباريس لتقديم دعـوى قـضائية                
كبها أولمرت تقتضي   وقال الفضالي إن جرائم الحرب التي ارت      . دولية ضد رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت      

المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولفت إلى أن من بين األسماء الواردة في الدعوى عمر عمير بيـرتس                  
وزير دفاع الكيان، ودان حلوتس رئيس األركان، وانتقد الفضالي الموقف العربي الرسمي إزاء ما يحدث فـي                 

ناني يوم الجمعة من أمام المسجد الكبير فـي الهـاي تـضم             لبنان، وأعلن عن مسيرة تضامنية مع الشعب اللب       
رؤساء األحزاب السياسية، وقادة أحزاب هولنديين ونشطاء المجتمع المدني للتنديد بالعدوان الـصهيوني علـى               

  .لبنان
 حزبا سياسيا مصريا قد فوض الفضالي بإقامة دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائيـة الدوليـة فـي                  11وكان  

  .أخرى في بروكسلالهاي و
  13/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
   منظمة حقوقية تطالب بتوثيق جرائم إسرائيل  15 .26

بعثت خمس عشرة منظمة حقوقية مصرية برسائل إلى سفراء الدول السبع واألربعين األعضاء              :القاهرة الخليج 
حقيق الدولية إلى لبنان التي اتفق      في مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة، ناشدتهم اإلسراع في إرسال لجنة الت           

على إرسالها في اجتماع المجلس أول من أمس ودراسة أنواع األسلحة اإلسرائيلية المستخدمة فـي الحـرب،                 
وأكدت المنظمات المصرية في    . وتقدير األضرار البشرية والمادية الناتجة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي         

من نطاق اختصاص مجلس حقوق اإلنسان، وأشارت إلى موافقة لجنة حقـوق   رسالتها أن جرائم الحرب تقع ض     
 بشأن حماية الحقوق اإلنسانية للمدنيين في       63/2005اإلنسان باألمم المتحدة في العام الماضي على القرار رقم          

نـسان  ظل النزاعات المسلحة، والذي أكدت فيه الدول األعضاء كون القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإل              
متكاملين ويدعم أحدهما اآلخر، كما حث القرار الدول على إنهاء اإلفالت من العقاب على الجـرائم المرتكبـة                  

كأعـضاء فـي    : واختتمت الرسالة بالقول   .ضد المدنيين في النزاعات المسلحة عبر تقديم مرتكبيها إلى العدالة         
عرضوا للقتل أو التشريد من جراء جرائم الحـرب         مجلس حقوق اإلنسان فإن أقل ما تدينون به للضحايا الذين ت          

  .التي ترتكبها إسرائيل هو ضمان توثيق هذه الجرائم بما يكفل تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها
الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخـصية،          : ووقع على الرسالة كل من    

 لحقوق اإلنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، والجمعية المـصرية لمناهـضة             والمنظمة المصرية 
التعذيب، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق اإلنـسان، وجمعيـة حقـوق                

حقوق الطفل  اإلنسان لمساعدة السجناء، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز األرض لحقوق اإلنسان، ومركز             
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المصري، والمركز المصري لحقوق السكن، والمنظمة العربية لإلصالح الجنائي، ومركز أنـدلس لدراسـات              
  .التسامح ومناهضة العنف، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير

  13/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  الهالل تقدم مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين   .27
ات طبية عاجلة ألبناء الشعب الفلسطيني بلغت قيمتها أكثر من نصف مليون            قدمت هيئة الهالل األحمر، مساعد    

درهم، وذلك في إطار برنامج االغاثة العاجلة الذي أطلقته الهيئة مطلع العام الحـالي، وقـدمت مـن خاللـه                    
  .مساعدات غذائية أيضا بلغت قيمتها حتى اآلن نحو مليون درهم

ء اإلمارات ممثل هيئة الهالل األحمر فـي القـدس المحتلـة ان             وقال سامي مكاوي مدير مكتب جمعية أصدقا      
المساعدة الطبية العاجلة عبارة عن أدوية ومعدات ومستلزمات طبية زودت بها المستشفيات فـي عـدد مـن                  
المحافظات الفلسطينية التي تعاني نقصاً حاداً في المواد الطبية نتيجـة األحـداث المأسـاوية التـي يعيـشها                   

  .الفلسطينيون
وأوضح مكاوي ان توزيع هذه المساعدات تم من خالل ديوان الرئاسة الفلسطيني، حيث قامت وزارة الـصحة                 
الفلسطينية بالتنسيق مع جمعية اصدقاء اإلمارات باالعالن عن مناقصة بتوريد أدوية للمستـشفيات الفلـسطينية               

. ريد األدوية إلى المستشفيات   بقيمة نصف مليون درهم وتمت ترسية العروض على شركات مختارة ستقوم بتو           
  )وام(

  13/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  اإلخوان والمستقلون يسعون الى طرد السفيرين اإلسرائيلي واألميركي من القاهرة .28
يبحث تحالف نواب اإلخوان المسلمين والمستقلين فـي البرلمـان المـصري فـى     : القاهرة ـ الشرق األوسط 

لث اليوم سبل إجبار سفيري إسرائيل والواليات المتحدة فـي القـاهرة علـى              اجتماعهم التشاورى الدوري الثا   
ويناقش تحالف المعارضة اليوم نتائج تحركهم األسبوع الماضي والمذكرة التي سلموها للرئاسة            . مغادرة مصر 

. المصرية والتي طالبوا فيها بطرد السفير اإلسرائيلي من القاهرة واستدعاء السفير المصري مـن تـل أبيـب                 
وقالت مصادر مقربة من التحالف إن النواب يدرسون توجيه رسالتين إلى سفيري إسرائيل وأميركا في القاهرة                

  .يبلغونهما فيها بأنهما شخصان غير مرغوب في وجودهما في مصر ويطالبونهما بمغادرة البالد
  13/8/2006الشرق األوسط 

 
  سياسة بوش نشرت اإلرهاب في العالم  : خاتمي .29

أكد الرئيس اإليراني السابق محمد خاتمي أن أمريكا وإسرائيل قد وقعتا فـي أخطـاء                : ستار ناصر  -طهران  
 يومـاً   30إن إسرائيل رغم مضي     : استراتيجية عندما ظنا أن بإمكانهما تدمير المقاومة في لبنان، وقال خاتمي          

م الدعم إلى لبنان ومقاومتـه      على عدوانها لم تتمكن من تحقيق نصر صغير، ودعا الشعوب اإلسالمية إلى تقدي            
إن أمريكـا   : واتهم خاتمي سياسة بوش بأنها كانت عامالً مساعداً لنشر اإلرهاب في المنطقة، وقـال              .الشريفة

، وبسبب ذلك تشعر الدول األوروبية باالستصغار إزاء ذلك السلوك، وأكـد أن             )المسؤولة عن العالم  (تعتقد أنها   
إن الحـرب   : بوش قبل عام أمام الطلبة العسكريين األمريكيين عنـدما قـال           الحوادث الحالية لها عالقة بحديث    

الذي بدأ ضد الشمولية والماركسية، وأكد خاتمي أن بوش وضع مقارنـه            ) ترومان(الباردة قد بدأت، إن عصر      
 صحيح أن بوش قد أعلـن     : بين عصره وعصر ترومان وتبنى نظاماً أيديولوجياً مشابهاً للشيوعية، وشدد قائالً          

  .الحرب ضد ما يصفه باإلرهاب، لكننا نعتقد أن أخطاءه السياسية والميدانية قد نشرت اإلرهاب في ربوع العالم
 13/8/2006الخليج اإلماراتية 
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  بريطانيا تقدم أول مساهمة في صندوق لمساعدة الفلسطينيين  .30

ديـد انـشيء لمـساعدة      قدمت بريطانيا الجمعة اولى مساهماتها المباشرة فـي صـندوق ج          :  رويترز –لندن  
  .الفلسطينيين ويتجاوز حكومتهم التي تقودها حركة حماس

 مليـون   5ر69وقال وزير التنمية الدولية هيالري بن ان التبرع الذي يبلغ ثالثـة ماليـين جنيـه اسـترليني                   
  .دوالرسيرسل الى االلية الدولية المؤقتة لتمويل خدمات طبية في المناطق الفلسطينية

لدولي والمفوضية االوروبية ادارة االلية التاحة الفرصة للدول لتساهم في مساعدة الفلـسطينيين             ويتولى البنك ا  
دون المرور من خالل السلطة الفلسطينية وذلك بعد ان تولت حماس قيادة الحكومة في اعقـاب فوزهـا فـي                    

  .االنتخابات التشريعية في كانون الثاني الماضي
وقال بن رغـم ان المـساعدات        . مليون جنيه استرليني   12ق ما يصل الى     وتقول بريطانيا انها ستقدم للصندو    

نحتاج الى حـل طويـل      . ستصنع فرقا حيويا في معيشة الناس اال ان المعاناة ستستمر ما دام الصراع مستمرا             
  .المدى يقوم على اساس دولتين السرائيل والشعب الفلسطيني وهو ما سنواصل العمل لتحقيقه

  13/8/2006الدستور 
 

  اسرائيل خسرت الحرب وامريكا فقدت مصداقيتها ودورها في الشرق االوسط .31
اوضحت صحيفة واشنطن بوست االمريكية ان وزيرة الخارجية االمريكيـة كونـدليزا            : )الترجمة(محمد بشير   

ر رايس تواجه اكبر ازمة سياسية في حياتها المهنية مؤكدة ان دور الواليات المتحدة في الشرق االوسط في خط                
  .االنهيار وان الوزيرة امام مهمة شاقة شبه مستحيلة النقاذ هذا الدور االمريكي المترنح في المنطقة

واشارت الصحيفة الى انه في الوقت الذي تتصارع فيه رايس في خضم النكسة السياسية التي الحقتها الحـرب                  
دة في المنطقة والعالم، فان المخـاطر       في لبنان واعمال العنف المتصاعدة في العراق بمصداقية الواليات المتح         

وقـد حـان االوان      .تهدد مستقبلها السياسي ورؤية واشنطن سياستها الخارجية بمثابة قوة تغير الشرق االوسط           
  .لكي تبذل الوزارة كل ما في وسعها الصالح هذه االخطاء المدمرة قبل فوات االوان

كية انه من المحتمل ان تكون لقرار وقف اطالق         ومن جهة اخرى اوضحت صحيفة لوس انجليس تايمز االمري        
النار الذي قبله رئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمرت، تأثيرات سلبية على رئاسته النه لم يكسب الحرب التـي                  

  .اعلنها على لبنان
واشارت الصحيفة في هذا الصدد الى ان اولمرت وافق على قرار مجلس االمن دون ان يفي بوعوده بالقـضاء       

حزب اهللا ونزع سالحه، مؤكدة ان مقاتلي الحركة اللبنانية كبدوا الجيش االسرائيلي خسائر فاقـت جميـع                 على  
  .التوقعات ناهيك عن العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين االسرائيليين

ئيليين يـشعرون   واستطردت الصحيفة تقول ان قبول القرار بدون هزيمة حزب اهللا جعل عدداً كبيراً من االسرا              
وتهدد الحرب اللبنانية الخاسرة المستقبل السياسي للعديد        .بالضعف وعدم االمن واالمان في دولتهم وفي المنطقة       

  .من القادة السياسيين والعسكريين االسرائيليين
  13/8/2006عكاظ 

  
  إسرائيل تخوض حرب الحضارة اليهودية المسيحية ضد قوى الشر  : جماعة بوش .32

 المسيحيين االنجيليين المتشددين ان النزاع بين إسرائيل وحزب اهللا اللبناني هو حرب بين الخيـر                 يرى ممثلو 
وفي اجتماع تحت عنوان الحق المـسيحي، أكـد    .والشر وحرب الحضارة  اليهودية  المسيحية ضد قوى الشر      

لهم الرئيس جورج بوش بدرجة     ممثلو هذه الفئة من االمريكيين الذين يقدر عددهم بخمسين مليوناً، والذين يدين             
وال يواجه   .كبيرة بفوزه األول والثاني في االنتخابات الرئاسية، انهم يدعمون إسرائيل في نزاعها مع حزب اهللا              
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هؤالء أي صعوبة في تبرير حرب إسرائيل على لبنان، فهم يعتبرون ان من حق الدولة العبرية قبل كل شـيء                    
تكون موجودة ضمن حدودها التوراتية، وبالتطابق مع قـراءتهم الحرفيـة           أن تدافع عن نفسها، وانما ايضا ان        

  .للتوراة
  13/8/2006المستقبل 

  
    تحِد للجميع1701تنفيذ القرار  .33

  أسعد حيدر
وعادة يكون ربع   . يعيش لبنان على وقع ربع الساعة األخير من الحرب المفتوحة التي دخلت أسبوعها الخامس             

 األخطر، ألن دقائقها تشهد وصول العقد إلى قمتها، في حين تتبلور الحلول مع              الساعة األخير، األصعب وربما   
  .كل عملية فرز كل األطراف لمواقفهم وخياراتهم

، ومدى النجاح في تنفيذ هـذا       1968، يكاد يضع نقطة النهاية لمسار طويل عاشه لبنان منذ العام            1701القرار  
ليس من الـضروري أبـداً أن يكـون         . يستعد ليعيش عصراً جديداً   القرار مع كل آالمه أحياناً، يعني أن لبنان         

العصر القادم مزهراً أو يحمل كل الزهو الذي يرغب اللبنانيون فيه ألن صدور مثل هذا القرار يفرض علـى                   
  .األطراف المعنية مباشرة بالحرب تقديم تنازالت قاسية ال يمكن أن تقبل بتقديمها في ظروف أخرى

الضروري أيضاً أن تكون هذه التنازالت كما يرى ديبلوماسي خبير تجـسيداً لمـوازين القـوى وال                 وليس من   
للنتائج الميدانية، وانما تكون كما في هذا القرار، نتيجة للمفاوضات التي خاضتها بقوة وفاعلية وحتـى أحيانـاً                  

 ومعها بريطانيا من جهة وفرنـسا مـن   بشراسة، القوى الدولية المعنية وهي تحديداً الواليات المتحدة األميركية    
جهة اخرى تساندها روسيا بحركتها المحسوبة على المسرح والصين الشعبية بصمتها المعبر، وأيضاً العـرب               
الذين دخلوا إلى الساحة ولو متأخرين كثيراً، والذي عدل حضورهم ولو أنه بوزن الريشة في تخفيف األعبـاء                  

  .والشروط القاسية على اللبنانيين
، يكاد يشبه الكلمات المتقاطعة التي يجب ملء مربعاتها حتى تكتمل االجابات عن             1701ورغم ان نص القرار     

. األسئلة المطروحة، وحتى لو كان القرار يتضمن فجوات واضحة فإن ال أحد لديه القدرة على قول ال للقـرار                  
 15دما قررت الحكومة مجتمعـة إرسـال        فاللبنانيون وافقوا عليه أصالً عندما وضعوا صيغة النقاط السبع وعن         

الف جندي إلى الجنوب مما شكل خطوة ديبلوماسية وبارعة بارعة جداً، اقنعت القـوى الدوليـة بمـصداقيتها                  
ورغبتها بإنهاء الحرب المفتوحة والدخول في مرحلة جديدة تكون فيها هذه الحرب آخر الحروب التي يعيـشها                 

مهمتها، إذ قوت موقفها في مواجهة واشنطن التي كانت تريد قراراً أكثر            وبذلك سهلت على باريس     . اللبنانيون
  .تحيزاً للموقف اإلسرائيلي

وهذا القرار كما حدده فيليب دوست بالزي وزير الخارجية الفرنسي، نجح في تحقيق األمن لـشمال إسـرائيل                  
األمم المتحدة، أكثر مما يـستطيع      وضمان السيادة اللبنانية كما أعطى للبنان، كما يرى ديبلوماسي خبير بشؤون            

، أي انه اعاد فتح قرار دولي اعتبر انه نفذ كليـاً وهـو       425أن يأخذه، فقد فتح ملف مزارع شبعا على القرار          
وهو بذلك أعاد بطريقة ضمنية وضع األعمال الحربية في المزارع تحت بنـد             . أمر استثنائي في األمم المتحدة    

كما انه جرى إعفاء لبنان من القبوع تحت مظلة البند الـسابع،            . ا غير قانونية  المقاومة بينما كانت توصف بأنه    
  .مع العلم انه من حيث صياغة نصه وشروط الحل يمكن القول انه وضع لبنان تحت البند ستة ونصف

  الحزب والخيارات الصعبة
لبنانيين عامـة وللـشيعة     ويبدو اآلن بعد صدور القرار، أن حزب اهللا أمام أصعب االختيارات المصيرية له ول             

وعليه أن يأخذ قراره حتى ولو كان ذلك األخذ بخيار االمام الخميني ـ وهو ما زال سيد مـن أفتـى    . خاصة
ولكي ال يؤخذ هذا القرار على غير معنـاه، فـإن   . بالنسبة للحزب ـ أي شرب الكأس ولو كان كأساً من السم 

يس، فإنه ممنوع عليها توظيف هذا االنتصار العسكري سياسياً،         المقاومة وإن حققت انتصاراً عسكرياً بكل المقاي      
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والدليل صدور هذا القرار الذي يمنع الوجود المسلح لغير الجيش اللبناني وقوات القبعات الـزرق مـن الخـط           
ولـذلك فـإن    . ومهما كانت المكابرة فإن تنفيذ هذا القرار تدريجياً سيغير الواقع         . األزرق حتى جنوب الليطاني   

زب أمام واقع جديد هو إما أن يصر على البقاء حزباً للتحرير أو حزباً في الدولة يعمل مـن أجـل لبنـان                       الح
واللبنانيين وبطبيعة الحال للشيعة، الذين كانوا محرومين حتى اتفاق الطائف، فأصبحوا مع هذه الحرب، الطائفة               

وأمام هـذا   . الشعب الفلسطيني في المخيمات   المسحوقة والنازحة الى درجة أن عديد النازحين منها يفوق أعداد           
الواقع المر، فإن على الحزب اآلن، مهمة كبيرة ومصيرية وهي الدفع باتجاه إعادة إعمار مـا تهـدم بالمـال                    
الحالل أو غيره، فالحجر ال يعرف من يحمله، المهم أن يكون موقعه في الموقع المناسب من البناء المطلـوب                   

  .ئها النازحين ـ العائدينعلى األرض المفتوحة ألبنا
أما اسرائيل، فإن ما تعمل من أجله وبالتوافق الكامل مع الواليات المتحدة األميركية حفظ ماء وجهها عـسكرياً                  

وهي حالياً من خالل توسيع عملياتهـا قبـل         . بعد أن فشلت في تحقيق األهداف التي وضعتها في بداية الحرب          
ة االعتبار للجيش االسرائيلي، مع العلم أن الوصول الى الليطاني لم يعد له             نهاية ربع الساعة األخير، تريد إعاد     

وإذا كان الجيش االسرائيلي كما يقول خبير عسكري لم ينتصر فـي            . معنى مع وجود الصواريخ البعيدة المدى     
الية وال شك أن تغيير قائد المنطقة الشم      . ظل شروط تفوق كامل، فإنه لن يستطيع أن ينتصر في ظروف أخرى           

  .يؤكد ذلك إذ أنه في العقيدة العسكرية عامة هو من نوع وضع قائد على صهوة الجواد في عز المعركة
ويكفي لتقدير مدى محاولة اسرائيل لكسب الحرب ألنها ال تقوى على الخسارة، انها مـستعدة لممارسـة كـل                   

 مرجعيون المسالمة والتي خرجـت      ولعل قصف قافلة  . الجرائم التي تجعل منها االبن الشرعي والوحيد للنازية       
  .بموافقتها ومن ثم قصف سوق بعلبك األثري والشياح المزدحمة بالنازحين ما يؤكد ذلك

ومن الواضح أن ايهود أولمرت وبيرتس الخائفان على موقعهما عندما ستدق ساعة الحساب والحقيقة وتتـشكل                
ي قراراتهما، وهمـا يـسعيان الـى تحـسين          لجنة للمحاسبة، قد وقعا في شرك هذا الخوف ولذلك يتخبطان ف          

، والسعي لتحقيق   1973صورتهما عبر دفع الجيش للتمدد عسكرياً على طريقة ثغرة الدفرسوار في حرب العام              
   .1701انجاز عسكري ـ إعالمي، ألن االنسحاب الى ما بعد الخط األزرق منصوص عليه في القرار 

فقد كشفت مواقفها الى أي درجة يمكـن أن         . بير في هذه الحرب   بدورها فإن دمشق تبدو حتى اآلن الخاسر الك       
تصل إليها في تنفيذ نهجها بالمقايضة، فقد حاولت وفشلت رغم كل عروضها في فتح خط على واشنطن وعلى                  

والخسارة الكبرى، أن مركز التفاوض خالل كل هذه الحرب المفتوحة قد انتقل من دمشق إلى بيروت،                . أوروبا
االوروبيون تجاهلوها، والعرب جاؤوا إلى مقر رئاسة الوزراء للتباحث واتخاذ الموقف الـداعم             فاألميركيون و 

للنقاط السبع اللبنانية، وخالل هذه الجلسة، كان الوزير وليد المعلم هو المعارض الوحيد، وكانت حصيلته درساً                
 في الجوالن ثـم المزايـدة علـى         له من حليفه الليبي في الصمود والتصدي سابقاً بضرورة تطبيق مواقفه أوالً           

  .اللبنانيين
ذلـك ان خـسارتها     . والخسارة الكبيرة لدمشق على المدى الطويل هي كسر وحدة المسار والمصير مع لبنان            

لورقة مزارع شبعا التي لعبت طويالً على لبنانيتها، خاصة في عدم إرسال الرسالة المطلوبة إلى األمين العـام                  
ليها خسارتها المقبلة في سحب ورقة السالح الفلسطيني خارج المخيمات والتابعة للقيادة            لألمم المتحدة، يضاف إ   

وأمام هذا الواقع فإنه لم يعـد أمـام   .  ستبدأ منها1559العامة ولفتح ـ االنتفاضة، ذلك أن متابعة تنفيذ القرار  
هدئة وسالم في لبنـان، أو      دمشق سوى االختيار بين الدخول في بيت الطاعة لتتوقف عن اللعب فتكون عامل ت             

   .تتابع الضغط من الخارج بالتلويح باستمرار تحالفها مع طهران، فيتحول اهمالها إلى جولة حساب مقبلة معها
أما الجمهورية اإلسالمية في ايران، فإنها تجد نفسها معرضة للخسارة ولكنها قادرة على المناورة على حتـى                  

فقد انكشفت ورقة الصواريخ ولم تعد سراً، وهـي         . ا خاصة في لبنان   اآلن لمنعها، فهي خسرت غموض أوراقه     
وإن خسرت في هذا االطار إال ان العرض االوروبي رغم كل التحفظ األميركي ما زال معروضاً عليها وهـو                   
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لعب دور ايجابي كما قال وزير خارجية فرنسا، علماً انها ما زالت في موقع المواجهة والمجابهة لكل ما يتعلق                   
  .لملف النووي في نهاية الشهر الجاريبا

تبقى باريس وواشنطن، لقد عملت فرنسا ـ شيراك بكل قوتها للمحافظة على دولة لبنان وعلى حكومته حتى ال  
والقرار رغم عدم توازنه، يؤكد نجاحها في ذلك، وهي حملت اللبنانيين مرة أخرى ديناً جديداً في                . تكون نهايته 

اثن اإلسرائيلية، ولوال الخط األحمر الذي وضعه الرئيس جاك شيراك لحماية بيـروت             إنقاذها لبيروت من البر   
ونجاحه في إقناع األميركيين بذلك، لكانت الكارثة قد اكتملت وتجسدت بمأساة تشبه تدمير مدينة درسـدن فـي                  

  .المانيا
قد خيبت آمالهما، ومـا     أما واشنطن، فإن الرئيس جورج بوش وادارته يتمنيان أن تنجح إسرائيل في مهمتها و             

الصمت والدعم األميركي لهذه الحرب اإلسرائيلية المفتوحة على قصف المدنيين والبنى التحتية سوى تطبيـق               
ولعل ما قالته كونداليزا رايس يختصر هـذا        . ميداني لصيغة الهدم وترك التطورات تضيع عملية البناء وشكلها        

  .الم المخاض قبل والدة الشرق األوسط الجديدالموقف عندما رأت في كل ما يجري نوعاً من آ
صدور القرار أمر وتنفيذه أمراً آخر، ذلك ان الصعوبة تكمن في هذا التنفيذ كما قال خـافيير سـوالنا الممثـل          

وتنفيذ القرار سيخضع لالمتحان في كل لحظـة        . األعلى للسياسة الخارجية واألمن المشترك لالتحاد االوروبي      
ذلك ان وحدة القرار اللبناني وأساسه حالياً هو        . عدم تناسي موقف كل طرف على حدة      ويجب  . وفوق كل شبر  

في موقف حزب اهللا من جهة وكيفية تعامل الحكومة اإلسرائيلية المنقسمة داخلياً، والمحكومـة بـشعور مـن                  
الجنراالت يخوض ألول مرة حرباً لحساب غير حسابه حتى ولو كان لحساب األميركيين، وأيضاً كيفية تعامل                

  .بالوقائع الميدانية سيؤثر كثيراً على كيفية وسرعة تنفيذ القرار
كذلك فإن الصراع المكشوف داخل االدارة األميركية بين الصقور المتطرفين وعلى رأسهم نائب الرئيس ديـك                

 في تسريع   تشيني والصقور المعتدلين وعلى رأسهم وزيرة الخارجية كونداليزا رايس سيلعب أيضاً دوراً أساسياً            
  .تنفيذ القرار أو ابطاءه

وبقدر ما  . وأخيراً فإن العرب ليس أمامهم سوى ما قاله لهم الرئيس فؤاد السنيورة أكلت يوم أكل الثور األبيض                
يستنهضون هممهم ليفعلوا بدالً من أن تكون سياستهم رد فعل على اآلخرين بقدر ما يستعيدون شيئاً من مكانتهم                  

بنانيون فقد أثبتوا حتى اآلن نجاحهم في صناعة وحدتهم الوطنية، مثلما نجح المقاومون فـي               أما الل . في القرار 
صناعة الصمود وكسر أسطورة الجيش االسرائيلي، واستمرار نجاحهم في ذلك يدخل لبنـان عـصراً جديـداً                 

  .أرادوه منذ عقود
   13/8/2006المستقبل 

  
 لسياسية   شهر على الحرب اإلسرائيلية التباس في المواقف ا .34

  عدنان السيد حسين
 .بعد مرور شهر على الحرب اإلسرائيلية ال يوجد حل سياسي في األفق اإلقليمي والدولي

 الذي توصلت إليه القوى الدولية 1701ومما ال شك فيه أن مجلس األمن الدولي تأخر شهرا قبل إصدار القرار 
اإلسرائيلية، وربما -ي لمستقبل العالقات اللبنانيةوهو بمثابة اتفاق سياسي أو تصور سياس) دائمة العضوية(

 .لدول الشرق األوسط كافة
عجز مجلس األمن عن اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطالق النار هو العالمة السوداء الفارقة في حياة األمم 

 .المتحدة طالما أنه عجز عن القيام بمهمة حفظ السلم واألمن
 وتجريد 1559تي ساقتها وزارة الخارجية حول ضرورات تنفيذ القرار ومهما كانت التبريرات األميركية ال

-حزب اهللا من سالحه، وعن ربط أي حل سياسي بتكوين قوة دولية تحقق أمن إسرائيل بمعزل عن أمن لبنان 
 فإن الهيمنة األميركية على قرارات المنظمة الدولية هي التي أخرت صدور القرار، وهي التي -البلد المنكوب
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ت إسرائيل فرصة زمنية إضافية للتقدم برا، ولضرب الصمود اللبناني، هكذا جهاراً نهاراً، وعلى مرأى أعط
  .ومسمع المجتمع الدولي

 يالحظ األفخاخ المنصوبة للبنان 1701األميركي الذي أسس للقرار -من يراجع مشروع القرار الفرنسي
  .ومقاومته معا

لحرب اإلسرائيلية السادسة عليه، تماماً كما دفع ويدفع الفلسطينيون أثمان وفي النهاية على لبنان أن يدفع ثمن ا
  .الحروب المستمرة ضدهم بعدما سقط وهم االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة

  :من هذه األفخاخ التي أشرنا إليها
المنظمات الدولية  المساواة في الضحايا بين إسرائيل ولبنان، وبما يناقض تقارير المراسلين اإلعالميين و-1

  .المعنية بحقوق اإلنسان وأعمال اإلغاثة
 التأكيد على إطالق سراح الجنديين اإلسرائيليين بدون قيد أو شرط، في مقابل إشارة ملتبسة إلى بحث ملف -2

  ولكن ما هي هذه التسوية، ومتى تتحقق؟. األسرى اللبنانيين في السجون اإلسرائيلية في إطار تسوية ما
وهنا الخروج عن روح . عوة إلى وقف األعمال العدائية، وليست الدعوة إلى وقف فوري إلطالق النار الد-3

  .ميثاق األمم المتحدة، وعن مهمات المنظمة الدولية ومجلس األمن تحديداً
وهذا يعني بوضوح استمرار القتال في جنوب لبنان، ). كذا( ربط وقف إطالق النار الدائم بحل بعيد المدى -4

إنها دبلوماسية القوة، وهل هي إطار مالئم للقواعد الدولية التي . بل وعلى مساحة لبنان من أقصاه إلى أقصاه
  ارتضاها المجتمع الدولي؟

 إلى ذلك، ال يدعو مشروع القرار إلى انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا، مع أن ثمة إشارة إلى ترسيم -5
 في مزارع شبعا ومرتفعات الجوالن هو جيش أممي وليس جيش الحدود الدولية، وكأن الجيش اإلسرائيلي

  .احتالل
لجهة ترسيم الحدود ) 1680(لجهة نزع سالح حزب اهللا، و) 1559( دعوة إلى تنفيذ قراري مجلس األمن -6

  وهل تريد إسرائيل أكثر من ذلك؟. اللبنانية السورية
 قبل تعديله بعدما أصر رئيس مجلس النواب نبيه لذلك، رفضت الحكومة اللبنانية القرار األميركي الفرنسي

  .بري على الرفض، وهو المفوض من حزب اهللا بالعملية التفاوضية
هذا فضال عن خلو المشروع من النقاط السبع التي حددها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في المؤتمر الدولي 

ادل األسرى، وانسحاب إسرائيل من مزارع الذي انعقد بروما، والتي تتلخص بوقف فوري إلطالق النار، وتب
  .شبعا ووضعها في عهدة األمم المتحدة مؤقتاً

، وانسحاب )يونيفيل(باإلضافة إلى إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب، وتوسيع عمل قوات الطوارئ الدولية 
وهو خط وهمي ، 2000إسرائيل إلى ما وراء الخط األزرق الذي تحدد بعد االنسحاب اإلسرائيلي في سنة 

  .يختلف عن خط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المكرس في اتفاقية الهدنة
 الموقف اللبناني، وأيد في بيانه الختامي الموقف الموحد -ولو متأخر-ساند مؤتمر وزراء الخارجية العرب 

عضائه بإجراء تعديالت على للحكومة اللبنانية، وانتدب وفدا منه للذهاب إلى مجلس األمن في محاولة إلقناع أ
  .األميركي-مشروع القرار الفرنسي

والواقع أن الموقف الفرنسي أخذ يبتعد نسبياً عن الموقف األميركي، وتحديداً في مطلب وقف إطالق النار 
 ، كما اتخذت روسيا موقفاً أكثر وضوحاً بتبنيها النقاط السبع.وانسحاب الجيش اإلسرائيلي من األراضي اللبنانية

  .للحكومة اللبنانية
وسط هذه الحرب الدبلوماسية، برزت ضغوط وضغوط مضادة، ضغوط أميركية على لبنان كي يقبل بالشروط 
اإلسرائيلية وبينها على سبيل المثال عدم االنسحاب من مزارع شبعا، والتدخل في تشكيل القوة الدولية من حيث 

  .مهامها وواليتها ونطاق عملها الجغرافي
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، بما يخفف )آذار/ مارس8(وفريق ) آذار/ مارس14(ل هذه الضغوط إلى مرحلة دق إسفين بين فريق وقد تص
  .من الصمود اللبناني

تزامنت هذه الضغوط األميركية مع قرار الحكومة األمنية اإلسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية براً حتى نهر 
  .الليطاني، وربما إلى ما هو أبعد من هذا الخط

  .ذا كله يحصل بينما يتمسك حزب اهللا بمقاومته ويفاجئ اإلسرائيليين من الناحية اإلستراتيجيةوه
في المجال اإلقليمي، تتوالى الضغوط والضغوط المضادة، فوزير الخارجية السوري وليد المعلم يرحب 

لباً إسرائيليا بفك بالحرب اإلقليمية إذا ما قررت إسرائيل خوض الحرب، بينما ترفض اإلدارة األميركية ط
العزلة عن دمشق وإجراء مباحثات معها بعد سنة ونصف السنة على سحب السفيرة األميركية في دمشق 

  .مارغريت سكوبي
أما المواقف األوروبية فقد بدت أكثر مرونة عندما زار وزير الخارجية اإلسباني ميغيل أنخيل موراتينوس 

  .س السوري بشار األسد على إشراك جميع األطراف في الحلالعاصمة السورية وأعلن اتفاقه مع الرئي
بيد أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك تراجع عن هذه المرونة عندما شكك في النيات السورية وتحدث عن 

  .غياب الثقة بينه وبين النظام السوري
 ومن -زب اهللا في حربهالمتهمة من دوائر الغرب بأنها تقف وراء دعم ح-مشهد المد والجزر يتكرر مع إيران 

  .البديهي أن يربط األميركيون بين موقف إيران من عملية تخصيب اليورانيوم وموقفها الداعم لحزب اهللا
هذا كله يحصل بينما يتحدث رئيس الحكومة اإلسرائيلية أولمرت عن شرق أوسط جديد بما ينسجم مع أطروحة 

  . بالشرق أوسطية وسط مخاض عسيروزيرة الخارجية األميركية رايس حول الوعد المشرق
بات واضحاً أن الحرب اإلسرائيلية على حزب اهللا هي حرب على لبنان، باستكمال تدمير البنية التحتية، 

  .ومحاولة دق إسفين بين أطراف الحكومة اللبنانية، وبين الحكومة وحزب اهللا
  . إن هذه الحرب هي حرب أميركية أيضاوتجد هذه الحرب تأييدا من اإلدارة األميركية، ال بل يمكن القول

في المقابل، يبدو االضطراب أكثر في المواقف األوروبية، وفي المواقف العربية الرسمية بينما يتجه الشارع 
العربي إلى مزيد من حسم موقفه، موقف المؤيد لصمود لبنان، والرافض لتصنيف حزب اهللا بأنه حزب طائفي، 

  .إيراني، إرهابي
ع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى أن يتحدث عن تطور الموقف العربي بسرعة، هذا ما دف

  .بعدما ال حظ التحركات الشعبية وخاصة في القاهرة
إمكانيات صمود حزب اهللا عسكريا ما تزال متوفرة، بينما يبحث الجيش اإلسرائيلي عن مخرج من أزمته 

  . مخرج سياسي لحكومتهاإلستراتيجية، ويبحث أولمرت عن
وقد تنبه المعلق العسكري اإلسرائيلي زئيف شيف لهذه األزمة محذراً من الغرق في الوحل اللبناني كما حصل 

  .1982في العام 
فهل ستصمد الحكومة اللبنانية أمام الضغوط األميركية، واألوروبية وهي التي ترنحت منذ سنة تحت وطأة 

  اغتيال الرئيس رفيق الحريري من نتائج مدمرة داخليا وإقليميا؟التجاذب الداخلي، وما ولده 
ثم كيف ستتجه مواقف الحكومات العربية إذا ما استمرت آلة الحرب اإلسرائيلية بدك لبنان على الرغم من 

  ، بينما يطالب المتظاهرون في عواصم الغرب بوقف فوري إلطالق النار؟1701صدور القرار 
اتها أن إطالق الرصاصة األولى ممكن وسط تصور معين، بيد أن وقف الحرب يخرج هذه الحرب تؤكد كسابق

   .وهكذا حال النتائج السياسية. عن هذا التصور مهما اكتسب صاحبه من القدرة اإلستراتيجية على التخطيط
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  األهداف الحقيقية للعدوان اإلسرائيلي  .35
  عبدالزهرة الركابي  

تهدافات الحرب على لبنان من قبل إسرائيل وأمريكا تتعلق باألمن أو بالدفاع كأهـداف ظاهريـة أو                 لم تكن اس  
مرحلية وحسب، بقدر ما هي استهدافات تتجه نحو عمق النسيج االجتماعي اللبناني كي تثلم وتهـدم مداميكـه                  

قاومة حزب اهللا في حال     المتوافقة، من خالل عوامل نتجت عن تداعيات الحرب، خصوصاً ما يتعلق بسالح الم            
هذا من جانب، ومن جانب آخر تأليب األطيـاف         . فرض قرار دولي يتوافق مع الرؤية األمريكية واإلسرائيلية       

األخرى على الطيف الحاضن لحزب اهللا الى الحد الذي يساعد على قيام عملية احتراب أهلي أو طائفي فضرب                  
ين إسرائيليين، وهناك عامل ديمغرافي قد يسهم في إشعال نار          حزب اهللا وتجريده من السالح كانا وما زاال هدف        

الحرب األهلية والذي يتمثل في النازحين اللبنانيين من الجنوب، وجلهم من الفئة الحاضـنة للمقاومـة والـذين                  
  . اضطروا بفعل العدوان الى هجر مناطقهم ومنازلهم التي دمرت أو التي كانت عرضة للتهديد اإلسرائيلي

 األخير شكل مع العوامل األخرى وطأة خطيرة خصوصا إذا لم يعد هؤالء النازحون والمهجرون الـى            والعامل
مناطقهم والذين تجاوز عددهم المليون، إذ إن بقاءهم في مناطق فئوية أخرى، قـد يولـد احتكاكـاً وحـساسية                

االجتماعيـة التـي تقـدم      فئويين، كما أن هؤالء النازحين باتوا يقيمون في مباني المدارس وبعض المؤسسات             
خدماتها ألهالي وأبناء تلك المناطق، وبقاء النازحين والمهجرين في تلك المدارس والمؤسسات سـوف يعرقـل              
مهامها وأعمالها، وهو ما يعني حرمان سكان المناطق المذكورة من الخدمات واألعمال التي كانوا يحـصلون                

  . عليها من تلك المدارس والمؤسسات
ي الجانب اآلنف أن نشير الى أن المشروع الفرنسي  األمريكي المتعلق بوضع حد للحرب علـى                 ومن المفيد ف  

لبنان في صيغته األولى، وصفه الكثير من المحللين والسياسيين العرب بالسلبي، وكـان مـن ضـمنهم أحـد                   
هـو مـشروع    المسؤولين العرب الذي وصفه بالقول ان مشروع القرار اذا بقي كما هو في صيغته الحاليـة، ف                

حرب أهلية بين اللبنانيين، وهذا ما ال نقبل به، وسنمنع تمريره بكل ما أوتينا من قوة ولهذه الغاية سيتم تحـذير                     
أعضاء مجلس األمن ومن يقف وراء مشروع القرار، بأن اقراره سيعني تدمير لبنان مـن الـداخل، وإكمـال                   

   .لمقاومةالتدمير الذي بدأته اسرائيل التي لم تتمكن من انهاء ا
ومن الدخول األمريكي المباشر للمنطقة وكذلك من تصريحات المسؤولين األمريكيين بشأن المنطقة بما في ذلك               
التسميات األمريكية المتعلقة بها، والتي يراد من محتواها أن يكون متطابقاً مع الرؤية األمريكية تماشـياً مـع                  

وإسرائيل، وهي مخططات قيد التنفيذ في أدق وصـف، ومـن           المخططات العملية التي باشرت بتنفيذها أمريكا       
منطلق انها تطال أكثر من بلد في المنطقة العربية واإلسالمية، وقد تكون خارطة الشرق األوسط الجديد التـي                  
وضعتها المجلة األمريكية العسكرية المتخصصة آرمد فورسز جورنال وهي من إعـداد الجنـرال األمريكـي                

ز، والتي جرى فيها تقسيم المنطقة إلى دول طائفية وإثنية، ومن ظاهر الخارطـة تتـضح                المتقاعد رالف بيتر  
العالمات التي لها دالالت عسكرية، السيما أن واضع الخارطة له دراية بالمخططات األمريكية السابقة أو التي                

تمدت على تـصوره    يجري تنفيذها حاضرا أو التي أعدت للمستقبل، على الرغم من إشارته إلى أن خارطته اع              
  . الشخصي وليست ذات طابع رسمي

وحسب تصورات الجنرال األمريكي سالف الذكر، قامت خارطته على تقسيم المنطقة على أساس طائفي وإثني،               
يعتمد على قيام كيانات طائفية وإثنية منفصلة عن بعضها بعضاً في شـكل دول أو دويـالت، ويعتقـد معـد                     

من شأنه أن ينهي عمليات العنف في المنطقة، وفي هذا السياق، يقول الجنـرال              الخارطة، أن مثل هذا التقسيم      
ان أمريكا أضاعت   : رالف بيترز في تفاصيل الخارطة من خالل التقرير المرفق والذي يحمل عنوان حدود الدم             

 دولـة   فرصة ذهبية بسبب عدم تقسيمها العراق بعد احتالله، وكان من الممكن وعلى سبيل المثال إعالن قيـام                
كردية، اتساقا مع مطالب األكراد، على ان يتم تجميع أكراد الدولة المذكورة مـن إيـران وسـوريا وتركيـا                    

  . باإلضافة طبعا الى العراق
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ان استهدافات إحداث فتنة طائفية في لبنان كانت في مقدم المشروع األمريكي الذي أراد أن يجعل لبنان يـسير                   
الحتالل اإلسرائيلي لقسم من أراضي لبنان، بعدما عجزت اآللية السياسية          على خطى العراق، وذلك من خالل ا      

األمريكية عن بلوغ ما كانت تبتغيه في هذا االتجاه، ويقول أحد المحللين في هذا الصدد إن الهـدف مـن وراء                   
الدينيـة،  العدوان هو تركيع الشعب اللبنانى تحت اإلرادة اإلسرائيلية وإشعال الخالف بين طوائفه الـسياسية و              

وإجباره على الخروج من دائرة الصراع العربي  اإلسرائيلي وتشجيع االتجاه الذي يدعو إلى ربط لبنان بـدول           
  . البحر المتوسط وخاصة فرنسا

ويبدو من العدوان اإلسرائيلي المبيت والمعد سلفاً، أنه كان من ضمن أهدافه دفع اللبنانيين الى حالة االحتـراب                  
 العدوان، وعلى الرغم من توافر الغطاء السياسي الدولي واآللية التدميرية الكبيرة له، عجز              األهلي، مع أن هذا   

عن تحقيق انجاز عسكري يصل الى مستوى النصر، بينما في واقع األمر شكل صـمود المقاومـة والـشعب                   
بية هيبتها من جراء مـا  اللبناني كل هذا الوقت انتصارا بحد ذاته للبنان والمقاومة التي أعادت الى الكرامة العر             

  . علق بها من شوائب في ظل الواقع العربي المعروف
ال أحد ينكر أن الحديث عن شرق أوسط جديد لم يكن غريباً على السياسة األمريكية وفق رؤاها المعتادة، لكن                   

نجاحها فـي   الغريب والجديد معاً أن اإلدارة األمريكية، التي استفادت من تجربتها في العراق على األخص، و              
تغذية النزعات الطائفية التي تكون عادة هي اقرب إلى اثارة الحروب، استمرأت هذا الفعـل، لتعممـه علـى                   
مناطق أخرى، ففي تيمور الشرقية مثال، تم فصل الدولة الجديدة، علما أنها ال تملك أي مقومات للدولـة علـى                    

مريكية تنفيذ مخططاتها، وفـق وصـف أحـد         أسس طائفية، ساعدت في إنجازها دول عدة تشاطر اإلدارة األ         
المراقبين لما أدلت به وزيرة الخارجية األمريكية بشأن تعليقها على العدوان اإلسرائيلي علـى لبنـان، حيـث                  

   . زعمت ان نتائجه ستسهم في بلورة الشرق األوسط الجديد
نية    اإلسرائيلية الـى حـرب         ويرى المحللون ان الهدف الحقيقي للعدوان على لبنان هو تحويل الحرب اللبنا           

لبنانية  لبنانية من خالل استهداف المجتمع اللبناني، باإلضافة الى أنه يظل هدفاً مركباً ومتشعباً، إذ ان شقاً منه                   
يرمي الى الثأر من لبنان ومقاومته للهزيمة التي لحقت ب إسرائيل وجيشها عبر إجبارها على االنسحاب مـن                  

 .دون أي مكسب سياسي أو ماديالجنوب قبل ست سنوات من 
  13/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
  التقسيم.. الدولة.. المقاومة .36

  سعد محيو  
هل ينجح المشروع األمني  التقسيمي األمريكي في لبنان، كما يكاد أن ينجح في العراق وكما نجح قبل ذلك في                    

   أفغانستان؟
واطنون العرب على الحرب النبيلة والتاريخيـة التـي         الجواب يبدو بسيطاً في المنطقة العربية، حيث يطل الم        

تخوضها المقاومة اللبنانية، على أنها بداية النهاية ل إسرائيل، أو على األقـل علـى أنهـا الطريـق الـشعبي             
وفي هذا اإلطار، تهون التضحيات البشرية والماديـة اللبنانيـة،          . الصاروخي الواضح واألمثل نحو هذه النهاية     

لكن الصورة ال تبدو    .  المادية وأثمانها البشرية الغالية، ما دامت تمهد لسقوط المشروع األمريكي          برغم فداحتها 
صحيح أن المقاومة انتصرت عسكرياً حين منعت إسـرائيل مـن إلحـاق             . على هذا النحو من الداخل اللبناني     

ب عصابات مهلكة ال نهايـة      هزيمة خاطفة بها، وصحيح أنها ال تزال قادرة على توريط الدولة العبرية في حر             
   . لها حتى ولو احتلت هذه األخيرة كل جنوب لبنان، إال أن ذلك لن يكون رحلة سهلة بالنسبة لها

في تلك الحقبة، التي دامت زهـاء     . 2000فاألمور اختلفت اآلن عما كانت عليه خالل حرب التحرير قبل العام            
بحر جماهيري واسع يشمل كل الجنوب اللبناني وصوالً        عشر سنوات، كان في وسع سمك المقاومة السباحة في          
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كان في وسعها كذلك التمتع بإجماع وطني لبناني على مهمتها، وأيضاً بخط إمدادات لوجستي دائم               . إلى بيروت 
   .مروراً بدمشق) مقر قيادة حزب اهللا(يمتد مباشرة من طهران إلى حارة حريك 

خط اإلمداد اللوجـستي    . الجنوب والضاحية دمرا  . األرض اللبنانية اآلن البحر الجماهيري هجر في أربع رياح        
واألهم أنه سيكون على المقاومـة بعـد وقـف          . من سوريا بات يعتمد على الدواب بدل الطائرات والشاحنات        

الوضع اإلنساني المعقد لمليون مهجر ومسألة عـودتهم        : إطالق النار أن تتعاطى مع أمرين في غاية الخطورة        
بما في ذلك الوضع الشيعي     (عقيداً إلى بيوتهم وبلداتهم التي دمر الكثير منها، والوضع السياسي الداخلي            األكثر ت 

   .الذي سيضغط بقوة إلنهاء ازدواجية الدولة والثورة) خاصة في أوساط حركة أمل
المندفع من الخارج،   المقاومة لن تستطيع أن تدير ظهرها لهذه األوضاع الداخلية الدقيقة، لتتفرغ لمقارعة العدو              

  : إال في حالين اثنين
األول، نزول النظام السوري عن حائط الفرجة الذي يجلس عليه اآلن، ربما في انتظار قطف بعض ثمار هـذه                   

  .الحرب الدموية، وانخراطه مباشرة في الحرب الشعبية  الصاروخية
 الثوري اإليرانـي فـي حـزب اهللا علـى           والثاني، احتمال تغلّب األجنحة االيديولوجية المتصلبة وذات الهوى       

األجنحة المتلبننة بزعامة حسن نصر اهللا، واندفاعها لمواصلة جر لبنان إلى حروب الواسـطة بـين طهـران                   
االحتمال األول سيدفع غالبية الشعب اللبناني إلى االندماج في المقاومة، وسـيحول            . دمشق وواشنطن  تل أبيب    

في حـين   . مقاومة صاخب قادر على قلب العديد من موازين الشرق األوسط         الهالل الخصيب برمته إلى هالل      
أن الخيار الثاني، الذي ستواصل فيه إسرائيل االستفراد بالمدنيين اللبنانيين وذبحهم، سيقود حتماً إلى تقسيم لبنان                

   .نهائياً إلى أربع أو خمس دول على األقل
 بشكل جدي في مشروع الدولة الوطنية اللبنانيـة، وتحويـل           اندماج حزب اهللا  : بالطبع، هناك دوماً خيار ثالث    

نصره العسكري إلى مناعة سياسية لهذه الدولة في وجه المخاطر الضخمة والمصيرية التـي تحيـق بـالوطن                  
  .اللبناني

القرار اآلن، وفي غياب المشاركة السورية في الحرب، في يد الطائفة الشيعية التي سـيتوقف علـى موقفهـا                   
  .ان سلباً أو إيجاباًمصير لبن

وواشنطن تأمل بالتأكيد أن يكون القرار سلبياً، ألن ذلك سيمكّنها من أن تستكمل فـي لبنـان مـا بدأتـه فـي                       
  .أفغانستان، وما توشك أن تنهيه في العراق

  13/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  !!نصف هزيمة السرائيل.. نصف انتصار لحزب اهللا: 1701القرار  .37
  هاني حبيب 

، 1701ى ان يبدأ تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي الخاص بالحرب االسرائيلية على لبنان، والذي اتخذ الـرقم                  ال
ستظل النقاشات تدور حول من الذي خرج منتصراً من هذه الحرب، وسيستمر النقاش الـى مـا بعـد ذلـك،                     

مة، ولكننا وعلى عجالـة مـن       وسيحتدم بالنظر الى الزاوية التي ينظر لها كل طرف لمفهوم االنتصار والهزي           
التحليل نعتقد ان هذا القرار يعكس اختالط ميزان القوى السياسي والعسكري لالطراف المعنية مباشرة باالزمة،               
وهذا يعني ان حزب اهللا حقق نصف انتصار، بينما لحقت باسرائيل نصف هزيمة، مع ذلك فاننا وبعيـداً عـن                    

 نعتقد انها تكتسب اهمية قصوى، اذ ان هذا القرار هو محصلة لعجز             التفاصيل، نود االشارة الى قضية مركزية     
اسرائيل عن تحقيق الهدف االستراتيجي لحربها على لبنان، وهذا الهدف يتلخص في االبقاء على اسرائيل مـن                 

ـ                ل خالل جيشها العمالق تسليحياً والكترونياً وتعداداً وعدة، قادراً على حسم اية معركة لصالحه، وبسرعة وبأق
التكاليف البشرية والتسليحية والبنية االقتصادية والمجتمعية، اي الحفاظ على صورة جيش اسـرائيل باعتبـاره               
القوة الرادعة االولى في المنطقة، وال نعتقد ان احداً سيناظر بالقول ان هذا الهدف قد فشل في التحقق وبـشكل                    
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ت بنجاح من تدمير البنية البشرية واالقتصادية في        اسرائيل، ومن خالل جيشها العمالق هذا، تمكن      . كامل وحاسم 
لبنان، تدميراً يكاد يكون كلياً وشامالً، لكن هذا الجيش، لم ينجح على االطالق في تسجيل اي نصر عـسكري،                   
صحيح انه تمكن من احتالل شريط حدودي، واستولى على العديد من القرى والبلدات بعد تـدميرها وتهجيـر                  

م بعد ان دفع ثمناً باهظاً على صعيد الخسائر البشرية والمعدات العسكرية، ولقياس مـدى               مواطنيها، لكن ذلك ت   
وحقيقة هذا االنجاز الرخيص، ال بد من االشارة الموضوعية الى ان االشتباكات مع المقاومة اللبنانية ال تـزال                  

كيلو مترين او ثالثة، بما يشير      مستمرة داخل وحول هذه القرى والبلدات، بما فيها تلك التي ال تبعد عن الحدود               
دون شك الى ان احتالل هذه المناطق لم يكن كافياً للقضاء على المقاومة اللبنانية التي لم تنسحب شـماالً، بـل                     

  .بقيت قواتها المقاتلة في ذات المناطق التي تحاول اسرائيل تطهيرها
 ظل غامضاً في توازناته،     1701ن القرار   وكأي قرار يصدر عن مجلس األمن وفقاً لتوازنات دقيقة ومحيرة، فا          

وهو امر مطلوب الرضاء مختلف االطراف، من هنا فان جدوى هذا القرار ال يمكن اكتشافها اال بعد الحصول                  
لبنان والمجموعة العربية، تعتبر الدعوة التي تبناها القرار بـالوقف الفـوري            . على تفسيرات كل طرف لبنوده    

ق شامل الطالق النار، بينما تفسره اسرائيل في افضل الحاالت، على انـه وقـف               لالعمال الحربية وقفاً الطال   
لالعمال الهجومية، والمقصود هنا الغارات الجوية على لبنان، كما ان عبارة انسحاب القوات االسرائيلية فـي                

بنان ومعـه   اسرع وقت ممكن، عبارة مطاطة تتيح للقوات االسرائيلية التملص من االنسحاب الفوري، اال ان ل              
المجموعة العربية، يمكن ان ترى في بعض بنود هذا االتفاق، انتصاراً لرؤيتها ومـساعيها لتعـديل مـشروع                  

 االميركي السابق، ونشير هنا الى تنفيذ القرار وفقاً للفصل السادس من ميثاق االمم المتحـدة                -القرار الفرنسي   
 الف جندي دولي، تحت امرة      15يزداد عديدها الى حوالي     الذي يجعل قوات الطوارئ الدولية، اليونيفيل بعد ان         

الحكومة اللبنانية وبالتعاون مع اسرائيل، بينما كان مشروع القرار السابق، يشير الى الفصل الـسابع، خاصـة                 
، والذي يتيح لهذه القوات ردع ومهاجمة اية قوات تهدد من وجهة نظرهـا االتفـاق والـسلم                  14،24الفقرتين  

 العودة الى الحكومة اللبنانية، هذا التعديل رغم اهميته، ربما يـتم تـصويره مـن قبـل لبنـان                    الدوليين، دون 
والمجموعة العربية باعتباره انجازاً مهماً، الخفاء الجوانب العديدة االخـرى التـي منحهـا القـرار للجانـب                  

  .االسرائيلي
، يفتقـر الـى     1701ل االسرى، القـرار     اال ان المسألة االكثر حساسية، خاصة لحزب اهللا، تتعلق بمسألة تباد          

التوازن بهذا الصدد، وبشكل فاضح، يمكن معه القول ان القرار اراد ان يمنح اسرائيل انتصاراً كبيـراً علـى                   
الصعيد السياسي ال يتناسب مع تراجعاتها على المستوى العسكري، اذ يـنص القـرار علـى االفـراج غيـر       

 تموز الماضي بينما تمت االشارة الى ضرورة بحـث          12 اهللا منذ    المشروط عن الجنديين االسيرين لدى حزب     
، يعتبر ان الحرب االسـرائيلية علـى        1701مسألة االسرى اللبنانيين لدى اسرائيل واكثر من ذلك، فان القرار           

لبنان تمت بسبب إقدام حزب اهللا على اسر الجنديين، اي ان الدمار الذي حل بلبنان على كافة الـصعد يتحمـل                     
ليته حزب اهللا، وليس العدوان االسرائيلي، وتجاهالً السباب هذه الحـرب العدوانيـة، وهـي االحـتالل                 مسؤو

االسرائيلي وعرقلة الدولة العبرية للعملية التفاوضية على كافة المسارات، في حين ان اسر حزب اهللا للجنديين                
لذا فاننا نعتقد ان هذا البند      . انية والفلسطينية االسرائيليين، هو نتيجة للعدوان االسرائيلي والحتالل االراضي اللبن       

ربما يحتل الصدارة في التحفظات اللبنانية، رغم القناعة بان هذه التحفظات، سواء على هذا البند او غيره، لـن      
تجعل الحكومة اللبنانية في مجال رفض القرار المذكور، بل اننا نعتقد انها ستعتبره مرضياً ومرحباً به، لـسبب          

 رغم بساطته، وهو ان تنفيذ هذا القرار، سيوقف الهجمات الجنونية على المرافق والمؤسسات والبنيـة                جوهري
  .االجتماعية والحضارية للبنان، وسيعيد النازحين الى منازلهم المدمرة العادة اصالحها

 عـن المطلـب      يشكل تراجعـاً   1701اما فيما يخص مزارع شبعا، فاننا نعتقد ان البند المتعلق بها في القرار              
اللبناني المتضمن في النقاط السبع، هذا المطلب الذي يدعو من خالله مجلس االمن الى انسحاب اسرائيل مـن                  
شبعا ووضعها تحت وصاية االمم المتحدة الى حين ترسيم الحدود، القرار الصادر عن مجلس االمن، ال يطلب                 
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ام لألمم المتحدة، بوضع مقترحـات خـالل شـهر          من اسرائيل االنسحاب من المزارع، لكنه يكلف االمين الع        
  .لمعرفة مستقبل مزارع شبعا

 على مشرحة التحليل، رغـم      1701وعلى اية حال، فان هذه العجالة ال تكفي بطبيعة الحال، كي يوضع القرار              
يـة  ذلك، يمكن االشارة اضافة الى الغموض الذي اكتنف بعض البنود، الى ان القرار لم يتضمن آلية تنفيذ عمل                 

من خالل جدول زمني واضح، وباستثناء فترة الشهر التي منحها القرار لالمين العام لألمم المتحدة كي يـضع                  
تقريره حول مزارع شبعا، خال القرار من اية جدولة زمنية، االمر الذي ال يترك اي خيار فـي تفـسير هـذا                      

ش االسرائيلي، بتحقيق انجاز عسكري مهم      الغياب المتعمد للجدول الزمني، بانها فسحة من الوقت كي يقوم الجي          
، بتوسيع  1701في الوقت الضائع وهذا ما يمكن فهمه من القرار االسرائيلي بالتوازي مع االعالن عن القرار                

  !!الهجوم البري والمضي قدماً الحتالل كل جنوب لبنان حتى الليطاني
  13/8/2006األيام الفلسطينية 

  
  اهللا عن الداخل الفلسطيني يفصل المسارين ويبعد حزب 1701 .38

  وليد شقير  
، بقراءة بعيدة المدى، إضافة     1701دعت أوساط ديبلوماسية عدة الى النظر الى نص قرار مجلس األمن الرقم             

الى القراءة اآلنية المتعلقة بانعكاسه على الوضع الميداني الراهن ومسألة وقف العمليات الحربيـة االسـرائيلية                
لتي يتضمنها القرار لتطبيق ما يهم الجانب اللبناني منه، من أجل انهاء الوضـع المتفجـر                ضد لبنان والمفاهيم ا   

  .الحالي في البالد
وفي القراءة اآلنية لنص القرار قالت مصادر ديبلوماسية دولية لـ الحياة ان مقارنته بالمسودة األولى للمشروع                

 التي أدخلت عليه تراعي مصلحة لبنان كدولـة،          الفرنسي تؤدي الى استنتاج واضح بأن التعديالت       –األميركي  
 االسـرائيلي يـصدر نـص ال    –وبهذا المعنى هو نص تاريخي ألنها المرة األولى في تاريخ الصراع العربي       

  .يحمل التأويالت الممكنة التي يمكن أن تكون لمصلحة إسرائيل
طريقة أو بأخرى تحميل إسرائيل     حتى الغموض في بعض فقرات القرار تتيح للبنان ب        : وتضيف المصادر نفسها  

والغموض البناء الذي فيه لـيس لمـصلحة اسـرائيل علـى            . مسؤولية خرقه عندما تحصل عرقلة في تطبيقه      
االطالق بل يميل نحو مصلحة الجانب اللبناني أكثر، خصوصاً أن لبنان هو الذي تعرض للعمليات العـسكرية                 

  ....الحربية اإلسرائيلية
أن في القرار بعض النقاط التي قد تستغل إسرائيل الغموض فيها، مثل انتظار خطـوات               وتقر المصادر نفسها ب   

محددة تتعلق بوصول طالئع القوات الدولية لبدء اإلنسحاب، وصدور إعالن واضـح عـن وقـف العمليـات                  
  .العدائية، كي تقف، لكن ما يستطيع لبنان اإلفادة منه في بعض البنود الغامضة هو أكثر بكثير

  :المصادر الديبلوماسية الدولية ان بعض النقاط الغامضة، حصل تفاهم مسبق على كيفية جالئها منهاوتقول 
 أن عدم تحديد موعد لوقف األعمال العدائية من جانب إسرائيل ولهجمات إسرائيل يعود الـى أن األمـر                   – 1

الن من األمين العام لألمـم      ينتظر صدور قرار من حكومتي لبنان وإسرائيل بالموافقة على القرار، سيعقبه إع           
واإلعالن قد يصدر اليوم بعد اجتماع الحكومة       . المتحدة كوفي أنان يحدد فيه الساعة الصفر لوقف هذه األعمال         

  .اإلسرائيلية
 ان ربط االنسحاب اإلسرائيلي بوصول طالئع القوات الدولية التي نص القرار على تشكيلها، سيدفع الـى                 – 2

ع وانضمام قوات يونيفيل الحالية اليها، ويتوقع ان تصل خالل يومين قوة من ألفـي               تسريع وصول هذه الطالئ   
جندي فرنسي لتبدأ باالنتشار في المواقع اإلسرائيلية ليخليها الجيش اإلسرائيلي، قبل اكتمال هذه القوات الدولية،               

 االنسحاب مرتبط بتسريع    وهذا يعني ان الغموض في النص على موعد       . وليبدأ الجيش بدوره في االنتشار ايضاً     
   .اجراءات وصول القوة الدولية
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لكن المصادر نفسها أشارت الى أن القرار لم يربط االنسحاب االسرائيلي بالوقف الكامل للنار، بـل بوصـول                  
القوة الدولية، وان إعالن وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس ان الواقعية تفترض عدم توقع وقفاً كامالً                

ار يعني أن واشنطن ليست مستعدة للقبول بحجة حصول خرق لوقف النار كي تبرر إسرائيل استمرار بقائها                 للن
   .في مواقع احتلتها ألن االنسحاب ليس مرتبطاً بوقف النار

 ان الدور الفاعل للقوات الدولية أدى الى تسوية ساهم في ابتداعها األمين العام للجامعة العربيـة عمـرو                   – 3
ت بانتداب هذه القوات على أساس الفصل السادس من ميثاق األمم المتحدة، بدالً من الفصل السابع                موسى، قض 

الذي يتيح استخدام القوة، لكن األسلحة التي تجعل هذه القوات فاعلة هي من نوع األسلحة التي يتيحها الفـصل                   
  . من القرار12كما جاء في الفقرة ... السابع

سها أشارت الى أن أهم البنود في القرار، على المدى األبعد من الظرف الراهن، هو               إال ان المصادر الدولية نف    
 2000 أعاد فتح ملف هذه القضية بعد أن كـان أقفلهـا عـام               1701فالقرار  . المتعلق بموضوع مزارع شبعا   

ر األمـين   فالقرار يسجل اقتراحات الحكومة بالنسبة الى المزارع التي يفترض أن يشمل تقري           . واعتبرها سورية 
  ...العام الى المجلس آلية في شأنها، على رغم ان اسرائيل اعتبرت تناول هذه المسألة خطاً أحمر في السابق

   :وفي القراءة األبعد مدى ألوساط ديبلوماسية أخرى تسجل هذه األوساط اآلتي
إبداء الـرأي فـي أوراق       ان القرار وضع بعد موافقة لبنان عليه والتي سبقها اشتراك قيادة حزب اهللا في                – 1

   .التعديالت التي اقترحها لبنان في اتصاالته مع الجانبين األميركي والفرنسي
 انه على رغم أن تطبيق بنود القرار سيأخذ وقتاً، وأن حتى البنود اإلجرائية قد تأخذ وقتاً قبل الهدوء على                    – 2

قبل ساعات من بدء الحـرب،      ) يوليو( تموز   12األرض فإن القرار يعني أن ال عودة الى الوراء، وتحديداً الى            
   .ألن تغييراً حصل على األرض من نتيجة العمليات العسكرية

 التي كان بعـض االفرقـاء       1559 ان الموافقة عليه تعني بالنسبة الى لبنان الموافقة الرسمية على القرار             – 3
   .يرفضونه

 فصل بين المسارين اللبناني والسوري خـصوصاً         ان انسحاب حزب اهللا الى شمال الليطاني سيكون بداية         – 4
ان عندما تنطلق اآللية التي يمكن ان تنهي قضية مزارع شبعا، بحيث تزول وسـيلة الـربط بـين المـسارين                     

فانـسحاب الحـزب ومعالجـة قـضية        . بالمعنى الجغرافي، في عملية السالم ومفاوضات التسوية مع اسرائيل        
   .ر الى الجنوب على أساس الهدنة في انتظار استئناف عملية السالمالمزارع هي نوع من إعادة االستقرا

 تنفيذ القرار يفصل بين الوضع الفلسطيني وبين حزب اهللا بحيث لم يعد هناك من ارتبـاط بـين الوضـع                     – 5
   .العسكري واألمني القائم في الداخل الفلسطيني، وبين الوضع العسكري واألمني في جنوب لبنان

ح بالفصل بين السياسة اإليرانية تجاه الوضع الفلسطيني انطالقاً من لبنان وبين إسرائيل بحيث               القرار يسم  – 6
   .يصبح من المتعذر على طهران ان تستخدم لبنان في مواجهة إسرائيل

 ان نزع سالح حزب اهللا لن يتم في سرعة بل سيأخذ وقتاً وسيكون مرتبطاً بترتيبـات لبنانيـة داخليـة،                     – 7
  . تقدم عملية تكيف الوضع الداخلي في لبنان مع المرحلة الجديدة التي بدأتوسيتزامن مع

  13/8/2006الحياة 
 

  متى تنتهي الحرب التي أعادت إسرائيل جيالً كامالً إلى الوراء؟  .39
  حلمي موسى  

 أن   ورغم 1701.انتهت المعركة السياسية وتحدد سقفها بموافقة إسرائيل على قرار مجلس األمن الدولي الرقم              
هناك العديد من األصوات داخل الحكومة اإلسرائيلية ترفض القرار ألنه أبعد ما يكون عن اآلمال التي أشاعتها                 

ولكن المسافة ال تزال واسعة بين      . القيادة اإلسرائيلية في األيام األولى للحرب فإن جميع الوزراء لن يعترضوا          
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فالجيش اإلسرائيلي الـذي اهتـزت ثقتـه        . تحقيق إنجاز السقف السياسي المنخفض والرغبة العسكرية الشديدة ل      
لذلك فإنـه   . بنفسه جراء المعركة قبالة حزب اهللا بات يعاني من اهتزاز ثقة الحكومة والجمهور اإلسرائيلي به              

  . شدد على أن ال خيار أمامه سوى توسيع المعركة
ذه المرة بطلب وقت إضـافي لتغييـر        غير أن توسيع المعركة، من وجهة النظر العسكرية اإلسرائيلية، أشبه ه          

ويدرك الجيش أن ما عجز عن تحقيقه طوال شهر بكامله لن يكون بالوسع تحقيقه في يومين أو ثالثـة                   . النتيجة
لذلك ليس من المستبعد أن ما يتطلع إليه الجيش هو خلق سياق وتشابك ميداني يعرقل تنفيذ                . ينتهيان صباح الغد  

  . ستمرار المعاركالقرار الدولي ويخلق أرضية ال
فهـو ال  . وقد كثر الحديث عن األهداف المعنوية التي يسعى الجيش لتحقيقها في الجانبين اإلسرائيلي والعربـي  
وهذا ما  . يريد أن تنتهي هذه المعركة وصورته مهتزة لدى الجمهور اإلسرائيلي وضعيفة لدى الجمهور العربي             

لية في مسودة مشروع القرار األميركي الفرنسي األول أكثـر          دفعه، حتى عندما كانت الصورة السياسية المتج      
ومارس الجيش ضغطا هائال على الحكومة اإلسرائيلية لتنفيذ خطوات         . إيجابية إلسرائيل، إلى رفض وقف النار     

وقد عرضت سيما كدمون في يديعوت أحرنوت جزءا        . بدأ تنفيذها عمليا عند صدور قرار مجلس األمن الدولي        
وكتبت أن  . ل الضغوط التي مورست على القيادة السياسية من جانب الجيش والمؤسسة األمنية           من الصورة حو  

أنتم تتحـدثون  : تسيبي ليفني عبرت عن ذلك بوضوح     . المجلس الوزاري المصغر اتخذ القرار الذي أراد اتخاذه       
 عدم االجتيـاح البـري      طوال الوقت عن القدرة الردعية، وأنتم تقولون أن كل العالم يراقب قرارنا، وأن قرار             

فما الذي يتوجب علي فعله اآلن؟ إذا صوتت ضد القرار، فإنني أمـس بالقـدرة               . سيمس بقدرة الجيش الردعية   
  . الردعية

وأشارت كدمون إلى أن ليفني عبرت بذلك عن شعور عدد غير قليل من الوزراء الذين يشعرون أن الجيش لم                   
إذا كان رئيس الموسـاد     . درية وحول الحرب إلى حرب وجودية     يترك لهم أي بديل، وأنه طرح عليهم رؤية ق        

فكيف يمكن في مثل    . يقول أننا إذا لم ننتصر في هذه الحرب فان ساعة الرمل لوجودنا ستنقلب رأسا على عقب               
  . هذه الحالة أن يصوتوا ضد القرارات؟

 عملية عسكرية لمـدة تمتـد       تحدثوا عن . وكتبت إن المعلومات التي عرضتها المؤسسة األمنية كانت سوداوية        
قادة الجهاز األمني والعسكري، من رئيس هيئة األركان وحتـى رئـيس الموسـاد              . ألشهر وعن مئات القتلى   

كان من المهم له أن يضمن الهدوء في الغرفة         . أولمرت كان متوترا  . ورئيس الشاباك، كانوا مع الهجوم البري     
 إلى نقطة االنفجار عندما تهجم بيرتس على موفاز، حينهـا           التوتر وصل . وأن ال ينشب الجدل بين المشاركين     

بذل أولمرت جهدا للحيلولة دون نشوب النزاعات داخل المجلس الوزاري المصغر، وهناك جهة واحدة يمكنهـا            
  . استقطاب اإلجماع وهي الجيش

الجيش سـتكون   وكان المعلق العسكري في يديعوت أحرنوت اليكس فيشمان قد كتب أن العملية التي خطط لها                
لن تكون حدثا مثيرا ينهي هذه الحرب بضربة واحدة، بل ستكون فصل            . خطوة مفعمة بالقوة جدا، بطيئة وحذرة     

  . نهاية طويال، عسيرا وباهظ الثمن
 أيام تحركات الطواقم القتالية اللوائيـة       45وحسب الخطة الموضوعة هناك قيادات أربع فرق ستدير على مدى           

. بنان بهدف السيطرة على مناطق أساس من الحدود اللبنانية وحتى نهر الليطـاني            على طول وعرض جنوب ل    
ومن الجو سترافقهم طـائرات مـن       . وأمام القوات المتقدمة على األرض ستتحرك، طوال الوقت، نار المدفعية         

 في الكهوف،   .مرحلة التمشيطات : وبعد مرحلة السيطرة هذه، تبدأ مرحلة أكثر تعقيدا       . أنواع مختلفة بنار مساندة   
  . في الخنادق، في المناطق الكثيفة األشجار وعند الحاجة، ستدخل القوات إلى القرى والبلدات أيضا

القتال ليس على   . وكتب أنه ينبغي لهذه أن تكون خطوة مفعمة بالقوة ذلك أن هذه العملية تستدعي تواجدا واسعا               
. هللا كانت القرية هي في واقع األمر الموقع أيـضا         في الخط األول لحزب ا    . المواقع أو على األهداف المحصنة    

ولهذا الغرض ثمة   . في الخط الثاني، القتال هو حيال مواقع إطالق الصواريخ المنتشرة في الخالء أو في القرى              
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حاجة إلى الكثير جدا من القوات إلغالق المحاور، لعزل المناطق، لالستثمار في المراقبة في محاولة للعثـور                 
عشرات آالف األشخاص يمكنهم    . ويدور الحديث عن منطقة شاسعة    . لذي يتنقل من مكان إلى مكان     على العدو ا  

  . أن يختفوا بها دون أن يشعر بهم أحد
حتى اليوم،  . وعدم اللعب وفقا لقواعد لعب العدو     . ويشدد فيشمان على أنه بطيئة وحذرة لتقليص كمية اإلصابات        

وعندما تبدأ الحملة ستظهر الحاجة للوصول إلى       . يوشا نحو إسرائيل  وزع سالح الجو خرائط لنقاط إطالق الكات      
وسيستغرق هذا حسب تقديرات الجيش بضعة أسابيع، أو إلـى أن تبـدأ المـسيرة               . هذه الدوائر، على الخرائط   

  . السياسية في النضوج
 على أن الهدف غيـر      وبعد أن يشير فيشمان إلى الهدف المعلن للعملية والمتمثل بتقليص إطالق الكاتيوشا يشدد            

الكثير من الحواجب رفعـت فـي       . المكتوب يرتبط بآثار هذه الحرب في لبنان على الدول المحيطة بنا وعلينا           
. العالم في ضوء النتائج العسكرية غير المرضية، بأدنى تعبير، التي حققها الجيش اإلسرائيلي في الشهر األخير               

فهـذه  . الشرق األوسط في اليوم التالي ستكون أشد صعوبة بكثير  وإذا لم تنخفض هذه الحواجب، فان حياتنا في         
من المهم أن يكون بوسع الجيش اإلسرائيلي، بعد هذه العملية، أن يرفـع الـرأس               . ليست مسألة سمعة ومكانة   

  . وتتبدد التساؤالت بشأن أدائه والتي تنطلق من الداخل أيضا
متلك على ما يبدو الدرجة ذاتها من الثقة التـي لـدى      ولكن المراسل العسكري في هآرتس عاموس هارئيل ال ي        

فقد كتب تقريره بعنوان متسائل هل الجيش اإلسرائيلي قادر؟ ويشير إلـى الـصدمة التـي                . زميله في يديعوت  
أصابت إسرائيل جراء الحرب اللبنانية ويكتب أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع تفاخرا في األسابيع األخيـرة،                

وأضاف سيتضح مقدار صدقهما في األسبوع المقبل، إذا نُفـذت الخطـة            . ئيل من تلك الصدمة   بأنهما شفيا إسرا  
  . الكبيرة الحتالل المنطقة حتى الليطاني، كما صادق عليها المجلس الوزاري المصغر

 1982.وشدد هارئيل على أن أغلبية الوزراء اعتقدوا أن الحديث ال يدور هذه المرة عن صـيغة مكـررة ل                    
هل يمكن، إزاء   : الخوف مغاير . لمرة السابقة، ال يوجد في قلوبهم في هذه المرة شك في عدالة الحرب            فخالفا ل 

ما كشف في األسابيع األخيرة عن قدرة الجيش، أن الجيش اإلسرائيلي ال يستطيع ببساطة أن يؤدي العمل؟ هل                  
ر؟ شحب إيهود أولمرت قلـيال،      يوجد خطر أن تُخسر هنا أرواح الكثيرين، من غير أن يحرز الهدف آخر األم             
في الفرق التي يفترض أن تعمل      . عندما عرض عليه ضباط هيئة القيادة العامة هذا األسبوع تقديرات اإلصابات          

هـل وجهـة    : أنهم يطرحون أسئلة غير سهلة    . في الميدان، يوجد ضباط يعتقدون أن هذا كان سيناريو متفائال         
يع منصات اإلطالق؟ هل يمكن حقا إفـشال إطـالق النـار حتـى              العملية المخطط لها ستُعطل بالضرورة جم     

الليطاني، وحزب اهللا ينجح في هذه األيام أيضا، في إطالق الصواريخ من المنـاطق التـي أصـبح الجـيش                    
  . اإلسرائيلي قد احتلها؟

مـع  وبعد أن يوضح رؤية الكثير من الضباط في نتائج المعارك بين جيوش كبيرة وخاليا عصابات يكتب أنه                  
ذلك، قدر أمس عدد من الضباط األكثر وعيا وحكمة في هيئة القيادة العامة، أنه يوجد احتمال معقـول لنجـاح                    

من : ونبهوا أن الجمهور، وبخاصة اإلعالم، يميلون إلى االنتقال بسهولة كبيرة من النقيض إلى النقيض             . العملية
يـدرس الجـيش اإلسـرائيلي الميـدان        .  للخراب االفتخار المبالغ فيه باالنتصارات إلى مشاهد انكسار وندب       

إن الصواريخ  . بالتدريج، ويستعمل قوات أكبر ومع ما يكفي من التصميم، سينجح في اختراق مقاومة حزب اهللا              
، سيـصعب عليهـا     )أكثر من ثلث القتلى في القتال     (المضادة للدبابات، وهي أخطر مشكلة تعانيها القوات اآلن         

ما تبدأ هذه السير بكثافة، بدل أن تكون عالقة ومكشوفة في المواقع، كتغطيـة لقـوات                أكثر إصابة الدبابات عند   
  . المشاة

ويخلص هارئيل إلى أن قادة الجيش باتوا يقولون أن االستعمال الصحيح للفرق وتحت القيادة الجديدة للجنـرال                 
بعد ذلك، يجـب البـدء      . عموشيه كابلينسكي في الشمال، تتيح السيطرة على جنوبي الليطاني في غضون أسبو           

  . بإخالء الحلبة للعملية السياسية
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وإذا كان بالوسع ترجمة ما سبق بكلمات قليلة فإن العملية العسكرية الجارية اآلن في الجنوب تتطلـب الـشدة                   
ومع ذلك هناك في إسـرائيل مـن        . والوقت السترداد الهيبة الردعية حتى وهي تجري في نطاق القرار الدولي          

  . ذا ليس أول قرار لألمم المتحدة ال يجد طريقه إلى التنفيذ، على األقل بالسرعة المتوقعةيقول أن ه
وفي إطار الحديث عن الردع ضمن أهداف الحرب كتب الباحث اليساري ميرون بنفنستي في هآرتس أن الكثير              

ويشرح !. أريناهم من نكون  من التعابير الردعية تخفي في ثناياها الرغبة في إشعار الناس في إسرائيل بأننا قد               
وفي نظـره   . كيف أن الذاتية اإلسرائيلية أعمت الجمهور عن رؤية الحقيقة الواضحة التي تضعف هذه التعابير             

العـالم العربـي الـذي      : ليس هناك دليل أفضل على ذاتية التعريف العشوائي الفوضوي وأحادي الجانب للعدو           
 بعد السالم مع مصر واألردن وبعد احتالل العراق؟ وقطـر؟           أي عالم عربي مهدد بقي    . يتوجب ردعه وإخافته  

إال إذا كانت العملية اإلسرائيلية عبارة عن توقع يبرر ذاته وسبب إلعادة خلق العالم العربـي المهـدد بحيـث                    
صحيح أن هذا الـشيطان مـستعمل       . يصبح من الممكن التصدي واالنقضاض على الشيطان القديم والمعروف        

  .  ينبغي ضم إيران إليه، إال أن ردعه قد أصبح مسألة أخرىبعض الشيء، ولذلك
ويبين أن تأثيرات ونتائج الحرب كانت ستدفع صناع القرار في إسرائيل للتفكير مليا قبل أن يقـرروا تحويـل                   

وفي نظره جاءت األحداث األمنية لتُعيـد للجمهـور         . حادثة حدودية إلى معركة يشارك فيها ماليين بني البشر        
ويتساءل بنفنستي كيف سيتحمل المجتمع اإلسرائيلي العـبء االقتـصادي          . يلي رؤية التهديد الوجودي   اإلسرائ

اإلضافي الذي سيلقى على كاهله نتيجة لهذه الحرب؟ عملية تحسين العالقات بين إسـرائيل والـدول العربيـة                  
خيفة بالدرجة األولى، ومهـددة     المعتدلة التي تتقدم ببطء وتعثر، انقطعت وحلت محلها عملية تشدد راديكالية م           

يتوجب فقط اإلصغاء إلى خيبة آمال الملـك عبـد اهللا   . لزعماء الدول الذين وقعوا على اتفاق سالم مع إسرائيل    
  . الثاني حتى ندرك ما الذي تسببت به عملية الدمار في بيروت

ومن الجـائز   . ال إلى الوراء  ويخلص إلى أن الحرب واألجواء التي سادت نتيجة لها، أعادت إسرائيل جيال كام            
أن ثمة معنى لذلك إذا قورن هذا الكالم بتصريحات رئيس األركان اإلسرائيلي الذي هدد فيـه بإعـادة لبنـان                    

  .عشرين عاما إلى الوراء
  13/8/2006السفير 
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