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  بوادر خالفات لبنانية  و..  وأولمرت يراه كفيالً بنزع سالح المقاومة..1701الكيان يوافق على  .1
وافقت الحكومة اإلسـرائيلية    : القدس آمال شحادة  نقالً عن مراسلتها في      14/8/2006ماراتية  الخليج اإل نشرت  

 القاضي بوقف العمليات الحربية في لبنان، وأكدت التزامها بكـل           1701أمس على قرار مجلس األمن الدولي       
 في المواجهات مـع     بنود القرار، وذلك في جلسة عقدت تحت وطأة الخسائر الكثيرة التي مني بها جيش الكيان              

عناصر حزب اهللا في جنوب لبنان، وعمد فيها رئيس الحكومة أولمرت إلى الدفاع عن القرار الدولي، واعتباره                 
قد نص على تجريد حزب اهللا من سالحه، وهذا ما راحت تشرحه وزيرة الخارجية تسيبي ليفني فـي مـؤتمر                    

يوجد جيش في العالم يـستطيع تـدمير حـزب اهللا،    إنه ال : صحافي، وكان قد نسب قولها في اجتماع الحكومة   
وقـال  . وكان وزير النقل شاؤول موفاز الوحيد الذي امتنع عن التصويت بالموافقة على قرار مجلـس األمـن                

إن أولمرت يعتزم أن يطلب من مسؤولي وزارة األمن تقديم خطة خالل أيام النسحاب سريع           : مسؤول إسرائيلي 
واعتبرت ليفني أن قرار مجلس األمن يـصب        .  من قتل مزيد من اإلسرائيليين     من جنوب لبنان يمنع حزب اهللا     

وجـاءت  . األدراج كما حدث في قـرارات سـابقة       في مصلحة إسرائيل، معربة عن أملها في أن ال يبقى قيد            
مصادقة حكومة الكيان على قرار مجلس األمن في وقت تصاعدت فيه االتهامات بالفـشل وتحميـل القيـادتين       

 عملياته الحربية في محاولـة أخيـرة إلحـراز          اإلسرائيليية والسياسية المسؤولية، وفيما صعد الجيش       العسكر
إنجاز عسكري، يضاف إلى ما ستسجله إسرائيل من نصر سياسي حصلت عليه في قرار مجلس األمن بـدعم                  

 مـن لبنـان، بعـد       إن القوات اإلسرائيلية ستبدأ في االنسحاب     : وقال مسؤول كبير في مكتب أولمرت      .أمريكي
وصول أول قوات دولية والجيش اللبناني إليها لفرض تطبيق وقف إلطالق النار، مثلما نـص قـرار مجلـس                   

إن هذا القرار جيد إلسرائيل، ألنه أوجد ظروفـا مواتيـة لتطبيـق             : وقال أولمرت في جلسة الحكومة    . األمن
.  الذي يتـضمن تجريـد سـالح حـزب اهللا          1559قرارات سابقة لمجلس األمن في الشأن اللبناني، مثل قرار          

وأضاف حزب اهللا لن يستمر في كونه دولة داخل دولة، والحكومة اللبنانية ستتحول منذ اليوم إلى العنوان الذي                  
وحاول أولمرت الدفاع عن القيادتين العسكرية والسياسية اإلسرائيليتين اللتين تتعرضـان           . تتعامل معه إسرائيل  

أمورا كثيرة في القتال وفي الجبهة الداخلية، في إشارة إلى          إن الحرب كشفت ما أسماها      :  وقال النتقادات كثيرة، 
.  ليس هذا هو الوقت  المناسب للتعامل مع ذلك         :اإلخفاقات التي تتطلب البحث واستخالص النتائج، لكنه أضاف       

 المركزية بشأن قرار    إن المسألة :  إدارة وزير الحرب عمير بيرتس للحرب، والذي قال بدوره         أولمرتوامتدح  
إسرائيل مستعدة ألي رد ممكـن،      اتفاق وقف إطالق النار، وهدد أن       مجلس األمن هي كيف سيطبق حزب اهللا        

وأوضح أن إسرائيل تعمل على إيجاد آلية للتنـسيق بـين           . في حالة احترام حزب اهللا االتفاق أو عدم احترامه        
وكان بيرتس قد صرح لإلذاعة العبريـة أن        . ها إلى لبنان  الجيش وقوات األمم المتحدة اليونيفيل من أجل وصول       

هدف الهجوم البري الواسع الذي بدأ جيش الكيان شنه في جنوب لبنان أول أمس هو التحضير ميدانيا النتـشار                   
القوة الدولية التي ستحل محل الجيش اإلسرائيلي، وتكون قادرة على تطبيق ما ورد في القرار الـدولي عبـر                   

 اليوم نقوم بكل شيء لكي تكون قواتنـا حـين           :وأضاف.  وضمان نزع األسلحة، بحسب قوله     تفكيك حزب اهللا  
وألقت الخسائر الفادحة التي تكبـدها      . توقف تقدمها منتشرة بشكل يمكنها الدفاع عن نفسها بأفضل شيء ممكن          
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 جنـديا،   24مـس   الجيش في المواجهات واالشتباكات مع مقاتلي حزب اهللا في جنوب لبنان، وقتل فيهـا أول أ               
وأسقطت طائرة مروحية لقي جنودها حتفهم، ودمرت دبابات، ألقت بظاللها على جلسة الحكومة أمس، ما دعا                
أولمرت إلى افتتاح الجلسة بمحاولة لرفع معنويات أهالي الجنود، ووجه كلمة خاصة إليهم، وأخرى إلى الجنود                

 وزيرا من أصل    24ن تمت بشبه إجماع، حيث وافق       وأفيد أن موافقة الحكومة على قرار مجلس األم        .الجرحى
وفي مؤتمر صحافي عقدته عقب اجتماع الحكومة، دعت ليفنـي المجتمـع            .  وامتنع موفاز عن التصويت    25،

 وقالت إن تطبيق القرار متعلق بإرادة الحكومة اللبنانية، وقبل كـل            1701الدولي إلى التشدد في تطبيق القرار       
 أنه يجب   لفنيواعتبرت   .ي، وطالبت بانتشار فوري للجيش اللبناني في جنوب لبنان        شيء، بعزم المجتمع الدول   

تفكيك حزب اهللا، معتبرة أن القرار الجديد الذي أصدره مجلس األمن يهدف إلى ذلك، وليس فقـط إلـى نـزع              
سالح حزب اهللا، وأضافت لست ساذجة، أعيش في الشرق األوسط وأدرك صعوبة تطبيق هذا القـرار، لكنـه                  

وقالت ليفني إنه قبل الحرب، كانت هناك في لبنان حكومة ضعيفة، ومنذ بدايـة الحـرب                 .قرار جيد إلسرائيل  
 وقالت  عرفنا أن األهداف التي حددناها ألنفسنا ال يمكن تحقيقها، لكن معظم هذه األهداف نص عليها هذا القرار                

يفيل التي نعرفها، وهي مراقبون ضعفاء، بـل        لم يعد األمر يتعلق من اآلن فصاعدا بقوات اليون        في هذا السياق    
إسرائيل سترحل من جنـوب لبنـان       وذكرت الوزيرة أن    . قوة معززة مع مهمة موسعة تتيح لها استعمال القوة        

  . بالترادف مع االنتشار في الجنوب للجيش اللبناني إلى جانب القوة الدولية
ي الجيش االسـرائيلي دان حـالوتس ان قواتـه          أعلن رئيس هيئة االركان ف    : 14/8/2006المستقبل وأضافت  

ستوقف عملياتها الحربية صباح اليوم، في وقت أرجأت الحكومة اللبنانية التي كانت وافقـت علـى القـرار،                  
جلستها التي كانت مقررة امس للبحث في آلية تنفيذه وخطة نشر الجيش في الجنوب، بعد ان ظهر ان الموافقة                   

تحفظات حزب اهللا السيما مايتعلق باالنسحاب من مناطق جنـوب نهـر الليطـاني             على القرار الدولي ال تلغي      
بموازاة انتشار الجيش اللبناني وقوات يونيفيل، وهو ما كان بدا ان ثمة اتفاقاً عليه في خطة النقاط السبع التـي                    

مـن قبـل    حازت اجماعا وطنيا وعربيا وعلى أساسها خاض لبنان معركة ديبلوماسية لتعديل قرار مجلـس اال              
. اقراره، وتزامن ذلك مع تحذير غير جهة دولية من انها ال تتحمل اي تفريط بنتائج التسوية التي تم انجازهـا                   

ورأت مصادر وزارية في إلغاء اجتماع الحكومة تعبيراً عن عدم التوافق على بعض االجراءات التنفيذية، فيما                
الكبيرة للقاء رئيس مجلس الوزراء فؤاد الـسنيورة        استعيض عن االجتماع بحضور وزاري مكثف الى السرايا         

للبحث في المستجدات، وتردد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، استباقا الي تأزم داخلي، بدأ حركة اتصاالت                 
غير ان مكتـب بـري      . مكثفة بين حزب اهللا من جهة والحكومة من جهة ثانية، لبحث موضوع سالح الحزب             

ي ورد عن سبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء هو غير صحيح عازياً التأجيل الى              اوضح في بيان ان الخبر الذ     
أما مكتب السنيورة فأوضح ان الجلسة تأجلت بطلب منه الى موعد يحدد الحقـاً وذلـك                . مزيد من المشاورات  

 لقائـه   وليالً أعلن الممثل الشخصي لالمين العام لالمم المتحدة في لبنان غير بيدرسن بعـد             . لمزيد من التشاور  
السنيورة أنه تبلغ منه التزام الحكومة باتفاق وقف االعمال العدائية، وقال اكد لي الرئيس السنيورة ان هذا االمر                  

  . هو بإجماع كل اعضاء الحكومة
  ونظيره االيرانـي   وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بالزي بنظيرته االسرائيلية ليفني        اتصل  في المقابل،   

 اعتبارا من اليوم، وشدد علـى اهميـة         حزب اهللا احترام وقف االعمال الحربية بين اسرائيل و      متكي للتأكد من    
احترام قرار االمم المتحدة من اجل المصلحة العامة، مضيفاً ان من ال يسلكون هذا االتجاه يتحملون مـسؤولية                  

  . كبيرة
مير سعود الفيصل بزيارة الى صنعاء      عربياً، استمرت التحركات بشأن لبنان، وقام وزير الخارجية السعودي اال         

نقل خاللها رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبدالعزيز الى الرئيس علي عبد اهللا صـالح،                   
 لم يكن كافيا، اال ان المملكة توافق على ما تقره الحكومة اللبنانية، وجـدد تأكيـد                 1701وهو اعتبر ان القرار     
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فيما اعلن االمين العـام للجامعـة       . طتها على كامل االراضي اللبنانية    بنانية لكي تبسط سل   دعم بالده للحكومة الل   
  . العربية عمرو موسى ان المشاورات نشطة حول قضية انعقاد قمة عربية بشأن لبنان

داخلياً، كانت سلسلة اتصاالت أجراها وتلقاها السنيورة تركزت على صدور القرار الدولي والخطـوات التـي                
ه، فتلقى اتصاالت من الرئيس مبارك، العاهل االردني عبد اهللا الثاني، وزيرة خارجية الواليـات المتحـدة                 ستلي

وتبلغ من وزير خارجية السويد يان الياسن قرار الحكومة الـسويدية عقـد              .االميركية رايس لدعم موقف لبنان    
كما تبلغ من االمـين     . واالنسانية من الجاري مخصص لدعم لبنان على المستويات االقتصادية          31مؤتمر في   

العام لالمم المتحدة كوفي انان الترتيبات المقترحة لتطبيق القرار الدولي انطالقا من تحديد موعد سريان حالـة                 
وقف االعمال العدائية التي يفترض ان تكون في الخامسة بتوقيت غرينيتش أي الثامنة صباح اليـوم بتوقيـت                  

  .بيروت 
وحتى قبل ان يبدأ التنفيذ المبدئي لقـرار مجلـس االمـن             :بيروتمن   14/8/2006تية  القبس الكوي وجاء في   

 ظهرت امس عقبة ادت الى ارجاء مجلس الوزراء حين رفض حـزب اهللا البحـث فـي                  1701الدولي رقم ،  
وتفاديا الي انفجار داخـل جلـسة        .موضوع نزع سالحه في المنطقة العازلة بين الخط االزرق ونهر الليطاني          

س الوزراء تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تأجيل الجلسة الى حين                 مجل
معالجة الموضوع، خصوصا ان المعارك ال تزال على اشدها في المنطقة المعنية، مع تفضيل بري ان يـصار                  

بيب، تصران على ان يباشر     الى مقاربة الموضوع بعد االنسحاب االسرائيلي، وان كانت واشنطن، ومعها تل ا           
وعلق مصدر وزاري على تأجيل الجلـسة بـالقول          .بتلك الخطوة فور وقف العمليات العسكرية صبيحة اليوم       
واضاف فضلنا ارجاء االجتماع لتجنب مواجهة حول        .عندما دقت ساعة الحقيقة، رفض حزب اهللا تسليم سالحه        
وحملـت   .اء بناء على طلب من رئيس المجلس النيابي       هذا الموضوع داخل المجلس، مشيرا الى ان االرجاء ج        

الصحف الصادرة امس في لبنان معلومات عن نقاشات حادة حصلت خالل جلسة مجلس الوزراء التي عقـدت                 
وكتبت صحيفة البلد نقال عن مـصدر وزاري مـن االكثريـة             .امس االول حول مسألة نزع سالح حزب اهللا       

ب اهللا اقترح ان يذهب الجيش الى الجنوب وان يفتش عن الـسالح الن              النيابية ان الوزير محمد فنيش من حز      
وقال المصدر ان قائد الجيش العماد ميشال سليمان رفض ارسال الجيش مـن دون               .حزب اهللا لن يسلم سالحه    

مهما ) تسليم السالح (كما اشار المصدر نقال عن وزير يمثل حزب اهللا قوله الحزب لن يقبل بذلك                .قرار سياسي 
  . من جلساتعقد

مجلس التعاون الخليجـي انتقـد بـشدة        أن   الرياض    من اف ب نقالً عن    14/8/2006القدس العربي   وذكرت  
 الصادر عن مجلس االمن الدولي الذي يدعو الي وقف االعمال الحربية بين اسرائيل وحزب اهللا                1701القرار  

ا له، من جهة اخري الدولـة العبريـة         ودان مجلس التعاون الذي يتخذ من الرياض مقر        .واعتبره غير متوازن  
وقال االمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية في            . النها لم توقف هجماتها علي لبنان     

 الخاص بلبنان ينقصه التوازن النه لم يأخذ في االعتبار بشكل كاف مصالح لبنان              1701بيان السبت ان القرار     
واضاف ان القرار لم يتطرق الي الدمار والخراب الـذي لحـق             .وسالمته االقليمية ووحدته وامنه واستقراره    

بالمدنيين االبرياء والبنية التحتية جراء العدوان االسرائيلي علي لبنان كما انه لـم يتنـاول مـسألة االسـري                   
 عـن   ،مـس أ ،ب رئيس الوزراء الماليزي   اعرإ  ذكرت  يو بي آي   عن كوااللمبورومن   .والمعتقلين في اسرائيل  

ـ                    ىأمله في أن يمهد الحل الذي توصل إليه مجلس األمن لوقف األعمال الحربية بين لبنان وإسرائيل الطريق إل
مـن المهـم    وأضاف أنه . مع مطالب الحكومة اللبنانية    ى الرغم من أنه ال يتماش     ىوقف شامل إلطالق النار عل    

أكـد أن    كمـا    .ها وانسحابها من األراضي اللبنانيـة     جداً تنفيذ القرار في الحال للتأكد من وقف إسرائيل هجمات         
 لبنان تحت راية األمم المتحدة، وهـي تنتظـر الـضوء            إلى أتم استعداد إلرسال قوات حفظ سالم        ىماليزيا عل 

  .األخضر من مكتب األمين العام
  



 

 6

  جحيم من القصف والغارات وعشرات الشهداء : النار وقف قبل األخيراليوم  .2
ساعات عاصفة من الغارات والقصف المدفعي والبحري، عاشـتها المنـاطق             أن 14/8/2006 النهار   نشرت

ماكن جديدة، ومزيداً مـن القتـل       وأهدافاً  أمس، عشية موعد وقف النار المقرر صباح اليوم، وشملت          أاللبنانية  
داً منها فـي    بنية السكنية التي دمر الطيران عد     لى األ إضافة  إوالتدمير وضرب المصانع والمعامل والمؤسسات،      

كـذلك أشـعلت    .  جريحاً 20 قتيالً و  15كثر من   أالضاحية الجنوبية التي تعرضت ألعنف الغارات، حيث سقط         
 17الغارات والقذائف المدفعية مدناً وبلدات في الجنوب والبقاع والشمال، وسط زنار من النار والدخان، مخلفة                

  . جريحا46ًقتيالً و
ئيل صعدت أمس، من عملياتها العسكرية ضد المـدنيين إزاء عجزهـا            إسرا  أن 14/8/2006السفير  وأضافت  

عن تحقيق أي تقدم عسكري في مواجهة رجال المقاومة اإلسالمية التي حولت وادي الحجير إلى مقبرة جماعية                 
طلقـت  أ، فيما    جريحاً 25صابة  إواعترفت اسرائيل بمقتل خمسة جنود بينهم ثالثة ضباط، و        . لدبابات الميركافا 

وأعلنت المقاومة أنّهـا    . المقاومة نحو ثالثمئة صاروخ على المدن والمستعمرات بينها مدن حيف وعكا وصفد           
وعلى الصعيد الميـداني،     .رض جو أسقطت طائرة استطالع اسرائيلية من دون طيار فوق بلدة عبا بصاروخ            أ

ء أمـس األول،  فـي بلـدة يـاطر           منعت المقاومة قوة إسرائيلية من الوصول إلى المروحية التي دمرتها مسا          
الجنوبية النتشال جثث قتالها األربعة، واشتبكت معها في ظل قصف مدفعي كثيف وتحليق للطائرات المروحية               

نقاذ جنودها المنتشرين فـي وادي الحجيـر        إوفشلت المروحيات االسرائيلية في     . في محاولة إلجالء اإلصابات   
لمقاومة إلى مطاردتهم، ما استدعى تـدخل المدفعيـة االسـرائيلية           الذي تحول إلى وادي الموت، فعمد رجال ا       

لقصف بلدات قالويه والغندورية وبرج قالويه القريبة في محاولة لمنع تقدم رجـال المقاومـة نحـو الجنـود                   
فجر المقاومون عبوة ناسفة في جرافة عسكرية اسرائيلية مـا أدى إلـى              وعلى محور القطاع الشرقي   . الفارين
ودخلت قوة إسرائيلية إلى عدد من المنازل فـي بلـدتي مرجعيـون والقليعـة                .ا واشتعال النيران فيها   تدميره

وفتّشتها، واحتجزت عدداً من المواطنين واستجوبتهم حول عالقتهم برجال المقاومة بعدما كان عناصـر مـن                
. افا في مرجعيون وأصابوها   الحزب القومي السوري االجتماعي قد أطلقوا قبل يومين صاروخاً على دبابة ميرك           

وعلى محور بلدتي الطيبة القنطرة في القطاع األوسط من جنوب لبنان، خرج المقـاتلون مـزودين بعـشرات                  
ثالثـة دبابـات     الصواريخ المضادة للدروع ورشقوها على الدبابات واآلليات العسكرية االسـرائيلية فـدمروا           

سرائيلية مجازر متنقلة فاستشهد    النار، ارتكبت الطائرات اإل   طالق  إ بوقف    االلتزام وقبل ساعات من     .وجرافة
ستة مدنيين بينهم ثالثة أطفال في البرج الشمالي، وثالثة في بلدة جبشيت، وثالثة في بلدة شعث، وثالثة في بلدة                   
اً علي النهري، واثنان في بلدة قليا ومدينة بعلبك، وواحد في قعقعية الجسر ليستقر العدد على عـشرين شـهيد                  
 .فضالً عن عشرات الجرحى والشهداء الذين قضوا في محلة الرويس بعد الغارات الجويـة الدمويـة عـصراً                 

 كانت الطـائرات الحربيـة      1701سرائيلية لموافقتها على القرار الدولي رقم       عالن الحكومة اإل  إوبالتزامن مع   
الل دقيقتين، بنحو عـشرين صـاروخاً       سرائيلية تغير بكثافة على منطقة الضاحية الجنوبية، فقصفتها في خ         اإل

مما أدى إلى استشهاد عـدد مـن        ؛  استقرت في مناطق الرويس والمعمورة وبئر العبد وحارة حريك والكفاءات         
تجددت الغـارات    ولقد   .المواطنين القاطنين هناك ومن كان يتفقد رزقه ومنزله، وكتبت النجاة لعشرات آخرين           

ومـن   .ي ما بين حارة حريك وبئر العبد، ومحيط صفير وحـي معـوض            على الضاحية مستهدفة المربع األمن    
اشتد القصف  و  عدة، سرائيلي طاول بلدات  قضاء بنت جبيل أفاد مراسل السفير، أن القصف المدفعي والجوي اإل          

المدفعي على تبنين وأصاب محطة وقود قريبة من مبنى المستشفى التي تضم عـدداً كبيـراً مـن المرضـى                    
من مدينة صور أفاد مراسل السفير، أن المدينة وقراها عاشت أعنف قصف جوي وبري وبحري               و. والنازحين

. ،وغيرها من المدن والبلدات   منذ بدء العدوان اإلسرائيلي، وقد شمل صور، وعيتيت، وطيردبا، والبرج الشمالي          
د زينـب حـويال     لى تدمير منزل مؤلّف من ثالث طبقـات واستـشها         إوأدت غارات على بلدة البرج الشمالي       

كما أغار الطيران على مثلث مفرق الحوش قانـا         . لى تدمير محطة وقود   إضافة  إ ،وأطفالها الثالثة ومخدومتها  
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 كما استهدف الطيران موقعاً لحركـة   . صور، مستهدفاً محطة ومجمعاً تجارياً فدمرهما وتضررعدد من المنازل        
لى استشهاد هيثم عـدوان، وبعـد دقـائق         إدى  أما  مالي،   في مخيم البرج الشم     لألونروا فتح قرب عيادة قديمة   

أغارت الطائرات على المشروع االخضر والشارع الرئيسي في المخيم قرب محطة الشعيتلي، كما اسـتهدفت               
ومن مدينة النبطية أفاد مراسل السفير أن القصف االسـرائيلي          . البساتين المجاورة للمدرسة الرسمية في المخيم     

الـسفير، أن الطـائرات       ومن مدينة صيدا أفاد مراسل     . عدة ل مدينة النبطية، وبلدات وقرى    الجوي والبري شم  
 ساعة، مستهدفة مركـز     72قل من   أالحربية االسرائيلية جددت غاراتها على مخيم عين الحلوة للمرة الثانية في            

د منير المقدح قـرب خـطّ       الجيش الشعبي كتائب االقصى العقي     عسكري عائد لقائد ميليشيا فتح في لبنان وقائد       
السفير، أن الطائرات اإلسـرائيلية      ومن عكار أفاد مراسل   . السكة في المخيم لجهة تعمير عين الحلوة، فدمرته       

أغارت فجر أمس، على جسر واقع على مجرى نهر العويك، ويقع فـي محيطـه مـن عـدد مـن المنـازل                    
بأضرار بالغة، وتعطّلت كافة التجهيزات الطبية      والمؤسسات والمحال التجارية، ومستشفى عكار، الذي أصيب        

وطاولت الغارات أيضاً، جسراً حيوياً في بلدة الكويخات فأحدثت حفـرة           . فيه، وتحطّمت نوافذه على المرضى    
عميقة في وسطه مما قطع السير نهائياً بين حلبا ومنطقة الدريب ووادي خالد، وكذلك باتجـاه العبوديـة التـي             

  ض الطريق المؤدارة على هذه الطريق محدثة حفرة كبيرة               تعررت عبي إليها عبر تلعباس شرقي، إلى غارة دم
 .جداً

 وكـان   سرائيليواصل قصفه الصاروخي على الشمال اإل       حزب اهللا  أن 14/8/2006 الشرق األوسط    وذكرت
 شخـصا   70وأدى هذا القصف الى اصـابة       .  أكبر عدد يطلقه في يوم واحد منذ بداية الحرب         عدد صواريخه   

صابة األقـسى   ولكن اإل . حدى البنايات العامة في حيفا    إودمرت  . بجراح، بينهم ثمانية جراحهم قاسية ومتوسطة     
  . في هذا القصف جاءت في بلدة يعرا، العربية اليهودية الواقعة قرب الحدود بين لبنان واسرائيل

 
  ف النار  لى جنوب لبنان بعد وقإ العودة يبدأون اللبنانيين ازحينالنآالف  .3

لى جنوب لبنـان    إيوم في العودة    الالف النازحين الذين تركوا ديارهم بسبب الحرب بدأوا         آقال شهود عيان إن     
واكـتظ  . سرائيل وحـزب اهللا   إسابيع من القتال بين     أنهاء خمسة   مم المتحدة إل  قرتها األ أبعد سريان الهدنة التي     

ن أعلن ناطق دولي    أفي الوقت نفسه،    .  بمئات السيارات  لى الجنوب من ميناء صيدا اللبناني     إطريق ضيق متجه    
لى مدينة صور الساحلية فـي جنـوب        إمم المتحدة توجهت صباح اليوم      نسانية من وكاالت األ   إقافلة مساعدات   

  .عمال الحربية حيز التنفيذ بعد دخول قرار وقف األ،لبنان
   14/8/2006 48عرب 

  
  لب بحل شاملوعريقات يطا سوالنا عباس يجري مباحثات مع .4

عباس في رام اهللا مباحثات مـع خـافيير سـوالنا، والمبعـوث             الرئيس محمود   أجرى   :كتب فادي العاروري  
األوروبي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، مارك أوت، تم فيها تناول تطورات األوضاع فـي لبنـان        

 تناول اسـتمرار االعتـداءات      عباسن  وقال عريقات في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، إ        .واألراضي الفلسطينية 
تطـرق لألوضـاع    ، و اإلسرائيلية على لبنان، وشدد على ضرورة التزام كافة األطراف بوقف إطـالق النـار             

نعتقـد  : وقال .الصعبة في قطاع غزة، والحرب المنسية التي يشنها االحتالل اإلسرائيلي على الفلسطينيين هناك            
بدوره، جدد سوالنا تأكيـده      .تحقيق تحرك شامل لحل القضية الفلسطينية     أن هناك فرصة أمام المجتمع الدولي ل      

على دعم االتحاد األوروبي والمجتمع الدولي للرئيس عباس، وأكد سوالنا أنه بحث موضوع إعادة فتح معبـر                 
ووصـف   .رفح بشكل اعتيادي، مشيراً إلى أنه طالب وزير الدفاع االسرائيلي بحل أزمـة المعبـر بـسرعة                

سنعمل على حل األزمة في األراضـي       : األوروبي األوضاع في األراضي الفلسطينية بالصعبة، وقال      المسؤول  
وفي ذات السياق، رفض سوالنا الكشف عـن        . الفلسطينية وإنهاء الصراع في غزة، وملف الجندي اإلسرائيلي       
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ومة الفلسطينية في   مضمون مباحثاته والرئيس عباس، حول قضية الجندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقا           
ودعا عريقات إلطالق عملية سياسية شمولية       .موضوع في مباحثاته  القطاع غزة، واكتفى بالقول إنه تطرق إلى        

وطالب بإنهاء دائرة العنـف      .ذات مغزى، تقود إلى البدء في إرساء دعائم حل شامل ودائم في الشرق األوسط             
حكومة اإلسرائيلية، وسلسلة االنتهاكات بحق رموز الـسلطة        والفوضى والتطرف وإراقة الدماء التي تمارسها ال      

وحث عريقات المبعوث األوروبي للمساعدة في       .الفلسطينية، والتي كان آخرها اعتقال رئيس المجلس التشريعي       
معابر، وضمان انسحاب القوات اإلسرائيلية من القطاع، وتحقيـق تهدئـة متبادلـة بـين الجانـب           الإعادة فتح   

  .إلسرائيليالفلسطيني وا
  14/8/2006األيام الفلسطينية 

  
   يتوجه إلى غزة للبحث مع قادة الفصائل في آخر المستجداتعباس .5

لى قطـاع   إ سيتوجه    ن الرئيس محمود عباس   أكدت مصادر فلسطينية مطلعة     أ:  عبد الرؤوف أرناؤوط   ،القدس
خـر المـستجدات    آهنية للبحث في    سماعيل  إسالمية ورئيس الوزراء    غزة للقاء مع قادة الفصائل الوطنية واإل      

وليس من الواضح اذا كانت هذه المحادثات سـتخرج          .السياسية واالمنية السيما في ضوء مرحلة ما بعد لبنان        
بمبادرة سياسية تسحب الذرائع من الحكومة االسرائيلية التي يتوقع محللون ومراقبون ان تلجأ الـى التـصعيد                 

وء الهزيمة التي مني بها الجيش االسرائيلي في مواجهاته مع مقـاتلي            العسكري الكبير ضد الفلسطينيين في ض     
وبحسب مصادر فان الحديث عن تشكيل حكومة حتى لو كانـت تمثـل جميـع                .حزب اهللا في الجنوب اللبناني    

الفصائل الفلسطينية فانها ما لم تقبل بالشروط الثالثة التي حددتها اللجنة الرباعية وهي االعتـراف باسـرائيل                 
  .التفاقيات الموقعة ونبذ العنف، فانها لن تغير من واقع االمر شيئاوا

 14/8/2006األيام الفلسطينية 
 

   وطنية يستبعد تشكيل حكومة وحدةالحكومةالمتحدث باسم  .6
قال غازي حمد الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية تعقيبا على دعـوات            :  14/8/2006 الشرق األوسط    ذكرت

لسطينية لتشكيل حكومة الوحدة، أن العدوان اإلسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني           ممثلي بعض القوى الف   
يفقد تشكيل حكومة وحدة وطنية اهميته، معتبراً أن فرص نجاح هذه الحكومة في أداء مهامهـا سـتؤول الـى                    

طة الفلـسطينية،   واعتبر حمد أن تصريحات اسماعيل هنية التي دعا فيها الى اعادة تقييم مستقبل الـسل              . الصفر
واستمرار وجودها يأتي من أجل لفت أنظار العالم للمأساة اإلنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الحـصار                

وأضاف حمد أن هنية أراد أن يقول إن الشعب الفلسطيني وحكومته ال يمكنهما التسليم               .والممارسات اإلسرائيلية 
ي الفلسطيني ووزراء ونواب الشعب الفلسطيني، معتبراً أن ذلك         بقيام اسرائيل باختطاف رئيس المجلس التشريع     

وشدد على أن ممارسات دولة االحتالل ضد الشعب الفلـسطيني          . يفرض تدخالً عاجالً من العالم للجم إسرائيل      
وبشكل يتناقض   .أفضلتحبط أي حكومة، األمر الذي يظهر أن فكرة تغيير الحكومة الحالية لن تؤدي الى نتائج                

تصريحات التي أدلى بها بعض المتحدثين في حركة حماس، قال حمد إن جهوداً تبذل لحل مشكلة الجندي                 مع ال 
اإلسرائيلي األسير جلعاد شليط، رافضاً التطرق لهذا الملف، مذكرا بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في هـذا                  

ومة قادرة علـى االمـساك       بوضع برنامج لحك   اإلسراع ضرورة   أمسومن جهته أكد صائب عريقات       .المجال
ودعا عريقات حماس الى الكف عن استخدام مـا أسـماه   .  الفلسطينييناألسرىبزمام االمور على أساس وثيقة   

سياسة الوقت والتوقيت، وذلك في تعقيبه في تصريحات الذاعة صوت فلسطين على دعوة الـرئيس محمـود                 
لحديث عن ضرورة التأجيل لمـا بعـد انتهـاء           في تشكيل حكومة الوحدة ورد حماس عليها با        لإلسراععباس  

  .االزمة الراهنة
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 ماهر مقداد الناطق باسم حركة فتح أمس إن عدم الوصول           هقال الى ما   14/8/2006 الخليج اإلماراتية    ولفتت
، فـي ظـل     ”التصادم الداخلي لمحاولة فرض اإلرادات داخل حركة حمـاس        “الى اتفاق بين حماس وفتح سببه       

بات من هو المسيطر على الحركة وأن هناك اختالفا في وجهات النظر بين قيادات حماس في                تنافس إلث “وجود  
. قرار حل السلطة ليس بيد هنية وهذه الدعوة ال تعكس قراءة سياسية متفحصة            “وقال إن    .”الداخل وفي الخارج  

ينية بـال غطـاء وقيـادة    وعليهم عند طرح هذه األمور تقديم البدائل االستراتيجية بدال من ترك القضية الفلسط     
  .رسمية شرعية

  
   الساحة الفلسطينيةىهنية يبحث مع وفد امني مصري تطورات األوضاع عل .7

 أن هنية يرافقه سعيد صـيام        الفلسطيني  تصريح صدر عن مكتب رئيس الوزراء       أوضح : أشرف الهور  -غزة
ادة وبحضور المستـشـار أحمـد      وزير الداخلية الفلسطيني التقيا بوفد أمني مصري برئاسة اللواء رأفـت شح          

 أن اللقاء تناول البحث فـي مختلف القضايا        إلىوأشار التصريح   . عبد الخالق من السفارة المصرية بمدينة غزة      
الهامة التي تتعلق بالوضع الفلسطيني والمستجدات علي الساحة الفلسطينية وبحث قضية معبر رفح والمـشاكل               

 في التحكم بفتح    اإلسرائيلي والخروج من المعبر في ظل استمرار الجانب         التي يواجهها الفلسطينيون في الدخول    
وكشفت بعض المصادر أن اللقـاء      . اإلسرائيلي المعبر وحل مشاكله مع المراقبين األوروبيين والجانب         وإغالق

بلوماسيا  النار حال د   إلطالقتناول أيضا الوضع الداخلي الفلسطيني ومبادرة اسماعيل هنية التي طرح فيها وقفا             
 إطالق ومسألة وقف    اإلسرائيلية في السجون    ى عن األسر  اإلفراج المختطف يضمن    اإلسرائيليلقضية الجندي   

  . النار 
  14/8/2006القدس العربي 

  
   قطرىالزهار يبحث ترتيبات زيارة هنية ال .8

طينية ترتيبـات    السلطة الفلـس   ىمحمود الزهار مع السفير القطري لد      بحث وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني    
. زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية لدولة قطر خالل لقاء جمعهما في مقر الوزارة بمدينـة غـزة                 

وتناول الجانبين خالل اللقاء بحث آخر المستجدات علي الساحتين الفلسطينية واللبنانيـة واسـتعراض الجهـود         
لسطيني واللبناني، وبدوره شكر الزهار أمير وشعب دولـة         المستمرة التي تقوم بها دولة قطر لدعم الموقفين الف        

  . قطر علي مواقفها الداعمة والثابتة لمساعدة الشعب الفلسطيني ودعمه في كافة المحافل الدولية واالقليمية
 النقاب عن أن الحكومة الفلسطينية تعمل علي اعداد مشاريع اتفاقات ثنائية بين البلدين في عدة                 الزهار كاشفو

  . ت سيتم التوقيع عليها خالل الزيارةمجاال
  14/8/2006القدس العربي 

  
   بتهمة التعامل مع إسرائيلفلسطينياًسرايا القدس تعدم في جنين  .9

ة    ضفة الغربي مال ال ين ش يم جن سطيني وسط مخ دام شاب فل ى إع دس صباح امس عل رايا الق ن س دم عناصر م أق
دين من         المحتلة، بعد اعترافه بالتجسس لحساب المخابرات   ال قائ ى اغتي ادت ال دها بمعلومات ق االسرائيلية، وتزوي

دس، احضرت باسم مالح،     » وحدة تقصي الحقائق«وقالت مصادر فلسطينية إن عناصر من  .السرايا في سرايا الق
ين،  26 سجد جن ام م احة أم ي س ه ف ين وألقت ب و معصوب العين ين، وه ضاء جن ة، ق ة فقوع كان قري ن س ًا، م  عام

ل         .  النار في رأسه، األمر الذي أدى الى مقتله      وأطلقوا عليه  ى مالح قوب ار عل ى أن اطالق الن واشارت المصادر ال
سرايا         . بهتافات التأييد من الجمهور الذي حضر في محيط المسجد        ادة ال دة أحد ق دام مالح وال ة إع وحضرت عملي

دمها مالح، ح                ا         الذين تم اغتيالهم من قبل جيش االحتالل بناء على معلومات ق ة برجله ع  . يث قامت برآل الجث ومن
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ان             » السرايا«عناصر   يارة اسعاف للمك م إحضار س ة مالح، حيث ت ل بجث الجمهور الغاضب في المكان من التنكي
 .نقلتها لمستشفى المدينة القريب

  14/8/2006الشرق األوسط 
 

   أغسطس الحالي22 تجتمع بعمان في مرآزية فتح .10
زة  وجزر -غ دالرازق أب صا  : عب ت م ي     قال ًا ف تعقد اجتماع تح س ة ف ة لحرآ ة المرآزي سطينية إن اللجن  22در فل

ة              ) اب(أغسطس   سطينية واللبناني ة في األراضي الفل وأشارت المصادر   . الحالي في عمان لبحث التطورات الراهن
ا                        ود عب سلطة محم يس ال س بالسفارة الفلسطينية في عمان الى انه من المقرر أن يحضر االجتماع المقبل آل من رئ

دومي                   اروق الق سطينية ف ر الفل ة التحري سياسية في منظم ويبحث أعضاء   . ووزير خارجية فلسطين رئيس الدائرة ال
م    تح وه ة ف دوان           16مرآزي ل الع ي ظ ة ف سطينية واللبناني ي الفل ي األراض ورات ف اعهم التط ي اجتم ضوًا ف  ع

ة          اإلسرائيلي المتواصل ومجمل األوضاع الداخلية وبشكل خاص المواضيع الم           سادس للحرآ ؤتمر ال د الم ة بعق تعلق
 .ونشاطاتها في الوطن والشتات، مما يؤآد أهمية النهوض بالحرآة وريادتها للعمل الوطني الفلسطيني

  14/8/2006القبس الكويتية 
 

   العدوان على الفلسطينيين  1701مصطفى البرغوثي ينتقد تجاهل  .11
م      انتقد األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطي      :قنا  1701نية النائب مصطفى البرغوثي تجاهل قرار مجلس األمن رق

ل                  ” اإلسرائيلي“بشأن لبنان العدوان     ذين ال يق سطينيين ال ذلك تجاهل قضية األسرى الفل على الشعب الفلسطيني وآ
ا نالحظ ان  “األمريكي أذاعه أمس   ) سوا(وقال في لقاء مع راديو     .عددهم عن عشرة آالف في سجون االحتالل        إنن

  .القرار تجاهل الوضع الفلسطيني
  14/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
   للتفاوض حول جندييها األسيرينمستعدة إسرائيل: ليفني .12

وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني أن : عبد القادر فارسعن غزة  من  14/8/2006 عكاظ ذكرت
ها اللذين أسرهما حزب اهللا في الثاني عشر من اعلنت ان اسرائيل مستعدة للتفاوض من اجل االفراج عن جنديي

وبالتالي سيعين رئيس الوزراء شخصا . وقالت ان الحكومة االسرائيلية ال تنوي البتة نسيان هذه القضية. يوليو
بالمقابل قالت صحيفة هآرتس ان اسرائيل ستدخل . يكلف بهذا الملف واضافت سندخل في عملية تعنى التفاوض

وأضافت أن حزب اهللا سيطلق سراح الجنديين .  اهللا حول عملية تبادل أسرىفي مفاوضات مع حزب
 مقاتال من حزب اهللا 20المأسورين لديه وفي المقابل ستطلق اسرائيل سراح عدد من االسرى اللبنانيين ونحو 

 ال ونقلت عن مصدر سياسي رفيع قوله ان.اسرتهم القوات االسرائيلية خالل الحرب الدائرة االن في لبنان
واعتبرت هارتس أن  .معلومات لدى اسرائيل حول مصير الجنديين لكن االعتقاد هو أنهما على قيد الحياة

العائق االساسي أمام اتمام صفقة تبادل االسرى هو طلب حزب اهللا اطالق سراح عميد االسرى اللبنانيين سمير 
  .1979القنطار المحتجز في السجون االسرائيلية منذ عام 

 مسؤول اسرائيلي كبير ان القنطار لن يحرر اال في حال توفير هقال الى ما  14/8/2006المستقبل  وأشارت
معلومات عن الطيار االسرائيلي المفقود رون اراد مضيفا انه لم يتم حتى االن البحث في موضوع سمير 

  . القنطار
 

   يدعو لالتفاق مع حماس   سابقوزير إسرائيلي  .13
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ير الخارجية اإلسرائيلي السابق أن إنقاذ رئيس الوزراء إيهود أولمرت من الورطـة             اعتبر شلومو بن عامي وز    
وقال أنه لم يعـد أمـام       · '' حماس''الحالية التي وقع فيها بسبب مجريات الحرب على لبنان ، يقع في يد حركة               

ن مع شريك فلـسطيني،     إال أن يفعل ذلك بالتعاو    ''في الضفة الغربية    '' خطة الفصل ''أولمرت إذا كان يريد إنقاذ      
سيكون أكثر قابلية   '' حماس''وأكد أن االتفاق مع     · ''بزعامة إسماعيل هنية  '' حماس''والخيار الطبيعي هو حكومة     

منظمة منضبطة تتمتع بهرميـة   '' حماس''كون  ''لالستمرار من االتفاقات المبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية         
وشدد على أن مثل هذا االتفاق      ·'' على احترام وقف إطالق النار     -لماضي   كما أثبتت في ا    -في السلطة، وقادرة    

  ·''حماس''سيكون في صالح إسرائيل، إذ ستتمتع بحدود مؤقتة لكنها آمنة ويرضي كذلك حركة 
14/8/2006االتحاد االماراتية   

 
  نا هذا ال يعني وقف عمليات:  رسميا والجيش االسرائيلي يقولحيزه يدخلوقف اطالق النار  .14

قالت صحيفة هآرتس صباح اليوم ، إن الجيش اوصى بان حال تم االلتزام بوقف الطالق النار، فإنه سـيعمل                   
وقالـت مـصادر عـسكرية      . وأن الجيشأوقف تقدمه اليوم الساعة الثامنة صباحا      . على سحب قواته من لبنان    

اتلين من حـزب اهللا ممـن يـشكلون         يسمح للجيش االسرائيلي بأن يطلق النار باتجاه مق       : اسرائيلية لـ هآرتس  
وقالـت  . وتسعى اسرائيل وحسب مصادر ازالة الحصار البحري والجوي من على لبنـان           .خطرا على حياتهم  

وأعربـت مـصادر   . المصادر انه في المرحلة االولى لن يتم ضرب اي شاحنات آتية من سوريا الـى لبنـان              
واعتبر قادة من   .ن أن يزود حزب اهللا بمزيد من األسلحة       إسرائيلية عن قلقها من هذه الخطوة ألن هذا من الممك         

  .الجيش االسرائيلي ان وقف اطالق النار يحمل في طياته الكثير من األلغام
  14/8/2006 48عرب 

  
  حساب عسير بعد الحرب وتمرد محتمل في حزب العمل   .15

لت أصوات داخـل حـزب      ظهرت الصراعات داخل األحزاب االسرائيلية، وتعا      :القدس المحتلة  آمال شحادة    
العمل معارضة لزعيمهم وزير الحرب عمير بيرتس، وحذرت من خطر انـسحاب الحـزب مـن الحكومـة                  

إذا نجح بيرتس في انتخابات قيادة حزبه، فلن يترك بـصماته كـوزير             : وقال مسؤول في الحزب   . االسرائيلية
مال بحدوث تمرد يجر حزب العمل الى       وهناك احت . للدفاع، عارض وقف إطالق النار عندما أيده أغلبية رفاقه        

ويتوقع المطالبون بتشكيل لجنة التحقيق أن يجرى حساب عسير، بعد أن يتوقف إطـالق               .الخروج من الحكومة  
النار، حيث سيتم فتح ملفات خطيرة ضد الحكومة وقادة الجيش، وستُبرز عدداً من مالمح الصراع الذي سيدور                 

  .في إسرائيل
14/8/2006الخليج اإلماراتية   

  
   والمطالبة بفتح تحقيق في اإلخفاقات في اسرائيلاشتعال جبهة الخالفات الداخلية .16

اشتعلت جبهة الخالفات الداخلية في إسرائيل على كل المحاور، السياسية والعسكرية : عباس اسماعيل
ائيلية التي طالت واإلعالمية، حيث تعالت األصوات لالستعداد لتشكيل لجان تحقيق للبحث في اإلخفاقات اإلسر

كل مجاالت الحرب، ولمعرفة سبب فشل الجيش اإلسرائيلي األقوى واألكثر أخالقية في العالم على الصعد كافة 
هذه األجواء  . باستثناء حلبته التي يجيد القتال عليها وهي قتل المدنيين األبرياء، وتدمير البنى التحتية المدنية

ف كتابها بكثير من الصدمة والذهول أمام واقع الحال الذي تمخضت عنه عكستها الصحف اإلسرائيلية التي توق
المواجهات بين الجيش اإلسرائيلي الجرار وبين مقاتلي حرب العصابات من حزب اهللا، حيث خرج الجيش 
 اإلسرائيلي من المعركة يجر أذيال الخيبة والهوان، محاوال في الوقت الضائع الممنوح له التقاط انفاسه وتسجيل

  . بعض النجاحات المفقودة
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  14/8/2006المستقبل 
 

  اولمرت تعرض لضغط من بيرتس من اجل الخروج الى الحملة العسكرية الواسعة  : هآرتس .17
نقلت صحيفة هآرتس ، أن رئيس الوزراء اولمرت ووزير األمن عمير بيرتس قررا يـوم الجمعـة الماضـي                   

زال بيرتس حتى هذه اللحظة مقتنعا بأن التأخير فـي تنفيـذ            الخروج الى الحملة العسكرية البرية الواسعة وال        
إال أن هآرتس نشرت    . الحملة العسكرية جاء من أجل الضغط على مجلس األمن لصياغة قرار لصالح اسرائيل            

وجاء في االفادة األولى ان التأخير في تنفيذ القرار الذي اتخذ يوم االربعـاء علـى يـد                 .افادتان في هذا الشأن   
س الوزاري المصغر، نبع من ان اولمرت قرر يوم الجمعة الخروج الى الحملة وأن التأخير نبـع نتيجـة                   المجل

كان هدف اولمرت هو اظهار انتصار معين مع وصول الجـيش الـى             . خلل تقني لم يمكن الخروج الى الحملة      
  . اهللانهر الليطاني والتمركز عن حد يحاصر جنوب لبنان والعمل بالشكل المطلوب أمام حزب 

اما االفادة الثانية تشير الى ان بيرتس هو من بادر الى انطالق الحملة العسكرية، بعدما ضغط على أولمـرت                    
وحسب هآرتس، فإن بيرتس حاول الضغط على اولمرت اكثر من مرة اال ان اولمرت لم يقبل الخروج                 . وأقنعه

  . الى العملية
  13/8/2006 48عرب 

 
   مليار شيكل لصالح األمن 1.8ص وزارة المالية تسعى لتقلي .18

 1.8قالت االذاعة االسرائيلية الثانية أن الحكومة ستصادق اليوم في جلستها االسبوعية على تقليص ما يقارب 
 2.2وقالت مصادر من وزارة المالية انها ستحول . مليار شيكل من الوزارات االسرائيلية لصالح وزارة األمن

ويذكر ان وزارة المالية ستقلص . اعما انه سيقلصهم من ميزانيات غير مستغلةمليار شيكل الى وزارة األمن ز
    . في المئة من ميزانيات المكاتب الحكومية9

  13/8/2006 48عرب 
  

   مليار دوالر  5،1حرب إسرائيل في لبنان تكلفها  .19
اإلسرائيلية في لبنـان    أفاد تقرير نشرته أمس أبرز صحيفة إسرائيلية تعنى بشؤون االقتصاد والمال أن الحرب              

وقالت صحيفة ذا ماركر إن هذه الكلفة هي مجموع النفقات التي خصصت             . مليار دوالر  5،1ستكلف أكثر من    
وقـدر   .لتمويل العمليات الحربية، والمخصصات إلعادة البناء، إضافة إلى الخسائر في الناتج المحلـي الخـام              

 مليار دوالر كلفة اإلنفاق العسكري      1،6 مليار دوالر، منها     2،7تقرير الصحيفة الكلفة المباشرة للحرب بحدود       
كما توقـع تقريـر      . مليار دوالر قيمة التعويضات لألفراد والشركات عن األضرار الناجمة عن الحرب           1،1و

الصحيفة أن تخصص الحكومة اإلسرائيلية نحو نصف مليار دوالر لتمويل خدمات الطوارئ، بما فيها دوائـر                
 التقرير أن االقتصاد اإلسرائيلي سيعاني أيضاً من انخفاض متوقع في الناتج القومي الخام بنسبة               وأفاد .االطفاء
 2006الذي كـان متوقعـاً فـي العـام          % 5،5 إلى   5،2، ما يعني أن النمو االقتصادي بنسبة        %1،5حوالي  

  %.4سينخفض اآلن إلى أقل من 
14/8/2006الخليج اإلماراتية   

 
  ية لمنع حزب اهللا من التسلح  إسرائيل تطلق حملة دول .20

أعلن المراسل السياسي للقناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، أمس، أن الحكومة اإلسرائيلية ستبدأ اليوم حملة               
 .  على وصول األسلحة إلـى حـزب اهللا        1701دولية لتنفيذ الحظر الوارد في قرار مجلس األمن الدولي الرقم           



 

 13

ة األولى للحكومة اإلسرائيلية تتمثل في إرسال مبعوثين رسميين، بينهم ضباط في            وأشار المراسل إلى أن الخطو    
وأوضح المراسل أن إسرائيل جمعت في       . الجيش اإلسرائيلي، إلى روسيا لعرض ملف كامل أعد لهذا الغرض         

ناك هذا الملف معلومات موثقة عن الصواريخ الروسية الصنع التي استخدمت في الحرب مع حزب اهللا، وأن ه                
وتتهم  .  المطورة 29تركيزاً واضحاً على الصواريخ المضادة للدروع من طراز كورنيت وساغر وآر بي جي              

وتطالـب  . تل أبيب موسكو بتزويد هذه األنواع من الصواريخ إلى سوريا التي لم تتحفظ في تسليمها لحزب اهللا                
ا ممكناً فعلى األقل ضمان عدم وصول       إسرائيل روسيا بحظر تصدير هذه األسلحة إلى سوريا، وإن لم يكن هذ           

 القاضي بحظر توريـد     1701,هذه األسلحة لحزب اهللا، وإال فإنها ستالحق موسكو سياسياً بتهمة انتهاك القرار             
  .أسلحة إلى حزب اهللا

14/8/2006السفير   
 

  حققنا نوعاً من االنتصار وحزب اهللا خرج خائباً : بيريز .21
لية شمعون بيريز أمس أن تل أبيب حققت نوعاً من االنتصار وأن حـزب              اعتبر نائب رئيس الحكومة اإلسرائي    

 وقال بيريز لقد استمعت بانتباه كبير إلى كلمة األمين العام لحزب اهللا حـسن نـصر اهللا                . اهللا خرج خائباً منها   
ي وأدت  ستوجه إليه أيضاً أسئلة حول األسباب التي دفعته إلى شن الحرب التي أوقعت أكثر من ألف قتيل لبنان                 

وتابع لقد شهدنا تجربة غير مسبوقة في مواجهة منظمة إرهابية تمتلـك هـذا              . إلى نزوح نصف مليون شخص    
  الكم من الصواريخ والقذائف

  14/8/2006البيان 
  

  اتفاق لعدم االنسحاب من شبعا؟ .22
البحث في  تحدثت امس صحيفة هآرتس عن اتفاق جانبي بين الواليات المتحدة واسرائيل يضمن السرائيل عدم               

وقالت ان االتفاق ساعد على التوصل الـى قـرار          . قضية مزارع شبعا او االنسحاب منها في الوقت الحاضر        
، اذ أكدت الواليات المتحدة السرائيل بواسطة رسـائل بـين االدارة االميركيـة واالدارة               1701مجلس االمن   

لبنان او  (حديد االصحاب الحقيقيين لمزارع شبعا      االسرائيلية، ان االمين العام لألمم المتحدة كوفي أنان سيكلف ت         
وقـال مـصدر    . وان مستقبل المزارع يحدد بناء على مفاوضات بين اسرائيل وأصـحاب المـزارع            ). سوريا

اسرائيلي انه بهذا االتفاق لن تكون اسرائيل مجبرة اوتوماتيكيا على اخالء المزارع حتى لو قال االمين العام ان                  
  .نالمزارع تابعة للبنا

  14/8/2006النهار 
 

    او االقتراض من المواطنين لتمويل الهجوم علي لبنانالضرائب يقترح رفع بيرتس .23
اقترح عمير بيرتس، وزير الدفاع اإلسرائيلي، رفع الضرائب المفروضة علـي  : القدس المحتلة ـ قدس برس  

لتغطية تكاليف الحرب التـي كبـدت       اإلسرائيليين من سكان المناطق الوسطي والجنوبية بنسبة اثنين في المئة،           
كمـا اقتـرح   . الجيش اإلسرائيلي حتي اآلن أكثر من مليار دوالر، هي كلفة تشغيل للجيش فقط خـالل شـهر         

ورد علي هذا االقتراح شالوم سمحون،       .استالف قرض أمني من المواطنين اإلسرائيليين لتغطية هذه التكاليف          
زنا النصر الستجاب المواطنون لهذا المطلب، ولكن حاليا ال أعتقد أن           وزير الزراعة اإلسرائيلي، بقوله لو أحر     
  .المواطنين سيتجاوبون مع هذا االقتراح 

  14/8/2006القدس العربي 
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   في سجون االحتالل مرضى  الفلسطينيينمن األسرى % 10 .24
ام   اعتقلت م ” إسرائيل “آشف وزير األسرى الفلسطيني وصفي قبها أن       :نابلس  أمين أبو وردة     ذ الع ر  1967ن  اآث

ر من           700من   نهم أآث ر من عشرة آالف بي نهم أآث  360 أسيرة و 140من المرضى و  % 10 ألف فلسطيني بقي م
ى اآلن    13 أسيرًا معتقلون قبل توقيع اتفاق اوسلو قضوا أآثر من    370دون سن الثامنة عشرة و     وق حت ا ف ا فم  . عام

ر من               وأضاف  ان الوزراء والنواب المعتقلين تم تقييد أ         ى األرض ألآث ائهم عل نهم وإلق يديهم وأرجلهم وعصب أعي
سم                                10 اح ق م افتت ة حيث ت الون الرمل سجن عزل اي وا ل م نقل امين قرب عوفر ومن ث د   13 ساعات بسجن بني  الجدي

  .العتقالهم بظروف أآثر مأساوية من بقية السجون ومراآز االعتقال وعزلوا عن العالم الخارجي
  14/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
   تحذر من آارثة في رفحالفلسطينيةسلطة المياه  .25

شوآة، في                   :  صالح حزين  -عمان  , رام اهللا    ة ال ة في منطق سانية محتمل ة إن حذرت سلطة المياه الفلسطينية من آارث
سكرية           ال الع ن األعم اجم ع شرب، الن اه ال ة مي ي آمي اد ف نقص الح سبب ال زة، ب اع غ وبي قط ح جن ة رف محافظ

سطينية، ان حوالى         .المستمرة منذ حوالى شهرين على قطاع غزة      اإلسرائيلية   وأفاد بيان صادر عن سلطة المياه الفل
ة دمرت،           1500 اه                متر من أنابيب توزيع المياه الرئيسة في المنطق ى المي شوآة، في حصولها عل ة ال د منطق وتعتم

مياه ذات نوعية رديئة، مثل بقية المياه     شرآة مكاروت الرئيسة، وبئر تابعة لبلدية الشوآة، وهي         : من مصدرين هما  
  .المتوافرة في منطقة رفح

  14/8/2006الحياة 
  

   سيناريوات الشرق األوسط الجديد- اقتصاديةوجهة نظر  .26
تستند سياسة الغرب في الشرق األوسط على أمور ثالثة تتفاوت في أهميتها، وتأثيرها بحسب الزمان : جواد عناني

. بين الواليات المتحدة وأوروبا من ناحية، والعرب والدول الغربية من ناحية أخرىوالمكان، وطبيعة العالقات 
وبهذا التقسيم، فإن الوطن العربي ينقسم الى . وهذه األمور أو الرآائز الثالثة هي إسرائيل، والنفط، والديموغرافيا

البعد (، وشمال أفريقيا )النفط(، ودول الخليج وليبيا )إسرائيل(ثالث مناطق هي منطقة بالد الشام ومصر 
وبسبب بروز إيران على الساحة، فقد امتد مفهوم الشرق األوسط ليشمل مع إسرائيل دوًال مثل ). الديموغرافي

  .إيران، وترآيا وباآستان
ومنذ أن تسلم الرئيس األميرآي جورج بوش االبن مقاليد الحكم في الواليات المتحدة، خرج علينا حتى اآلن بثالث 

معتمدًا على تقارير ) سبتمبر(األولى أوردها بعد أحداث الحادي عشر من أيلول . عن الشرق األوسطنظريات 
الموظفين في وزارة الدفاع األميرآية مثل بيرل وولفوفيتز، والتي تنادي بضرورة نشر الديموقراطية واالنفتاح في 

ب الواليات المتحدة على تحالفها مع هذه الدول ألن اإلرهاب جاء من رحم األنظمة غير الديموقراطية ليعاق
وسائل الدعاية لهذه الدعوة، وأنشأت وسائل إعالم لها، وخصصت » طنطنت«وقد . األنظمة العربية التقليدية

  .موازنات لذلك
 لكن اإلدارة األميرآية لم يرق لها األمر، بعدما رأت أن نتائج الديموقراطية التي تدعو لها لم تعد عليها بالنتائج التي

في االنتخابات الفلسطينية، ونجاح حرآة » حماس«الى الحكومة اللبنانية، وفوز » حزب اهللا«فدخول . آانت تريدها
األول ان تتعامل : االخوان المسلمين في مصر في تحقيق نتائج واضحة، وضع االستراتيجية الغربية أمام احتمالين

واالحتمال الثاني العودة الى .  داخل الواليات المتحدةمع الحرآات اإلسالمية وتخاطبها، ولهذه الدعوة مؤيدوها
المصالحة مع األنظمة العربية المعتدلة والتي حملت عليها واشنطن ولندن بشدة مثل المملكة العربية السعودية، 

  .وال تزال المدرستان تتنازعان داخل الواليات المتحدة. ومصر، واألردن
ان يتحدث عن مفهوم اقتصادي يربط المنطقة العربية بالواليات المتحدة، وأما الطرح الثاني للشرق األوسط فقد آ

وهو ما سمي بمقترح غافتا، أو منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ردًا على مقترحات الجامعة العربية بإنشاء 
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ألردن ومصر والمغرب ووقعت الواليات المتحدة بهذا االتجاه عددًا من االتفاقات مع دول عربية مثل ا. »نافتا«الـ 
ولكن يبدو أن هذا المقترح فقد . والبحرين، وقاربت على التوقيع مع دول أخرى مثل اإلمارات العربية المتحدة

بريقه ولم يكّون الكتلة الحرجة المطلوبة لضمان مصالح الواليات المتحدة في المنطقة وإدخال إسرائيل من الباب 
  . مع الوطن العربيالخلفي للمتاجرة والتعامل االقتصادي

وفي ظل الفشل الواضح للسياسة األميرآية في احتواء المنطقة، خصوصًا في ضوء التجربة العراقية وزيادة 
احتماالت وقوع الحرب األهلية فيها، وفي ضوء الرسالة المتناقضة لما يجري في العراق واآلتية من معرآة 

لشيعة على عكس ما يجري في العراق، وفي ظل األحداث ضد إسرائيل، وتوحيدها مشاعر السّنة وا» حزب اهللا«
الدامية في فلسطين، فإن النجاح المحدود في السودان والفشل الواضح في الصومال، أرهقا السياسة األميرآية 

  .والبريطانية، ودعيا الى خلق شرق أوسط جديد
فارغ ال مضمون له على عكس المقترحين وهو اقتراح . من هنا جاء هذا االقتراح الثالث، أو الشرق األوسط الجديد

وقد يكون قائمًا على فكرة . وبسبب غياب المضمون، فإن هذا المقترح خطير وجدير بالتفكير والتروي. السابقين
القبول بالوضع الراهن، أو ابقاء الوضع آما هو، وفتح باب التنافس الدولي داخل األقطار العربية حتى يجري 

، آما ورد في »الميليبوت« الفئات والطوائف المتناحرة، وتحويل هذه الكيانات الى تقسيمها الى فسيفساء من
ولكن هذا السيناريو ال يمكن . بحسب رأي الكاتب البريطاني جوناثان سويفت» جليفر في بالد األقزام«مغامرات 

  .العالمله أن يضمن للواليات المتحدة وحلفائها في الغرب مصالحهم في هذه المنطقة الحيوية من 
، أو ما يسمى بلغة الحاسوب، أو إعادة خلق آيانات »القطع واللصق« الى سياسة – ربما –لذلك، فإنهم سيسعون 

  .جديدة في المنطقة تكون أقرب في توجهها ومصالحها وترآيبتها للتعامل مع الواليات المتحدة
وإن لم يكن . ل تتفق عليها األطرافالمطلوب في الوقت الحاضر وضع استراتيجية عربية متجانسة، ومنهجية عم

وال يعقل أن تعجز الدول . الجميع قابلين بهذا، فإن قلة ذات وزن من الدول العربية قد تجد الوسيلة نحو ذلك
العربية، أو مجموعة من أصحاب الفكر المتجانس منها، في اجتراح حل يتجاوز معضالت الماضي وعقده في 

  .شكالت تتحدى وجود هذه الدول من أساسهحين أن غياب مثل هذا الحل يخلق م
 في مؤتمر قمة عمان، وخطة لخلق منطقة تجارة حرة عام 1980وضع العرب استراتيجية تنمية مشترآة عام 

أفال يستطيعون بعد آل هذا الذي يجري أن يثبتوا خطة، وقد توافرت لهم الموارد والفرصة التاريخية . 2002
لة الشرق األوسط من جذورها الحقيقية، ال من جذورها التي يتحدث عنها ليكون لهم وزن يساعد على حل مشك

  .ان فلسطين هي لب المشكلة، ومن دون حل عادل سنبقى ندور في حلقة مفرغة. الرئيس بوش
  14/8/2006الحياة 

  
    سرائيلييقررون االعتصام حتى طرد السفير اال مصريونبرلمانيون  .27

 على إقامة خيمة أمـام      ، أمس ،والمستقلين والمعارضة بالبرلمان المصري   اتفق نواب جماعة اإلخوان     : القاهرة
مجمع التحرير وسط القاهرة األسبوع المقبل يعتصم فيها النواب وممثلو التيارات السياسية فـي مـصر حتـى                  

وان وشهد االجتماع الثاني للنواب منذ بداية العد       .تستجيب الحكومة لمطلبهم بطرد السفير الصهيوني من القاهرة       
على لبنان انتقادات حادة للحكومات العربية، وقرروا إلغاء االعتصام أمام سفارة الكيان الصهيوني في القـاهرة                

 بيانـا   واومن ناحية أخرى أصـدر     . ومسانديه ارة األمريكية للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي    والقيام بمسيرة إلى السف   
وأعلن النواب رفـضهم لهـذه االتهامـات        . مين بالفاشية دانوا فيه تصريحات الرئيس األمريكي واتهامه للمسل      

الجديدة التي وصفوها بأنها تعكس حقدا دفينا في مواجهة المسلمين بشكل يدعو إلى التحريض في مـواجهتهم،                 
التسامح والسالم واحتـرام    وقالوا إن ما ردده بوش أمر خطير ويهدف إلى اإلساءة لقيم اإلسالم الذي يدعو إلى                

  .األديان
  14/8/2006ليج اإلماراتية الخ
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   وحد العرب والمسلمين  صمود حزب اهللا: المصريةلجماعة اإلسالمية ا .28
أكدت الجماعة اإلسالمية في مصر أن صمود المقاومة اللبنانية سيؤدى إلى تغيير مفاهيم كثيـرة فـي                 : القاهرة

 .أمام حركات المقاومة المماثلة    وفتح طاقات النور      غرور وصلف الجيش اإلسرائيلي الذي ال يقهر       مقدمتها كسر 
وانتقدت الجماعة محاوالت بث الفرقة بين المسلمين، وقالت إن صمود حزب اهللا ال يعنى انكساراً ألهل السنة،                 

من الخلط الشديد لألوراق والمفاهيم، مؤكدة أن       الجماعة  حذرت   كما   .األمريكي اراً للمشروع الصهيوني  بل انكس 
ة، وحساسة إلى حد كبير نظراً للتنوع الطائفي والمذهبي الكبير الذي يترتـب عليـه               الساحة اللبنانية ساحة معقد   

  .ا على خطوط المواجهة الدائمة مع إسرائيل فضال عن وجوده،اختالف كبير في وجهات النظر
  14/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
   للشعب اللبناني إماراتيةوسعودية مساعدات  .29

 إغاثـة قوافـل   انطـالق   :  تركي الصهيل  الرياضال عن مراسلها في     نق 14/8/2006الشرق األوسط    نشرت
ـ     و  شاحنة 34 تحتوي على    ، أمس،  بيروت إلىسعودية برية     طن من المواد اإلغاثية،     500تحمل ما يربو عن ال

ـ     مـن  . طنا من األدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المستشفى السعودي الميـداني 28 في حين حِملت ب
وفي ظل النقص الحاد الذي تعانيه المستشفيات اللبنانية، فقد اعتمدت الحملة الشعبية السعودية مبلغ               جهة أخرى، 

 مليون ريال، لتأمين األدوية، والمستلزمات الطبية، واحتياجات الدفاع المدني، والمولدات الكهربائيـة،             3.750
الـسعودية والمواطنـون فـي الحملـة        إضافة إلى تسيير جسر بري للتبرعات العينية التي قدمتها الـشركات            

  .التلفزيونية
 تحمـل علـى     ، أمس ت مطار بيرو  إلى ، طائرة عسكرية إماراتية   ولوص خبر   14/8/2006السفير  وأضافت  

 االجتماعية   جمعية العزم والسعادة   إلى اإلماراتي األحمرالهالل  جمعية   طنا من المساعدات مقدمة من       15متنها  
  .  ومستلزمات منزليةلألطفال، وتتضمن المساعدات أدوية ومواد غذائية وحليبا من أجل توزيعها على النازحين

  
   المغربي مع لبنان التضامناستمرار مظاهر  .30

 إلـى  جانب لبنـان داعيـا       إلى  المغرب  وقوف  األمم المتحدة بجنيف   ىالمندوب الدائم للمغرب لد    أعلن :الرباط
 لتقصي الحقائق بشأن هذه االعتداءات التي تعتبر انتهاكات          لجنة وإرسالالوقف الفوري لالعتداءات االسرائيلية     

 الدولية لتقديم المزيد من المـساعدات مـن         اإلغاثة المجتمع الدولي ومنظمات      كما ناشد  .اإلنسانسافرة لحقوق   
ـ    . بناء ما هدمه العـدوان     إعادةأجل التخفيف من معاناة ضحايا هذه االعتداءات وتمكين لبنان من             ىوأكـد عل

مـن جهـة    . جل وضع حد فوري لهذه االنتهاكات      مسؤولياته كاملة من أ    اإلنسانتحمل مجلس حقوق    ضرورة  
 الـرأي العـام الـوطني       إلـى  بيانا    بالمغرب ة والنقابية والحقوقية والجمعوية   صدرت الهيئات السياسي  أخرى أ 

وع الشرق األوسط   ررفضها القاطع لمش  وأعلنت  ،  والدولي، نددت فيه بمجزرة قانا وبمنطقة البقاع وقطاع غزة        
دانت األنظمة العربية التخاذها موقف المتفرج المـستكين،        كما أ  ، مسجلة استنكارها للموقف األوروبي    ،الجديد

  . مشيدة بالمواقف البطولية لصمود الشعبين الفلسطيني واللبناني، قمع ومحاصرة شعوبهاإلىوسارعت 
  14/8/2006القدس العربي 

  
  دية احتجاجا على الهجمات االسرائيليةحملة مقاطعة اقتصا: ماليزيا .31

 ماليزيا وجمعية المستهلكين المـسلمين حملـة لمقاطعـة          أمان كل من رابطة     أطلقت : يو بي آي   -كوااللمبور
 أنباءوكالة  وذكرت  .  الهجمات االسرائيلية ضد لبنان وفلسطين     ىاكوال وقهوة ستارباك احتجاجاً عل    منتجات كوك 

رابطة المطاعم المسلمة والمنظمات غير الحكوميـة التعـاون فـي مقاطعـة              الرابطة طلب من      منسق أن برنا
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ائيل  اسر ىحدث المزيد من الضغوط الدولية عل      هذه المقاطعة ست   أننه متيقن من    أ وأضاف. األمريكيةالمنتجات  
 موقـف ماليزيـا     إظهـار ن الغرض من هذه المقاطعة       كما وأ  . لبنان وفلسطين    ىلوقف اعتداءاتها الغاشمة عل   

  .الرافض للعدوان االسرائيلي في غرب آسيا
  14/8/2006القدس العربي 

 
  فضائية لدعم إعادة اعمار لبنان تطلق قناة اإلعالميةالعقارية : دبي .32

 دعـم   إلـى  اإلعالمية في دبي قناة معك يا لبنان الفضائية، تجسيدا لخططها الراميـة              أطلقت مجموعة العقارية  
رئـيس مجلـس إدارة المجموعـة        وأشار.  شعبه المنكوب  وإغاثة اعمار لبنان    إلعادةدولية  الجهود العربية وال  

 سيكون متواجدا في المواقع والبلدات اللبنانية جميعا ليواكب مراحـل عـودة             لعقارية تلفزيون ا  أن إلىالعقارية  
 .  البناءةإعاد بيوتهم وتحفيز االستثمارات العربية والعالمية للمساهمة في جهود إلىالنازحين 

  14/8/2006السفير 
  

   جنوب لبنان إلى تتجه إغاثةقوافل  .33
 مدينـة   إلـى   من المساعدات   قافلتين أرسلنه  أ العالمي   األغذيةقال برنامج   : رويترز،   مايكل وينفري  -بيروت

 متوقفـة عنـد     ىخرأن قافلة   إقال   كما   . صور جنوبي الليطاني   ىلإن قافلة ستتجه اليوم     أصيدا بجنوب لبنان و   
نه حصل علي تصريح بأن ترسو سفينتان فـي         أ أضافحدود السورية بسبب الغارات الجوية االسرائيلية لكنه        ال

وقالـت  .  ألف شخص نزحـوا بـسبب الحـرب        900خري لنحو   أ وإمداداتبيروت محملتين بالوقود والطعام     
 ديـارهم   إلـى  يعودوا   أن  نحو ثلث النازحين يمكن    إن المتحدة   لألممالمفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة      

وقال بيان لبرنامج   .  النازحين مازالو يتوخون الحذر    إن تقول   اإلغاثة جماعات   أن من بدء الهدنة رغم      أيامخالل  
، صـندوق األمـم     ) مليون دوالر أمريكـي    3(  البرنامج تلقي هبات من الواليات المتحدة        أناألغذية العالمي   

، فرنـسا   ) مليون دوالر أمريكي   8.1( ، هولندا   )يين دوالر أمريكي   مال 3(المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ     
، ) مليـون دوالر أمريكـي     1.1(، كنـدا    ) مليون دوالر أمريكي   1.1(، النرويج   ) مليون دوالر أمريكي   28.1(

 ألـف دوالر    628(، إسبانيا   ) ألف دوالر أمريكي   673(، الدنمارك   ) ألف دوالر أمريكي   933(المملكة المتحدة   
 9.8وفـي مقابـل مبلـغ        ). ألف دوالر أمريكي   480(، واستراليا   ) ألف دوالر أمريكي   500( ألمانيا   ،)أمريكي
 ألف من النازحين في لبنـان       200أمريكي المطلوبة لعمليات اإلغاثة لتوفير المعونة الغذائية لعدد         دوالر  مليون  

مات مـن المملكـة العربيـة       وتشمل إسها  . مليون دوالر أمريكي في صورة منح      2.7وسورية، تلقي البرنامج    
 مليون  28.1(، المفوضية األوروبية    ) مليون دوالر أمريكي   28.1(، فرنسا   ) مليون دوالر أمريكي   2(السعودية  

 314.000(، لكـسمبورغ    ) دوالر أمريكي  885.000(، كندا   )مليون دوالر أمريكي  (، استراليا   )دوالر أمريكي 
، وسـنغافورة  )دوالر أمريكـي 178.500(، اليونـان   )كـي  دوالر أمري  168.000(، الدنمارك   )دوالر أمريكي 

  ). دوالر أمريكي25.00(
  14/8/2006القدس العربي 

  
    أسطورة الجيش الذي ال يقهرفقدتإسرائيل : جنرال ألماني .34

 أكد الجنرال السابق بالجيش األلماني أن إسرائيل يستحيل أن تحقق انتصاراً عسكرياً في لبنان بـسبب                 :أ.ب.د
ة أخطاء عسكرية جسيمة لخصها في خطأ تقديرات القيادة العسكرية للقدرات العسكرية لحـزب اهللا               ارتكابها عد 

 20وفشل قوات االستطالع في التعرف على أماكن تمركز مقاتلي الحزب في منطقـة ال تتجـاوز مـساحتها                   
بالقـدرة علـى الحـسم      وأضاف الجنرال أن أكبر أخطاء القيادة العسكرية تتمثل في اعتقادها           . كيلومتراً مربعاً 
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 إسـرائيل فقـدت     أنوأضـاف   . باستخدام السالح الجوي فقط وهو أمر أثبتت جميع الحروب فشله حتى اآلن           
واستبعد أن تحقق إسرائيل انتصارا تقليديا ضد حزب اهللا حتى وإن اسـتطاعت             . أسطورة الجيش الذي ال يقهر    

  . أيضاً المدن اإلسرائيليةدفع مقاومة حزب اهللا إلى الشمال ألن مدى الصواريخ سيطال 
  14/8/2006البيان 

   
  

  الكونغرس يعارض شحن قنابل عنقودية إلى إسرائيل  .35
 أن الكونغرس األميركي يعارض إرسـال قنابـل         ، أمس ،ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية    : أييو بي   

 إسرائيل ناشدت اإلدارة    وأضافت الصحيفة أن  . عنقودية إلسرائيل كانت قد اشترتها قبل بدء الحرب على لبنان         
. األميركية اإلسراع في شحن القنابل العنقودية التي قالت إنها ستساعد الجيش في قتاله ضد مقاتلي حـزب اهللا                 

ويعيد الكونغرس حاليا تقييم قراره إزاء شحن هذه القنابل إلى إسرائيل، وفي حالة تمت الموافقة علـى الـشحن      
  . سرائيل اعتماد أقصى درجات الحذر لدى استخدامها في لبنانفانه سيتم مع توجيه تحذير يطلب من إ

  14/8/2006البيان 
  

   تتجه إلى المشاركة في القوة الدولية واستراليا ترفضايطاليا .36
ن يـدعم   أ مـن المؤكـد      هنإماسيمو داليما   االيطالي  قال وزير الخارجية    : يو بي أي  ،   رويترز -، سيدني روما

 األمـن ن القوة التي وافـق مجلـس         وأضاف أ  . المتحدة بلبنان  لألمميا في قوة    البرلمان االيطالي مشاركة ايطال   
وستضم جنودا  .  تشكيلها ستكون مزودة بأسلحة ثقيلة ومركبات مسلحة ودبابات وطائرات هليكوبتر          ىالدولي عل 

اية للنهج   تمثل نه  ألنهان المهمة نقطة تحول في العالقات الدولية        إوقال داليما    . هجوم أي ىيستطيعون الرد عل  
رجح وزير الخارجية األسترالي ألكـسندر       من جهة أخرى،     .األمريكي الجانب الفاشل لحكومة الرئيس      األحادي
وقـال   .عدم مشاركة أستراليا بقوة حفظ السالم الدولية المزمع إنشاؤها لالنتشار في جنوب لبنان            ،  مسأ ،داونر

 .السالم في لبنان، في ما لو أقرت، ستكون صغيرة جداً         داونر إن أي مشاركة أسترالية في القوات الدولية لحفظ          
  . أن أستراليا كانت تقوم باتصاالت مع مقر األمم المتحدة في نيويورك حول اتفاقية وقف إطالق النارأضافو

  14/8/2006القدس العربي 
 

  يتهم حزب اهللا ونائب مساعد رايس يؤكد تطبيق القراربوش  .37
 التـي زادت مـساعداتها الماليـة        ،ن واشنطن إأميركية ولبنانية مسؤولة    قالت مصادر    :هشام ملحم   –واشنطن
 مليون دوالر، ستسعى بسرعة فور االنتهاء من مشروع قرار وقف النار ونشر القوات اللبنانيـة                50 إلىللبنان  

  على التعجيل في عمليةCore Group العمل مع فريق العمل الدولي من اجل لبنان إلىوالدولية في الجنوب، 
، خالل  وكرر بوش .  اعمار لبنان، من خالل تنظيم مؤتمر دولي للدول المانحة في أيلول ربما في بيروت              إعادة

 من دون استفزاز مسبق ضد      إرهابيااتهام حزب اهللا باشعال القتال بعدما شن هجوما         كلمته األسبوعية اإلذاعية،    
ظروف لوقف نـار دائـم ولمنـع الميليـشيات           حكومته نشطت منذ بداية القتال لخلق ال       أن إلى وأشاراسرائيل  

 األميركيةنائب مساعد وزيرة الخارجية      في المقابل أكد     . من اشعال أزمة اخرى    اإلرهابيةالمسلحة والتنظيمات   
ن القوات االسرائيلية ستنسحب من لبنان بطريقة متوازية مـع          أ السفير جيمس جيفريز     األوسطلشؤون الشرق   

 مسألة نزع سالح حزب اهللا هي من مسؤولية الحكومة اللبنانية،           إنوقال  . اه الجنوب تحرك القوات اللبنانية باتج   
 بـشكل   األسلحة اليونيفيل ستساعد الدولة اللبنانية في السيطرة على حدودها الدولية ومنع وصول             أن إلى وأشار

 استطيع تحديـد    ال: ، قال األمنوحول مضمون وتوقيت اعتماد القرار الثاني في مجلس          . لبنان إلىغير شرعي   
 . نه سيتخذ بعد انتهاء انسحاب جميع القوات االسرائيلية من لبنانأموعده، لكنني افترض 
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  14/8/2006النهار 
  

   ضد حزب اهللا اإلسرائيليةواشنطن متورطة في الخطة  .38
 يليةاإلسرائ كانت متورطة في الخطة      األميركية الحكومة   أن مجلة ذي نيويوركر     أفادت: محمد المداح  -واشنطن

بوش ونائبه ديك تشيني كانا     أن  وكتب الصحافي سايمور هرش      .ضد حزب اهللا حتى قبل الثاني عشر من يوليو        
 .أمنهـا  بشأن   إسرائيل ناجحة على مواقع حزب اهللا قد تهدئ من مخاوف           إسرائيلية حملة قصف    أنواثقين من   

 محتمـل لتـدمير     أميركـي وم وقائي    في هذه الحملة مقدمة لهج     أيضا بوش كانت ترى     إدارة إنوقالت المجلة   
 معلومات نقلها له خبير فـي شـؤون الـشرق           إلىوكتب الصحافي هرش، مستندا      .اإليرانيةالمنشآت النووية   

 إسـرائيل  أن،  واإلسـرائيلية  األميركية طلب عدم ذكر اسمه ومطلع على المشاريع الحالية للحكومتين           األوسط
 إلـى واستنادا  . اإلسرائيليين بوش قبل اسر الجنديين      إدارةولي   مسؤ وأبلغت خطة للهجوم على حزب اهللا       أعدت

سر الجنـديين   أنه في بداية الصيف وقبل      أ أيضا الصحافي   أفاد إسرائيل مقرب من    األميركيةمستشار للحكومة   
 لعملية قصف  األخضر واشنطن للحصول على الضوء      إلى اإلسرائيليين توجه العديد من المسؤولين      اإلسرائيليين

 .ستفزازا من حزب اهللا ومعرفة مستوى دعم الواليات المتحدةتلي ا
  14/8/2006عكاظ 

  
  لالعتداءات االسرائيلية وأستراليا وألمانيااحتجاجات شعبية في أميركا  .39

 أمـام   األميركية، واإلسالميةداء المنظمات العربية    اآلالف السبت، تلبية لن    تظاهر: و ص ف، رويترز، ي ب أ      
نظمت تظاهرات في    كما   . مع لبنان وتعبيراً عن المعارضة للعمليات التي تشنها اسرائيل          تضامناً األبيضالبيت  

 في قلب سان فرنسيسكو باسرائيل، في مواجهـة مجموعـة مماثلـة             األشخاصكاليفورنيا حيث ندد مئات من      
ع رفـضاً   متظاهر جابوا الشوار200 نحو أن، أفادت الشرطة أنجلسوفي لوس    .تظاهرت دعماً للدولة العبرية   

 شخص في تظاهرة للمطالبـة      ألف 15وفي برلين، خرج نحو      . السرائيل في حربها على لبنان     األميركيللدعم  
 شخص تحت المطر في تظاهرة من مبنـى         200وفي فيينا، سار نحو     . بوقف الحرب على لبنان والفلسطينيين    

 ألف 20وفي سيدني، تظاهر أكثر من       .ان، احتجاجا على الحرب في لبن     األميركية السفارة   إلىالسفارة اللبنانية   
   .شخص، بينهم القائم باألعمال الفنزويلي تأكيداً لدعم الشعب الفنزويلي للبنان وتضامنه معه

  14/8/2006النهار 
  

    بوش وقحةتصريحات: إسالميو األردن .40
فشل مخطط  عقب    هجوما على الرئيس األميركي جراء تصريحاته      ،مسأ ،شن إسالميو األردن   : القبس -عمان

 لمشاعر المسلمين وجميع األحـرار، وعبـرت عـن          وأساءتلتفجير طائرات في الجو التي وصفوها بالوقحة        
هـذا التـصريح     أنواعتبر حزب جبهة العمل اإلسالمي األردنـي         .مفهوم عنصري شوفيني، حسب تعبيرهم    

 .الحضارات بين الـشعوب    تشيع ثقافة الكراهية وصدام      أنيكشف عن حقد وعداوة ضد المسلمين، ومن شأنها         
ودعا الحزب الحكومات العربية واإلسالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بتبنـي مواقـف               
وسياسات واضحة ومنحازة لقضايا األمة اإلسالمية، ودعم خيار المقاومة إلفشال مشاريع الـسيطرة والهيمنـة               

  .األميركية على المنطقة العربية
  14/8/2006ية القبس الكويت

  
   حماسحكومةفساد  .41
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ابراهيم حمامي. د  
كـانون الثـاني     /لم تمر سوى أشهر معدودات على فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية األخيرة في يناير             

الماضي حتى بدأت تخرج للعلن ملفات فساد الحكومة الجديدة، وعلى النقيض من شعارات التغيير واالصـالح                
 هي حركة حماس تمارس الفساد المالي واالداري وسياسة االقصاء واالحالل، ضـاربة             التي رفعتها حماس، ها   

بعرض الحائط كل الوعود واآلمال التي قدمتها للناخب الفلسطيني، ولنكتشف جميعاً الخطأ الكبير بل الجريمـة                
   .....التي ارتكبها الشعب الفلسطيني بانتخابه حركة حماس 

 كل الوزارات الجديدة من صحة وأوقـاف وزراعـة ومواصـالت واقتـصاد              ملفات الفساد تلك طالت تقريباً    
وغيرها، وتراوحت من صفقات مشبوهة، وتعيينات بغير وجه حق، واقصاء لكفاءات مشهود لها، وأمور أخرى               

كل ذلك في فترة وجيزة لم تتجاوز األسابيع في بعض الوزارات وبوتيرة متـصاعدة لدرجـة                .. ال حصر لها    
ب السكوت عنها حتى في ظل اعتقال معظم الوزراء والنواب، وقصف وتدمير بعـض هـذه                أصبح من الصع  

   .....الوزارات، أوفي ظل العدوان المتواصل 
   :قبل القفز ألي استنتاجات وقبل الخوض في هذه الملفات لكشف الحقيقة البد من توضيح عدة أمور

جب أن ال ينسينا المعركـة األخـرى التـي          إن العدوان المتواصل على الشعبين الفلسطيني واللبناني ي        •
 يخوضها الشعب الفلسطيني في الحفاظ على حقوقه وثوابته

إن االنشغال اإلعالمي والشعبي بمجريات وتفاصيل هذا العدوان ال يجب أن تكون على حساب متابعة                •
 ومراقبة ممارسات الفساد واالفساد في الداخل الفلسطيني

تى يتفرغ االحتالل تماماً للداخل الفلسطيني وهذا ال يعني أن فلـسطين ال             ما أن تهدأ الجبهة اللبنانية ح      •
تعاني وبشكل يومي وبالتوازي مع ما يتعرض له لبنان الشقيق، ولهذا السبب فإن علينا واجب تمتـين                 

 الجبهة الداخلية وتنقيتها استعداداً للمواجهة القادمة
ة ترد عليه الوقائع التالية التي تثبت أن هناك فئـة           أية إدعاءات أن هذا ليس وقت فتح الملفات والمحاسب         •

  تخادع الشعب والناخب وتتربص للنيل منه
لما العجب؟ لما الغرابة؟ لما الذهول؟ ال يوجد انسان أو حركة أو تنظيم معصوم عن الخطأ أو منزه، وال يوجد                    

  ى األقل؟ من هو فوق القانون والنقد والمحاسبة والعقاب، أال نتفق في هذه الجزئية عل
كان البد من هذه المقدمة لتوضيح حجم التربص الكيدي الذي تمارسه الفئة التي أسقطها الشعب الفلسطيني فـي         
االنتخابات الماضية، وحجم االدعاءات الصادرة عنهم، فكل ما سبق هو خالصة ما يطرحه هؤالء ومنذ اللحظة                

، فما أحاول ان أطرحه اليوم كمتابع ال ينتمـي          األولى لسقوطهم المدوي، وليس رأيي، بل العكس هو الصحيح        
لهذا الطرف أو ذاك هو كشف ما تقوم به هذه الفئة من تشويه وقلب للحقائق بل وتآمر يـصب فـي مـصلحة                       
المحتل الذي يخوض حرب ضروس ال هوادة فيها السقاط الخيار الشعبي الفلسطيني أمالً في عودة زمرة الفساد              

  .قى من حقوقواالفساد لإلجهاز على ما تب
في باديء األمر كان من الممكن ايجاد عذر أن الصدمة قوية وأن الطرف المهزوم يحـاول أن يمـارس دوره                    
الرقابي كأقلية برلمانية، لكن ما ثبت بعد ذلك أن ما يجري هو منهج ال يستند لدليل أو اثبـات أو حقـائق، وال                       

دوان المتواصل على فلسطين لم يكن له أي تأثير على          يمت بصلة للعمل البرلماني أو الرقابي، والغريب أن الع        
بعض " بأن   08/08/2006هذه الحملة التي كان آخرها ما صرح به النائب عن حركة فتح ماجد أبو شمالة يوم                 

وزراء حكومة حماس بممارسة سياسة اإلقصاء واإلحالل في الوزارات مستغلين شبكة األمان التي التزمت بها               
للحكومة بعد تعرض عدد كبير من النواب والوزراء لالعتقال على يـد قـوات االحـتالل     حركة فتح بتوفيرها    

إن موظفو حركة فتح والفصائل الوطنية يتعرضون لسياسة اإلقصاء واإلحالل فـي هـذه              "، ليضيف "اإلسرائيلي
حكومة الوزارات على خلفية سياسية رغم أن الحكومة هي حكومة الشعب الفلسطيني وال يجوز أن تتحول إلى                 

حزبية بحتة وأضاف أن التعيينات األخيرة وعملية تهميش عدد كبير من كبار موظفي الدولة واستبدالهم بآخرين                
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" يعد مخالفا للقانون وما يحدث هو إقصاء للموظفين في وزارات األوقاف واإلعالم والزراعة والصحة والعـدل            
 دون أن يذكر حادثة واحدة أو مثال على ما يقول        بدرجة مدير عام فما فوق،     200متهماً مجلس الوزراء بتعيين     

لنكتشف أن التعيينات التي ذكرها هي لوظائف شاغرة وليست مستحدثة كما جاء في رد وزير الـصحة باسـم                   
  .نعيم

لماذا تصدق نعيم وال تصدق أبو شمالة؟ وهل تشكك بأن حماس قامت بتعيينات من خارج فـتح؟       : قد يقول قائل  
ف العليا في المؤسسات الفلسطينية تهيمن عليها حركة فتح وهي مـن مـارس االقـصاء                أقول أن جميع الوظائ   

الوظيفي لسنوات وقد نشرت عشرات الوثائق من دهاليز الوقائي ترفض فيها تعيينات مـن خـارج المـوالين                  
ـ         ي ألوسلو، وبالتالي فإن أي تعيين أو تغيير سيطال عناصر حركة فتح وال يمكن أن يكون ذلك اقصاء، بـل ه

حجة الستمرار الهيمنة الوظيفية والتربص، وإال كيف يكون التغيير خاصة أن العديد من أصـحاب الوظـائف                 
حصلوا عليها دون وجه حق، بل أن من تمت ترقيته عارض هذه الترقية باعتبارها اقصاء كما فعل عمر حلمي                   

  !الغول بعد تعيينه بدرجة مستشار في وزارة الثقافة فكتب محتجاً ومعترضاً
 مع بعض الـدناديش مـن الفـصائل المجهريـة لتجميـل             -وليستوعب القاريء مستوى هذه الهيمنة المطلقة       

  :1996كانون الثاني /  هذه هي تشكيلة الوزارة األولى في عهد أوسلو الميمون في يناير-الصورة
ير والوكيل المـساعد  وزارة الصحة الوزير من فتح وكذلك الوكيل والوكيل المساعد، وزارة الحكم المحلي الوز        

من فتح، وزارة العدل الوزير من فتح وأعلى منصبين لشخصين موالين لفتح، وزارة المالية الـوزير مـستقل                  
وأعلى منصبين من حركة فتح، وزارة اإلعالم الوزير من فدا والوكيل المساعد ومدير عام الوزارة من فـتح،                  

ين من حركة فتح، وزارة األوقاف الوزير مستقل وأعلى         وزارة االتصاالت والبريد الوزير مستقل وأعلى منصب      
منصبين لعضو من فتح وآخر يميل لحركة فتح، وزارة الشؤون المدنية الوزير من فتح وأعلى منـصبين مـن                   
فتح، وزارة الثقافة الوزير يترأس وزارة االعالم والوكيل من فتح والوكيل المساعد مـستقل اسـتقال الحقـاً،                  

اضة الوزير من فدا وأعلى منصبين من فتح، وزارة التخطيط والتعاون الدولي الوزير من              وزارة الشباب والري  
فتح وأعلى منصبين من فتح، وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة الوزير من فتح وأعلى منصبين مـن فـتح،                  

ح، وزارة  وآخر مقرب من فدا، وزارة الزراعة من دون وزير إلى أن عين وزير مستقل وأعلى منصبين من فت                 
االسكان واالشغال العامة الوزير وأعلى منصبين من فتح، وزارة التعليم الوزير مستقل وأعلى منـصبين مـن                 
فتح، وزارة الشؤون االجتماعية الوزير وأعلى منصبين من فتح، وزارة الـسياحة واآلثـار الـوزير مـستقل                  

 من فتح وأعلى منصبين مـن فـتح         وأعلىى منصبين لواحد من فتح وآخر مستقل، المواصالت الوزير مقرب         
وآخر مستقل، وزارة الداخلية من دون وزير معين وأعلى منصبين لفتح، وزارة الحكم المحلي الوزير وأعلـى                 

   .منصبين لفتح
 شخصاً من مجموع الوكالء والوكالء المساعدين األربعين كانوا من فتح وستة آخـرين              33بحسبة بسيطة فإن    

تقل، زد على ذلك باقي الوظائف والتعيينات والتي استمرت على نفـس الـوتيرة              يميلون لحركة فتح وواحد مس    
 حول تشكيل الوزارات، وما صرح به أحمد        28/6/1996ويمكن مراجعة ما نشر في جريدة الحياة الجديدة في          

 حول هيمنة حركة فتح على غالبية الوظائف التي كانت تعد في حينها              07/05/1997قريع لصحيفة القدس في     
  . ألف وظيفة79

هل يستوعب أبو شمالة هذه الحقائق أم أنه كان ال يرى وال يسمع وال يستوعب ما كان يجـري أيـام اوسـلو                       
 فقد ذكّـر أبـو      10/08/2006العجاف؟ اإلجابة أيضاً جاءت على لسان وزير الصحة باسم نعيم في رده يوم              

ة فتح وقام بتجاوز قرار المجلس الـوزاري  موقعه القيادي في حرك استخدم في وقت سابقشمالة بأنه شخصياً 
، فال عجب أن يتباكى اليوم على في وزارة الصحة ال يحملون أي مؤهالت أو كفاءات السابق، وعين أشخاصاً

   .أيام الفساد واإلفساد ليتهم غيره بما هو فيه
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قه لهذا المجد في كشف     ماجد أبو شمالة الذي نصب نفسه حامياً للحمى لم يكن األول ولن يكون األخير، فقد سب               
 فـي   - وهو من قيادات حركة فتح     –فساد حركة حماس حسب ما يرونه مدير عام أمن المعابر سليم أبو صفية              

يونيو الماضي ليعلن أن وزير االقتصاد أمر بمذكرة         /تصريح صحفي إلذاعة صوت فلسطين في شهر حزيران       
يجب أن تذهب إليها الـصفقة رابطـا بينهـا     تيرسمية منه شخصيا إدخال قمح الطحين وأنه حدد المطاحن ال

عبر معبري صوفا والمنطار ودون تحاليل مخبرية وبأن كميات منه كانـت فاسـدة              .. والوزير بعالقة تجارية    
  .ولالستهالك الحيواني

باعتباره حامي الحمى تلقف أبو شمالة التصريح وقفز به للمجلس التشريعي ليسائل وزير االقتـصاد الـوطني                 
دس عالء الدين األعرج متهماً إياه بالتهرب من المساءلة مرتين ليتضح أن الصفقة المذكورة كانـت مـن                  المهن

انجازات الحكومة السابقة التي سيطرت عليها جماعة أبو شمالة وأبو صفية وأن الوزارة الحالية هي من كشفها                 
ل ما أثير بشأن شحنة القمح التي دخلت        وحو: "وأحال المتهمين فيها للقضاء وهو ما فصله وزير االقتصاد بقوله         

" صـوفا "أبريل الـماضي، بين األعرج أن معبـر         /في منتصف شهر نيسان   " صوفا"سوق القطاع عبر معبر     
مخصص إلدخال مواد البناء وليس الـمواد الغذائية، وأنه ليس هناك أي تواجد لـموظفي الوزارة في المعبـر                 

، ونفى  ما زعمه أبو صفية إلذاعة صوت فلـسطين بوجـود             "ية فقط المذكور، الخاضع لسيطرة الجهات األمن    
كتاٍب خطي رسمي يسمح بدخول هذه المواد، مؤكّداً أن الكتاب الوحيد الذي صدر عنه يقضي بـإغالق معبـر                   

ــاريخ       ــح بتـ ــةً القمـ ــة وخاصـ ــواد الغذائيـ ــال المـ ــام إدخـ ــوفا أمـ    .7/5/2006صـ
حيـث  " كـارني "دخل عادة إلى القطاع عبر معبر الـمنطار        ولفت الوزير في تصريح صحافي إلى أن القمح ي        

يوجد هناك عدد من موظفي حماية الـمستهلك التابعين للوزارة، ويعملون على التأكد من صالحية أي نوع من                 
ــالحيتها       ــن ص ــد م ــاً للتأك ــا مخبري ــات منه ــص عين ــر فح ــة عب ـــمواد الغذائي ــواع ال    .أن

في ظل نقص الـمخزون االحتيـاطي مـن الـدقيق          " صوفا "وأوضح أن كميات القمح التي دخلت عبر معبر       
 عينة من الدقيق الـمنتج     26تعاملت معها الوزارة بإرسال فرق التفتيش التابعة لحماية الـمستهلك وقامت بأخذ            

مـايو   /أبريل وحتى األول من أيـار      /عبر الـمطاحن خالل الفترة الـممتدة من الثامن عشر من شهر نيسان          
 بينت النتائج أن جزءاً منها غير صالح لالستهالك اآلدمي، وقد تمت إحالة ملفات أصحاب               :وأضاف .الـماضي

الـمطاحن للنائب العام التخاذ الـمقتضى القانوني بحقهم فيما أفرج عن العينات المطابقة والصالحة لالستخدام              
د غذائية خاصة القمـح بعـد      أمام إدخال أي موا   " صوفا"وأوضح األعرج أنه اتخذ قراراً بإغالق معبر         .اآلدمي

ثبوت عدم مطابقته للـمواصفات الفلسطينية، كما خاطب وزير الداخلية واألجهـزة األمنيـة لــمنع إدخـال                 
واعتبر الوزير عالء الدين األعرج أن ما أثير من ضجة حول هذه             .الـمواد والسلع الغذائية من الـمعبر نفسه     

ليس ضدها، حيث استطاعت الوزارة رصد المخالفين وإحالتهم        القضية يحسب لصالح وزارة االقتصاد الوطني و      
للنائب العام، األمر الذي لـم يتحقق بحسب الوزير األعرج  طيلة سنوات سابقة بخصوص اسـتخدام القمـح                  

   .الرديء لالستهالك اآلدمي
لقضية التي  مرة أخرى قد يتساءل أحدهم لماذا نصدق األعرج وال نصدق أبو صفية وأبو شمالة؟ ببساطة ألن ا                

أثارها االثنان نوقشت في التشريعي وانتهت الزوبعة المفتعلة بقضية رفعها وزير االقتصاد ضد أبو صفية أمام                
   .النائب العام

 هذه أمثلة بسيطة لفساد حركة حماس كما يراها أدعياء الحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني، وهذه األمثلة                
 لهم مستهجنين عدم تناولي لملفات فساد حماس بحجة أن الكاتب يجـب أن              التي يراسلني بشأنها ليل نهار أتباع     

يكون حيادياً في طرحه، ولهؤالء أقول لست حياديا بل منحازاً بالمطلق للشعب الفلسطيني، ولـست منتميـاً إال                  
 لهذا الشعب، وهذا ليس دفاعاً عن حركة حماس التي ال أعتقد أنها تحتاج دفاعي، لكن كلمة الحـق يجـب أن                    

تقال، وكما أجبت البعض أكرر وأؤكد هاتوا ما لديكم من اثباتات ثم حاسبونا إن قصرنا، فال حمـاس وال فـتح      
فوق النقد والمحاسبة، وليس ذنبي أن الفساد واإلفساد تفوح رائحته من قيادات محسوبة على حركة فتح، بل هو                  
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وقبلوا أن تقودهم شلة من المنتفعين الـذين  ذنب ابناء هذه الحركة الذين ارتضوا ألنفسهم وصف شرفاء الحركة       
دمروا فتح قبل غيرها، وهو ما ال تستحقه حركة قادت العمل الوطني لعقود من الزمن، و اليعيبهـا انحـراف                    

   .قيادتها إال إذا قبلت هذا االنحراف وبررته ودافعت عنه وهو وبكل صراحة ما يجري حتى اللحظة
وزراء الحكومة، والتهديد بتصفية رئيس الـوزراء جـسدياً، وتعـذيب           اعتقال العشرات من نواب التشريعي و     

عزيز الدويك بعد اعتقاله، وتدمير مقار الـوزارات، والقتـل          . الشخصية الثانية في الهرم السياسي الفلسطيني د      
ات والدمار اليومي، وحصار الشعب الفلسطيني عبر اغالق كل المعابر والمنافذ التي كانت  اتفاقيتها من انجـاز    

المجرم دحالن المتواري عن األنظار، كل ذلك لم يزعزع المتربصين من كـواهين فلـسطين وغيـرهم فـي                   
محاوالتهم البائسة اليائسة للعودة للتربع على صدر الشعب الفلسطيني ليكملوا مشوار الفساد والتفـريط، بـل ال                 

تغالل لبث الفتنة والفرقة واألكاذيب، لهذا      أبالغ بالقول أنهم يستغلون معاناة الشعب الفلسطيني والعدوان أبشع اس         
   .كان تناول هذا الموضوع في هذا الوقت

فلسطين ستدفع ثمن ما يجري في المنطقة، وستكون الهدف التالي لإلحتالل ومن يقف وراءه، وما أحوجنا اليوم                 
رة تارة بالحديث عن    لرص الصفوف والتوحد بدالً من التربص ونشر األكاذيب، وبدالً من الصيد في المياه العك             

فراغ سياسي، وأخرى بالحديث عن أزمة الرواتب وكأنها مسؤولية الحكومة وحدها دون أي مسؤولية لعبـاس                
الدويك، عبـاس   .الذي لم يكلف خاطره ليعود للوطن وهو يتعرض للعدوان، ولم يحركه اعتقال نائبه دستورياً د              

خضع له مباشرة وهو ما لم نسمع به من قبل، فلماذا ال            الذي أصبح له وألول مرة في تاريخ الشعوب حسابات ت         
  يحل أزمة الرواتب وهو الذي يصرخ ليل نهار أن هذه الحكومة هي حكومته؟

على هؤالء أن يفهموا أن التعتيم اإلعالمي المقصود الذي يمارس للتغطية على مجريات األمور في فلـسطين                 
غالبية من أبناء الشعب الفلسطيني من الكهرباء وبالتالي مـن          بحجة العدوان على لبنان الشقيق، وبأن حرمان ال       

متابعة األحداث، لن يجعلنا نغفل عما يخططون له ويتآمرون مع االحتالل لتحقيقه، ولن ينجح في ارباك الساحة                 
الفلسطينية عبر سلسلة األكاذيب واالشاعات التي وبكل أسف تنطلق من مسؤولين ونواب، ألنهم وببساطة لـن                

   .ا في ذلك، فقد انكشفوا وتعرواينجحو
عذراً إن كان العنوان مضلالً، فهكذا يرى أدعياء اإلصالح األمور، وهكذا يطلب أتباعهم تناول المواضيع، لكن                
رغم ذلك أقول من يأتي بالبرهان على فساد أو انحراف أو تفريط، فلن نكون إال كمـا عاهـدنا أنفـسنا، فـي                       

يط والتنازل، مهما كان مصدره ومن أي جهة كانت، لكن حتى يثبت ذلك فللفساد              مواجهة الفساد واإلفساد والتفر   
واإلفساد حتى اللحظة عنوان واحد شعاره اوسلو، وأدواته كواهين وأبواق، وأهدافه تدمير ما تبقى، وعلى رأس                

   .قائمة ضحاياه حركة فتح
13/8/2006  

 
   بالعالقة مع المشروع السياسي للسالح المعنى الوجودّي .42

 نصير األسعد
 الذي يقضي بانتشار الجيش اللبناني وقوات معـززة مـن           1701أمام استحقاق تنفيذ القرار الدولي الجديد رقم        

في جنوب لبنان ال سيما جنوب الليطاني، ويقضي باعتبار منطقة االنتشار خالية من أي سالح خارج                " اليونيفيل"
 أخيراً عن رفضه وضع سالحه في منطقة جنوب الليطاني حتى           "حزب اهللا "الشرعيتين اللبنانية والدولية، أفصح     

  .الحدود في عهدة الجيش
اإلسرائيلية المعروفة أهدافها الداخليـة، ال      " البروباغندا"، وبصرف النظر عن     1701في قراءة إجمالية للقرار     

و يتوج مسارين لبنانيين    يعطي القرار الدولي مكاسب إلسرائيل في حين أنه يعطي دعماً كبيراً للبنان الدولة، وه             
متالزمين، المسار الديبلوماسي النشيط الذي قادته الحكومة اللبنانية ورئيسها فؤاد السنيورة، ومـسار الـصمود               

  .في مواجهة العدوان اإلسرائيلي" حزب اهللا"الميداني الذي قاده 
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قة لبنان على مضمونه، وإن كانت      من الواضح أن الحكومة أبلغت، في االتصاالت التمهيدية للقرار الدولي، مواف          
ضـد أحـد احتمـالين    " تناضل"تتمنّاه أفضل من الصيغة التي صدر فيها، وذلك ألنها ـ أي الحكومة ـ كانت   

األول هو عدم صدور قرار دولي يوقف الحرب، والثاني هو صـدور            . خطيرين هما احتمال واحد في النتيجة     
 وكان ال يزال مشروع قـرار،       1701على القرار   " المبدئية"تها  وال شك أن الحكومة أبلغت موافق     ". سيء"قرار  

وفي هذه  . أيضاً وأساساً " حزب اهللا "باالستناد الى النقاط السبع التي أقرها مجلس الوزراء باإلجماع، أي بموافقة            
ح في  ما يعني حصرية السال   "النقاط السبع، ثمة نقطة أساسية تنص على بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها              

  .كما جاء نصاً" يد الدولة
ـ           " ما يقترب " المتضمن   1701مع القرار   " التعامل"طبعاً، رب قائل أنه كان على الحكومة قبل إبداء استعدادها ل

، أي أن تجري مع     "الحقيقة"الذي ال يصدق قبل أن يضع أصبعه على         " توما"من النقاط السبع، أن تتصرف مثل       
الغمـوض  "مـارس سياسـة     " حزب اهللا "وبالفعل حصل شيء من هذا، لكن       . للموقف" تفقّد"عملية  " حزب اهللا "

على نشر الجيش بمؤازرة قوة دوليـة تابعـة         " مبدئية"على النقاط السبع وموافقة     " عامة"بإعالنه موافقة   " السلبي
  .يل في واقع األمر، علماً أنها ليست تفاص"التفاصيل"لألمم المتحدة، مبدياً رغبته في عدم الدخول في ما سماه 

 أمام  1701أما وقد غدا االستحقاق داهماً، وبات القرار         .. مع موضوع السالح   لحزب اهللا " التعاطي الوجودي "
تعاطى مع مسألة سالحه، في منطقة جنوب الليطاني خصوصاً، تعاطياً وجودياً،           " حزب اهللا "اختبار التنفيذ، فإن    

  . من مكونات وجوده إن لم يكن المكون لوجودهأي أنه اعتبر أن هذا السالح مكون رئيسي
على ما يبدو جردة حساب فخلص الى مجموعة استنتاجات، ال يمكن نسبتها إليه ألنـه ال                " حزب اهللا "لقد أجرى   

  ".مفترضة"يصرح بها، لكنها استنتاجات 
ني، يجعل سالحه شمال    العسكري واألمني من منطقة جنوب الليطا     " انسحابه"على ما يبدو أن     " حزب اهللا "إعتبر  

، أي غير مدعوم بحجتَي مواجهة العدو عن قرب والردع، األمـر            "غير ذي معنى  "الليطاني وفي مناطق أخرى     
  .جزء مهم من وجوده ومشروعه السياسيين" حسم"الذي يعني بالنسبة إليه 

لـو لـصالح الدولـة      بهذا المعنى، يبدو أن هذا الموقف الرافض لالنسحاب العسكري واألمني من الجنـوب و             
  ".تاريخيتين"وجيشها، ينسجم تمام االنسجام مع موقف الحزب في محطّتين 

  "دولة عسكرية"وبعده  ..  حرب عصابات2000قبل الـ
إعطاء اإلنجاز ـ االنتصار للدولـة، فلـم    " حزب اهللا" بعد إنجاز التحرير، حيث رفض 2000األولى في العام 

للمقاومة كما قال   " اللبنانية"كان يمكنه أن يعتبر هذا اإلنجاز بمثابة إقفال للوظيفة          ينكفئ لمصلحة الدولة، مع أنه      
كذلك، لم يعتبر الحزب أنه يمكنه توظيف اإلنجاز في عملية بناء الدولة            . كثيرون من موقع اإلعجاب باالنتصار    

 على نطاق واسـع بأنـه مـن         من موقع تقديم المساهمة الكبرى للشيعة اللبنانيين في استقالل لبنان الذي عرف           
  .طرد االحتالل اإلسرائيلي من ناحية وإنهاء الوصاية السورية من ناحية أخرى: شقّين

 صار معروفاً، في ضوء خطاب المقاومة المؤسس على برنـامج مـن             2000بعد العام   " حزب اهللا "وما قام به    
طالق األسرى في الـسجون اإلسـرائيلية،       استكمال التحرير باستعادة مزارع شبعا وتالل كفرشوبا، وإ       : نقطتين

حزب "وتالزم التأكيد ِمن جانب      .وهما نقطتان أضيفت إليهما نقطة التصدي للخروق اإلسرائيلية للسيادة اللبنانية         
على برنامج النقطتين أو الثالث، مع القول أن عمليات المقاومة التي تتم تحت هذا السقف ترتـدي طابعـاً                   " اهللا
  ".تذكيرياً"
 2000انتصار العـام    " حزب اهللا "ففي حين حقّق    . د أن المفارقة ليست هنا حتى اآلن، بل هي في مكان آخر           بي

 ومن أجل مواصلة مقاومة محـددة       2000وبوسائل لوجستية متواضعة، إذا به بعد العام        " حرب عصابات "عبر  
 دولة، األمر الذي تم بدور ومواكبـة  بكل معنى الكلمة، أي أنه بات يمتلك تسلّح" دولة عسكرية"ومحدودة، يبني  

من جانب دمشق وطهران في مرحلة الوصاية السورية على لبنان والنظام األمني الذي يؤرخ لقيامه في العـام                  
وفي موازاة هذا التحول الهائل في البنية العسكرية التـي          . ، واستمر ذلك بعد الخروج السوري من لبنان       2000
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 14يحمل عنواناً إضافياً جديداً أعلن عنه من جانب الحزب بعـد            " حزب اهللا "خطاب  أضحت أمراً واقعاً، راح     
  .من االعتداءات واألطماع اإلسرائيلية" حماية لبنان"، وهو 2005آذار 

    :مؤتمر الحوار الوطني
  واألمر الواقع.. نظرية حماية لبنان

لوطني اللبناني مطلع آذار الماضي، حيث يمكـن        الثانية، فكانت مع بدء مؤتمر الحوار ا      " التاريخية"أما المحطّة   
، توجه الـى    "االستراتيجية الدفاعية "التي بات اسمها    " حماية لبنان "عنوان  " تأبط"وقد  " حزب اهللا "القول اآلن أن    

ـ  فرض أمر واقع تحت مسمى دفاعي، وفي حال عدم تقبل اآلخرين لهذا األمر الواقع، االنفـراد       " نية"المؤتمر ب
  .ال يخطّط إلنهائها في أمد قصير بل يخطّط إلدامتها" الدولة العسكرية"عته، ألن من يبني تلك في متاب

  وتأكيد استحالته" اإلجماع اللبناني"رفض االعتراف بـ
  ماذا يعني هذا الكالم، أي ماذا تعني هذه المقدمات؟

ل الذي شهده لبنان بدءاً من العـام        منذ فترة طويلة، لكن منذ التحو     " حزب اهللا "ِمن خالل متابعة مفردات خطاب      
الماضي بخروج الوصاية السورية، من الواضح أن هذا الخطاب ال يخلو من إشارات سياسـية وفكريـة ذات                  

  .داللة
أن يـدقّق   " مفهومـاً "وإذا كان   . 2000يرفض الحزب االعتراف بأن إجماعاً لبنانياً حصن المقاومة حتى العام           

اإلجماع وسياقه، فإنه ليس خافياً أن مجادلته حول اإلجماع اللبناني تهدفُ الى إبقـاء              هذا  " طبيعة"بـ" حزب اهللا "
الشك حوله للقول أن ال شيء يمكن أن يتحقق حوله إجماع، كما تهدف الى إبقاء مناخ من االعتقاد أن تحقيـق                     

  .هذا اإلجماع إنما هو عبارة عن استحالة
يؤكد فقط عنـدما يـسأل التزامـه باتفـاق          " حزب اهللا "ومع أن    يةفيتوات طائف ".. حزب اهللا "الطائف من زاوية    

الطائف، فإن النقاشات القليلة التي جرت معه حول الطائف، وبعض هذه النقاشات جرى في اآلونـة األخيـرة                  
سواء في موازاة االعتكاف الشهير للوزراء الشيعة في كانون األول الماضي أو مع بدايـة الحـرب الحاليـة،                   

التفاق الطائف، الذي يقوم على أن الطائف أعطـى الطوائـف الـثالث             " الخاص"حزب اهللا فهمه    أظهرت أن ل  
  .، أي أنه يعتبر أن الطائف عبارة عن تضاد بين الفيتوات وليس شراكة للطوائف"الفيتو"الكبرى حقّ 

 اإلقليمي لحزب   صحيح أن الخيار  . ثم، هناك جانب سياسي مهم يجدر لفت االنتباه إليه        ... رفض ائتمان السلطة  
اهللا هو خيار إيراني ـ سوري، وهذا أمر معروف، بيد أن ما يقتضي مزيداً من التوضـيح هـو أن الترجمـة     

ـ    2005السياسية اللبنانية الداخلية لهذا الخيار، تمثّلت منذ شباط          توازن القوى الداخلي   " حجز" في محاولة دائبة ل
وفي كثير مـن   . قّل من سوريا كما لو أن هذا االستقالل لم يحصل         أي إلعاقته عن الفعل بحيث يبقى لبنان المست       

بربط الدولة بالسلطة، أي المطابقة بينهما، بل هو اعتبر أنه ال يمكـن ائتمـان               " حزب اهللا "المناسبات، لم يكتِف    
السلطة القائمة بعد االنسحاب السوري على أي شيء، وهو أدار سياسته على امتداد العامين الماضـيين علـى                  

وغني عن القول أن الحزب بدالً من أن يدير سياسة إيجابية           . نحو لم يخِف انزعاجه من التوازن السياسي القائم       
يوظف من خاللها إمكاناته لبناء الدولة، اختار وجهة سلبية ال تعترف بالدولة، فكيف إذا كانـت تحـت سـلطة              

  رائيلي؟في خانة المشروع األميركي واإلس" حزب اهللا"تحالف سياسي يضعه 
وإذا ما أخذ في االعتبار أيضاً بعض أوجه التعبئة داخل الطائفة الشيعية حيث يتم التركيز على أن الشيعة لـن                    

وأنهم ال يستطيعون الركون الى حماية الدولة لهم، في الجنوب          " الجمهورية األولى "يعودوا الى وضعيتهم زمن     
  .ب الصورةوتركي" البازل"خاصة، فإنه يمكن عندئذ تجميع قطع 
  "الكنتنة"أو " االخضاع".. مشروع داخلي ومواجهة إلسرائيل

ال وجود إلجماع لبناني واستحالة تحقيقه، ال وحدة وطنية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ال نهائيـة للبنـان الكيـان،                   
اخل يـرتبط  إن كل ذلك يعني ـ باالستنتاج ـ ان لحزب اهللا مشروعاً سياسياً في الـد   ... الفيتوات الطائفية إلخ

. السالح ويتأسس على المواجهة مع إسرائيل ليس ضمن حدود الملف اللبناني بل فـي مـا يتجـاوزه                 " بقاء"بـ
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بمعنى تشكيل توازن مالئم، وإما ـ عملياً ـ نوع   " إخضاعه"إما : والمشروع السياسي في الداخل يقع بين حدين
ن االجتماع اللبناني كلياً ويتنافى معه، لكن الرهان        يتناقض مع تكوي  " االخضاع"والحال ان مشروع    ". الكنتنة"من  

ال يعترف بالدولة المركزيـة وال      " حزب اهللا "طالما ان   ... يمكن ان تقوم عملياً   " الكنتنة"هو على إخضاعه، فيما     
  .بإمكانية قيامها، فضالً عن كونه يرفض ضم جهوده الى مشروع الدولة

االنسحاب العسكري واألمني من الجنـوب لـصالح        " حزب اهللا "ض  لذلك، وبالعودة الى نقطة االنطالق، فإن رف      
، هو كما سلف الذكر رفض من منطلق وجودي مرتبط          1701بموجب القرار   " اليونيفيل"انتشار الجيش وقوات    

أما القول ان الحزب موافق علـى انتـشار   . بالمشروع السياسي الذي ال يبدو أن ثمة مكاناً فيه للدولة المركزية        
الذي ال مبرر له لحظة البحث عن       " التشاطر"لكن بوجوده هو عسكرياً وأمنياً، فهو نوع من         " ليونيفيلا"الجيش و 

  .وقف الحرب
فإذا كان الـرفض    . من نافل القول ان لهذا الرفض نتائج خطيرة في المدى المباشر          .. النتائج المباشرة للرفض  

 أن فرصة لإلنقاذ أسقطت، فإنه يعني أيضاً تأكيـد          يعني حتماً ان الحرب ستستمر بكل أبعادها التدميرية، ويعني        
أن الحكومة ال تحكم على الرغم من التوافقات التي تم التوصل إليها، ويعني انطالق إسرائيل في المرحلة الثانية                 

الموافقـة  " ال يستطيع " فيما لبنان    1701اآلتية من الحرب في ظل شرعية دولية إذ توافق تل أبيب على القرار              
لبنـان  " يعطـي "وأكثر من ذلك، فإن الرفض ال يمكن أن يكون ألسباب لبنانية طالما أن القرار الـدولي                 . عليه

المـشار  " المعنى الوجودي "الدولة، وعلى األرجح أن له أبعاداً تتصل بالحسابات االيرانية والسورية إضافة الى             
  .إليه آنفاً
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   الساحة؟-دولةالال  أم المقاومةلبنان الدولة  .43
 سعد محيو  

   هل يمر قرار مجلس األمن الدولي الجديد حول لبنان؟
واألهـم أن   . والحرب لما تضع أوزارها بعـد     . فالوضع على األرض ال يزال هشاً للغاية      . يجب االنتظار قليالً  

   .قفها الحقيقيالقوى المحلية اللبنانية واإلقليمية الفاعلة لم تكشف كل أوراقها، أو حتى بعضها، حيال مو
لكن يمكن القول من اآلن إن القرار، على سلبياته، يشكّل نقلة نوعية نحـو األفـضل عـن مـشروع القـرار                      

فهو باعترافه بالدور الكامـل واألساسـي للدولـة         . ”إسرائيلية“ األمريكي الذي كان في جلّه صناعة        -الفرنسي
االنـسحاب  (ها حكومة الـسنيورة فـي تـضاعيفه         اللبنانية في الحل، وإدراجه بعض النقاط السبع التي وضعت        

، بات أقرب إلى التـوازن منـه        )، وسلطة الجيش اللبناني، واالعتراف بمشكلة لبنانية مزارع شبعا        ”اإلسرائيلي“
  . ”اإلسرائيلية“إلى االنحياز إلى المواقف 

األول، الصمود البطولي   : الفضل األكبر فيهما  ” حزب اهللا “هذا التطور لم يكن ليحدث لوال عاملين اثنين كان ل           
للمقاومة الذي مكّن المفاوض اللبناني من رفض شروط االستسالم التي وضعتها تل أبيب وصـاغتها بـاريس                 

والثاني، إجماع الحكومة اللبنانية، بمن فيها وزراء حزب اهللا بمباركة حسن نصر اهللا، على إرسـال           . وواشنطن
   .1978الجيش إلى الجنوب للمرة األولى منذ العام 

فحـين تـم إدخـال      . العامل الثاني بالتحديد قلب األمور في المعركة الدبلوماسية رأساً على عقب لصالح لبنان            
الجيش إلى المعادلة تفكك اإلجماع الغربي سريعاً وتراجعت إلى الوراء فكرة وضع بالد األرز تحت الوصـاية                 

   .المباشرة لحلف شمال األطلسي
الذي سيحسم  ) وبالتحديد الشيعي منه  ( كن الكرة ال تزال في الملعب الداخلي اللبناني       ل. اإليجابيات، إذاً، واضحة  

ما إذا كان القرار سيتحول إلى فرصة لبناء نظام لبناني جديد تتزاوج فيه الدولة مع المقاومة، لتولد من قرانهما                   
   ، أم ينقلب إلى تهديد لوجود لبنان نفسه كوطن وكيان موحد؟”دولة المقاومة“
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   :األسئلة حول احتماالت الداخل اللبناني تتضمن اآلتي
قادراً في المرحلة المقبلة على تغليب لبنانيته الوطنية على إقليميته اإليرانية والـسورية             ” حزب اهللا “هل سيكون   

   وايديولوجيته اإلسالمية العالمية؟ وإذا ما فعل، هل سيبقى حزباً موحداً؟
تحـت إمـرة الدولـة اللبنانيـة، أم         ) ومعها قرار الحرب والسالم   (ه  هل سيوافق الحزب على وضع صواريخ     

ضـروري لـردع    “سيواصل المحاججة، التي باتت غير منطقية اآلن، بأن بقاء إمرة الصواريخ فـي عهدتـه                
   ؟”إسرائيل“

ب  اإلنسانية الهائلة التي تعرضت لها قاعدة الحـز        - آذار اإلفادة من الكارثة االجتماعية     14 هل ستحاول قوى    
 باريس ضـد    -الشيعية، للعمل على تعديل موازين القوى السياسية لصالحها أو لخدمة صراع تحالف واشنطن            

    دمشق، أم ستغلّب هي األخرى لبنانيتها على عالقاتها اإلقليمية والدولية؟-محور طهران
ـ              رار اإلقليمـي الخـارجي؟      وأخيراً، هل ستكون اليد العليا خالل المرحلة التالية للقرار الشيعي الداخلي أم للق

هل ستكون إيران وسوريا قادرتين على إقناع الشيعة بمواصـلة الـصراع وفـق أجنـدتهما                : بكلمات أوضح 
الخاصة، أم أن هذا األمر اآلن سيكون وراء ظهر الشيعة لفترة غير قصيرة بعدما تركهم الحلفاء لمصيرهم في                  

   ؟”اإلسرائيلية“مواجهة آلة الدمار الشامل 
بين أن  : إذ سيتوقف على طبيعة اإلجابة عنها مستقبل الوطن اللبناني نفسه         . وخطيرة أيضاً . جل.. قيقة؟أسئلة د 
   .” الساحة-الال دولة“أو ” الدولة المقاومة“يكون 

14/8/2006الخليج اإلماراتية   
 

   شرعيتينبين حزب اهللا .44
 زهير قصيباتي

لكبرى بحق اللبنانيين، والتي أبى إال ان يصر عليها في          اإلسرائيلي المعادلة لتبرير مجازره ا    » اكتشف«أخيراً،  
نحن ايـضاً   ... األميركيون في العراق والروس في الشيشان     «: الساعات األخيرة قبل موعد سريان وقف النار      

صاحب هذه المعادلة، نائـب رئـيس الـوزراء         » إحراج«وال حاجة بالطبع لـ     . »نواجه اإلرهابيين في لبنان   
بيريز، المعروف كأبرز السياسيين الفاشلين، بسؤاله تبريراً إلبادة عائالت وأطفال في لبنان            اإلسرائيلي شمعون   

   .»منظمة إرهابية«بالقنابل الغبية، في خضم ما يزعمونه في دولة اإلرهاب حرباً على 
يـستحق  وال تشبه حيرة بيريز في تخبطه وهو يتدرج في األوصاف إلقناع اإلسرائيليين بأن ما تحقق في لبنان                  

لمصالح الدولة العبرية،   » خدمة« من اعتباره    1701ما تكبدوه، إال حيرة اإليراني الذي تدرج في تقويم القرار           
   .الى وصفه بفشل لها، ثم اخيراً التشديد على سعادة طهران بوقف النار
ن نصر اهللا يعلـن     السيد حس » حزب اهللا «اما اللبنانيون، فحال معظمهم كانت وهم ينصتون الى األمين العام لـ            

. ، مزيجاً من اإلحساس بالخالص في الرمق األخير، ونصف حيـرة          »بال تردد «االستعداد لاللتزام بوقف النار     
الخالص إزاء شجاعة نصر اهللا ألن االلتزام سيعني تسليم حكومة فؤاد السنيورة ورقة الـسالم جنـوب نهـر                   

ألن ... بحقهـا » غير المنصف « القرار الدولي الجديد     لتطبيق» الخط األزرق «الليطاني، أي إبعاد المقاومة عن      
ونصف حيرة أو أكبر، ألن السؤال الذي ما زال معلقاً شمال النهر، هو هـل يقبـل                  .ضربة كف ليست كالذبح   

، ليس استجابة أو ركوعاً عند رغبات األميركي        1701بشجاعة ايضاً، نزع سالحه بموجب القرار       » حزب اهللا «
إلنقاذ تجربة التضامن الشعبي والحكومي مـع المقاومـة         » لحظة الحقيقة «جهة ما سمي    واإلسرائيلي، بل لموا  

باألحرى إلنقاذ ما بقي مـن لبنـان، البلـد          . والتي صمدت على مدى شهر العدوان والدمار والخراب الشامل        
   .»حماية اسرائيل«والكيان، واللبنانيين الذين سِلموا من وحشية حرب 

. ، وضربة الكف ليست كالذبح، لكـن النكبـة كبيـرة          »المحاسبة« ارتقوا فوق جروح     صمد اللبنانيون شهراً إذ   
نجحوا في ترتيب األولويات، ومن بين ركام الجثث، التقطوا حقيقة اولويات اخرى لدى اإلسرائيلي، وثالثة لدى                



 

 28

تتقاطع مع مـا    واشنطن التي ترتكب حماقة كبرى بحق اللبنانيين إذ توحي، عمداً أو جهالً، بأن رغبات بعضهم                
فحين كان السنيورة يطالب الرئيس جورج بوش بالضغط على         . البلد» ديموقراطية«تطمح إليه الستكمال إنجاز     
، كان بوش يرد بمحاولة الضغط على الحكومـة         1701بعد الوالدة الصعبة للقرار     , اإلسرائيليين لوقف المجازر  

يتحدث السنيورة عن أولويـة مواجهـة الكارثـة،         . »ولةتفكيك دولة حزب اهللا داخل الد     «اللبنانية ورئيسها لـ    
بنـاء  «المعبدة طريقه بخراب لبنـان، أن ال بـد مـن            » الشرق األوسط الجديد  «فيجيبه بوش من على شرفة      

   !»ديموقراطيتكم
اذا كان البيت األبيض يجهل مقدار ما دمرت الحرب من ثقة بنيات األميركي، ومـساعيه               » الحليف«وِنعم  ... 

ة النتشال البلد من صراع المصالح اإلقليمية، فكيف بدعم استقالل وحريات من ذاك النوع الذي ال يروى                 الحميد
   .حتى في الساعات األخيرة قبل صباح وقف النار... إال بصواريخ على رؤوس المدنيين واألطفال

، يبقـى شـأن     »ابيـاً إره«وإذا كان شأن األميركي ان يرتب أولوياته، ويصنف العدو والصديق ومن يعتبـره              
اللبنانيين استكمال صمودهم بترتيب اهدافهم بحكمة، ويبقى على المقاومة ان تكمل انتصار صمودها باقتنـاص               

صحيح، لكنه بات التزاماً دوليـاً للحكومـة        » داخلي«هو شأن   . اللحظة التاريخية لنزع ألغام عقدة نزع السالح      
   .، بل بمجرد والدته1701بمجرد قبولها القرار 

قد يقال في تفسيره انه أسقط شرعية المقاومة جنوب الليطاني، وأن المرحلة الثانية نزع شرعية سالحها شمال                 
ومهما يكن االجتهاد، فاالختبار الكبير ان ترضخ لمظلة الدولة فال يحار اللبنانيون بين شرعيتين، وإال               ... النهر

عدو اذا كان البعض ال يزال جاهالً له، وال التشبث          معه لن يجدي البحث عن هوية ال      . خسروا االمتحان األخير  
  .الدروس اإليرانية» حكمة«البندقية، وال تذكر » قدسية«بـ 

في اميركا، المـسيحيون المتـشددون اعتبـروا        . ومع ذاك االمتحان، ال بأس ايضاً من استخالص عبر حرب         
ر؟ الواعظ بات روبرتسون حزين     فمن انتص . »حرب بين الخير والشر   «مصيرهم مرتبطاً بمصير اسرائيل في      

اما جـون   . »محاربة اإلرهاب «، لكنه مقتنع كاألصوليين المسيحيين بواجب دفع كلفة         »ابرياء في لبنان  «لموت  
   !»تقوم بعمل اهللا في حرب بين الخير والشر«هاغي احد رموزهم فال يرى في مجازر اسرائيل إال انها 

  أليست تلك مدرسة بوش؟
14/8/2006الحياة   

 
   سياسية في لبنان تغييراتإسرائيل تتوقع  .45

 حلمي موسى  
في اللحظة التي تم اإلعالن فيها عن موعد وقف العمليات العدائية المقرر في الثامنة من صـباح اليـوم، بلـغ               

فقد شددت الطائرات والبوارج والمدفعية اإلسرائيلية من قصفها ألهداف لبنانية فيمـا            . السباق العسكري ذروته  
وسجل يوم أمس إطالقه أكبر كمية من الصواريخ فـي يـوم            . ب اهللا من عملياته البرية والصاروخية     صعد حز 

كما تميز يوم أمس باشتداد المعـارك علـى تخـوم القـرى             . واحد على إسرائيل وأكبر كمية على مدينة حيفا       
نات الحدودية وخصوصا قرب كفركال حيث شوهدت صواريخ الكاتيوشا تطلق مـن هنـاك نحـو المـستوط                

  . اإلسرائيلية
وفي الوقت الذي تتساءل فيه القيادات العسكرية اإلسرائيلية عن الطريقة التي ستتعامل بها مع وقف العمليـات                 

ومع ذلك فإن الجيش الذي عجـز       . العدائية، سعت حكومة إيهود أولمرت إلظهار االتفاق على أنه إنجاز هائل          
ن الغربي واألوسط، وجد نفسه مساء أمس مضطرا إلصدار         عن تحقيق هدف الوصول إلى الليطاني في القطاعي       

جراء شدة المقاومة وخشية من تطـورات        واعترف قادة الجيش بأن هذه األوامر صدرت      . األوامر بوقف التقدم  
وشدد الجيش اإلسرائيلي من سعيه يوم أمس الصطياد قيادات من حزب اهللا ولو من الدرجة               . ما بعد وقف النار   

  . الثالثة
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 معلقون إسرائيليون إلى ان الجيش الذي بات خارج الحزام الضيق الذي كان يفكر بإقامته علـى طـول                   وأشار
لذلك فإن الجيش اإلسرائيلي سـيعمل      . الحدود، ال يستطيع البقاء في مناطق مفتوحة من دون خط ناري واضح           

 75ضـيق بعـرض     كل جهده من أجل تقصير الخطوط واالنكماش في عدد من المواقع للتراجع إلى شـريط                
وكان الجيش قد بذل أقصى ما لديه من جهد لتوسيع رقعة احتالله في الجنوب اللبناني بقصد إظهـار                  . كيلومترا

  . مكاسب للجمهور اإلسرائيلي عند تسليم هذه األراضي للقوات الدولية
 1701لـرقم   صادقت الحكومة اإلسرائيلية على قرار مجلـس األمـن الـدولي ا           ... قرار الحكومة اإلسرائيلية  

وجاء في البيان الرسمي الـذي أعقـب        . باإلجماع، فيما امتنع وزير المواصالت شاؤول موفاز عن التصويت        
االجتماع أن حكومة إسرائيل تعلن أنها قررت قبول القرار الصادر عن مجلس األمن وسـوف تعمـل وفـق                   

  . التزاماتها بموجب هذا القرار
 وبحسب  1559.ن القرار جيد وإنه يخلق الظروف الفعلية لتنفيذ القرار          وكان أولمرت قد افتتح الجلسة بالقول إ      

. كالمه، فإن حزب اهللا سيكف عن كونه دولة داخل دولة، وسيجرد من سالحه ولن يكون في الجنوب اللبنـاني                  
ـ                 ذ وأوصى أولمرت الحكومة بالموافقة على القرار الدولي، مشددا على أن القرار يعني أن الحكومة اللبنانية من

  . اآلن غدت العنوان الذي تتعامل إسرائيل معه
وأضاف أولمرت أنه وفق القرار لن تكون هناك عودة إلى الوضع الذي كان قائما، وستتحدد منطقة منزوعـة                  

وبحسب كالمه فإن تنفيـذ االتفـاق سـيخلق         . السالح ولن يسمح بالبقاء فيها لقوات مسلحة عدا الجيش اللبناني         
وأطلع أولمرت الوزراء على أنه اجتمع صباح أمس سوياً مع وزيـر            . لجنود االسرى ظروفا أفضل الستعادة ا   

الدفاع عمير بيرتس مع عائلتي الجنديين الرهينتين لدى حزب اهللا وأطلعهما على القرار الدولي وعلى المساعي                
  . التي تبذلها إسرائيل إلعادتهما

 بعد اجتماعه مع أولمرت، الى أن رئـيس الحكومـة           وكان شقيق أحد الجنديين قد أشار للتلفزيون اإلسرائيلي،       
ومع ذلك تحدث عن أن لدى إسـرائيل        . اإلسرائيلية أقر للعائلتين بأنه فشل في مساعيه إلعادة الجنديين سريعا         
وكررت مصادر إسرائيلية عديدة القول     . أوراقا كثيرة تم جمعها للمساومة من أجل تسريع اإلفراج عن الجنديين          

ى عن موقفه السابق الرافض ألي مفاوضات لتبادل األسرى، وأنه صار مستعدا اآلن لمبادلـة               بأن أولمرت تخل  
الجنديين بجميع األسرى اللبنانيين القدامى، وبينهم سمير قنطار، والجدد الذين أسـروا فـي المعـارك أو تـم                   

  . اختطافهم في عمليات الوحدات الخاصة
فت أمورا كثيرة باتت تحتاج إلى فحص من جديد سواء فـي            وقال بيرتس، في اجتماع الحكومة، إن الحرب كش       

وأضاف أن عمليات الجيش اإلسرائيلي أسهمت بشكل حاسـم         . ما يتعلق بالجيش أو بالجبهة الداخلية اإلسرائيلية      
  . في اإلنجازات التي تحققت في اتفاق وقف النار

ذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا اليـوم        وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في اجتماع الحكومة إن السؤال ال          
 منفذا، ولم يكن هناك انتشار للجيش اللبناني ولـم          1559هو أين كنا قبل نشوب المعارك، عندما لم يكن القرار           

ليس بوسع أي جيش أن يحقق أمر تنفيذ قرارات األمم المتحدة بوسائل            . يكن هناك حظر أسلحة على حزب اهللا      
  . قوة الحكومة اللبنانية يخدم مصالح إسرائيلعسكرية مشددة على أن تعزيز 

وبحـسب  . واعتبر بيرتس أن السؤال المركزي بشأن القرار الدولي هو كيف سينفذ حزب اهللا قرار وقف النار               
وأضاف أن إسرائيل تعمل من أجـل       . كالمه فإن إسرائيل مستعدة لكل رد ممكن، سواء تم احترام االتفاق أم ال            

  . لجيش وقوات اليونفيل، تمهيدا لوصول القوات المتعددة الجنسيات إلى لبنانإقامة جهاز تنسيق بين ا
واحتج الوزيران بنيامين بن أليعزر وإيلي يشاي على عـدم إدراج           . وانتقد عدد من الوزراء قرار مجلس األمن      

  . ةمطلب إطالق سراح األسرى في الجانب التنفيذي من االتفاق، حيث بقي في المقدمة وبصورة غير ملزم
وقال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية الجنرال عاموس يادلين، في جلسة الحكومـة، إن قـدرة الحكومـة                 
اللبنانية على تنفيذ القرار الدولي مشكوك فيها، برغم وجود نية جدية في تحييد القنبلة الموقوتة المسماة حـزب                  
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وأشار إلى أن سـوريا     . مات عناقيد الغضب  وأضاف أن حزب اهللا سيحاول وضع قواعد لعبة مشابهة لتفاه         . اهللا
وبحسب كالمه، هناك احتمال كبير جدا      . غير راضية عن القرار لكنها ستوفر الدعم لكل قرار يتخذه حزب اهللا           

  . باالحتكاك مستقبال مع حزب اهللا، كما أن التوتر بين الطوائف في لبنان يمكن أن يتعاظم جدا
وقال الوزير ايلي يـشاي     . قبل االجتماع، عن آرائهم في القرار الدولي      وأعرب عدد من الوزراء اإلسرائيليين،      

كان ينبغـي أن يكـون      . وأنا ال أثق بأن حزب اهللا سيلتزم بالقرار       . إن االتفاق تم مع لبنان وليس مع حزب اهللا        
لحجر إلى  واضحا لحزب اهللا أنه إذا ألقى حجرا على إسرائيل، فإن علينا أن نحول القرية التي يطلق منها هذا ا                  

  . كومة حجارة
أما وزير السياحة اسحق هرتسوغ فأعلن أننا نعيش مرحلة جديدة في لبنان تنشأ فيها أرضية لنظام سياسي آخر                  

  . في لبنان، وباتت حقيقة أن الحكومة اللبنانية أقرت القرار
 وعدم الغـرق فـي      وعلينا توحيد الصفوف،  . أما نائب رئيس الحكومة شمعون بيريز فقال إن المعركة لم تنته          

وأشار معظم الوزراء، بعد     .فالحرب مستمرة وبوسعنا االنتصار فيها    . سجاالت وفي حروب اليهود والجنراالت    
وبحسب كالمهم فإن   . التصويت، إلى أن هناك عالمة استفهام كبيرة تحوم فوق تنفيذ القرار من جانب حزب اهللا              

  . اهللا ينفذ البنود الواردة في القرارالحكومة اللبنانية هي من عليها التأكد من أن حزب 
أما وزير العدل حاييم رامون فقال إنه بسبب الشكوك الكبيرة حول تنفيذ اتفاق وقف النار مـن جانـب لبنـان                     
وحزب اهللا وأن هناك فرصة كبيرة بأن ينتهك القرار، فإن ثمن المسؤولية عن تنفيـذه يجـب أن يجبـى مـن                      

مع الحكومة اللبنانية بالطريقة التي كنا سنتصرف فيها مع حكومة أية دولـة             ينبغي التصرف   . الحكومة اللبنانية 
  . ويجب أن يكون األمر هذا واضحا للجميع. أخرى

وكان موفاز الوحيد الذي امتنع عن التصويت وقال في الجلسة إنني مع وقف النار ولكن هذا اتفاق بعيد عن أن                    
وأي . ريد سالح حزب اهللا، لذلك فإن سالحه لن ينـزع         ليست فيه أي تأكيدات صريحة حول تج      . يكون مرضيا 

دولة تتعرض لسقوط أكثر من أربعة آالف صاروخ على مواطنيها ما كانت لتقبل صيغة اتفاق كهذا مـشكوك                  
كيف سيجردون حزب اهللا من سالحه ومن الذي سيقوم بذلك؟ هل اليونفيـل؟             : وأنا أسأل هنا  . في إمكان تطبيقه  

وماذا عن تعهداتنا بإعادة الجنديين المخطوفين مـن دون  .  تميز بين حزب اهللا والمدنيينإنها قوات ال يمكنها أن    
  . شروط؟ ال يمكن لنا أن نتعهد في قرار للحكومة بإعادتهم وأن نقبل بوقف النار من دون اإلشارة إليهم

. يل العمل وفقا لذلك   في حال انتهاكه تستطيع إسرائ    : وطالب موفاز بإدخال ثالثة تحفظات على اتفاق وقف النار        
تأكيد جدية القرار باإلفراج الفوري وغير المشروط عن الجنديين أو على األقل تسليمهم فورا إلى طرف ثالـث                  

  . 1701 وأخيرا تحديد جدول زمني لتنفيذ كل بنود القرار. وتحديد جدول زمني لعودتهما إلى إسرائيل
نار ال يمنع إسرائيل من حق الدفاع عن مواطنيها وعـن           وأوضح ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أن وقف ال       

قواتها المنتشرة في لبنان، وأنه طوال أسبوع إلى أسابيع ستبقى القوات اإلسرائيلية في لبنان في مواقع مـشرفة                  
وفي حال توفر معلومات عن قوة لحـزب اهللا         . وفي وضع جهوزية لمنع إطالق الصواريخ وللدفاع عن نفسها        

  . رائيل أو جنودها، فإن لنا الحق في الرد االحترازيتهدد مواطني اس
بعد جلسة الحكومة، أعلنت ليفني أن قرار مجلس األمن جيد إلسرائيل، وإذا تم تنفيذه، فسوف يقود إلى تغييـر                   

وبحسب قولها، فإن إصرار األسرة الدولية على تنفيذ قراراتهـا يمكـن أن             . جوهري في قواعد اللعبة في لبنان     
وقالـت إن   . غيير إقليمي يترقبه الجميع وال يتيح ترك القرار على الرف كما حدث مع قرارات سابقة              يقود إلى ت  

وهناك فرصة لتغيير في لبنـان،      .  أفضل عشرات المرات من االقتراح األميركي الفرنسي األول        1701القرار  
  . تبرغم أنني أعيش في الشرق األوسط، وأنا أعلم أنه ال يجري دائما تنفيذ القرارا

فإلى جانب الحكومـة كانـت هنـاك        . وبحسب ليفني فإن الوضع السياسي في لبنان حتى اآلن كان إشكاليا جدا           
منظمة ترتكب استفزازات مقصودة ضد إسرائيل، في كل وقت تريد فيه تسخين األجواء، وقوات األمم المتحدة                

ة الهدوء في المنطقة، نقـل أسـلحة        المحدودة موجودة كمراقبين في أفضل األحوال ولكن غير فعالين في صيان          



 

 31

لحزب اهللا بشكل دائم من سوريا وإيران والحوار الداخلي في لبنان الذي ال يقود إلى أي مكان، وأولئك الذين ال                    
  . يريدون تسمية حزب اهللا ميليشيا من أجل أال تكون ضرورة لتجريدهم من السالح

عظم األهداف التي وضعناها نصب أعيننا ال يمكـن         ولكن م . وشددت ليفني على أن هذا الوضع واجب التغيير       
ومن أجل انتـشار    . فإعادة الجنود إلى بيوتهم ال يمكن تحقيقها بعملية عسكرية        . تحقيقها فقط بخطوات عسكرية   

وأوضـحت أن العمليـة     . فعال للجيش اللبناني في الجنوب اللبناني يتطلب األمر قرارا من الحكومة اللبنانيـة            
  . جل إضعاف حزب اهللا وتهيئة األرضية للخطوات السياسيةالعسكرية تمت من أ

فالنتيجة التي خلصت إليها المـداوالت      . وأوضحت ليفني أن الحديث ال يدور عن قرار تم فرضه على إسرائيل           
زيادة قوة اليونفيـل، وتـشغيلها      : مقبولة على إسرائيل، ألنها تنال عبرها عدة اشتراطات وضعتها لوقف القتال          

يمنحها صالحية استخدام القوة وقت الضرورة، نشر الجيش اللبناني، كما طالبت إسرائيل على مر              وفق تفويض   
السنين، وانسحاب القوات اإلسرائيلية لن يتم إال بموازاة دخول القوة الدولية، وفرض حظر على توريد األسلحة                

  . لبنانية والقوة الدولية على حد سواءلحزب اهللا واإلشراف على المنافذ الحدودية لتنفيذ ذلك من جانب الحكومة ال
وشددت ليفني على أن المفهوم الذي نريد السير بموجبه هو سياق يكون في نهايته دولتان، إسـرائيل ولبنـان،                   

يرورة إيجابية بيننا، تخلق تغييـرا      صوأضافت أن هذه    . تتحمل كل منهما المسؤولية عن قرارات األمم المتحدة       
 وكان من المهم نيل اإلقرار الدولي بأن بداية األحداث هي االستفزاز الذي قـام بـه      .حقيقيا للوضع داخل لبنان   

حزب اهللا والمذكور نصا في قرار مجلس األمن، وكذلك من الواضح للجميع أن العملية تقود إلى تجريد حزب                  
حماية الجنـود   وركزت ليفني أيضا على أن توسيع العملية البرية حتى الليطاني كان من أجل              . اهللا من سالحه  

وقالت لقد فهمت أن الجيش سعى للتموضع في أماكن تتيح له توفير حمايـة              . اإلسرائيليين في الجنوب اللبناني   
. أفضل لجنوده وإبقاء الجيش في وضع أفضل وقت تمركز القوات المفترض أن تنتشر في الجنـوب اللبنـاني                 

 عن قواتنا، كما أن إسرائيل لن تسلم بوضـع          وأوضحت أنه إذا لم يوقف حزب اهللا النار فسوف نضطر للدفاع          
وأقرت ليفني بأنه لم يكن ممكنا تحقيق معظم األهداف التـي وضـعناها             . يغدو فيه جنودها كشاخصات الرماية    

وأشارت إلى أن هدف العملية العسكرية كان إضعاف قوة حزب اهللا وإعـداد األرضـية               . فقط بخطوة عسكرية  
فقد كان بوسعنا مـثال اتخـاذ قـرار         . ف ما هي الحلول األخرى لهذا الوضع      وقالت ال أعر  . للعملية السياسية 
 .وتعهدت ليفني بأن تواصل إسرائيل العمل من أجل إعادة الجنديين المخطوفين إلى بيتيهما. باحتالل كل لبنان

14/8/2006السفير   
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   في البرج الشماليالشهيدة زينب زين تمسك بيد طفلها الشهيد زين العابدين تحت األنقاض
14/8/2006السفير   


