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  بدء الهدنة بين حزب اهللا واسرائيل وخطابات ما بعد الحرب .1
لثامنة من صباح أمس دخل البند المتعلق بوقف األعمال الحربية من في ا أنه 15/8/2006نشرت المستقبل 

إال أن ذلك لم يحل دون إطالق الجيش .  حيز التنفيذ، والتزم به الطرفان اإلسرائيلي وحزب اهللا1701القرار 
اإلسرائيلي النار على ستة عناصر مسلحة في الجنوب ادعى انهم من مقاتلي الحزب، معلناً استمرار حصاره 

 .البري والبحري والجوي على لبنان بذريعة منع تهريب أسلحة إلى حزب اهللا
متحدثة باسم الجيش االســـرائيلي ان جـــنودا ظنوا في ال ما قالته 15/8/2006القدس العربي وأضافت 

واضافت أن خمسة من  .أربعة حوادث منفـــصلة أنهم يواجهون تهديدا من جــانب مسلحين وفتحوا النار
ومن جهة اخري افادت  .لي حزب اهللا أصيبوا بالنيران االسرائيلية وأن بامكان القوات تأكيد مقتل أحدهممقات

قوي االمن اللبنانية ان سبعة اشخاص هم خمسة من عناصر الجيش والشرطة ومدنيان استشهدوا امس االثنين 
ول قرار وقف العمليات الحربية في غارة نفذتها المقاتالت االسرائيلية قرب بعلبك قبل ساعة ونصف علي دخ

 .حيز التنفيذ
، كانت دامية وشديدة 1701 تنفيذ قرار الساعات القليلة التي سبقت موعد أنه في 15/8/2006النهار ونقلت 

  . جريحاً في مزيد من الغارات الجوية واالعتداءات وخصوصاً في بريتال24 قتيالً و24العنف، اذ خلفت 
لم نوهم أنفسنا حين خرجنا للحرب، ولم في خطابه امام الكنيست انه  ما قاله 15/8/2006 48 عرب وجاء في

نوهم أحدا وقلنا أن صواريخا ستسقط ، وأننا سندفع ثمنا باهظا، ولو لم نخرج إلى الحرب لوجدنا أنفسنا بعد 
 أنوي و كرئيس وزراء ال. وأضاف أولمرت أتحمل كامل المسؤولية لهذه الحرب .عدة سنوات أمام خطر أكبر
وحول الحديث المتزايد . فهذه مسؤوليتي بحكم وظيفتي كرئيس وزراء دولة إسرائيل. اقتسام المسؤولية مع أحد

عن ضرورة إقامة لجنة تحقيق، قال  نحن أيضا تلقينا ضربات في الجبهة الداخلية وفي جبهات الحرب كانت 
  . لكن لن نقوم بذلك بانفعالهناك إخفاقات وسنحتاج إلى فحصها، ولن نطوي ولن نخبئ شيئا ، و

وأعلن أولمرت أنه عين نائب رئيس جهاز االستخبارات السابق أوفير ديكل كممثل خاص له إلتمام التنسيق من 
عقب النائب جمال زحالقة على خطاب أولمرت بالقول، يبدو من  وفي نفس السياق .أجل إعادة المخطوفين

، حيث جاء في الخطاب أن حكومته 1701ر األمم المتحدة الخطاب أن إسرائيل عينت نفسها وصية على قرا
وأضاف زحالقة، . ستتابع تطبيق القرار بحذافيره، وتحتفظ لنفسها بحق الرد في حال عدم تطبيق أحد بنوده

 .أولمرت لم يعلن عن نهاية الحرب، بل تحدث عن فسحة الستخالص العبر مما حدث تحضيراً للجولة القادمة
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ن نواياه الحقيقية ونوايا حكومته حين أعلن أن حكومته لن تسأل أحداً وستقوم بمحاوالت كما وكشف أولمرت ع
وخلص النائب زحالقة إلى أنه من الواضح أن هناك اتفاقاً أمريكياً إسرائيلياً على  .اغتيال لقيادة المقاومة اللبنانية

ول الواليات المتحدة وعمالؤها في العمل بالمسار العسكري بموازاة الضغط الدبلوماسي السياسي، بحيث تحا
وتابع  .المنطقة الحصول على ما فشلت إسرائيل في تحقيقه، وذلك تحت التهديد العسكري اإلسرائيلي المستمر

زحالقة أن إعالن أولمرت المتبجح أننا سننتصر، يعني أوالً أن إسرائيل فشلت حتى اآلن، وتعني أنها ستستمر 
  .عسكريةفي البحث المحموم عن إنجازات 

ايهود اولمرت توعد أمس بمالحقة قادة حزب اهللا في كل مكان وزمان، الى أن  15/8/2006 عكاظ وأشارت
وقال اولمرت في . وذلك بعد ساعات من دخول وقف االعمال الحربية بين بالده والحزب اللبناني حيز التنفيذ

. ر بمالحقتهم في كل مكان وزمانسوف نستم. جلسة في الكنيست ليس هناك من تسامح مع هؤالء االشخاص
انه واجب اخالقي علينا وليست لدينا اي نية لنعفي انفسنا من هذا الواجب او ان نطلب اذنا من اي كان لنقوم 

  .به
 األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا أمس االثنين أن مقاتليه هأعلنما  15/8/2006 الشرق األوسط وأوردت

اريخيا على إسرائيل وقال في رسالة تلفزيونية بثتها قناة المنار اللبنانية نحن اليوم حققوا نصرا استراتيجيا وت
أمام نصر استراتيجي وتاريخي لكل لبنان واألمة، بدون أي مبالغة، وقال إن الوقت غير مالئم من أجل نقاش 

بعدم اللجوء إلى علني بشأن نزع سالح الجماعة وان إنهاء مسألة سالح حزب اهللا ال يحسم بعجلة، ناصحا 
وأشار إلى أن هناك خطأ في التوقيت حول الحديث عن هذه المسألة موضحا أنه . التهويل والضغط واالستفزاز

في الوقت الذي ال يزال يعاني فيه السكان من الحرب يأتي أناس في مكاتبهم تحت المكيف ويتحدثون عن سالح 
 بعدم اللجوء إلى الضغط باالعتبارات اإلنسانية، ونقل وطالب من يتحدثون عن نزع سالح المقاومة .المقاومة

عن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني قولها إن أقوى جيش في العالم ال يمكنه نزع سالح حزب اهللا، 
هل جاءوا ومعهم .. ووجه حديثه لمن يطالبون بنزع سالح حزب قائال هل جاءوا ومعهم مزارع شبعا

وقال إن الجيش والحكومة اللبنانية بوضعهم . اية لبنان من االعتداءات اإلسرائيليةهل يمكنهم حم.. األسرى
. الحالي ال يمكنهم حماية لبنان وتساءل هل يمكن للجيش اللبناني بوضعيته الحالية خوض حرب ضد إسرائيل

لية؟ وطالب هل لقوات األمم المتحدة إذا عززت، حتى بخمسين ألف جندي منع االعتداءات اإلسرائي: وتساءل
نصر اهللا بإعادة الحديث عن هذه المسألة إلى دوائرها الطبيعية مطالبا بعدم تضييع عنصر القوة الحالي في 

  .لبنان وهو سالح الحزب
  
  تقديم العون المباشر للمتضررينبمرحلة إعادة البناء ونصر اهللا يعلن البدء  .2
لى الذين صبروا في مرحلة ، وإرض المواجهةأفي لى كل الذين صمدوا إ بالتحية  السيد حسن نصر اهللا توجه 

، فنظراً إلى ن العون المباشر للمتضررين سيبدأ من اليومأ  في حديثه التلفزيوني أمسعلنوأ. النزوح والتهجير
ذى المباشر  األإلحاقالبيوت يعني خسران  ألن و،سرائيلي بالبيوتلحقه العدو اإلأحجم الدمار الذي كبر 

بالنسبة للبيوت التي لحق بها أذى أو ضرر ولكن ما زالت صالحة لالستخدام ر اهللا أنه قال نصبالعائالت، 
 والسكن فيها في هالتقديم العون المباشر والسريع للبدء بترميمها  على أصحابالتجوال وسيتم االتصالوالسكن 

لة يساعدها على أن تأمين مبلغ مالي معقول لكل عائ فسيتم بالنسبة للبيوت المهدمةأما . أسرع وقت ممكن
 البدء برفع األنقاض وأعلن عن ضرورة . لهذا المنزل ومناسباًتستأجر منزال لمدة سنة وتشتري أثاثا الئقاً

يمان والصبر والتحمل والجدية والتخطيط والدقة والعمل الدؤوب رادة واإلاإل، وأشار إلى أنه بوأعمال البناء
أن نصمد وأن ننتصر نستطيع أن نخوض محنة وتجربة إعادة الذي من خالله استطعنا أن نواجه العدوان و

  .البناء وننتصر بها إن شاء اهللا
  15/8/2006السفير 
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  اإلسرائيلي الخسائر اللبنانية في العدوان .3
 شخص على 1200 تموز الماضي عن استشهاد 12على لبنان منذ بدئه في  سرائيلياإل أسفر العدوان: ب.ف.أ
  مدنيا1084ًاستشهد نحو  حيث . مصادر رسميةىلإ فرانس برس استناداً وكالةقل بحسب حصيلة وضعتها األ
مل أ في حين فقدت حركة ، من مقاتليه61واعترف حزب اهللا بأنه فقد ،  في الجيش وقوى األمن عنصرا40ًو

مم  لألربعة مراقبين تابعينأكما قتل  . والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة عنصراً،سبعة ناشطين
 . وعنصر في قوة الطوارئ الدولية المؤقتة في لبنان،المتحدة في قصف جوي على مركزهم في جنوب لبنان

 في لبنان بينهم  شخصا973334ًكثر من ألى نزوح إوأدى العدوان  .قل شخص بجروح على األ3700وأصيب 
و لبناني يحملون أ ألف أجنبي 100 نحو ويشمل هذا الرقم. غاثة غادروا لبنان، بحسب الهيئة العليا لإل ألفا220ً

وقدرت الخسائر المادية في لبنان بستة مليارات دوالر بحسب الخبير االقتصادي مروان  .خرىأجنسية 
 من 30:و تم تدميرأ لحقت غاثة بأن أضراراًوفي العاشر من الشهر الجاري، قدرت الهيئة العليا لإل. اسكندر

 كلم 630 و.نئ وخزانات مياه ضخمة ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية مطار بيروت وموا؛المنشآت الحيوية
تسعة آالف مصنع ومحل و. سبعة آالف مسكن و. فرعياً وجسراً جسرا145ً و. محطة وقود32  و.من الطرق

ماكن أ و،ذاعي وهوائيات للهاتف الخلويإرسال تلفزيوني وإصيبت محطات أكما  .تجاري ومزرعة وسوق
وتعرضت مدن  .بعة لحزب اهللا ومكاتب ومنازل كوادر في الحزب وقواعد ومعدات عسكرية ومقار تا،عبادة

 والضاحية ،جنوبال  في صور وبنت جبيل والخيام والنبطية وقانا وصيدا مثلوبلدات وقرى للقصف المدمر
طة وتسبب قصف مح. سهل عكار في شمال لبنانوالجنوبية لبيروت والمصنع وسهل البقاع وبعلبك ومحيطها 

 كلم من الشواطئ اللبنانية 140الجية لتوليد الطاقة الكهربائية ببقعة من النفط امتدت على طول اكثر من 
  . لى الشواطئ السوريةإ وصوالً

  15/8/2006الخليج اإلماراتية 
  
 قوافل العودة انطلقت جنوباً وفي اتجاه الضاحية مع وقف النار .4

مس موعد وقف العمليات العدائية حتي أت الساعة الثامنة صباح ما إن حلّ: سعد الياس، القدس العربي، بيروت
 بيوتهم وقراهم لتفقد ممتلكاتهم ومنازلهم أو ما ىلإ لرحلة العودة  االستعدادبدأ النازحون من الجنوب والضاحية

طار رحلة العودة شهدت بعض الطرقات زحمة سير خانقة والسيما مثلث الزهراني الذي إوفي  .تبقّي منها
وقد باشرت ورش مجلس الجنوب . بط أقضية صيدا وصور والنبطية بعد التدمير الذي أصاب الجسر هناكير

 الضاحية فيو .ردم الحفر وإزالة الركام واالنقاض عن الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط القري والمناطق
هالي الطريق للوصول بعض األ، ولم يعرف أصاب المنطقةالجنوبية عاد مئات النازحين لتفقد الدمار الهائل 

   .رضبنية باأل بيوتهم بعدما سوت الغارات االسرائيلية عدداً كبيراً من األإلى
  15/8/2006القدس العربي 

  
  تتحدث عن القرار وتشيد باالنتصار  لبنانيةمواقف .5

 طالل  وزير الزراعةديكتأ 15/8/2006البلد  نشرت ،1701ردود الفعل المعلقة على القرار ل لتواصفي 
ن أن يكون ضمن سلة واحدة وأمن يشوبه الغموض من نواح مختلفة وهو يفترض ن قرار مجلس األأ الساحلي

طار إ مع ما يراه المجتمع الدولي ضمن ن يكون منسجماًأيكون تطبيقه لمصلحة لبنان، وبطبيعة الحال يجب 
ن أ وزير العدل شارل رزقوتوقع  . في هذه المرحلةراضي اللبنانية خصوصاًسرائيل من األإفهمنا النسحاب 

 بالقوات الدولية على البقعة  وما يتضمنه، أي انتشار الجيش اللبناني مدعوما1701ًيحترم حزب اهللا القرار 
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 المستعجلين افتعال مشكلة مع  الرئيس سليم الحصوخاطب .الممتدة من نهر الليطاني حتى الخط األزرق
  . اء، السالح ال يمكن انتزاعه من حزب اهللاعليكم بشيء من الحي: المقاومة بالقول

ن بلدنا وشعبنا خرجا من مواجهة الحرب منتصرين  إالرئيس رشيد الصلح قول 15/8/2006 السفير وأضافت
 ودولة ومقاومة،  وبلداًن نطرح تاريخ هذا النضال وقوة المناضلين شعباًأ علينا نرى لزاماً: ، وأضافوموحدين

النائب اسماعيل واعتبر  .تي يمكن تحقيقها وجعل هذه المرحلة مرحلة تاريخية خالدةوكل وقائع االنتصارات ال
سرائيلي، وما تحقق فيه نما هو تقويم جديد في تاريخ الصراع العربي اإلإ 2006 تموز 12ن تاريخ  أسكرية

 .نه ال يقهرأمن انتصار تاريخي بأيدي رجال المقاومة االسالمية، على الجيش االسرائيلي الذي صوروه لنا 
عالمي ن يسحبوا هذا الموضوع من التداول اإلأوتمنى على المستعجلين فتح ملف سالح المقاومة المنتصرة 

 ، انتصرت فيه المقاومة تاريخياً تموز شكل مفصال12ًن يوم إ سليمان فرنجيةوقال . والسجال السياسي
 الرغم من وجود قلّة مراهنة على المخطط انتصار وحد لبنان علىوهو . وانتصر لبنان وتحقق الوعد الصادق

سرائيلي وتسعى عبر تصريحات ومواقف لخلق جو فتنة داخلية، ولكن الشعب الذي توحد حول ميركي اإلاأل
مقاومته واع ومدرك لكل هذه المخاطر ولن يسمح لهؤالء بتمرير مشاريعهم في السياسة والديبلوماسية بعد 

المقاومة وسيدها على هذا النصر الكبير،  حزب االتحادكما حيا . ركعجزهم عن تمريرها في الحرب والمعا
ميركية التي عملت لتجيير نصر دارة األ لإل وسنداًن تشكل عوناًأوانتقد بعض القوى السياسية التي تحاول 

ن لى استخدام هذا النصر من أجل تدعيم مسيرة مستقبل الوطإ ودعا القوى السياسية  ،سياسي للعدو االسرائيلي
ردود الفعل السريعة لبعض الشخصيات السياسية على موضوع   حركة التوحيد اإلسالميواستغربت .ونهضته

سالح المقاومة، فبدل أن يبحثوا مع شركائهم بالوطن عن االستراتيجية الدفاعية لمواجهة أي مشروع تقسيمي 
   .يريدون سحب قوة هذا البلد

  
  بري يدعو النازحين للعودة إلى ديارهم  .6
لى إلى كل األهل النازحين العودة إطلب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري : الشرق األوسط، يروتب

من جهة و.  كما وهنأ اللبنانيين بخروج اإلسرائيليين، وحياهم باالحتضان الكبير الذي شمل النازحين.ديارهم
جراءات الالزمة  اتخاذ اإلرئيس السنيورة تناول ضرورةالرئيس بري والخرى، جرى اتصال هاتفي بين أ

جل اتخاذ عدد من الترتيبات لفتح أ ومن ،سرائيليلى القنابل واألجسام الغريبة التي خلفها العدوان اإلإللتنبيه 
  .لى ديارهمإالطرق ومد الجسور الحديد وغيرها لتسهيل عودة المواطنين 

  15/8/2006الشرق األوسط 
  
  قرارها المر يتحدث عن خطة نشر الجيش واجتماع إل .7

قرار خطة نشر الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني بين ضباط يمثلون الجيشين إل تم عقد اجتماع تمهيداً
سرائيلي بحضور قائد قوات الطوارئ الدولية بيللغريني، وتناول البحث مسألة انسحاب الجيش اللبناني واإل

وقال وزير الدفاع الياس المر . ونيفيل في الجنوب اللبنانيالي االسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية
وحسب المعلومات تم في . 1701ن االجتماع يقع ضمن اتفاقية الهدنة وجاء بناء على مضمون القرار أ

، حيث ستخلي قوات االحتالل جميع النقاط التي احتلتها في  غد يوم ساعتهااالجتماع وضع خطة تقررت
ن تعقبها عملية انتشار للجيش في جنوب الليطاني قبل أعلى  لى اليونيفيل،إم بتسليمها راضي اللبنانية وتقواأل

ن تستغرق هذه أ باتجاه الليطاني، على والًأن خطة االنتشار تبدأ إوقال الوزير المر . سبوع الحالينهاية األ
مرة في الجنوب ن اإلأى وشدد المر عل .رضيام حسب المقتضيات اللوجستية على األأالعملية بين ثالثة وستة 

ن منطقة جنوب أهداف االنتشار التأكد من أن بين أكد أستكون للحكومة اللبنانية وليس للقوات الدولية، و
ن تكون مهمة الجيش هي مصادرة السالح الفردي أ الليطاني لن يكون فيها وجود ومظاهر مسلحة، نافياً
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ن العقيدة القتالية إلطائفية أللوية الجيش اللبناني وقال ورفض المر التصنيفات ا .الموجود في كل بيت لبناني
ي سالح سوى سالح الجيش الذي أنه لن يكون في جنوب الليطاني أللجيش ما زالت هي ذاتها، وشدد على 

  . نجاز المقاومة وليس نزع سالحهاإلى الجنوب بروحية حماية إسيتوجه 
  15/8/2006السفير 

  
  عنوان نحب لبنان الحريري تطلق ورشة نهوض ببهية  .8

 نثق بلبنان،.. نحب لبنانتحت عنوان  أطلقت النائبة بهية الحريري ورشة وطنية عربية ودولية :عماد الزغبي
عالم عقد االجتماع التحضيري للورشة، بمشاركة السفراء العرب المعتمدين في لبنان ووزيري اإلحيث 

دارات الرسمية ونقباء المهن لوزارات واإلواالقتصاد غازي العريضي وسامي حداد، وعدد من مسؤولي ا
وبرزت خالل المناقشات . عالمية في لبنانالحرة وممثلين عن مختلف القطاعات االقتصادية والسياحية واإل

  . لى الشفافية في العمل، وعدم تكرار التجربة السابقة، خصوصاً ما أشيع عن هدر فيهاإاقتراحات دعت 
  15/8/2006السفير 

  
  قتصادية تستنجد باالتحاد األوروبي لفك الحصارالهيئات اال .9

ناقشت الهيئات االقتصادية اللبنانية أمس مع رئيس بعثة المفوضية األوروبية في : الشرق األوسط، بيروت
 بتدخل االتحاد األوروبي لفك الحصار البحري والجوي الذي يفرضه العدو وطالبوالبنان، السفير باتريك رينو، 

زمة ألى إن استمرار هذا الحصار سيؤدي أ من وانان، رغم وقف العمليات العسكرية، وحذراإلسرائيلي على لب
لى حد إاجتماعية ومعيشية خانقة ستطاول جميع اللبنانيين، مع تراجع مخزون المواد الغذائية واالستهالكية 

مين العام لألمم روبي واأل كل الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، ال سيما االتحاد األوواوطالب. كبير
  .المتحدة، بالتدخل الفوري لحل هذه األزمة الخطيرة

  15/8/2006الشرق األوسط 
  

  توقع فتح مطار رفيق الحريري السبت المقبل  .10
ن مطار رفيق الحريري الدولي  أأكد وزير األشغال العامة والنقل اللبناني محمد الصفدي:  سحر دهامبيروت،

لدينا خطة بدأنا بتطبيقها : قال و.بت المقبل إن تم االلتزام بالهدنة المعلنة من قبل إسرائيليمكن افتتاحه نهار الس
لى ثالثة إمطار وهذه الخطة نحن بحاجة الصالح األضرار في مدرجات إل طالق النارإمنذ اليوم األول لوقف 

خالل هذه الفترة سنتمكن أنه ر وأضاف الوزي . وبالتالي لفتح مطار بيروت في حركته االعتيادية،أيام لتنفيذها
سرائيل استمرار إعالن إوحول . من استقبال طائرات المساعدات القادمة إلى لبنان وبعض الطائرات الصغيرة

ي عدوان على المطار سيكون بمثابة أالحصار البحري والجوي قال نحن سنعمل على فتح مطار بيروت و
عمار الجسور لوصل المناطق إعادة إوحول  . المجتمع الدوليعلى اسرائيل تحمل المسؤولية أماموخرق للقرار 

لدينا خطة أخرى أنه  و،حصاء شامل للخسائر في الجسور والطرقاتهناك عمل حثيث إلنوه إلى أن ببعضها 
 .عمار هذه الجسورإعادة إقامة ممرات مؤقتة بين المناطق لتسهيل التنقل خالل عاجلة إل

  15/8/2006عكاظ 
  

   إسرائيل شاحنات المساعدات   ضربنخشى: لحود .11
اعرب رئيس الجمهورية عن امله في أال تستغل إسرائيل وقف العمليات العدائية، لتنفّذ تهديداتها بضرب 
الشاحنات تحت ذريعة إمكان نقل اسلحة للمقاومة، مشيراً الى ان الشاحنات تنقل مواد غذائية وطبية، ومواد 
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وشدد في حديث الى التلفزيون االيرلندي على التضامن .  غيرهااولية وضرورية مثل المشتقات النفطية و
   1701.الحكومي، ولفت الى ضرورة توافق اللبنانيين حيال كل المواضيع، ومنها بنود قرار مجلس االمن رقم 

ان كل المشكلة بدأت في قضية مزارع شبعا، في حين ال نعرف اليوم ما سيحل بهذه القضية، وهي : وقال
داً، وإسرائيل خسرت حربها في لبنان على ما يأتي على ألسنة بعض قادة العدو بعد قول شاوول قضية مهمة ج

ولفت رئيس الجمهورية الى ان االدارة االميركية .  موفاز انهم خسروا الحرب، فإن حزب اهللا قد انتصر
وأكد ان . لبنانمنحازة السرائيل، وهذا ما ظهر في التعاطي الرسمي االميركي مع العدوان الحالي على 

الواليات المتحدة كانت تعطي الوقت والضوء األخضر لمواصلة العدوان، ومواجهة حزب اهللا لفرض الشروط 
التي يريدون، لكنهم خسروا، وهم في عجلة اليوم من أمرهم للخروج من لبنان، وهذا ما اكدت عليه األنباء 

ق إنجاز ما والوصول إلى الليطاني إنقاذاً ألنفسهم في ألنهم اعتقدوا في اليومين السابقين أن باستطاعتهم تحقي
الداخل، حيث هم مربكون، إال أنهم ذهبوا بعيداً في توقعاتهم وال يعرفون كيف يتراجعون وهم خائفون من ترك 

ورحب بانتشار القوات الدولية على الحدود الى جانب الجيش اللبناني،  .  2001معداتهم كما حصل في العام
. في ان يكون عديد هذه القوات من الدول متوازناً، بحيث ال يظهر وكأننا نعود الى االنتداب الفرنسيولكنه امل 

وعما اذا كان ما يجري في لبنان جزءا من نزاع أوسع يضم سوريا وإيران .  مرحبا بوجود قوات ايرلندية فيها
م االيراني عندما احتلت إسرائيل لبنان لم يكن الرئيس نجاد على رأس النظا: وإسرائيل والواليات المتحدة؟ قال

ثق، أنهم .  سنة في السابق، هذه حملة دعائية في ظل تحكم اللوبي اإلسرائيلي بوسائل اإلعالم العالمية22ل
  .كانوا يريدون أي ذريعة إلخضاع لبنان بعدما تلقوا الصفعة عندما انسحبوا من لبنان

  15/8/2006السفير 
  

  1701دول الخمس الحصار اإلسرائيلي ومتابعة تنفيذ الـ السنيورة أثار مع سفراء ال .12
تركز اهتمام رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة امس على متابعة شؤون الناس، وقد استدعى سفراء الدول 
الخمس الدائمة العضوية في مجلس االمن، وأثار السنيورة معهم مسألة إعالن إسرائيل استمرارها في الحصار 

والجوي على لبنان وضرورة رفعه، وسألهم عن إمكان المساعدة في استحضار جسور حديدية البري والبحري 
واستقبل السنيورة صباحا مساعدة االمين  .موقتة لوصل الطرق المقطوعة تمهيدا لبدء عملية إعمار الجسور

ة تركزت على أجرينا محادثات جيد: العام لالمم المتحدة لشؤون الالجئين جودي شينغ هوبكينس،التي قالت 
استراتيجية عودة النازحين، ونأمل أن يستمر وقف النار حتى يتمكن النازحون من العودة بأسرع وقت ممكن 

كذلك استقبل عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان االوروبي البارونة ايما نيكلسون التي  . الى ديارهم
 يجري حتى تستطيع المجموعة الدولية ان تقدم افضل من الحيوي ان نبقي العالم الخارجي مطلعا على ما: قالت

ما لديها من جهد للحكومة وللشعب اللبناني، ولبنان له قيمة كشريك بالنسبة الى االتحاد االوروبي، ونريد ان 
  . نقوم بكل ما يمكننا القيام به لمساندته

  15/8/2006البلد 
  

  1701مزارع شبعا لبنانية وجزء ال يتجزأ من القرار : صلوخ .13
اكد وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ ان مزارع شبعا لبنانية وان لبنان يتمسك بحقه المكتسب في هذه 
المزارع، منتقدا تصريحات وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني التي لم تعترف فيها بحق لبنان في 

اسرائيل مؤتمنة على تفسير قرارات نحن نتساءل متى باتت : وقال ردا على ما ادلت به ليفني  .المزارع
بغض النظر عن اجتهادات الوزيرة المتعثرة، يهمنا ان نوضح ونؤكد ان مزارع شبعا : اضاف مجلس االمن، 

، وان هذا القرار ارسى آلية متعلقة بمزارع شبعا وكلف االمين العام 1701هي جزء ال يتجزأ من القرار 
قرار متعلق بالوضع بين لبنان واسرائيل يؤشر الى حقيقة هذا وان مجرد ذكر مزارع شبعا في . متابعتها



 

 10

ان القرار ، ان لبنان يتمسك بحقه المكتسب الذي اخذ اعترافا دوليا اجمع عليه اعضاء مجلس االمن. الموضوع
نفسه اشار، وان بخجل، الى الطريق الواجب اتباعه لحل قضية االسرى، وهذا دليل اخر على عقم االسباب 

  .التي حددتها لنفسها الحكومة االسرائيلية، واالن يظهر انها تخلت عنهاواالهداف 
  15/8/2006النهار 

  
  بانتظار القرار السياسي... الجيش اللبناني جاهز .14

تأجل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية جنوبا بانتظار القرار السياسي الذي ال :  بيروت، ثائر عباس
. 1701دات السياسية على جلسة لمجلس الوزراء تبحث اإلجراءات التنفيذية للقرار يزال ينتظر توافق القيا

 ساعة بعد أن تكون المشاورات القائمة بين 48وأمل وزير لبناني أن تتم دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد خالل 
للبناني نبيه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ورئيس تكتل المستقبل النائب سعد الحريري، ورئيس البرلمان ا
وما قبله .. بري، وحزب اهللا قد وصلت الى نتيجة مقبولة إزاء موضوع سالح حزب اهللا ما بعد نهر الليطاني

وقال الوزير محمد الصفدي لـ الشرق .  آذار الذي يمثل األكثرية البرلمانية14من وجهة نظر قيادات فريق 
وتوقعت . لكن تفسيرات متباينة... ود إشكاالت كبيرةاألوسط إن الوزراء ينتظرون نتائج المشاورات، نافيا وج

مصادر لبنانية أن يكون مخرج األزمة تبلور خالل أيام قليلة كي ال تجد الحكومة نفسها تحت الضغط الدولي 
  .والداخلي

  15/8/2006الشرق األوسط 
  

  االنتصار للبنان بأسره وسالح الحزب ال يمكن انتزاعه: الحص .15
نزع سالح حزب اهللا ورأى ان المقاومة المسلحة ستنتهي بطبيعة الحال بتحقيق رفض الرئيس سليم الحص 

بحلول : وقال في تصريح امس .األهداف التي وجدت من اجلها فلنعمل معاً على تحقيقها بالتفاهم والتوافق
ان بأرواحهم موعد وقف االعمال العدائية ال بد من توجيه التحية الى المقاومين االشاوس، اولئك الذين فدوا لبن

وقد . ودمائهم، فما مكّنوا العدو الغاصب من تحقيق اي تقدم رغم فارق العدد والتفوق في السالح كماً ونوعاً
صدمتنا بعض االصوات الحاقدة التي حاولت حجب وهج االنتصار بشتى االساليب وشرعت في المطالبة 

وذهب البعض الى حد المطالبة بنزع سالح بتطبيق نصوص القرار الدولي على الوجه الذي يناسب اسرائيل، 
المقاومة في الوقت الذي كان المقاومون يستبسلون في التصدي العتداءات اسرائيل المتصاعدة في الساعات 

عليكم بشيء من : الى المستعجلين افتعال مشكلة مع المقاومة نقول. االخيرة فيحولون دون تحقيقها اي مكسب
فالمقاومة المسلحة ستنتهي بطبيعة الحال بتحقيق االهداف التي . اعه من حزب اهللالسالح ال يمكن انتز. الحياء

  .وجدت من اجلها، فلنعمل معاً على تحقيقها بالتفاهم والتوافق
  15/8/2006النهار 

  
  نحذّر الحكومة وغيرها من مغبة االنصياع لضغوط خارجية: تكتل التغيير .16

ائب العماد ميشال عون الحكومة اع االسبوعي الذي ترأسه النحذّر تكتل التغيير واالصالح امس في االجتم
دف الى ضرب الوحدة الوطنية وغير الحكومة من مغبة الحسابات الخاطئة واالنصياع ألي ضغوط خارجية ته

الم اآلخرين وخسر سالمه ططات على حساب لبنان، فماذا يفيد لبنان اذا ربح سبهدف امرار بعض المخ
 بمجمله، ورغم ما يتضمن من شوائب، ال يترك للبنان 1701ورأى ان القرار . ك؟الداخلي وعيشه المشتر

  . سوى خيار التعامل معه بموضوعية وايجابية
  15/8/2006النهار 
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  بدء انتشار الجيش بالجنوب خالل ثالثة أيام   : مروان حمادة .17
يا حول نهر الليطاني وانه سيكون  اللبناني يحشد نفسه حالشحمادة أمس ان الجيمروان أكد :  االتحاد-بيروت 

بعد ذلك ''واضاف بقوله ·  ساعة على األكثر72 ساعة أو 48جاهزا لعبورالنهر لبدء انتشاره بالجنوب خالل 
وقال حمادة ان حكومته · ''سيستعين الفوج األول من الجيش اللبناني بالقوة الدولية الطارئة في عملية االنتشار

   .1701 القرار تبحث الصيغ المالئمة لتطبيق
  15/8/2006االتحاد االماراتية 

  
  التردد في تطبيق القرار الدولي سيدفع البالد مجدداً الى الحرب: القوات .18

رأت كتلة نواب القوات اللبنانية في تأجيل جلسة مجلس الوزراء أمس األول مؤشراً على تردد بعض األفرقاء 
بيان إثر اجتماعها أمس في األرز برئاسة سمير جعجع واعتبرت في  .1701تجاه التطبيق الفعلي للقرار 

وسيدفع بالبالد . ومشاركة وزير السياحة جو سركيس ان هذا التردد سيمنع تباعاً وتدريجاً الحلول المطروحة
وأشارت الى ان الوضع، وعلى رغم وقف العمليات الحربية، ما زال غاية في الدقة  .مجدداً الى حال الحرب

يدعون الحكومة الى اتخاذ موقف واضح وصريح في كيفية استدراج الوضع الراهن من جهة، لذلك . والخطورة
والوصول الى حل نهائي ألن من حق اللبنانيين أن يكون لديهم وطن آمن ومستقر، ال حروب فيه وال مفاجآت 

  .بعد كل ما عاناه في السنوات الثالثين الفائتة
  15/8/2006البلد 

  
  عائقاً امام عودة الدولة الى الحدود الح حزب اهللالجميل تمنى أال يظل س .19

نوه الرئيس االعلى لحزب الكتائب الرئيس امين الجميل بـالدور الذي ادته الحكومة وبحسن اداء رئيسها، 
والقرارات التي اصدرتها، وخصوصا ما يتصل بارسال الجيش الى الجنوب في ظل االجماع على ان ال حل 

حدود حيث كان سقوطها قبل ثالثين عاما، وتمنى اال يظل سالح حزب اهللا العائق دون اال بعودة الدولة الى ال
ذلك، رغم تقديرنا لصموده في وجه اآللة العسكرية االسرائيلية، والذي غير كل المعادالت في الصراع العربي 

 في الصراع مع وطالب بتمكين الحكومة من كل اوراق القوة في المفاوضات لئال تتحول طرفا . االسرائيلي–
واعرب عن خشيته ان يكون  .االمم المتحدة والمجتمع الدولي مع ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية جدا

مشروع حزب اهللا ال يزال يتجاوز حدود لبنان وامكاناته، الى حدود قضية فلسطين، االمر الذي يقضي بأن 
ولذلك .  من إجهاز على ما تبقى من مقوماتيبقى لبنان ساحة مشرعة على كل االحتماالت، مع ما يعني ذلك

نرى انه اذا لم توظف في مشروع الدولة كل التضحيات التي قدمها الحزب، فلن تكون الفرصة متاحة للنهوض 
وتمنى الجميل اال يكون صحيحا ما تردد عن تحفظات جديدة لحزب  .بالبلد وبكل ما بنيناه وشيدناه من صروح

ا ادى الى تأجيل جلسة مجلس الوزراء االحد، او من دعوة للعودة الى ما قضى ، وهو م1701اهللا عن القرار 
 ينظم عملية االنسحاب 1701به تفاهم نيسان الذي حكم وجود مقاتلي الحزب في الجنوب، فيما القرار 

تكون االسرائيلي الى ما وراء الخط االزرق وانتشار القوة الدولية والجيش اللبناني، والغاية في النهاية ان 
الدولة وحدها المسؤولة عن الحدود وامن الجنوب ولبنان من دون استثناء، وبمشاركة حزب اهللا كقوة سياسية ال 

  .غنى عنها في اي حال
  15/8/2006النهار 
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    1701يجب أن نحسن التعاطي مع مندرجات القرار : ميقاتي .20
لسيد حسن نصر اهللا، قد عبروا عن دعم رأى الرئيس السابق نجيب ميقاتي أن الحكومة اللبنانية، وسماحة ا

 كذلك وافقت عليه حكومة العدو، وينبغي في رأيي أن نحسن التعاطي 1701,قرار مجلس االمن الدولي الرقم 
مع مندرجات القرار لتحقيق مصلحة وطننا، واألهم من كل ذلك أن نجد أفضل السبل الكفيلة في معالجة 

أما المعالجات المطلوبة بين الحكومة وحزب اهللا فيجب أن تسير . هناومتابعة االمور االخرى التي سوف تواج
ورداً على سؤال عن عودة السجال .  بطريقة هادئة راقية وإال يدخل الجدال بشأنها إلى كل منزل وشارع وحي

إن المرحلة المقبلة على لبنان خطيرة وحساسة : بشأن سالح حزب اهللا وتأجيل جلسة مجلس الوزراء، قال
قة بكل ما للكلمة من معنى، وعلينا كلبنانيين أن نحسن مقاربة الواقع الراهن، واألهم أن يكون لدينا إجماع ودقي

على سبل الخروج من المأزق، وأن يتوافر دعم عربي للبنان لمساعدته على تجاوز آثار العدوان، وان نحسن 
طلق كان الدعم للنقاط السبع التي تقدمت بها تحريك الديبلوماسية اللبنانية في المحافل الدولية، ومن هذا المن
  . الحكومة في خالل مؤتمر روما والتي تشكل اساس الحل المنشود

  15/8/2006السفير 
  

   من انتقام إسرائيلي في غزة رداً على الفشل في لبنان ان يحذر وهنيهعباس .21
ل في مكتب أبـو مـازن إن        كشف مسؤو  : محمد إبراهيم   عن مراسلها  رام اهللا  من  15/8/2006 البيان   ذكرت

الرئيس الفلسطيني يبدي قلقا عميقا من إقدام اسرائيل على سلسلة خطوات انتقامية ضد الفلسطينيين بعد الحرب                
وقـال هـذا    .على لبنان لذا يسارع الى محاولة التوصل الى اتفاق وطني يسحب ذرائع العدوان من يد اسرائيل       

 إسرائيلية عبر عدة قنوات مفادها أن اسرائيل ستصعد حربها فـي            تلقى مؤخرا رسائل  ) أبو مازن (المسؤول إن   
وأشار إلـى    .غزة في حال واصلت الفصائل اطالق الصواريخ من القطاع وفي حال عدم اطالق سراح شليت              

أن وصول أبو مازن إلى غزة تزامن مع وصول وفد أمني مصري قادم للبحث في صفقة تبادل اسـري بـين                     
ن أن إسرائيل وافقت مبدئيا على تبادل أسرى مع الفلسطينيين ويجري التفاوض اليوم             حماس وإسرائيل، كاشفا ع   

  .على التفاصيل
رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية حذر مـن        أن  :  فتحي صباح  عن غزة   من 15/8/2006 الحياة   وقالت

واالنجـازات   راتخطورة ان تسعى اسرائيل الى رد كرامتها الضائعة في لبنان ومحاولـة تـسجيل االنتـصا               
وقال هنية في مستهل اجتماع الحكومـة ان علـى اسـرائيل     .الوهمية على حساب الشعب الفلسطيني االعزل

االقرار بأن ما لم ينجح في بنت جبيل لن ينجح في نابلس او غزة او رام اهللا او الخليل، ألن الشعب الفلسطيني                      
حتاج الى تهيئة االجواء ووضع كل السبل والعوامـل         واعتبر ان تشكيل حكومة وحدة فلسطينية ي      . ليس ضعيفاً 

 .إلنجاحها وضرورة االفراج عن كل الوزراء والنواب الذين خطفتهم اسرائيل
 

 تشكيل الحكومة يحتاج الي تهيئة االجواء: هنية .22
اكد هنية في موضـوع تشكيل حكومة وحدة وطنيـة فلسطينية التـزام حكومته  : غزة ـ اشرف الهور

ورد في وثيقة الوفاق الوطـن تشكيل الحكومة يحتاج الي تهيئة االجواء ووضع كل السبل والعوامل الكامل بما 
النجاحها وكذلك ضرورة االفراج عـن كافة الوزراء والنواب الذين قام الجيش االسرائيلي باختطافهـم من 

ي مشاورات معمقة بين الضـفة الغربية، معتبرا ايضا ان مسألة تشكيل حكومة الوحـدة الوطنية تحتاج ال
مؤسـسة الرئاسة والحكومة والفصـائل الفلسطينية، نافيا ما يدور حول ترشيح اشخاص لشغل مناصب 
وزارية في حكومة مقبلـة، معتبرا ان كل ما دار عنه الحـديث خالل االيام الماضية في الشارع الفلسطيني ال 

 اي مستوي سياسي رسمي او فصائلي حول ذلك، ولم وقال انا لم اعقد اية مشاورات مع . اساس له من الصحة
 .يتم طرح او ترشيح اسماء لشغل مناصب في هذه الوزارة او تلك 
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  15/8/2006القدس العربي  
  
  
  

  حكومة الوحدةى ووقف الصواريخ واالتفاق علشاليت غزة الطالق سراح الىعباس  .23
ي قطاع غزة امس للقـاء ممثلـي الفـصائل    توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ال :رام اهللا ـ وليد عوض 

الفلسطينية ورئيس الوزراء إسماعيل هنية من أجل تأمين اطالق سراح الجندي االسرائيلي االسير جلعاد شاليت               
اضافة لوقف اطالق الصواريخ بدائية الصنع علي اسرائيل، وذلك اضافة الي بحث وبلورة برنـامج حكومـة                 

واكدت مصادر فلسطينية مطلعة لــ القـدس         .يلها وثيقة الوفاق الوطني   الوحدة الوطنية التي نصت علي تشك     
العربي امس ان عباس يسعي العادة الشأن الفلسطيني لصدارة االهتمام الدولي عقب وقف اطالق النار علـي                 
الجبهة اللبنانية، وذلك عن طريق العودة الي المفاوضات السياسية مع تل ابيـب بتـشكيل حكومـة فلـسطينية                 

 .  للشروط الدولية للتعامل معهاتستجيب
واكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام االحمد لـ القدس العربي امس بأن مهمة عباس في قطاع غزة بعد وقف                   
اطالق النار في لبنان هو تنفيذ بنود وثيقة الوفاق الوطني التي تنص علي وقف اطالق الـصواريخ وتـشكيل                    

واشار االحمد   .حل قضية الجندي االسرائيلي االسير في قطاع غزة       حكومة وحدة وطنية، ومشيرا الي ضرورة       
الي ان عباس سيعمل في غزة للوصول الي برنامج سياسي لحكومة الوحدة الوطنية مقبول دوليا حتي تـتمكن                  

وعبر االحمـد    .من التعامل مع المجتمع الدولي وانهاء الحصار المفروض علي الحكومة الحالية بقيادة حماس            
ده بان مسلكيات حركة حماس التي تقود الحكومة الحالية ال تبشر بامكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية                عن اعتقا 

 . يكون بمقدورها كسر الحصار المفروض علي الشعب الفلسطيني وحكومته
  15/8/2006القدس العربي 

  
  أبو مازن يبحث مع مبعوث بلير الخاص زيارة رئيس الوزراء البريطاني .24
، في مقر الرئاسة فـي مدينـة رام اهللا بالـضفة            س استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عبا     : ح علي الصال  ،لندن

وقالت وكالة   . الغربية، اللورد مايكل ليفي، المبعوث الخاص لبلير، والقنصل البريطاني العام في القدس المحتلة            
 اإلسرائيلي على األراضي    وفا إن أبو مازن بحث مع اللورد ليفي آخر التطورات في المنطقة في ظل التصعيد              

المخصصة لشرح   الفلسطينية والحصار المفروض، إضافة إلى التحضيرات الجارية لزيارة بلير إلى المنطقة،            
موقفه في العدوان اإلسرائيلي على لبنان، والمعارض في حينه للوقف الفوري إلطالق النار، وكذلك لمحاولـة                

  .ى األمامدفع عملية السالم على المسار الفلسطيني ال
ونقلت الوكالة عن الدكتور صائب عريقات، في مؤتمر صحافي مشترك مع اللورد ليفي، أن اللقاء تركز حول                 

) آب(وخالفا لما ذكرته صحيفة إيطالية أن الزيارة ستتم في وقت الحق من أغـسطس                .زيارة بلير إلى المنطقة   
  .رةالجاري، فان اللورد ليفي قال إنه لم يتم تحديد موعد الزيا

  15/8/2006الشرق األوسط 
  

  الدويك في زنزانة انفرادية تابعة لقسم الجنائيين اليهود .25
أحمد بحر، إن قوات االحـتالل وضـعت رئـيس          . قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، د       :حسن جبر 

 بحر، ان الدويك    وأكد النائب  .عزيز الدويك في زنزانة انفرادية تنبعث منها رائحة كريهة        . المجلس التشريعي د  
 .يعيش في قسم الجنائيين اليهود المدانين بارتكاب جرائم قتل، في اشارة الى التهديد الـذي قـد يتعـرض لـه                    
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وأضاف، في كلمة أمام أهالي األسرى، ان الدويك يحتاج الى اجراء عملية قسطرة الى جانب تفتيت حصوة في                  
  .كليته اليمنى

  15/8/2006األيام الفلسطينية 
 
 

  ي تطالب بتحرك فعلي لتنفيذ وثيقة االسرى عشراو .26
أكدت حنان عشرواي امس أن الوقت الراهن يتطلب تحركا فعليا لتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني              :  د ب أ   - رام اهللا   

وأضافت .وإيجاد هيكليات تعمل على تصليب الوضع الداخلي خاصة في أعقاب التطورات على الساحة اللبنانية             
اعة صوت فلسطين علينا استخالص العبر مما يحدث في لبنان واستثمار حقيقـة أن              عشرواي خالل حديث الذ   

اسرائيل أدركت محدودية استخدام القوة والسالح في مواجهة قوى غير نظامية كحزب اهللا وبأن االحادية التـي                 
وشددت على ضرورة إيجاد برنامج سياسي فلـسطيني حيـث           .تحاول فرضها على فلسطين ال يمكن أن تنجح       

قالت القضية ليست قضية حكومة وحدة وطنية فاالساس هو البرنامج السياسي الفلسطيني الن غيابه يعد نقطـة                 
ودعت عشراوي الفصائل الفلسطينية الى الوصول إلى وفاق حقيقي وفق برنامج           . أساسية في العمل الفلسطيني   

افة االشكاليات بما فيها العمل على      سياسي واضح وخطوات عملية قابلة للتنفيذ مما سيمكنها بعد ذلك من حل ك            
  .االفراج عن رئيس وأعضاء التشريعي المعتقلين

  15/8/2006الدستور 
  

   يوما50ًسلطات االحتالل تفرج عـن وزير العمل بعد اعتقاله مدة  .27
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس، عن وزير العمل، محمد البرغوثي، بعـد               :فادي العاروري 

وأوضح البرغـوثي فـي      . لـمدة خمسين يوماً، في سجن عوفر ومركز تحقيق الـمسكوبية في القدس           اعتقاله
أن سلطات االحـتالل    : مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع وزير األسرى والـمحررين، وصفي قبها، برام اهللا           

سـرائيلي فـي    أفرجت عنه بعد فشلها في الحصول على أدلة تؤكد عالقة الحكومة، بقضية اختطاف الجندي اإل              
تعرضت خالل فترة اعتقالي لشتى أنواع الضغط النفسي والجسدي، مقابل معلومات أو حتى             : وقال .قطاع غزة 

 .تصريحات قد تورط الحكومة بعمل لـم تقترفه ولـم تخطط له، في إشارة منه ألسـر الجنـدي اإلسـرائيلي                  
سي، يهدف الى كسر الحكومـة وإفـشال        أن النواب والوزراء الـمختطفين اعتبروا أن اعتقالهم سيا       : وأضاف

  .عملها والتقليل من أهمية الشعب الفلسطيني والعملية الديمقراطية
أن اعتقال وزراء ونواب، أمر ال يعيب الحكومة، واعتبره وصمة عار في جبـين الحكومـة                : ورأى البرغوثي 

سي، حيث هدد بإحضار عائلتـه     وأضاف أنه تعرض لتحقيق قا     .اإلسرائيلية الغارقة في العنف والظلـم والدماء     
لـمركز تحقيق الـمسكوبية في القدس الـمحتلة، في حال لـم يقدم اعترفات بعالقـة الحكومـة باختطـاف                 

ولـم يخف وزير العمل تطلعاته من تقديم شكوى رسمية بحـق الحكومـة اإلسـرائيلية،                .الجندي االسرائيلي 
  .العتقاله بدون مبرر، وقال إنه سيدرس األمر جدياً

  15/8/2006األيام الفلسطينية 
 

   الفلسطينيين لفصل مسارات التفاوض بشأن االسري في غزة ولبنان ىضغوط دولية عل .28
كشف وزير شؤون االسري والمحررين في الحكومة الفلسطينية المهندس وصفي قبها   :رام اهللا ـ وليد عوض

لتفاوض بشأن الجندي االسرائيلي بأن هناك ضغوطا دولية قوية تمارس علي حركة حماس لفصل مسارات ا
وحذر وزير األسري من عملية  .االسير في غزة جلعاد شاليت والجنديين االسيرين لدي حزب اهللا في لبنان

فصل مسارات المفاوضات بين الفلسطينيين واللبنانيين، مشددا علي أن هذا الفصل يحمل مخاطر كبيرة جدا، 
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إطالق سراح أسري من جانب واحد، وليسوا بحاجة لمساعدة لبنانية بشكل يظهر الفلسطينيين وكأنهم اختاروا 
   .بهذا الشأن

  15/8/2006القدس العربي 
  

  المقاومة تقصف عسقالن وتنصب كمائن لجيش االحتالل  .29
أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف مدينة عسقالن المجدل بصاروخ كاتيوشا  : وكاالت، رائد الفي،غزة

واعترف جيش االحتالل بأن إسرائيلية أصيبت اثر انفجار . را عن التضامن مع لبنانمعلنة انه جاء تعبي
وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن تفجير عبوه في جرافة لالحتالل داخل مطار غزة الدولي في  .الصاروخ
 وأعلنت كتائب الشهيد أبو على مصطفى وسرايا القدس وكتائب شهداء األقصى صباح أمس .مدينة رفح

مسؤوليتها عن نصب كمين لدورية لالحتالل قرب البوابة الجنوبية لموقع صوفا االحتاللي حيث هاجمت سيارة 
من جهة أخرى قالت مصادر عبرية  .وأصابتها بصورة مباشرة واشتعلت فيها النيران) ار بي جي(جيب بقذيفة 

. ية واعتقلت ستة ممن تسميهم مطلوبينإن قوات االحتالل داهمت العديد من المدن الفلسطينية في الضفة الغرب
وأشارت إلى أن قوة .  نشطاء من حماس وآخر من فتح في رام اهللا وجنين5وأضافت ان الجيش اعتقل 

  . عسكرية تعرضت إلطالق النار من قبل مسلحين فلسطينيين في مدينة جنين
15/8/2006الخليج اإلماراتية   

  
  لمقاومة وقف النار في لبنان انتصار ل: خالد البطش .30
اعتبر القيادي في الجهاد االسالمي خالد البطش وقف إطالق النار الذي بدأ امس في لبنان هو :  د ب أ،غزة

ودعا البطش  .انتصار للمقاومة ولالمة االسالمية والعربية وهزيمة للجيش االسرائيلي الذي يدعي أنه ال يقهر
. ه آلة العدو الصهيوني الحربية في لبنان وفلسطينإلى ضرورة تكاتف االمة وتوحدها العادة إعمار ما دمرت

 على لبنان ليست 2006وقال إن ما حصل في جنوب لبنان هو بداية انقالب الصورة فإسرائيل قبل عدوان 
  . وأن صورتها االسطورية انهارت وأصبح صيتها في أدنى المستويات2006كبعد عدوان 

15/8/2006الدستور   
  

  على المنطقةستسيطر  حماس :ب أحادي الجانبلجنة التجميع حول االنسحا .31
عرضت لجنة التجميع التي فحصت فكرة االنسحاب أحادي الجانب من الضفة، تقريرها أمام المستوى 

االستنتاج الرئيسي للقرير، هو  .السياسي، وتحدث التقرير عدة معضالت قضائية وأمنية واقتصادية في التطبيق
. ة لتهديد إطالق الصواريخ من الضفة الغربية إلى المراكز السكنية اإلسرائيليةأنه ال يوجد إلسرائيل إجابة أمني

والحل . وأنه في حالة انسحاب أحادي الجانب، فمن الممكن أن تسيطر حماس على المنطقة وتتزود بالصواريخ
واستنتاج  .في هذه الحالة هو بقاء الجيش في مناطق سيطرة في الضفة من أجل مراقبة ومنع إطالق الصواريخ

آخر من التقرير أن إسرائيل لن تتمكن من الحصول على اعتراف دولي بإنهاء االحتالل إذا استمرت في 
 . السيطرة على أجزاء من الضفة الغربية

  :استنتاجات التقرير
  إسرائيل لن تتمكن من الحصول على اعتراف دولي بإنهاء االحتالل .1
  لممكن أن يشكل خطرا على أمن األردنانسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية من ا .2
   انسحاب أحادي الجانب إلى الخط األخضر يشكل خطرا أمنيا .3
  انسحاب للخط األخضر يمكن إسرائيل من إلغاء الممر اآلمن من القطاع إلى الضفة .4
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  15/8/2006 48عرب     
 

   والنواب والوزراء المعتقلين الدويكنواب التجمع يطالبون باالفراج عن  .32
جمال زحالقة والنائب واصل طه، برسالة عاجلة .عزمي بشارة، د.التجمع الوطني الديموقراطي، دبعث نواب 

الى كل من رئيس الحكومة االسرائيلي ووزير األمن ووزير القضاء والمستشار القضائي للحكومة االسرائيلية، 
ن الوزاء والنواب عبد العزيز دويك وع.مطالبين فيها باالفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي د

  .  الفلسطينيين المعتقلين في السجون االسرائيلية
  15/8/2006 48عرب 

 
  بدء عملية انسحاب الجيش اإلسرائيلي من لبنان  .33

بدأ منذ صباح اليوم انسحاب الجيش اإلسرائيلي من جنوب لبنان ،فقد عادت صباح اليوم قوة كبيرة يصل 
ر اإلسرائيلية أن القوة دخلت ليلة السبت الماضي إلى المنطقة وقد قالت المصاد.  جندي1000تعدادها إلى 

وقد اختبأت تلك القوات في منطقة جبلية وامتنعت من الدخول إلى . الوسطى بواسطة عملية إنزال جوية 
منذ صباح أمس، تلقت القوة أمرا باالنسحاب، وقد اضطر أكثر من ألف جندي إلى المشي في مسار  .القرى

وقد استمر المسير . واحد بهدف تالفي األلغام األرضية، وعدم االلتقاء مع عناصر المقاومة جبلي واحد بصف 
وقد قال ضابط في الجيش اإلسرائيلي ليلة . طيلة ساعات الليل وقال الجنود أنه تم في ظروف صعبة للغاية

.  ولكن دون ذهول فتوجهنا هو االنسحاب بسرعة:أمس أن الجيش مستعد النسحاب سريع من الجنوب اللبناني
  .  الجيش يعرف جيدا أن األمر لم ينته وعلينا االستعداد إلمكانية تصعيد جديدة:وأضاف

  15/8/2006 48عرب 
 

   الحكومة ووزير الدفاع ورئيس األركانرئيس أصوات تطالب باستقالة :الكنيست .34
 عاصفة، على ضوء شهدت جلسة الكنيست اإلسرائيلي بعد ظهر أمس جلسة: حسن مواسي ووكاالت، القدس

األصوات التي تطالب باستقالة اولمرت ووزير الدفاع بيرتس ورئيس هيئة األركان العامة للجيش حلوتس، 
الذين يحملهم المعارضون لقرار وقف إطالق النار مسؤولية فشل إسرائيل في تحقيق األهداف المعلنة في بداية 

ن وفشلها في حماية الجبهة الداخلية التي تكبدت خسائر الحرب، وفي مقدمتها فشلها بإعادة الجنديين األسيري
وكان بيرتس، قد أقر بشكل واضح، بفشل قوة العدوان على لبنان بإعادة الجنديين  .فادحة في األرواح واألمالك

األسيرين، وقال بيرتس، قبل اجتماعه بخافيير سوالنا، إنه ينوي التوجه الى سوالنا كي يتدخل والمجتمع الدولي 
ومقارنة مع تصريحات بيرتس واولمرت السابقة، ينطوي هذا . ادة الجنديين األسيرين بأسرع ما يمكنإلع

التصريح على اعتراف بفشل القوة العسكرية الضخمة والدمار الهائل الذي أنزلته حربهما بلبنان، وما قاد اليه 
 عصر أمس برر اولمرت العدوان وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست. ذلك من دمار وقتلى في إسرائيل

الذي شنته حكومته على لبنان، مدعياً أن الجيش حقق تغييراً استراتيجياً اقليمياً وألحق إصابات بالغة بحزب 
وقال في خطاب تخللته مقاطعات عاصفة من اليمين واليسار البرلماني إن يد الجيش اإلسرائيلي كانت . اهللا

ن قادة حزب اهللا لجأوا الى العمل السري وانشغلوا بإطالق األكاذيب، مهدداً العليا في كل مواجهة وأشار الى أ
ووعد اولمرت ببذل جهود لترميم شمال إسرائيل في  .بأن إسرائيل ستواصل مالحقتهم في كل مكان وزمان

 وقال إن زعماء هذه المنظمة. إطار خطة قومية متعددة السنوات، متعهداً بالمصادقة عليها خالل أسبوعين
لن يفلتوا، مضيفاً أن الحرب أحدثت تغييراً استراتيجياً في توازن القوى ضد .. اإلرهابية نزلوا تحت األرض

  . حزب اهللا
  15/8/2006المستقبل 
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   في الحرب ويتوعد بالرد على أي هجوم  تحقيقابيريتس سيفتح  .35

 في الحرب على لبنان، مشددا على أعلن وزير الدفاع عمير بيريتس انه سيفتح تحقيقا : القبس والوكاالت،القدس
  ان بالده ستمنع عودة حزب اهللا الى حدودها، واعربت أوساط سياسية من حزبي كاديما والعمل عن اعتقادها 

  
  .ان رئيس الوزراء ايهود اولمرت سيجبر في النهاية على المصادقة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية
  15/8/2006القبس الكويتية 

 
  المواجهة الجديدة مسألة وقت: ائيليةالمخابرات اإلسر .36

ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت امس ان رئيس شعبة االستخبارات العسكرية االسرائيلية :  أ ش أ،القدس
اللواء عاموس يدلين أبدى تشاؤما بالنسبة لفرص تطبيق قرار مجلس األمن الدولي الخاص بوقف اطالق النار 

وقالت الصحيفة ان اقوال يدلين ألقت بظاللها على التفاؤل الذي بثه  .حفي الحرب بين اسرائيل وحزب اهللا بنجا
حيث يفهم من أقوال يدلين بأن المواجهة التالية مع منظمة حزب اهللا هي مجرد .. أولمرت وبيرتس وليفني

وقال رئيس شعبة  .وان ايران وسورية ستعودان الى تسليح المنظمة واعدادها لمواجهة جديدة ..مسألة وقت
ستخبارات ان حزب اهللا سيحاول تصميم قواعد لعب تسمح له بضرب جنود الجيش االسرائيلي ردا على كل اال

ضرب من الجيش االسرائيلي لرجال حزب اهللا مؤكدا في الوقت ذاته ان سورية ستمنح اسنادا لكل قرار يتخذه 
 احتكاك مع حزب اهللا في  هناك احتمال كبير جدا بان يكون يحدث:وأضاف يدلين .حزب اهللا وايضا ايران

المستقبل وطبيعة هذا االحتكاك منوطة بعاملين هما التعليمات التي سيتلقاها حزب اهللا وماذا سيكون رد فعل 
  .اسرائيل

  15/8/2006السياسة الكويتية 
  

  توقعات بحدوث زلزال سياسي في إسرائيل بعد حرب لبنان  .37
ماع المؤيد للحرب على لبنان، فقد تشهد الساحة السياسية تشهد الساحة السياسية في اسرائيل تصدعات في االج

وقد قال وزراء اسرائيليون لهآرتس . االسرائيلية اشتعاالً في النقاشات، ومن المتوقع أن تصل الى درجة غليان
وسيجر معه الكثير من . سيكون احتجاج جماهيري: وقال احد الوزراء .هزة أرضية: إنه من المتوقع أن تحدث

ويظهر انه مع بداية الحرب نال بيرتس واولرت فرصة كي . ت التي قد تؤدي الى انتخابات مبكرةاالسقطا
عن بقائهم شهر : بعد عدة اسابيع سيسأل الكثير من الناس. يتحوال الى قادة، لكنهما لم يستغال هذه الفرصة أبًدا

وقالت مصادر ان  .ت الثكلى أيًضاوالعائال.في البيوت؟ سيعود آالف الجنود الى بيوتهم ويسألون نفس األسئلة
. بنيامين نتنياهو اغلق على نفسه باب مكتبه باالمس وقام بكتابة الخطاب الذي سيلقيه اليوم في الكنيست
. واستشار نتنياهو مقربين منه واقترح بعضهم عليه أن يستمر في الطريقة الرسمية التي اتبعها منذ بداية الحرب

وقالت المصادر أن ليبرمان ال يستعجل هذه  .لحكومة االسرائيلية والمسؤولينوان يوفر الهجوم على رئيس ا
فيما ينتظر بيرتس واولمرت امتحان صعب امام الجماهير . المرة كعادته للدخول الى الحكومة بقيادة اولمرت

. قادة الحربومن المتوقع ايًضا ان يأخذ موفاز قسطًا كبيًرا على . الكثيرة التي ستطلب منهما تفسيرات كثيرة
اولمرت بالمقابل . وسيتهمونه بانه أدار ظهره للقضايا االجتماعية. وسينتظر بيرتس المتمردون من حزب العمل

لكّن عل ما يبدو فان ليبرمان لن . سيسعى الى توسيع االئتالف الحكومة وضم يهدوت هتوراة ويسرائيل بيتينو
طبق على حزب العمل ألن الشراكة التي تجمع بيرتس وهذا طبًعا ال ين. يكون اول المنضمين الى الحكومة

 .وحربها على البقاء مشتركة. واولمرت ستكون أقوى في األيام القريبة
  14/8/2006 48عرب 
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38. أمريكي وتدمير أكثر من 400مقتل : تقرير صهيوني دبابة ميركافا 200 جندي   

 جندياً 343 منذ بدء المواجهات مع حزب اهللا  كشف تقرير دبلوماسي أمريكي أن الصهاينة خِسروا:وكاالت
 قتيل من الجنود الصهاينة 400جريحاً، وهذا يعني أن الخسائر البشرية ترتفع إلى ما يقارب من   617قتيالً و

أغسطس الذي توقّفت / آب14 األيام السابقة حتّى اليوم اإلثنين 5إذا ما تم احتساب القتلى الذين سقطوا خالل الـ
وقال التقرير الذي نقله دبلوماسيون في لبنان عن زمالئهم المعتمدين في الكيان الصهيوني وتناقلته  .بفيه الحر

 دبابة 118في لبنان وفي المواقع العسكرية المستهدفة بلغ  إن عدد دبابات الميركافا المحترقة : وسائل اإلعالم
 ناقلة 96فيما جرى إحراق . راً إلعادة تأهيلهابالغة، تطلّب عمالً كبي  معطوبة ومصابة إصاباٍت 46محترقة و

وإذا ما تم إضافة الخسائر الفادحة للصهاينة خالل المواجهات في  .وجرافات عسكرية جنٍد وسيارة جيب 
الخمسة األيام الماضية والتي اعتُِبرت أسوأ أياٍم لجيش االحتالل، فإنّه يصل عدد الدبابات المحترقة والمعطوبة 

من ذخائرها % 90إن قوات جيش االحتالل على جبهة القتال استنفدت : وتابع التقرير قوله .200إلى أكثر من 
الذخائر من صواريخ وقنابل  ما اضطر قيادة األركان إلى فتح مخازنها المقفلة منذ عشرات السنين الستعمال  

عدد الحقيقي للجنود المشاركين في إلى أن ال وقطٍع مدفعية واستقدام دبابات وناقالت جنٍد إضافية، مع اإلشارة 
 ألف 40في منطقة الشمال الفلسطيني المحتّل يقدر بـ الحرب مع لبنان بين المشاركين والمنتشرين والمتجمعين 

وكشف التقرير عن أنّه بعد  .جنود االحتياط جندي من مختلف األلوية والقطاعات بينهم خمسة عشر ألفاً من 
ليات الجوية والبرية الصهيونية وإثْر معارك مارون الراس وبنت جبيل، زودت األسبوع األول من العم

الذكية، بل بقنابل صامتة استُخِدمت في الضاحية  الواليات المتحدة األمريكية الكيان الصهيوني ليس فقط بالقنابل 
واإلغارة على الضاحية  16أمريكيين في عمليات قيادة الـأف  وكشف عن مشاركة طيارين . الجنوبية لبيروت

وأكّد التقرير أن خبراء وجنوداً أمريكيين من رتٍَب مختلفة شاركوا في  .اللبنانية الجنوبية ومختلف األراضي 
القتال، وقد قُِتل بعضهم على تخوم بنت جبيل وعيترون، وأن جثثهم نُِقلَت إلى الواليات المتحدة،  بعض عمليات 

القيادة األمريكية في منطقة الشرق األوسط لسحب  ِتلوا في العراق، مما اضطر وقد ُأخِطر أهلوهم أنّهم قُ 
آمنة ليست قريبة من خطوط المواجهة المباشرة مع رجال حزب اهللا  المارينز وإبقاء بعض الخبراء في مناطق 

منذ  إنّه يمكن اعتبار الجيش : وقال التقرير الدبلوماسي .في الجنوب اللبناني أنّه 9/8/2006يوم الصهيوني 
أن تتّكئ عليها الواليات  التحق بالجيوش العربية، حيث سقَطَت هيبته ولم يعد يشكّل القوة الرادعة التي يمكن 

خسرت هذه  إن حكومة أولمرت : وخلُص التقرير األمريكي إلى أنّه يمكن القول .المتحدة في المنطقة العربية
  .ويجب التعاطي مع هذا الواقع المستِجد بموضوعيةالحرب وانتصر لبنان عبر حزب اهللا 

  14/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 حزب اهللا تحت مجهر الهيئات الدولية: اسرائيل .39
اعلن متحدث باسم الخارجية االسرائيلية االثنين ان حزب اهللا تحت مجهر الهيئات الدولية ما :  اف ب،القدس

وقال يغال بالمور لوكالة فرانس برس لدينا .  وفق العمليات الحربية في لبنانيعطي اسرائيل تفوقا دبلوماسيا بعد
تفوق دبلوماسي الن حزب اهللا بات تحت مجهر الهيئات الدولية ويجري احكام االطار القانوني الدولي حول 

قرار  ان طبيعة نصر اهللا وحزب اهللا لم تتبدل لكن سيتحتم عليهم احترام الىورأ .حسن نصر اهللا االمين
وقال المتحدث ان اسرائيل ستحترم بنود هذا القرار مشيرا الي انه لم يعد في وسع حزب اهللا بعد االن  .1701

 .ان يقوم بما يشاء في لبنان سواء سياسيا او عسكريا
  15/8/2006القدس العربي 
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  2أكثر أسلحة حزب اهللا فعالية صواريخ ساجر : خبراء إسرائيليون .40
ه جريدة واشنطن بوست أمس عن خبراء حول األسلوب العسكري الذي اتبعه حزب اهللا نقل تقرير نشرت: لندن

في القتال وأبرز أسلحته أن قادته درسوا التاريخ العسكري بعناية بما فيها الحرب الفيتنامية، وتلقوا تدريبا 
ل سنوات الحرب عسكريا، بمساعدة االستخبارات اإليرانية والمسؤولين العسكريين الذين اكتسبوا خبرة خال

وقال التقرير ـ وفقا لمسؤولين بالجيش اإلسرائيلي ـ إن أكثر األسلحة التي  .العراقية اإليرانية في الثمانينات
استخدمها حزب اهللا وكانت ذات فعالية وتأثير كبير هي القذائف والصواريخ الموجهة السلكيا والصواريخ 

وأظهرت تقارير وزارة الدفاع اإلسرائيلية أن أكثر قتلى . بيرةالموجهة بالليزر، والتي أدت إلى خسائر بشرية ك
الجيش اإلسرائيلي، كانوا نتيجة القذائف والصواريخ التي ضربت العربات المصفحة، والصواريخ التي ضربت 

وقال مسؤول إسرائيلي إن معظم . المباني التي يقوم فيها الجنود اإلسرائيليون بمهمات البحث والمراقبة
 المضادة للدبابات يمكن إخراجها من المخابئ وإطالقها بسرعة بواسطة اثنين أوثالثة رجال على بعد الصواريخ

 2وأضاف أن أكثر الصواريخ التي استعملها حزب اهللا فعالية هي ساجر .  ياردة من األهداف المحددة3200
كما اكتشف الجنود  . ياردة3200 إلى 550الروسي التصميم، وهوصاروخ موجه السلكيا ويغطى مجاال من 

اإلسرائيليون، في المخابئ التابعة لحزب اهللا، أجهزة للرؤية الليلية مرتبطة بأجهزة كومبيوتر تقوم بتغذيته 
ووفقا لتقارير الجيش اإلسرائيلي، فإن بعض . 2بالمعلومات عن األهداف المراد قصفها بصواريخ ساجر 

 طائرات الهليكوبتر، مما أدى إلى تقليص الجيش الستخدام الصواريخ المضادة للدبابات يمكن استخدامها لضرب
وفي يوم السبت الماضي قام حزب اهللا بضرب هليكوبتر . المروحيات في عمليات اإلنقاذ والعمليات العسكرية

وفي يوم األحد عجزت .  وقتل الطاقم المكون من خمسة أفراد على متنها53من طراز سيكورسكى سي إتش 
وقال متخصص في االستخبارات  .ة عن استعادة الجثث بسبب إطالق النار في منطقة الصراعالقوات اإلسرائيلي

اإلسرائيلية إن ترسانة حزب اهللا تضم أيضا آالف القذائف والصواريخ التي يمكن إطالقها ضد القرى والمدن 
ة حول العالم، في شمال إسرائيل وإن هذه الترسانة تم تمويلها من خالل مؤسسة لجمع التبرعات من الشيع

وبصفة خاصة من صناديق لتمويل المساعدات في إيران، وقدرت حجم المساعدات المالية التي تلقاها حزب اهللا 
 مليون دوالر شهريا، وأشارت تقارير أخرى الى أن هذا الرقم تزايد وربما 25من الصناديق اإليرانية بـ 

وقال الجنرال اإلسرائيلي نهوشتان إن  . الماضيتضاعف بعد مجيء أحمدى نجاد إلي الحكم في طهران العام
الجيش اإلسرائيلي كان لديه معلومات كافية لتقدير تسليح حزب اهللا وقدراته القتالية منذ بدء القتال، باإلضافة 
إلي قيام الطيران اإلسرائيلي بقصف أهداف ومواقع محددة تابعة لحزب اهللا خالل العمليات العسكرية اعتمادا 

لكن القتال الذي . ات استخباراتية تصل الى وزارة الدفاع في تل أبيب من العمالء وأجهزة المراقبةعلى معلوم
أن االستخبارات اإلسرائيلية لم تقدم تقديرا دقيقا [اظهر تفوق حزب اهللا خالل الشهر الماضي فسره المراقبون 

ن الجيش اإلسرائيلي لم تكن لديه وقال ريتشارد شتراوس، ناشر استطالعات الرأي، انه ليس سرا أ. للقتال
معلومات استخباراتية ولم يكن يعرف حجم السالح الذي يملكه حزب اهللا أو كيف قام ببناء ترسانته وما هي 

وقالت واشنطن بوست إن ابرز . قدراته العسكرية، مشيرا إلى السرية والحرص، وصعوبة اختراق حزب اهللا
  .راألمثلة لهذه السرية، هو تلفزيون المنا

  15/8/2006الشرق األوسط 
  

   مليار دوالر خسائر االقتصاد اإلسرائيلي بسبب حرب لبنان2.5 .41
أعلن رئيس اتحاد أرباب الصناعة االسرائيلي شراغا بروش ان مجمل خسائر : أ.ب. د، رويترز،تل أبيب

 2.5(كل إسرائيلي  مليار شي11.5االقتصاد االسرائيلي خالل االسابيع الخمسة من الحرب في لبنان بلغ حوالي 
  .وهو يشكل اثنين في المائة من إجمالي الناتج القومي السرائيل) مليار دوالر

  15/8/2006الشرق األوسط 
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  تظاهرة عسكريين تدين إهمال تل أبيب مصير الجنديين األسيرين .42

ت نسبة في آخر استطالع رأي أجري بعد ساعات من وقف اطالق النار امس، تراجع:  امال شحادة،الناصرة
 في المئة فقط من 3االسرائيليين الذين اعتبروا ان حكومتهم حققت اهدافها من الحرب على لبنان، واعتبر 

 في المئة االسبوع الماضي واعتبر 33االسرائيليين ان الحكومة حققت انتصارا في الحرب، فيما كانت النسبة 
 في المئة من الذين يرون ان الجيش لم 52سبة  في المئة ان اسرائيل حققت اهدافا جزئية فيما لم تتعد ن58

جاءت هذه المعطيات في وقت اجرت فيه مجموعة من الجنود من كتيبة الجنديين االسيرين  .ينجح في مهماته
تظاهرة ضد الحكومة الهمالها مصيرهما ولقبولها قرار مجلس االمن رغم انه لم يتحدث بشكل واضح عن 

  .مصيرهما
  15/8/2006البلد 

 
  اع األسهم والشيقل في إسرائيل مع سريان الهدنةارتف .43

سجلت أسواق المال ارتفاعا في اسرائيل امس بعد بدء سريان الهدنة بين اسرائيل ومقاتلي :  رويترز،القدس
 شيقل مقابل الدوالر من السعر الرسمي يوم 4.3720وارتفع سعر صرف العملة االسرائيلية الى . حزب اهللا

 في المائة بينما ارتفع 0.6 الرئيسي لالسهم بنسبة 100وزاد مؤشر تل أبيب  .شيقل 4.3880الجمعة البالغ 
وكانت مؤشرات  . في المائة في المعامالت الصباحية0.8 ألسهم الشركات الكبرى بنسبة 25مؤشر تل أبيب 

ن عند وأصبح الشيقل اال. االسهم قفزت بنحو ثالثة في المائة اول من أمس االحد قبل بدء سريان الهدنة
  . تموز عندما بدأت الحرب/ يوليو12مستوياته قبل الحرب بينما تقل االسهم قليال عن مستواها في 

  15/8/2006الشرق األوسط 
  

  من اإلسرائيليين فقط يعتقدون أن إسرائيل حققت أهدافها من الحرب % 3 .44
يليين يعتقدون أن من اإلسرائ% 58بين استطالع للرأي أجراه معهد غلوبس سميث، ونشر مساء أمس أن 

يعتقدون أن % 52وجاء من نتائج االستطالع أن  .إسرائيل لم تحقق أهدافها أو أنها حققت جزءا يسيرا جدا منها
قبل % 33فقط يعتقدون أن إسرائيل حققت معظم أو كل أهدافها، مقابل % 3 .الجيش لم ينجح في مهماته

مقابل ( مقعدا20لمانية اليوم، ستحصل كديما على أقل من وتشير النتائج أنه لو أجريت االنتخابات البر .أسبوع
ممن % 60وقد أشارت النتائج أن ).  حاليا19مقابل ( مقعدا 12، وحزب العمل سيحصل على حوالي ) حاليا29

وفي شأن احترام اتفاقية وقف  .صوتوا في السابق لهذين الحزبين لن يصوتوا لو أجريت االنتخابات اليوم
. يعتقدون أنه سيستمر ألسبوع% 35 يعتقدون أن وقف إطالق النار سيستمر لمدة شهر، و%50إطالق النار، 

فقط يعتقدون أن القرار الذي اتخذ في مجلس األمن يحقق معظم مطالب % 6، 1701وحول قرار مجلس األمن 
لظروف يعتقدون أن القرار غير جيد، ربعهم يعتقد أنه أفضل ما يمكن الحصول عليه في ا% 66و . إسرائيل
حول إدارة عمير بيرتس للحرب،  .قالوا أنه قرار غير جيد ولكن ال خيار آخر سوى قبوله% 38و. الحالية

أنه يدير الحرب بشكل % 62 يوما قال 11قبل (منحوا عالمة غير جيد لطريقة إدارة بيرتس للحرب% 62
يعتقدون % 60ول اإلعالم، وح .منحوه عالمة غير جيد% 44منحوا عالمة جيد لحالوتس، مقابل % 49 ).جيد

  .)في فترة حرب(يعتقدون أنه جاء في وقت غير مناسب% 76أن النقد الذي وجهه اإلعالم صادق، ولكن 
  15/8/2006 48عرب 
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  قائد عسكري إسرائيلي يبيح لجنوده سرقة محالت اللبنانيين .45
رائيلي الجنرال أفي مزراحي إنه قال قائد اإلمدادات اللوجستية في الجيش اإلس:  عبدالرؤوف أرناؤوط،رام اهللا

يجوز لعناصر الجيش اإلسرائيلي المتواجدين في لبنان اقتحام المحال التجارية اللبنانية وأخذ ما يكفيهم من 
إذا ما وجد جنودنا المتواجدون : وأضاف إلذاعة الجيش اإلسرائيلي .المؤن في حال نفد منهم الطعام والشراب

سهم بدون الطعام والماء فاعتقد أنه يمكنهم اقتحام المحال التجارية اللبنانية في عمق األراضي اللبنانية أنف
وتابع  .المحلية لحل هذه المشكلة وذلك بعد انتقادات من قبل الجيش اإلسرائيلي المتواجد بنقص الطعام

ن وحدة وأشار مزراحي إلى أ .اذا ما كانوا يريدون أخذ المياه من المحال التجارية يمكنهم ذلك :مزراحي
اإلمدادات اللوجستية في الجيش اإلسرائيلي مستعدة إلمكانية بقاء جنود المدفعية اإلسرائيليين في لبنان خالل 

 .الشتاء
  15/8/2006الوطن السعودية 

 
  سرائيلي يطالب مستوطني الشمال بالبقاء في المالجئ  امسؤول  .46
تعليمات األمنية للمستوطنين في شمال فلسطين       اعلن قائد الدفاع المدني الجنرال اسحق غيرشون ان ال         :ب.ف.ا

وقـال  . المحتلة قرب الحدود مع لبنان ال تزال سارية رغم توقف المعارك بين الدولة العبرية وحزب اهللا أمس                
، )اليـوم (بتقييم الوضع، واعتقد انه اعتبارا من صباح غد         ) أمس( سنقوم هذا المساء     :إلذاعة الجيش اإلسرائيلي  

 في حال عدم حدوث تطور كبير، تتوقـع عـودة           :واضاف. أن يعودوا إلى منازلهم   ) ين نزحوا الذ(يمكن للناس   
  . األمور إلى طبيعتها بالنسبة لسكان الجبهة

  15/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  إنسحاب إسرائيل عالمة يأس سياسي :  وغربيونأمريكيوندبلوماسيون  .47
ن إن فشل إسرائيل في إلحاق هزيمة سريعة بحزب اهللا  قال دبلوماسيون ومحللون أمريكيون وغربيو:واشنطن

قد أرغم الواليات المتحدة على التوصل إلى تسوية جوهرية في األمم المتحدة النقاذ اسرائيل، األمر الذي أسفر 
وترى المصادر الدبلوماسية أن موافقة أولمرت على . عن اإلضرار بسياساتها في المنطقة وبأولمرت أيضا

وهو . المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان ربما عالمة يأس سياسي أكثر منها تعبير عن القوة من هسحب قوات
أمر تؤكده االنتقادات والهجوم الذي يتعرض له اآلن بأنه أخفق في إدارة العدوان الوحشي على لبنان الذي امتد 

 في لبنان واستهداف المدنيين شهرا كامال اقتصر بشكل كبير جدا على عمليات القصف الجوي للبنية التحتية
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر . االبرياء وغالبيتهم من االطفال وتدخل بري بسيط نسبيا

دبلوماسية في نيويورك اعتقادها بأن األداء العسكري اإلسرائيلي غير الفعال نسبيا على األرض ضد مقاتلي 
 األمريكي -رار في مجلس األمن قد ال يضمن الهدف اإلسرائيلي حزب اهللا أرغم الواليات المتحدة على تبني ق

طويل األمد لتحييد حزب اهللا كقوة عسكرية وال تعطي الواليات المتحدة الكثير دورا مهما في التفاوض على 
وهو ما عكسته التصريحات االنتقادية لألمين العام لألمم المتحدة كوفي انان ومنسق السياسة . وقف إطالق النار

الخارجية في االتحاد األوروبي خافير سوالنا ومسوؤلين عرب الذين أعربوا عن غضبهم إزاء الوقت الطويل 
  .الذي انقضى دون التوصل إلى وقف فوري إلطالق النار في إشارة إلى معارضة الواليات المتحدة لذلك

  15/8/2006الدستور 
 

   جريحاً  750 قتيالً و119: خسائر جيش الحرب .48
وذكر ضابط  . جندياً إسرائيلياً قتلوا في العدوان على لبنان119 ذكرت أنباء إسرائيلية االثنين أن :وكاالتال

 جندياً جرحوا في الجنوب اللبناني 750إسرائيلي أن عناصر الخدمات الطبية قدمت العالج الطبي ألكثر من 
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 في حالة 34 بين المصابين ان: وقال الموقع االلكتروني ليديعوت احرونوت .وفي شمال فلسطين المحتلة
وأعلن جاكي مادز رئيس سلطة الضرائب .  حالتهم متوسطة، بينما يعاني الباقون جروحاً طفيفة47حرجة و

اإلسرائيلية ان عدد المباني التي تضررت في شمال الكيان جراء القصف الصاروخي لحزب اهللا اللبناني يقدر 
ه راديو إسرائيل أمس انه سيتم منح التعويضات المناسبة وقال مادز في تصريح نقل . ألف مبنى16بحوالي 

ألصحاب المباني التي تضررت وتقديم التعويضات غير المباشرة في الفروع األخرى كالصناعة والتجارة 
  . والخدمات والزراعة والسياحة

  15/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

   سيناريوهات إسرائيلية لما بعد وقف إطالق النار3 :يديعوت .49
إن : استعرضت يديعوت أحرونوت في موقعها على الشبكة اإللكترونية، أمس، ثالثة سيناريوهات قالت: القدس

  :المصادر العسكرية اإلسرائيلية تراها محتملة بعد أن دخل وقف إطالق النار حيز التنفيذ صباح أمس، وهي
اريخ الكاتيوشا ويتوقف إطالق النار وقف إطالق النار يدخل حيز التنفيذ فيتوقف إطالق صو: السيناريو األول

جنوب  بين الجيش اإلسرائيلي ومقاتلي حزب اهللا، في هذه الحالة فإن الجيش اإلسرائيلي سينسحب تدريجياً من
لبنان مع نهاية األسبوع، ويتم تسريح الجنود االحتياط، على أن الجيش اإلسرائيلي سيترك أعداداً كبيرة من 

ومثل هذه الوضع سيمكن الجيش اإلسرائيلي،  .مالية لمدة أسبوعين على األقلالجنود على طول الحدود الش
وطبقاً  .بالتنسيق مع المستوى السياسي، من التخطيط لسياسة ردود وعمليات لمنع حزب اهللا من استعادة قوته

الحدود للسياسة الجديدة فإن الجيش اإلسرائيلي سيطلق النار على كل مسلح يجتاز منطقة كيلومتر واحد من 
هذه السياسية ستجعل من .. اإلسرائيليةـ اللبنانية وأيضا تدمير خط الـمواقع ومحطات العمل لحزب اهللا

الصعب على حزب اهللا خطف الجنود وجمع المعلومات االستخبارية، ولكن من أجل منع حزب اهللا من تحقيق 
  .ة أخرى كثيرةما حققه عشية الحرب، فإن على الجيش اإلسرائيلي تنفيذ عمليات إضافي

فقط على الحدود الشمالية، مع تساقط موسمي لصواريخ ) الهدوء( يتم وقف إطالق النار :السيناريو الثاني
الكاتيوشا على إسرائيل وتطور المعارك الكثيفة داخل األراضي اللبنانية، إسرائيل لن تنسحب ورأسها بين 

وطبقاً لمصادر عسكرية إسرائيلية فإن مثل هذا  .يزدادرجليها، وعلى ذلك فإن التواجد في األراضي اللبنانية س
السيناريو سيؤخر انتشار القوات الدولية المتعددة الجنسيات، كما أن وضعاً كهذا سيجمد اإلفراج عن الجنديين 

هذا هو السيناريو األكثر إشكالية ألنه من ناحية ستكون هناك فترة من االسترخاء ولكن من ناحية  .األسيرين
  .فإن إطالق النار سيتواصل وكل عملية عسكرية ذات معنى ستفسر على أنها انتهاك لوقف إطالق النارثانية 

 يتواصل إطالق النار على الحدود الشمالية حتى بعد دخول اتفاق وقف إطالق النار حيز :السيناريو الثالث
 سلبياته، سيعطي الجيش اإلسرائيلي هذا الوضع، رغم. التنفيذ أو يستأنف إطالق النار بعد أيام قليلة من الهدوء

الشرعية للرد بعنف، إذ يمكن إلسرائيل أن تعلن أنه بعد عدم احترام االتفاق، فإن إسرائيل ال ترى فيه اتفاقاً 
في مثل هذه الحالة فإنه من المؤكد أنه لن يترك المنطقة ولو  .ملزماً وستجدد عملياتها الواسعة في جنوب لبنان

  . إجبار سكان الشمال على العودة الى المالجئ أو إلى أقاربهم في وسط البالدجندي واحد، وسيتم 
  15/8/2006األيام الفلسطينية 

  
  المستشار القضائي يقرر تقديم الئحة اتهام ضد تساحي هنغبي  .50

قرر المستشار القضائي للحكومة ، ميني مزوز، صباح اليوم، تقديم الئحة اتهام ضد عضو الكنيست تساحي 
الئحة االتهام توجه لهنغبي الذي يشغل  .في قضية التعيينات السياسية، حينما كان وزيرا لجودة البيئةهنغبي 

اليوم رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست تهم بالخداع، ونكث األمانة وتهم تتعلق برشوة انتخابات 
ر هنغبي قام بتعيين العشرات من أعضاء وقد قال مراقب الدولة أن الوزي .واإلدالء بشهادة كاذبة تحت القسم
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باإلضافة إلى فوز مقربين سياسيين بمناقصات الوزارة . مركز حزب الليكود ومن أقربائه في وظائف وهمية
  . في مجال الخدمات، وتفضيلهم بسبب انتمائهم السياسي، مع خرق القوانين المتعلقة بالمناقصات الحكومية

15/8/2006 48عرب   
 

  لوعد الصادق  ا عملية من ساعات  بعدسهم استثماراته في البورصة باع أحالوتس .51
 ساعات قليلة ديوليو، بع / تموز12كشفت صحيفة معريف اليوم، أن رئيس هيئة األركان دان حالوتس، قام يوم 

 .من عملية حزب اهللا في الشمال التي أسر فيها جنديين وقتل ثمانية جنود، ببيع أسهم استثماراته في البورصة
هذا الكشف أحدث إرباكا لدى قادة الجيش والساسة اإلسرائيليين، وأثار زوبعة شعبية تشكك في تصرفات 

مع أن عدة جهات قضائية أوضحت أن هذا العمل هو قانوني إال أنه أثار أسئلة حول اهتمامات رئيس  .حالوتس
  . ثماراته الشخصيةهيئة األركان في تلك الظروف، وإيجاد الوقت الكافي للتعامل مع أمور است

15/8/2006 48عرب   
  

   في قصف مدفعي على بيت حانون فلسطنيين 3استشهاد  .52
استمراراً العتداءاتها الغاشمة على المدنيين الفلسطينيين واصل جيش االحتالل االسرائيلي قصفه للمدن 

ومسن بقذيفة دبابة الفلسطينية بالضفة والقطاع، استشهد ثالثة فلسطينيين من عائلة واحدة من بينهم طفل 
اسرائيلية في بيت حانون في شمال قطاع غزة بعد ان قصفت طائرة استطالع صهيونية تجمعا للمواطنين في 

في غضون ذلك، داهمت قوات االحتالل امس العديد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية . بيت حانون
اهللا وجنين، واشارت الى ان قوة عسكرية  نشطاء من حركة حماس وآخر من حركة فتح في رام 5واعتقلت 

  . تعرضت إلطالق النار من قبل مسلحين فلسطينيين في مدينة جنين
  15/8/2006البيان  

  
  منذ اسر الجندي االسرائيلي شليطفلسطينياشهيداً  193: تقرير .53

اًَ قتلوا  شهيداً فلسطيني193اوضحت دراسة اصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية ان  : غزة ـ اشرف الهور
جراء استهدافهم من قبل جيش االحتالل االسرائيلي منذ اسر الجندي االسرائيلي في غزة جلعاد شاليط من بينهم 

واوضحت الوزارة في تقرير لها  .  مصابا790ً طفالً في حين بلغ عدد الجرحي في صفوف الفلسطينيين 58
 .  شهيدة25اً في حين بلغ عدد الشهداء من االناث  شهيد58ان عدد الشهداء االطفال دون سن الثامنة عشرة بلغ 

 شهيدا وان عدد الشهداء الذي وصلوا 28واشار التقرير الي ان عدد الشهداء الذي اصيبوا بالرصاص الحي بلغ 
، في حين بلغ عدد الشهداء الذي وصلوا 75الي المستشفيات نتيجة اصابتهم بشظايا الصواريخ االسرائيلية بلغ 

 شهيدا، وبلغ عدد الشهداء الذي وصلوا اشالء 82ات الفلسطينية نتيجة اصابتهم بشظايا القذائف الي المستشفي
 .  شهيدا70ًممزقة 

  15/8/2006القدس العربي 
 

   اإلبراهيميالحرمإحياء حفل زفاف يهودي في  .54
 استنكر الدكتور يوسف رزقة القائم بمهام وزير األوقاف المختطف، إدخال: لندن ـ الشرق األوسط

المستوطنين آالت موسيقية ومكبرات صوت لمنطقة الصحن المكشوف في الحرم اإلبراهيمي الشريف بمدينة 
وندد بسلطات االحتالل التي منحت المستوطنين تصريحاً . الخليل يوم الجمعة الماضي، وإحياء حفل زفاف

رئ والمدرس والمؤذن بإحياء حفل زفاف في الحرم، مما منع رفع األذان في الحرم والتشويش على المق
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وأوضح رزقة أن هذا االعتداء الصارخ هو األول من نوعه، حيث لم . والخطيب وعلى جميع المصلين فيه
وحذر من أن هذا االعتداء يدق ناقوس الخطر . يسبق للمستوطنين أن أحيوا حفل زفاف في داخل الحرم

  .صى والحرم اإلبراهيمي الشريفالحقيقي على المقدسات اإلسالمية في فلسطين، خاصة المسجد األق
15/8/2006الشرق األوسط   

 
   وشتائم متعمدإذالل .. الحواجز العسكرية اإلسرائيلية .55

عشرات من السيارات تمتد لعدة كيلومترات، تنتظر دورها للدخول في عملية  : جهاد القواسمي -رام اهللا 
االحتالل في األسبوع الماضي على التفتيش للخروج عبر حاجز عسكري جديد يسمى رافات أقامته قوات 
بينما حولت طرق معبدة وميسرة . المدخل الجنوبي لمدينة رام اهللا بالقرب من قرية رافات جنوب المدينة

عشرات من جنود االحتالل حضروا إلى الطريق الجديد ونشروا . االسرائيليين بعيدا عن هذا الحاجز العسكري
اج مراقبة عسكرية تعلو نفقا تستخدمه السيارات الفلسطينية لتجنب مكعباتهم االسمنتية في كل مكان، وأبر

المرور من الطرق االستيطانية المنتشرة بكثافة، لتفتيش المواطنين والتدقيق في هوياتهم وفي حاجياتهم وربما 
ام حاجز رافات جعل كثيرا من المواطنين يفكرون في تغير أماكن سكنهم من قراهم إلى مدينة ر . في مالبسهم

 ألف 200اهللا بسبب هذا الحاجز، ليتمكنوا من الوصول إلى أعمالهم في الوقت المحدد، إذ بات مصير أكثر من 
مواطن فلسطيني يقطنون قرى وبلدات بير نباال والجيب والجديرة وبيت حنينا شمال القدس، وقطنة وبيت إكسا 

وبيت دقو شمال غرب القدس، مرهونا والقبيبة وبيت عنان وبدوربيت سوريك وبيت إجزا والنبي صموئيل 
  . بأمزجة جنود االحتالل الموجودين عند ذلك الحاجز

وليس بعيدا عن هذه الطريق تسير سيارات فارهة يستقلها مستوطنون إسرائيليين يقطنون في محيط القدس 
المحتلة، دون أن يعوق طريقهم أحد وأن يجبرهم على االصطفاف لساعات طويلة، ينظرون بسخرية 

  . واستغراب إلى السيارات الفلسطينية التي تنظر دورها للمرور
  15/8/2006الشرق القطرية 

 
  أعراس الفلسطينيين تصدح بأغاني حزب اهللا  .56

رايات حزب اهللا وصور أمينه العام حسن نصراهللا طغت في األراضي الفلسطينية  : غزة ــ ماهر إبراهيم
ستبدل الفلسطينيون بعض راياتهم وكذلك األسماء وحتى على رايات فتح وحماس وصور قادة آخرين وقد ا

األغاني واألهازيج التي يرددونها في أفراحهم ومناسباتهم السعيدة بالرايات واألغاني التي تمجد المقاومة في 
ويتفنن الشعراء الشعبيون المشهورون في ريف جنين في تأليف وترديد  . لبنان وحسن نصر اهللا وحزب اهللا

ولم يعد يخلو عرس في منطقة جنين من الهتاف , عبية التي يسهل حفظها وترديدها في األعراساألغاني الش
وفي غزة قالت كاتبة االستقبال في مستشفى الشفاء في غزة  . بحياة نصراهللا والدعاء له بالنصر على إسرائيل

 حسن نصراهللا موضحة، ان هناك إنه ال يكاد يمر يوم إال ويقوم اثنان أو ثالثة فلسطينيين بتسمية أبنائهم باسم
واتسع نطاق رفع رايات حزب اهللا  . عشرات العائالت في غزة التي قررت تسمية مواليدها بهذا االسم تيمنا به

  .الصفراء المرسوم عليها شعار المقاومة اللبنانية في شوارع غزة وباتت تزين واجهات الكثير من المحالت
  15/8/2006البيان 

 
   السنوي للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين مرالمؤتبدء أعمال  .57

بدأت في دمشق أمس أعمال المؤتمر السنوي لمديري ورؤساء الدوائر في الهيئة العامة   :دمشق ـ هدى سالمة
ويناقش المؤتمر على مدار أيامه األربعة خطة عمل الهيئة العامة وما تم انجازه، . لالجئين الفلسطينيين العرب

سنة القادمة لالستمرار في تطوير الهيئة وتحسين وتطوير مخيماتها في سورية، اضافة الى وخطة العمل لل
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مناقشة عالقات التعاون مع وكالة الغوث االونروا، ومنظمة اليونيسيف، والجهات الرسمية والمنظمات الشعبية، 
رها ومهامها والتعاون وبحث دور ومهام لجان التنمية والخدمات، ومدى تفهم كافة الجهات ذات العالقة لدو

  . معها
 15/8/2006الشرق القطرية 

  
   في المائة 4 يرتفع أكثر من القدساالسهم الفلسطينية تنتعش ومؤشر  .58

انتعشت االسهم الفلسطينية أمس متأثرة بتطبيق اعالن وقف اطالق النار بين مقاتلي حزب اهللا واسرائيل ووقف                
لتداول لمستوى قياسي ، بحسب ارقام صادرة عن سوق فلـسطين  وقفزت احجام ا. العدوان اسرائيلي على لبنان   

 . عقود 1105 مليون دينار نفذت من خالل       4,15 ميون سهم بلغت قيمتها      1,59لالوراق المالية حيث تم تداول      
 في المائة وليغلـق عنـد مـستوى         4,3 نقطة ليرتفع بنسبة     24,27واشار االرقام الى ان مؤشر القدس كسب        

  . نقطة588,4
  15/8/2006تور الدس

  
   الحرب غيرت معادالت القوة  ويعتبر أن  ألف انتحاري52نجاد يهدد أميركا بـ  .59

 إلـى مس،  أ  دعا، الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد    أن  : مهر، يو بي آي    عن   15/8/2006السفير  نشرت  
يع معادالت القـوة     الحرب غيرت جم   أن معتبراً   ،1701ضرورة وقف شامل إلطالق النار في لبنان وفقاً للقرار        

وفي اجتمـاع لمجلـس    .في المنطقة، ومتعهداً بأن تساهم طهران في إعادة إعمار ما دمرته الحرب اإلسرائيلية    
الوزراء، قال نجاد إنه على الرغم من أن قرار مجلس األمن الدولي بخصوص لبنان غيـر عـادل وآحـادي                    

 الكيان الصهيوني عجز عن بلوغ      أناعتبر نجاد   و . لكن يجب بموجبه إحالل وقف شامل إلطالق النار        ،الجانب
 شـركاء   أنواعتبر نجاد   . أي من أهدافه المحددة وذلك بفضل المقاومة الباسلة والشجاعة التي أبداها أبناء لبنان            
 قـادة هـذين     أنوأوضح  . الكيان الصهيوني األميركيين والبريطانيين هم من أكثر الناس كراهية لدى الشعوب          

 كـوفي أنـان فـي       نجاد مع وفي السياق ذاته، بحث      .البلدين أصبحوا من أكثر المكروهين لدى شعبيهما أيضاً       
 وشدد الجانبان على ضرورة إحالل األمن واالستقرار والسالم الدائم والعادل في منطقة الـشرق               ،1701القرار

وأعرب نجاد عن استعداد بالده لدعم إرساء       . محتلةاألوسط وانسحاب الكيان الصهيوني من األراضي اللبنانية ال       
  .السالم واالستقرار المستديمين في المنطقة

سـي بـي اس   أن نجاد، خالل لقاء مـع شـبكة   : الوكاالتنقال عن    15/8/2006 السياسة الكويتية    وأضافت
 الـدول   إلـى  تتحدث   األميركية اإلدارة إن جورج بوش وقال     إدارةشن هجوماً حاداً على     األميركية،   اإلخبارية
 جميـع   أنمؤكـداً   ,  وال تريد العيش بسالم مع غيرها من الـدول         إمبراطورية بتعال وترغب في بناء      األخرى

 وحدة من االستـشهاديين     إيرانوفيما يتعلق بامتالك     . من سلوكياتها  أميركا ما غيرت    إذامشكالت العالم ستحل    
بين على تنفيذ تفجيـرات فـي الواليـات المتحـدة            مجند مدر  ألف 52في الحرس الثوري يقدر عددهم بنحو       

 وال نفعل حيالهـا     األميركية التهديدات   أمام األيدي نقف مكتوفي    أننه من غير المعقول     إ :قال نجاد , وبريطانيا
وفـي المقابـل     . التهديدات إصدار بأن تتخلى واشنطن عن سياسة       أملهمعرباً عن   أنفسنا،   شيء للدفاع عن     أي

   . هتلرأيامحمدي نجاد منذ أ الحكم كإلىنه لم يصل طاغية أبنيامين نتانياهو 
 

   آذار14أحد أهداف الحرب إنقاذ مجموعة : األسد .60
إذا : أعلن الرئيس السوري بشار األسد أن المعركة مستمرة وقد هيأت لها سوريا من خالل دعم المقاومة، وقال                

  األسـد  واتهـم  .ية لثمن كبير سوف تدفعه    غامرت إسرائيل ودخلت الحرب مع سوريا فيجب أن يكون ذلك بدا          
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 آذار بأنها جزء من المخطط اإلسرائيلي الجديد، داعياً إلى عدم السماح لهم بتحقيق المكاسب من وراء                 14قوى  
، وحين فشلوا في تنفيـذهما قامـت        1680 الصادر عن مجلس األمن مربوط بالقرار        1559ما جرى، فالقرار    

 آذار، والمؤكد أن قصة اغتيال الحريري بكاملها هي عبـارة       14نقاذ مجموعة   إسرائيل بالحرب، وأحد أهدافها إ    
 .لقد طالبوا بخروج سوريا من لبنان وأحد أهدافهم إضعاف القوى الوطنية اللبنانيـة            . عن لعبة جرى استغاللها   

ـ   وفي حوار مع وفد شعبي مصري استقبله في القصر الرئاسي، إن سوريا جاهزة وقال األسد    اع تتـابع األوض
 المعركة الجارية حالياً عمرها خمـس        وأضاف أن  .بحرص ودأب شديدين منذ مجيء إرييل شارون إلى موقعه        

وحـول   .سنوات، شهدت تحضيرات واسعة لمثل هذا اليوم، وكان خالفنا مع اآلخرين هو في إشكالية المقاومة              
ومة، وعلينا أن نكسب المعركة     نتائج المعركة على األرض قال إن المعركة العسكرية قد حسمت لمصلحة المقا           

 باألمين العام لحزب اهللا      األسد وأشاد. ن لدى العرب فرصة تاريخية لتغيير وجه المنطقة        أ أضاف كما   .السياسية
وأشار إلى أن أحداً حتـى  . بقدراته الفذة على إدارة أقوى المعارك في مواجهة العدو، واصفاً إياه بالقائد الفريد            و

لقـد تلقينـا    : وأضـاف .  األميركية وال اإلسرائيلية، يعرف القدرات الحقيقية للمقاومة       اآلن، ال من المخابرات   
تحدث عن التبـاين فـي       كما   . عن حزب اهللا، وحركة حماس، ولكننا رفضنا كل ذلك         ىعروضاً مقابل أن نتخل   

تقريب أي  وجهات النظر المصرية والسورية إزاء األوضاع في لبنان، مشيراً إلى أن هناك محاوالت مستمرة ل              
 وعـن العالقـات الـسورية      .خالف في وجهات النظر، والعالقة مع مصر تبقى جيدة وفق الظروف الحاليـة            

إن التنسيق بين الجانبين ممتاز، وهناك تزايد واضح على كافة جوانبها، ولدينا ديناميكية سياسية              : اإليرانية قال 
 .عالية من خالل وضوح الموقف من أمامنا

  15/8/2006المستقبل 
  

   وزراء الخارجية العرب يجتمعون األحدأبو الغيط يشيد بصمود الحزب و .61
وزراء الخارجية العرب سيجتمعون بالقاهرة     صرح األمين العام للجامعة عمرو موسى أن        : وص ف، رويترز  

 وكذلك فـرص انعقـاد القمـة         في أيلول المقبل،   أشكال التحرك العربي المقبل في مجلس األمن      األحد لمناقشة   
 الوزراء سيجرون مشاورات في شأن كيفية الـدعم   إنوقال  .  عقدها أم ال   إلى كانت هناك حاجة     إذاربية وما   الع

 وزراء الخارجيـة    أن إلـى وأشار   . النازحين وإعادة اإلعمار إعادةالعربي للبنان سياسياً ومادياً ومساعدته في       
ن جدول أعمـال اجتمـاع وزراء       أ سىمووأفاد رئيس مكتب     . في تطورات القضية الفلسطينية    أيضاسيبحثون  

في غضون ذلك، أشـاد     . 1701عن مجلس األمن الرقم      الخارجية سيتناول متابعة تنفيذ القرار الدولي الصادر      
 أربعةوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في مقابلة مع رويترز بصمود حزب اهللا أمام اسرائيل أكثر من                  

 الحرب التي استمرت شهراً لم تسفر عن        إنوقال  . ع في خطأ سوء التقدير     الحزب ربما وق   إن، لكنه قال    أسابيع
ووصـف الهجـوم    . أشهر أو أسابيعن تبعاتها السياسية قد ال تتضح قبل        أنتيجة فاصلة من الناحية العسكرية و     

يفا وغير  نه كان متعجال وعن   أ مقتل مئات من المدنيين اللبنانيين ولم يدمر حزب اهللا، ب          إلى أدىاالسرائيلي الذي   
ن ندفع العملية قدما بمعدل سـريع       أن علينا   ألى  إوخلص   .نه تسبب بالصعوبات التي يواجهها الجميع     أمسؤول و 

جداً، ألن السماح لالسرائيليين بالبقاء في الجنوب في المناطق التي احتلت يمكن أن يطلق ردود فعل من جانب                  
  .حزب اهللا

  15/8/2006النهار 
  

   قيادات حزب اهللالدى حالة إرباك يحدثانتياران في طهران  .62
وقد بـث كلماتـه     , أفادت مصادر مطلعة أن أمين عام حزب اهللا يقيم في السفارة اإليرانية في دمشق              :بيروت

وفي صبيحة أول يـوم لوقـف العمليـات العـسكرية      . المتلفزة من صالون منزل السفير اإليراني لدى سورية       
واقف حزب اهللا ال ينم بأي شكل عن إحساس باالنتصار بقدر ما ينم             الحظت هذه المصادر المقربة إرباكاً في م      
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وعزت المصادر األمر إلى بروز تيارين في إيران بعد مرور شهر على الحرب             . عن شعور باإلحراج والحيرة   
ويرى أن هذه الترسانة العسكرية التي بنتها       , التيار األول ويتزعمه محمود أحمدي نجاد     . اإلسرائيلية ضد لبنان  

المفـروض أن توضـع فـي       , يران في لبنان وأنفقت عليها ثالثة باليين دوالر في غضون ربع قرن تقريبـاً             إ
وزعماء . واليجوز استعمالها ضد إسرائيل إال في حالة نشوب حرب بين إيران وأميركا           , احتياطي القوة إليران  

ينتظرون نهاية هذا الشهر موعد انتهاء      و, هذا التيار لم يتوصلوا بعد إلى قرار التخلي عن هذه الترسانة المكلفة           
ويتزعمه هاشمي رفسنجاني ومحمـد     , أما التيار الثاني   .اإلنذار الدولي إليران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم      

 أكثـر  بعد هذه الحرب االسرائيلية الفظيعة على لبنان تحميل الطائفة الشيعية            باإلمكاننه لم يعد    إفيقول  , خاتمي
نقلب على حزب اهللا وتحمله المسؤولية عن الموت والخراب الذي حـل بأبنائهـا وبقراهـا                مما يلزم حتى ال ت    

واالكتفـاء بمـا    ,  األبد إلى قطع احتماالت نشوب مواجهة ثانية مع اسرائيل         إلىوهذا التيار يميل    . وبمصالحها
   . باهظ التكاليف احترق قبل أوانهإيرانيان حزب اهللا كان مشروعا أواعتبار , جرى

  15/8/2006اسة الكويتية السي
  

  بالعتادسرائيل إ تزود باكستان توافق على المشاركة بالقوة الدولية وتركيا .63
على إرسال قوات حفـظ     باكستان   وافقت   : جاسم تقي، أحمد ياسين، الوكاالت     -إسالم أباد، أنقرة، برلين، مدريد    

وقالـت   .قرار مجلس األمن الـدولي سالم إلى جنوب لبنان لتكون جزءا من قوات حفظ السالم الدولية بموجب   
 .المصادر إن فؤاد السنيورة اتصل هاتفيا بنظيره الباكستاني وطلب منه مشاركة باكستان بقوات حفـظ الـسالم                

ومما يسهل عملية إرسال القوات الباكستانية هو أن نائب رئيس وزراء إسرائيل قـال إن إسـرائيل ال تعتبـر                    
وفي سياق متصل عقد رئـيس الـوزراء         .طوير عالقاتها الثنائية معها   باكستان عدوا لها وإنها حريصة على ت      

التركي اجتماعا مع رئيس أركان الجيش و قائد القوات البرية الجديد ووزراء الخارجية والعدل والدفاع ووكيل                
ة ورجحت مصادر عسكرية أن تشارك تركيا بقو       .وزارة الخارجية لمناقشة المشاركة التركية في القوات الدولية       

 جندي على أال تتولى أي مهام قتالية وأن يكون دورهـا األساسـي هـو                1000 و 800يتراوح عددها ما بين     
في غضون ذلك أكـدت مـصادر تركيـة          .المشاركة في إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب اإلسرائيلية في لبنان          

كرية في مدينة أضنة جنوب تركيا      مطلعة أن العتاد العسكري والذخيرة التي تم تحميلها من قاعدة انجيرليك العس           
اتجهت إلى ميناء طاشجوا التابع لحلف األطلنطي في مدينة مرسين، وتم نقلها إلى إسرائيل لمواجهة ظـروف                  

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة التركية صـادقت         .الحرب الصعبة في لبنان وبموافقة من الحكومة التركية       
في إطار اتفاقية التعاون العسكري مع الواليات المتحـدة، مؤكـدة أن            على نقل هذا العتاد العسكري إلسرائيل       

  .قاعدة انجيرليك تحولت إلى قاعدة دعم لوجستي إلسرائيل خالل حربها ضد لبنان
  15/8/2006الوطن السعودية 

  
  والحكومة تعارض حزب بتبني قضيتهمال يطالبون األردنيين المعتقلينأهالي  .64

 مطالبتها  ،مسأ ،د لجنة أهالي المعتقلين األردنيين في السجون اإلسرائيلية       يدجت: 15/8/2006المستقبل  نشرت  
 قد تجـري بـين      األسرى صفقة لتبادل    أي بتبني قضية أبنائهم في السجون اإلسرائيلية وشمولهم في          لحزب اهللا 

ئيس ر كما هنئ    .الحزب وإسرائيل في ضوء أنباء تحدثت عن مفاوضات بين الحزب وإسرائيل لتبادل األسرى            
واتهـم العجلـوني    . الح العجلوني حزب اهللا على النصر الكبير الذي حققه على الصهاينة في لبنـان             صلجنة  ال

  .الحكومة األردنية بالتقصير في معالجة قضية المعتقلين
 مصدر سياسي رفيع عـن      قول:  نقال عن مراسلها في عمان محمد النجار       15/8/2006الجزيرة نت   وأضافت  

 إشارته إلى أن األردن يعارض التفاوض على أسراه في الـسجون اإلسـرائيلية عـن                دنياألررئيس الوزراء   
 فضل عدم اإلفصاح عن هويته أكد أن البخيت قـال إن األردن لديـه قنواتـه                 المصدر الذي . حزب اهللا طريق  
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 لجنة  ررمق. الشأنالخاصة لبحث اإلفراج عن األسرى في السجون اإلسرائيلية وأنه يتابع شخصيا الجهود بهذا              
األسرى األردنيين ميسرة ملص قال إن الحكومة أمام خيارين وهما إما العمل علـى اإلفـراج الفـوري عـن                    

  .األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيلية، أو عدم إعاقة جهود اإلفراج عنهم عن طريق أي جهة أخرى
  
  

   الضفة والقطاعأبناء أوضاعلجنة فلسطين النيابية تناقش : األردن .65
 عددا من   ،مسأ ،ناقشت لجنة فلسطين النيابية في لقاء جمعها مع وزير الداخلية في مجلس النواب            :  بترا -انعم

وقال رئيس اللجنة اتفق على تشكيل لجنـة         . الضفة الغربية  وأبناء األردن قطاع غزة في     بأبناءالقضايا المتعلقة   
مهمتهما االجتماع شهريا لبحث كل القـضايا        داخل لجنة فلسطين تكون      أخرىفي وزارة الداخلية وتشكيل لجنة      

 ال يتعارض مع قـرار      أن يتخذ يراعى فيه     إجراء أي   إنوقال   .لقاء وحل ما يمكن حله منها     الالتي طرحت في    
 مع التعليمات الصادرة بموجب قرار فك       أيضا مع الضفة الغربية وال يتعارض       واإلداريفك االرتباط القانوني    

  .األردن قطاع غزة في أبناءى االرتباط وذلك للتسهيل عل
  15/8/2006الرأي األردنية 

 
   عن الدويكلإلفراجالمجالي يقود حراكا سياسيا : األردن .66

 رسـالة مـن     ، بصفته رئيسا لالتحاد البرلماني العربي     ،الهادي المجالي   تسلم رئيس مجلس النواب عبد     :عمان
فلسطينية يطلعه فيها علـى التـداعيات الـسياسية          لرئيس المجلس التشريعي في السلطة الوطنية ال       األولالنائب  

 اإلقليمـي من جهته قام المجالي باتصاالت علـى الـصعيدين           .والقانونية المترتبة على اختطاف عزيز الدويك     
والدولي مع المنظمات والجهات ذات العالقة كان من نتائجها صدور بيان عن رئيس مؤتمر اتحاد مجلس الدول                 

   . المطالبة باإلفراج عن الدويك والنواب والوزراء المعتقلين جاء فيهاإلسالمي  بمنظمة المؤتمراألعضاء
  15/8/2006الرأي األردنية 

  
   اعمار لبنانإلعادة ألف مقاول سعودي 170مليارا ريال و .67

 المقبل في مجلس الغرف     األسبوعتحرك مقاولون سعوديون لتأسيس تحالف واالجتماع       : محمد عضيب  -الدمام
 التحالف المؤقت يتجاوز    أن اعمار لبنان بعد وقف العمليات الحربية مقدرين         إلعادةسعودية بالرياض   التجارية ال 

 ألف 170ن هناك   أرئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف التجارية         كما أوضح    .رأسماله ملياري ريال  
  . اعمار لبنانإعادةللدخول في  خطة وإعدادمقاول سعودي مسجلين بوزارة التجارة من شأنهم تكوين التحالف 

  15/8/2006عكاظ 
  

   االتحاد األوروبي مشاركة في القوة الدوليةوخارجدول داخل  .68
 فولفجانج شويبله في حديث للقناة الثانية        األلماني وزير الداخلية  تصريح   15/8/2006لوطن السعودية   ونشرت ا 

واعترف شويبله   .والخروج عن المساهمة األوروبية   بالتلفزيون األلماني  بأن ألمانيا ال يمكنها رفض المشاركة          
أن الحكومة لم تتفق حتى اآلن على مشاركة الجنود األلمان في تأمين الحدود بين لبنان وإسرائيل فـي الوقـت                    

   .الذي أكد فيه وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير أن إسرائيل ال تجد أي مشكلة في مشاركة ألمانيا
امس انه يمكنها ان تشارك في قوة موسـعة تابعـة لالمـم             أكدت  اسبانيا   أن   15/8/2006المستقبل  وجاء في   

  . عسكري700المتحدة في لبنان بـ 
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 الناطق المساعد باسم    هذكر عن مراسلها ميشال أبو نجم من باريس ما          15/8/2006لشرق األوسط   بينما نقلت ا  
للمشاركة في القوة الدوليـة      الحكومة الفرنسية    الشروط التي وضعتها  عنالخارجية الفرنسية، مندوني سيمونوب     

ومنها أال يلقى عبء القوة على كاهل باريس وحدها وأن تشارك فيها قوات من دول أوروبية رئيـسية،     الجديدة  
ويمكن اعتبار أن هذا الـشرط      . وهذا ما يعمل ألجله الممثل األعلى للسياسة الخارجية األوروبية خافيير سوالنا          

ويمكن إضافة البرتغال واليونان اليهما وربمـا دولـة       . علنت إيطاليا وإسبانيا استعداهما للمشاركة    قد توافر، إذ أ   
  .اسكندينافية
 نقالً عن مراسلها في لندن جمال شاهين أن بعض الدول األوروبية 15/8/2006الشرق القطرية وذكرت 

ن دوال  جندي، 3000 إلى 2000ك بـ أكدت لسوالنا مشاركتها في القوة الدولية ومنها إيطاليا والتي ستشار
كما أن البرتغال وفنلندا ، ا وكنداي على نشر قوات وهى استرالاألخرى ي وافقت هيخارج االتحاد األوروب

  . وبصدد اإلعالن عن أعداد قواتهايودول أخرى وافقت بشكل مبدئ
مين العام لالمـم المتحـدة      الناطق باسم اال  أن  :  نقالً عن هشام ملحم من واشنطن      15/8/2006النهار  وأضافت  

صرح بان المنظمة الدولية لم تتلق بعد التزامات محددة من الدول التي يمكن ان تشارك في تعزيز قوة االمـم                    
  .المتحدة الموقتة في لبنان يونيفيل

  
 بين ضباط لبنانيين وإسرائيلييناجتماعات تنسيقية لليونيفيل  .69

ي مقر قيادة قوات الطوارئ في الجنوب استعداداً لبدء االنتشار بدأت الخطوات العملية ف: سعد الياس -بيروت 
بعيد وصول طالئع القوات الفرنسية والحقاً قوات الدول االخري المشاركة في اليونيفيل وقيادة الجيش، حيث 
عقد قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال آالن بيلليفريني اجتماعات مع قيادة الجيش في الجنوب من جهة 
ومع قيادة القوات االسرائيلية من اجل التنسيق في موضوع االنتشار من جهة وتزامن االنسحاب االسرائيلي من 
  .جهة ثانية منعاً لقيام اي فراغ في اي منطقة وابقاء الوضع ممسوكاً بشكل مباشر من الجيش اللبناني واليونيفيل

  15/8/2006القدس العربي 
  

   جنوب لبنان فية يتفاصيل خاصة بنشر القوات الدول .70
 خطة األمم إن: بحسب مصادر مطلعة مقربة من المباحثات حول القوة الدولية الجديدة   :ني جمال شاه-لندن

لى كامل من يتزامن ذلك مع انسحاب إسرائب األسبوع القادم وبداية نشر قوات لها منذ يالمتحدة تقضى بالبدء ف
ة أيلومترات والتعهد بعدم إطالق يى مسافة ال تقل عن خمسه كطانيلبنان وتراجع حزب اهللا إلى جنوب نهر الل

ن نشر ما ية األمن فى جنوب لبنان لحي مسؤوليش اللبنانيتولى الجي على أن شمال إسرائيل،خ تجاه يصورا
ة بالقرب من حزب اهللا وان القوات ينها خمس أو ست دول إسالمي دولة ب17 من ي ألف جند20قرب من ي

 ية التين وصول القوات الدولي المراقبة لحيش اللبنانيفى جنوب لبنان اآلن ستتولى مع الجة الموجودة يالدول
ن يومية الخاصة بها خالل يزات العسكريمن المرجح أن تقوم فرنسا وبعض الدول بإرسال المعدات والتجه

 ستصل للمنطقة بعد أن  الدول بإرسال قواتها بالتتابع وانهية فى جنوب لبنان وان تقوم باقيلمقر القوات الدول
د من يزيال أو ي ستعتبر منطقة عازلة لمسافة عشرة أميل قد انسحبا من المنطقة التيكون حزب اهللا وإسرائي

  . ةيليالحدود اإلسرائ
15/8/2006الشرق القطرية   

 
  النزاع في لبنان جزء من الصراع بين الحرية واالرهاب: بوش .71

 يهدف الى منع حزب اهللا من 1701وش ان القرار يكي جورج ب الرئيس األمررأى :واشنطن من هشام ملحم
وفي سياق حديثه عن الخسائر المدنية، ألقى تبعتها على حزب اهللا بسبب هجومه . التصرف كدولة داخل دولة
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 عن قصد واستخدام المدنيين اإلسرائيليينعلى اسرائيل من دون استفزاز، واتهم الحزب بضرب المدنيين 
 الدولتين اللتين ترعيان حزب اهللا مسؤولية عذاب اللبنانيين، وإيرانكذلك حمل سوريا  . بشريةاللبنانيين دروعاً

.  تدمير اسرائيلإلى تسعى أنها أوضحت وإيران.  والتدريبواألسلحةايران تزود حزب اهللا الدعم المالي : قائالً
 كانت ايران تمتلك االسلحة النووية  نتخيل فقط كيف كان يمكن هذا النزاع ان يكون أكثر خطرا لوأنونستطيع 

 من ايران عبر اراضيها، كما واتهم سوريا بتسهيل وصول االمدادات العسكرية الى حزب اهللا. التي تسعى اليها
واعتبر ان حزب اهللا وحماس يرفضان رؤية السالم المبني على تعايش سلمي بين . بتوفير الدعم السياسي له
 الى انه عندما كانت اسرائيل تتسبب بخسائر بين المدنيين كانت تبدي اسفها ولفت .اسرائيل ودولة فلسطينية

وسئل عن كيفية منع ايران من اعادة . وحزنها، بينما كان حزب اهللا يحتفل بضرب االهداف المدنية االسرائيلية
وقال ان . ة السوري– يدعو الى مراقبة الحدود اللبنانية 1701تزويد حزب اهللا االسلحة، فأجاب ان القرار 

الهدف يتخطى دعم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وان مهمة المجتمع الدولي هي تذكير االيرانيين بواجباتهم 
  وأكد ان السرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، . بأال يطوروا االسلحة النووية واال يدعموا او يشجعوا االرهاب

  15/8/2006النهار 
  

  يع الصراع ليشمل حماس وحزب اهللا في سوريا وإيرانتوس: جهود أمريكية إسرائيلية .72
يتكشف يوما بعد يوم المزيد عن مدى تورط البيت األبيض في التخطيط للعدوان :  محمد دلبح-واشنطن 

نائب مستشار الرئيس جورج بوش  وتقول مصادر موثوقة أن .اإلسرائيلي على لبنان وتوسيعه ليشمل سوريا
بيت األبيض بمشاركة إسرائيل في المعلومات االستخبارية التي تجمعها وكالة األمن  ال  قام بإقناعلألمن القومي

القومي عن المنطقة العربية وإيران الستخدامها في توسيع الصراع بين إسرائيل وحزب اهللا وحماس ليشمل 
اركة في وقد تناولت المش. سوريا وإيران اللتين تتهمهما حكومة بوش بأنهما الداعم الرئيسي لحزب اهللا

المعلومات االستخبارية األهداف التي ينبغي قصفها في إيران ولبنان حيث وصلت المناقشات إلى مستوى 
  . رئاسة هيئة األركان المشتركة للقوات األمريكية ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد

  15/8/2006الدستور 
  

  واشنطن وتل أبيب تنفيان التخطيط للعدوان على لبنان  .73
 سـايمور هيـرش فـي مجلـة         األميركينفت واشنطن وتل أبيب، أمس، ما كتبه الصحافي         :  ب ا ف والسفير  

نيويوركر بأن الواليات المتحدة وإسرائيل خططتا للعدوان على لبنان، كمقدمـة لـضرب المنـشآت النوويـة                 
خـر  وقال المتحدث باسم البيت األبيض طوني سنو، لصحيفة لوس انجلس تـايمز إن التقريـر يز                . اإليرانية
وهاجم سنو استخدام هيرش للمصادر، مشيراً إلى انه من الصعب التخيل أن يكون في هـذه القـصة                  . بالخيال

  . معايير التحقيق
  15/8/2006السفير 

  
 التي ضربتها بالقنابل العنقوديةاللبنانية تحديد المناطق ل اسرائيل تدعو: مسؤولة بريطانية .74

 التنمية الدولية في حكومة الظل لحزب الديمقراطيين االحرار دعت سوزان كرامر وزيرة:  لندن ـ يو بي آي
جاء ذلك في بيان اصدرته . المعارض اسرائيل الي تحديد المناطق التي ضربتها بالقنابل العنقودية في لبنان

الوزيرة المعارضة امس االثنين في معرض تعليقها علي التحذيرات التي صدرت الي المهجرين اللبنانيين 
 .ن الي منازلهم من خطر القنابل العنقودية غير المنفجرةالعائدي

  15/8/2006القدس العربي 
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   في بيروت لبحث قضية األسرىااليطاليوزير الخارجية  .75
وصل وزير الخارجية االيطالي ماسيمو داليما الى بيروت للبحث مع المسؤولين ن :  ا ف ب ، د ب أ-بيروت 

 األعمالدل أسرى بين اسرائيل وحزب اهللا ، بعد بدء العمل بوقف اللبنانيين في احتمال حصول عملية تبا
وكان في استقباله في مطار بيروت ، والتقي داليما رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي . أمسالحربية صباح 

  . طلب حزب اهللا منه تمثيله في االتصاالت الجارية حول النزاع بين اسرائيل والحزب
  15/8/2006الدستور 

  
  
  

  اللتزام الكامل لالتحاد لمساعدة لبنان: مفوض االتحاد األوروبي في لبنان .76
 لوي ميشال ومعه وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الفنلندية بوال اإلغاثة مفوض االتحاد االوروبي لشؤون زار

 حول المشاكل،  جولة افقأجرينا: بعد اللقاء، قال ميشالوئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ،   رليهتوماكي
 لمساعدة لبنان وشعبه في هذا الظرف الصعب للغاية، وقد ركزنا األوروبيوقد نقلنا االلتزام الكامل لالتحاد 

وفي ما يتعلق .  االعمار التي تأتي بجهد من المفوضة بينيتا فيريو فالدنروإعادة اإلنسانيةعلى المساعدات 
شرة ماليين يورو الذي انفق جزء كبير منه حتى اآلن، طلبت  مبلغ عإطار، فإنه خارج اإلنسانيةبالمساعدات 
 أمروقد تحدثنا في . ، ليصرف حتى نهاية شهر آباألوروبي مليون يورو من برلمان االتحاد 30رصد مبلغ 

  . محدد وهو الطلب العاجل من اسرائيل رفع الحصار عن لبنان
  15/8/2006النهار 

  
  نصرية ضد المواطنين العرب في النقبلجنة أممية تبحث في سياسة إسرائيل الع .77

تقرير جديد، أمس، يوضح  للجنة الخاصة بقضايا السكان األصليين التابعة لألمم المتحدةاعرض على :تل أبيب
وجرت .  اسرائيل ما زالت تتعامل مع مواطنيها العرب بتمييز على خلفية عنصرية، فقط لكونهم عرباأن

 اسرائيل كانت دوما تعترض أنلعرب في اسرائيل أمام اللجنة، إال محاوالت عدة في الماضي لطرح قضايا ا
على ذلك بشكل مبدئي قائلة ان العرب في اسرائيل هم جزء منها ولكنهم ليسوا سكانا أصليين، بل اليهود هم 

 سنة وأن هذه 59ن هناك سياسة تمييز مريعة تتواصل منذ قيام اسرائيل قبل وتم اإليضاح للجنة بأاألصليون، 
طرح قصة  تم و. وهي تنسحب على كل جوانب الحياة. لسياسة تتم بشكل منهجي ضدهم لمجرد كونهم عرباا

  .تشريد عرب النقب من الصحراء الى الشمال بدعوى نقلهم الى عالم الحضارة
  15/8/2006الشرق األوسط 

  
  حزب اهللا أفضل مليشيا في العالم: بوستواشنطن  .78

 مع عدد من المراقبين أجرتهاطن بوست األميركية من مقابالت خلصت صحيفة واشن: أ.ش. أ-واشنطن 
 صمود مقاتلي حزب اهللا اللبناني في وجه جيش اسرائيل الذي يملك آن إلىوالخبراء العسكريين السياسيين 

وأشارت الصحيفة  .أفراده الحماس والسرية والتدريب الشاق والسيطرة على إلى لمدة شهر يعود األسلحةاحدث 
 حزب اهللا حسب أسلحة فعالية بين األسلحةلصواريخ المضادة للدبابات التي تعمل بالليزر تعد أكثر  اأن إلى

 وانه يمكن استخدام بعض القاذفات المضادة للدبابات الستهداف ،شهادات جنود وضباط الجيش االسرائيلي
 أو المصابين إنقاذ عمليات  الذي حد من قدرة اسرائيل على استخدام المروحيات فياألمر ،الطائرات المروحية

 ولكن ، مليون دوالر شهريا25 تقدر بنحو إيران المساعدات التي تصل لحزب اهللا من أن إلى توأشار .غيرها
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 محمود احمدي نجاد الرئاسة العام اإليراني هذا المبلغ تضاعف منذ تولي الرئيس أن إلى أشارتبعض التقارير 
  .الماضي

  15/8/2006السياسة الكويتية 
  

    السياسيةواالستحقاقاتحزب اهللا بين المكاسب العسكرية  .79
اك ديماجد أبو  

 يوما من الحرب الطاحنة مع القوات اإلسرائيلية الغازية للبنان، تمكن حزب اهللا من تحقيق إنجازات 34بعد 
  .عسكرية ملموسة ضد إسرائيل

المنطقة وإلحاق خسائر كبيرة نسبيا أبرز هذه المكاسب كان النجاح في الصمود في وجه أعتى قوة عسكرية في 
بها، تمثلت في عشرات القتلى من الجيش وتدمير عدد من اآلليات العسكرية وعلى رأسها دبابة الميركافا 

وكشفت مجريات المعركة امتالك حزب اهللا ألسلحة مضادة للدروع  .المعروفة بأنها األكثر تحصينا في العالم
ال إلى طائرة االستطالع والتجسس التي اخترقت األجواء اإلسرائيلية فضال عن المدفعية قصيرة المدى وصو

كما تمكن حزب اهللا من تحقيق توازن معقول في ميزان الرعب مع اإلسرائيليين عبر قدرته على  .عدة مرات
ولم يعد الجيش اإلسرائيلي متفردا في قدرته . قصف مدن رئيسية مثل عكا وحيفا فضال عن مستوطنات الجليل

  .ضرب المدنيين بالطيران والقصف المدفعيعلى 
صحيح أن أعداد القتلى والجرحى المدنيين اللبنانيين كانت أكبر بكثير مما لحق باإلسرائيليين، إال أن قدرة 
حزب اهللا على الوصول إلى عمق إسرائيل جعلته قادرا على التأثير في الشارع اإلسرائيلي إذا استمرت الحرب 

ود حزب اهللا أهداف الحرب اإلسرائيلية التي أعلن عنها رئيس الوزراء إيهود أولمرت، وأفشل صم .فترة طويلة
 .وهي إطالق سراح الجنديين األسيرين لدى الحزب وإبعاده عن الحدود ومنعه من تهديد المدن اإلسرائيلية

قد يكون له ولعل اإلنجاز األهم عسكريا وسياسيا للحزب هو تمكنه من كسر هيبة جيش االحتالل، وهذا ما 
تأثيرات كبيرة على صورة إسرائيل في العالم كقوة عسكرية مهيمنة في المنطقة، كما يعزز موقف المقاومة 

ورأى كثير من المراقبين أن إسرائيل تخوض حربا بالوكالة عن  .ويعطيها دافعا جديدا للتصدي لالحتالل
هللا للتصدي لمحاوالت ضرب البرنامج النووي الواليات المتحدة إلضعاف إيران ومنعها من استخدام قوة حزب ا

إال أن فشل تل أبيب في تحقيق هدف واشنطن قد يدفع األخيرة إلعادة النظر في اعتمادها على تل . لطهران
وجنى حزب اهللا من  .أبيب في دعم الحرب على إيران، بل وربما في غيرها من البرامج األميركية في المنطقة

توى العالم العربي وتمكن من إذابة الفوارق الطائفية بينه وبين السنة الذين حمل الحرب شعبية كبيرة على مس
  .الكثير منهم صور زعيمه حسن نصر اهللا وهتفوا بحياته دون تردد

   تحديات السياسة
 الذي قبل به الحزب على 1701غير أن هذه المكاسب تقابلها تحديات كبيرة نجمت عن القرار الدولي رقم 

حالل الجيش اللبناني إلى الجنوب من نهر الليطاني ويعتبر أن السالح الوحيد الشرعي هو مضض ويدعو إل
ويرى الحزب أن استمرار االحتالل يبرر استمرار االحتفاظ بالسالح، إال أن هذا الموقف  .سالح الحكومة

ف ويشدد الضغوط على حزب يخالفه فيه الكثير من القوى اللبنانية، ما قد يعيد الساحة اللبنانية إلى أجواء الخال
ولئن تمكن الحزب من نزع فتيل الخالف الداخلي بموافقته  .1559اهللا لنزع سالحه وفقا للقرار األممي رقم 

 فإنه أرفق هذه الموافقة بتحفظات أبرزها أنه يريد االحتفاظ بوجوده المسلح جنوب الليطاني، 1701على القرار 
مرار عدوانها على لبنان وقد يعيد الخالف اللبناني إلى النقطة التي كان وهذا قد تستخدمه إسرائيل كذريعة الست

ويدرك الكثيرون أن نزع سالح حزب اهللا غير ممكن بالقوة، وهذه ورقة  .تموز الماضي/ يوليو12عليها قبل 
  .بنانيةقوة يملكها الحزب، ولكنها ليست مطلقة في ضوء التعقيدات الطائفية والضغوط الدولية على الحكومة الل
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مهما يكن من أمر فإن نتائج الحرب أكدت أن حزب اهللا سيبقى قوة محلية وإقليمية مؤثرة ال يمكن تجاهلها أو 
  . القفز عنها

14/8/2006الجزيرة نت   
 

  هزة أرضية في الداخل االسرائيلي  وتوقعات1701تشاؤم حول تطبيق  .80
 عباس اسماعيل

 العدوان اإلسرائيلي على لبنان، فتوقفت صحيفة يديعوت واصلت الصحف اإلسرائيلية تغطيتها لتداعيات
أحرونوت في افتتاحيتها عند فرص نجاح وقف النار، وعند التداعيات الخطيرة التي تهدد الساحة الداخلية 

 .اإلسرائيلية والتي لن توفر أحدا، مبشرة بحصول هزة أرضية
 كان حربا عادلة وهي شُنت ضد حزب اهللا باسم اما صحيفة هآرتس فاعتبرت أن العدوان اإلسرائيلي على لبنان

فيما عبرت صحيفة معاريف، عن قناعة كثير من اإلسرائيليين بأن العدوان على لبنان لم يحقق . الديموقراطية
 لم يقم بهذه المهمة أيضا، وتوقفت بشكل خاص عند االخفاقات اإلسرائيلية ال سيما ما 1701أهدافه، وأن القرار 

 . الذي لحق بقدرة الردعيتعلق بالضرر 
كل قائد ذي : ودعا أيتان هابر في افتتاحية يديعوت أحرونوت، الجنود اإلسرائيليين إلى التزام الحذر، قائال

منطق في الجيش االسرائيلي اليوم سيأمر عناصره بالبقاء مختبئين داخل المواقع العسكرية والخنادق ألنه ال 
من األفضل تحمل معاناة البعوض والحرارة في داخل . و كحزب اهللايمكن أن تعرف أبدا ماذا سيحدث مع عد

 .الغرف والمباني المهدمة من القصف على أن يتحولوا فريسة لقناصة حزب اهللا
 كما توقع الجنرال ؛ويرى هابر أن وقف اطالق النار ال يغير أي شيء تقريبا بالنسبة لجنود الجيش االسرائيلي

 صحيح أنهم موجودون على ضفاف الليطاني، ولكن ما يفصلهم عن :ائل االعالماحتياط غيورا آيالند أمام وس
فالسيد نصر اهللا قال في خطابه ان وجود الجيش . حدود اسرائيل جبال ووديان وقرى تُضمر لهم الشر والموت

ام االسرائيلي على اراضي لبنان ال يلزمه بضبط النفس، كما ينص قرار مجلس األمن، ولذلك يتوقع في االي
 نصر اهللا يقرر الحفاظ على الهدوء حتى ؛وربما يحدث العكس كذلك. المقبلة ايضا أن يكون الوضع صعبا

ينتعش من ضربات الجيش االسرائيلي، ولذلك لن يقدم على اطالق النار، إال أن حزبه سيواصل استعداداته 
تريح فوق األزهار والصخور في هذه الحالة ايضا يحظر على الجيش أن يس. الهادئة في الجولة القادمة

 .فالعيون تراقبهم وتنظر اليهم. اللبنانية
وحول التداعيات الداخلية للحرب، قال هابر إنهم في الحكومة، وفي هيئة االركان، ربما يقوم بعض الناشطين 
السياسيين ببذل جهود منذ اليوم للتوضيح للجمهور عن مدى حسن أداء الحكومة ورئيسها ووزرائها وهيئة 

. وعدم وجود شائبة في سلوكهم، وأنهم قد جلبوا نصرا ال مثيل له لشعب اسرائيل) تقريبا(أركانها وجنراالتها 
في حرب ) تقريبا(لكن الجمهور في غالبيته يشعر أن شيئا لم يكن هنا على ما يرام . فصدق أو ال تصدق

 عملية محاسبة لقادة الجيش والقادة السابقة ستجري) واالنسحابات(الكاتيوشا، ومثلما هي الحال في الحروب 
 .المنتخبين والمستوى السياسي

أضاف هابر من المحظور على السياسيين أن يقعوا في خدعة الهدوء الذي يخيم اليوم أيضا على الجمهور 
ال تنطلي . المتعب، هذا الجمهور ما زال مصدوما مما حدث، ومن الضحايا والمالجئ والعجز والبلبلة الكبيرة

الجمهور لم ينتعش بعد من الجلوس الالمتناهي في المالجئ وعدد . ه الحكايات حول االنجازات الكبيرةعلي
. الكاتيوشا الضخم والدمار، وهو في الوقت الحالي يقوم بمحاسبة نفس هادئة، وكذلك احصاء ما يوجد في جيبه

. باع المعراخ بعيدا عن سدة الحكمفقط بعد أربع سنوات من كارثة حرب الغفران قال الجمهور كلمته وألقى أت
 .ستحدث هنا هزة ارضية
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وذكرت يديعوت احرونوت ان رئيس شعبة االستخبارات العسكرية االسرائيلية اللواء عاموس يدلين بدا متشائما 
وقالت ان أقوال يدلين القت بظلها على التفاؤل الذي .  بنجاح1701بالنسبة لفرص تطبيق قرار مجلس االمن 

الوزراء االسرائيلي وزير دفاعه عمير بيرتس ووزيرة الخارجية تسيفي ليفني حيث اشار يدلين الى بثه رئيس 
ان المواجهة التالية مع حزب اهللا هي مجرد مسألة وقت، وان ايران وسوريا ستعودان الى تسليح المنظمة 

هو الالعب االساسي في مسألة وقال يدلين ان رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة . واعدادها لمواجهة جديدة
نجاح المسيرة، وأننا نعلم أن قوته محدودة، موضحا انه على الرغم من أنه يوجد في بيروت عنوان سياسي كما 

 . أردنا، غير ان مدى قدرة هذا العنوان موضع شك
الجيش وقدر رئيس شعبة االستخبارات بان حزب اهللا سيحاول تصميم قواعد لعب تسمح للمنظمة بضرب جنود 

 .االسرائيلي ردا على كل عملية ينفذها الجيش االسرائيلي ضد رجال حزب اهللا
وحسب يدلين فإن هناك احتماال كبيرا جدا بأن تقع صدامات مع حزب اهللا في المستقبل، غير ان طبيعة هذا 

تقوم به الصدام منوط بعاملين هما التعليمات التي سيتلقاها حزب اهللا من طهران ودمشق، والرد الذي س
 . اسرائيل

وتوقفت هآرتس في افتتاحيتها عند التباين إزاء النظرة للحرب وتجاه حزب اهللا، فقالت ثمة من اعتقد أن الحرب 
ضد حزب اهللا ليست إال صراعا حدوديا محدودا، وهؤالء سيقولون ان اسرائيل قد زجت بالقوة الى جبهة 

ن سيشعرون بالخيبة ألن االنتصار لم يكن ساحقا آخرو. الحرب التي يخوضها جورج بوش ضد محور الشر
هناك من يعتقد أنه ال خيار أمام اسرائيل إال االنضمام بصورة . وسيقولون ان قدرة الغرب الردعية قد تصدعت

نشطة للكفاح االميركي ضد محور الشر، وهناك من يعتقد أن على اسرائيل أن تتبع وسائل من شأنها أن تقلص 
 .خفض مستوى الكراهية تجاهها وتجاه اليهود عمومامن ألسنة اللهب وتُ

أضافت هآرتس ان حسن نصراهللا، ليس رجال للتسويات، وهو يمثل االسالم المتطرف الذي يعتبر مجرد وجود 
حقيقة أن مواطني لبنان الشيعة اختاروا ممثلي حزب اهللا الذين يشاركون في الحكومة . اسرائيل مسألة مرفوضة

محاولة النظر الى . من الممكن ايجاد تفسيرات لذلك، ولكن النتائج حبلى بالمآسي. لمنطقال تُبشر بالخير ل
حزب اهللا على أنه ليس أكثر من حزب على شاكلة شاس، يقوم برفع هامة الشيعة ويوفر لهم التعليم واالعانات، 

المتطرف المسلح تُشير الى عمى خطير ال يتيح للمصابين به القدرة على تمييز وجود مشكلة االسالم 
واالرهابي على المستوى العالمي، والذي ينشط على الحدود اللبنانية بالتصميم نفسه الذي ينشط فيه على 

 .خطوط الطيران بين لندن وأميركا، وهو يشكل تهديدا فعليا للعالم الحر كله
سالم المتطرف اال. وختمت هآرتس بالقول على هذا الخط الواضح يتوجب أن تستقر سياسة اسرائيل ايضا

استغل الديموقراطية واالنفتاح والحرية حتى يرسخ مواقعه في داخل الدول، ويستخدمها للنشاطات المناهضة 
لذلك فإن الحرب ضد حزب اهللا ليست نزاعا حدوديا بل حرب في احدى .. للديموقراطية ذات الطابع االرهابي

في هذه الحرب يمكن أن نجادل حول التكتيك . يةالجبهات، ليس باسم ادارة بوش، وانما باسم الديموقراط
 .واختيار األهداف، ولكن من الصعب أن نناقش قضية الصدق والعدالة

هزة : و اعرب وزراء اسرائيليون لصحيفة هآرتس عن اعتقادهم ان الوضع الداخلي سيتعرض الى ما اسموه
لكثير من االسقاطات التي قد تؤدي ورجح احد الوزراء انفجار موجة احتجاج جماهيري سيجر معه ا. أرضية

الى انتخابات مبكرة مضيفاً انه مع بداية الحرب نال بيرتس واولمرت فرصة كي يتحولوا الى قادة، لكنهما لم 
عن جدوى جلوسهم لمدة شهر في المنازل؟ : يستغال هذه الفرصة أبًدا، وبعد اسابيع سيسأل الكثير من الناس

 . ، وسيسألون األسئلة نفسهاوسيعود آالف الجنود الى بيوتهم
يهدوت هتوراة : واعرب هؤالء عن اعتقادهم ان يلجأ اولمرت الى توسيع االئتالف في الحكومة وضم احزاب 

 . ويسرائيل بيتنا
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وتوقف ران بيرتس، في معاريف، عند أهداف الحرب ونتائجها، فقال ان أولمرت لم يحرز شيئا من أهداف 
سيحاول خبراء الدعاية في الحكومة ان يقنعونا بيقين، أن انتهاء الحرب . متحدةالحرب من خالل قرار االمم ال

اولمرت، وبيرتس : انجاز وسيمتدحون المعركة التافهة، الخطرة والباهظة الثمن من جهة الدماء، للثالثة
قا من وسينضم اليهم افراد اعالم كثيرون أيضا، وهم الذين كلما زاد ثمن الحرب أصبحوا اكثر قل. وحلوتس

عدالة الجيش وبحسب بيرتس، ال يوجد اختالف جوهري بين قرار مجلس االمن الحالي وقرارات سابقة، واذا 
المركبات االمنية في القرار، مثل نزع سالح الميليشيات، والرقابة . كان به جديد فإنه لغير مصلحة اسرائيل

في الجنوب واشباه ذلك، كانت ) يته من الشيعةواكثر(على دخول السالح في الحدود اللبنانية، ونشر جيش لبنان 
أضاف ال يوجد في القرار حظر حقيقي على تسليح حزب اهللا، الذي احرز . موجودة في القرارات السابقة
وكذلك ال يوجد طلب عملي . فتح المخطط الحدودي في مزارع شبعا من جديد: انجازا ال نظير له في الماضي
ح ذكر االسرى والمعتقلين اللبنانيين الى قبول موقف نصراهللا يوم االختطاف، العادة الجنود المختطفين؛ ويلم
ان مهمة قوة السالم هي الدفاع عن المواطنين الموجودين في خطر قريب . المتصل بالتفاوض غير المباشر

 .مباشر، وبكلمات اخرى، الدفاع عنهم في وجه عمليات الجيش االسرائيلي
فالقرار ال يختلف جوهريا عن اقتراحات : رائيل، الحديث عن اخفاق كبيروبحسب بيرتس، فإنه من جهة اس

وضعت على طاولة اولمرت بعد اسبوع من بدء العملية، أفضى رفضه اياها الى مئة ضحية تقريبا، وانهيار 
انه كان يمكن احراز قرار مشابه بوسائل ديبلوماسية فقط، : واالسوأ من ذلك. في الشمال وثمن اقتصادي باهظ

: ينبغي أن نقول الحقيقة. النه كما قيل آنفا، ال يوجد فيه اختالف جوهري عن قرارات سابقة لالمم المتحدة
فشلت العملية السياسية تماما، وبهذا جعل تخلي اولمرت من الحسم العسكري، الحرب في لبنان، مع ضحاياها 

 .الكثيرة، اخفاقا ال حاجة اليه وفظيعا
من يدعي ان االمر لم يكن . ا هي الضربة الشديدة التي تلقاها الردع االسرائيليأضاف بيرتس ان أكبر أزماتن

يجب أن يكون من . كذلك، يواصل ثقافة الكذب على الذات، الذي عبر عنه، مثال، باحتفال االنسحاب من لبنان
نا غير الواضح تماما للجمهور، وللساسة وللجيش أن الحرب القادمة لدى الباب، واالسوأ من كل شيء ان

 .هذا هو وقت الخالص من ذلك واالستعداد سريعا. مستعدين لها، واننا بدونا كذلك
وابلغ احد المسؤولين . ورأت معاريف إن امكانية اقامة لجنة تحقيق رسمية واردة للغاية في المستقبل القريب

وًدا كبيرة من اجل وعلى الحكومة ان تبذل جه. نحن نقف امام تحرك جماهيري لم يسبق له مثيل: الصحيفة
والمطالبة ستزداد في األيام القليلة . لكنها بالتأكيد لن تستطيع أن تؤجل اقامة لجنة تحقيق رسمية. االستمرار

 .المقبلة
وتوقع وزراء اسرائيليون ان تشهد الساحة السياسية في اسرائيل تصدعات حيث بدأت الساحة السياسية 

ت بين مؤيد ومعارض الطوار الحرب على لبنان، ولقبول الحكومة االسرائيلية تشهد اشتعاالً في السجاال
 . االسرائيلية بقرار مجلس االمن لوقف االعمال الحربية، ومن المتوقع أن تصل الى درجة غليان

  15/8/2006المستقبل 
  

   من يترجم النص؟ 1701 .81
   رجب ابو سرية

عن مجلس األمن بإجماع الـدول االعـضاء        لم يكن من الممكن على حزب اهللا أن يرفض قراراً دولياً، صدر             
الخمس عشرة فيه، وبعد أن وافقت عليه حكومتا لبنان واسرائيل، ورحبت به معظم دول القرار الكوني، رغـم                  
أن الحزب ومن قبله ايران، اعتبر ان القرار غير متوازن، وانه قد استجاب فعلياً للمطالب االسرائيلية، المعلنة                 

 .اً حتى اآلن، على لبنانلحربها التي استمرت شهر
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رغم ذلك، فإنه على االرض ال يقوى الحزب على التعامل مع حيثيات القرار الدولي على االقل بمحض ارادته                  
ورغبته، خاصة ان ترجمة القرار، تحقق ما لم تستطع آلة العدوان االسرائيلي، بكل جبروتها على فعلـه فـي                   

 وقدرته على الردع، والوصـول بـصواريخه الـى البلـدات            ميدان القتال، ونعني بذلك، نزع سالح الحزب،      
 .االسرائيلية في الشمال، فضالً عن العمق الذي يصل الى حيفا، والى بعض المناطق ما بعد حيفا

ألجل هذا فشل اجتماع الحكومة اللبنانية، الذي انعقد االحد، في التوصل الى قرار لبناني داخلي حـول سـالح                   
يش اللبناني واليونيفيل الدولي في الجنوب، من نهر الليطـاني الـى خـط التحديـد                الحزب، وبالتالي نشر الج   

االزرق، فيما من غير المتوقع ان ينجح اجتماع الحكومة التالي في التوصل الى اتفاق مع الحـزب الـشيعي،                   
 بـسالحها،   خاصة ان لدى الحزب، فضالً عن ورقة قوته العسكرية القوية، ما يبرر به منطقياً احتفاظ المقاومة               

 .طالما بقيت قوات االحتالل االسرائيلي في الجنوب
ما يعزز قليالً من موقف حزب اهللا، ميدانياً، هو استمرار العمليات العسكرية االسرائيلية، خاصة ضد المدنيين،                
حيث ان اسرائيل على ما يبدو وبعد ان نجحت سياسيا، بإصدار قرار مجلس االمن على هذه الصورة لتعوض                  

قاتها العسكرية، تسعى الى توظيف القرار األممي، ليس إلظهار عدالة حربها وحسب، بل ايضا اظهـار ان    اخفا
حزب المقاومة اللبنانية ليس خارجا عن الشرعية الدولية، بل وعن الموقف الرسمي اللبناني، في حـين تبـدو                  

دولة التي تقاتـل اآلن مـن اجـل         هي، اسرائيل، التي طالما حاربت وواجهت قرار الشرعية الدولية، وكأنها ال          
أما حزب اهللا، الذي صمد صموداً اسطورياً في ميدان المواجهة، ولقّن الميركافـا       . تطبيق قرارات هذه الشرعية   

، خاصة علـى الـصعيد      )1701(درساً عسكرياً ال ينسى، ها هو يواجه اآلن ضغطاً سياسياً ناجماً عن القرار              
ن المعركة لم تنته بعد، بل انها انتقلت من مرحلة ألخرى، مـن مرحلـة               الداخلي، في الوقت الذي يدرك فيه ا      

مواجهة الميركافا الى مواجهة تطبيقيات وتداعيات قرار مجلس األمن، لذا فقد اعتمد تكتيكـاً مـضمونه عـدم                  
اظهار المعارضة الصريحة لإلرادة الدولية ممثلة بقرار مجلس األمن، ولكن في الوقت ذاته، عرقلة الترجمـة                

 .الفعلية للقرار الدولي غير المتوازن
وضمن هذا التكتيك، المستند الى رد الهجوم السياسي للخصوم، أبدى حزب اهللا استعداده للعودة بالعمـل وفـق                  
تفاهمات نيسان، التي اخرجت المدنيين على الجانبين من دائرة االستهداف، وحصرت المواجهة بين المتحاربين              

د المناطق المحتلة في الجنوب، وسار الحزب اكثر من ذلك، حين قال ان الخـط               على ارض المعركة، وبالتحدي   
االزرق، ليس هو كل ارض لبنان، ملمحاً بذلك الى مزارع شبعا، التي يبدو ان الحـزب سـيقوم باسـتخدامها                    

 .1701السياسية القائمة، خاصة بعد أن تجاهلها عملياً القرار األممي / كورقة في المجابهة العسكرية
ما االسرائيليون الذين اعتبروا القرار األممي جيداً على الورق، ألنه يعدهم بحـل حـزب اهللا وإبعـاده عـن                    أ

الجنوب، أي بأن يحقق لهم ما عجزوا عن تحقيقه بقوة السالح، فإنهم بدورهم متورطون بالبقاء فـي الجنـوب                   
ستجد صعوبة بالغة في تنفيذ هذا االمـر،        اللبناني، حتى ينتشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، والتي بدورها          

 .طالما استمرت العمليات الحربية
والعمليات الحربية، على اغلب الظن لن تتوقف، ألن حزب اهللا سيقوم بشن حرب عـصابات علـى القـوات                   
 االسرائيلية الموجودة على االرض اللبنانية باعتبارها قوات احتالل، واسرائيل إن لم تبادر الى شـن العمليـات           

الحربية ابتداء من صباح االثنين فإنها ستقوم بالرد، وهكذا يبقى االختبار الحقيقي لقرار مجلـس األمـن هـو                   
ترجمته على االرض، التي ستكون محور المواجهة واطار استمرار القتال، والقرار سيجد صعوبة بالغة علـى                

ا لـصالح الحكومـة اللبنانيـة، لتعـديل         مستوى التنفيذ، خاصة أنه اذا كان من إنجاز حققه العرب الذين تدخلو           
 .مشروع القرار الفرنسي، فكان إبعاد احتمال أن يصدر القرار تحت الفصل السابع

التقديرات االسرائيلية تشير الى ان الجنود االسرائيليين سيبقون في لبنان من أسبوعين الى ثالثة، حتى وصول                
لحزب اهللا، ما سيزيد من خسائرهم، قبل أن تعود المـستويات     خالل هذه الفترة سيكونون أهدافاً      . القوات الدولية 

السياسية والعسكرية لمراجعة حساباتها، واستخالصها العبر والدروس من حرب أظهرت الجـيش االسـرائيلي              
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غير قادر، حسب اوصاف عديد من المحللين االسرائيليين، على تلبية التوقعات، جيشاً يجد صعوبة بالغة فـي                 
 . العسكري في حرب عصابات، على مجموعات صغيرة من المقاومة، مثل حزب اهللاتحقيق االنتصار

ستنشأ معادلة في الجنوب اللبناني، اذاً، تشبه قصة البيضة والدجاجة أيهما أوالً، هل يخرج الجيش االسرائيلي،                
نطقة الممتـدة مـن     لينتشر الجيش اللبناني والقوات الدولية بعد ذلك؟ أم يتم تجريد حزب اهللا من سالحه في الم               

وكيف سيتم هذا؟ هل يفعل الحزب ذلك طواعية؟ أم يمكن للجيش اللبناني            . الليطاني حتى الحدود الجنوبية، أوالً    
 أن يجرؤ على ذلك، وينجح فيما عجز االسرائيليون عن فعله طوال شهر مضى؟

ميركيون ثمناً سياسياً كافيـاً، داخـل       النتيجة تشير الى أن الحرب لم تنتِه بعد، وأنه ما لم يقدم االسرائيليون واأل             
 .لبنان وخارجه، فإن الحزب الشيعي لن يقوم بتسليم سالحه طواعية ألحد

مع ذلك، نعتقد بأنه قد يكون هناك ثمة حل لبناني داخلي، إن كان من الصعب تصوره على شكل إنجاز سياسي                    
لنظام الطائفية، فيمكن أن يكون اإلنجاز من       لحزب اهللا، بسبب استحالة الحديث عن تغيير او تعديل في معادلة ا           

طابع عسكري، يظهر كحل، كأن يتم مثالً دمج المقاومة في الجيش اللبناني، بحيث يغدو حزب اهللا، بعد ذلـك                   
بعناصره، ذا نفوذ على الجيش اللبناني، أو على االقل، على ذلك الجيش اللبناني المنتشر في الجنـوب، وهـي                   

اهللا وحركة أمل، وألن أهل مكة أدرى بشعابها، فيمكن اعادة تنظيم الجيش النظامي،             معقل الشيعة أنصار حزب     
على أساس طائفي أيضاً، كما هو حال المؤسسة السياسية، وال يكون بذلك الجيش اللبناني بحاجة الى انتشار في                  

، ولكن بلغة حـزب  الجنوب، بل الى اعادة تشكيل بما يترتب عليه ترجمة القرار الدولي من الورق الى األرض   
 .اهللا، هذه المرة

 15/8/2006األيام 
 

  1701 الخطيرة للقرار والسياسيةالتداعيات القانونية  .82
  اهللا األشعل       عبد

.  بعد مضي شهر على تدمير إسرائيل للبنان1701 قرار مجلس األمن رقم      12/8/2006صدر فجر يوم السبت     
وكان واضحاً منذ البداية التنـاقض      . ه بين األطراف المختلفة   سبق هذا القرار مشروع أميركي فرنسي تم تداول       

. بين الخط األميركي اإلسرائيلي من ناحية وبين الخط اللبناني العربي الفرنسي الروسي مـن ناحيـة أخـرى                 
فاميركا تصر على أن حزب اهللا اعتدى على إسرائيل وأنه حزب إرهابي ولواله لكان لبنان يعيش فـي سـالم                    

ئيل، ولذلك فإن وقف إطالق النار قبل أن تنجح اسرائيل في اخراج حزب اهللا من الجسد اللبناني                 ووئام مع إسرا  
سوف يضر بالسالم الدائم المنشود بين لبنان وإسرائيل، خصوصا أن واشنطن تعتقد أن الحـزب ينـوب عـن                   

زب هو استباق   إيران وسورية في اعالن الحرب على اسرائيل، أو على األقل اعتقدت واشنطن أن تصرف الح              
اما على الجانب اآلخر فبلورت الحكومة اللبنانية موقفا مختلفا،         . للصراع المحتمل بين إيران والواليات المتحدة     

ثم ساندت الجامعة العربية في اجتماع وزراء الخارجية في بيروت هذا الموقف، بما فـي ذلـك المالحظـات                   
  .عوالتحفظات التي سجلها الجانب اللبناني على المشرو

أولهـا الموقـف العربـي      :  يجب أن يستند إلى عوامل ثالثة      1701ومن الواضح أن تقييم قرار مجلس األمن        
هو مشروع القـرار    : واللبناني الذي تعبر عنه النقاط السبع الواردة في وثيقة الحكومة اللبنانية، والعامل الثاني            

 االبتعاد في صيغة القرار عن هـذين القطبـين          فهو مدى االقتراب أو   : األميركي الفرنسي، وأما العامل الثالث    
ومن المعروف أن الموقف العربي كـان       . الموقف األميركي اإلسرائيلي، والموقف اللبناني العربي     : الرئيسيين

يركز على الوقف الفوري إلطالق النار على أساس أن العالم كله يعلم أن تعطيل وقف إطـالق النـار يعنـي                     
تريد واشنطن وإسرائيل أن يتم إبرام التسوية بما يـضمن الـتخلص            . من الجرائم تشجيع إسرائيل على المزيد     

وقد لوحظ أن إسرائيل استعدت لـشهر آخـر مـن           . تماما من حزب اهللا وأن يتم ذلك كله تحت النيران الكثيفة          
هـا  العمليات البرية ولكن فوجئ الجميع أن إسرائيل هي التي تسعى إلى وقف إطالق النار في ضوء فشل حملت                 
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كـان واضـحاً    . البرية وانكشاف عقيدتها القتالية وفشل نظرية األمن التي ظلت تعتمد على قوتها التي ال تقهر              
أيضاً أن صمود حزب اهللا بما يشبه المعجزة وتكبيده إسرائيل خسائر فادحة وجـسارته فـي مهاجمـة المـدن             

ة هي إسرائيل والواليات المتحدة، وبـين  اإلسرائيلية والمراكز العسكرية، أحدث أزمة طاحنة بين أطراف متعدد   
ورغم ذلك فإن إسرائيل والواليات المتحـدة ومعهمـا فرنـسا           . القيادة العسكرية والقيادة السياسية في اسرائيل     

أعطوا االنطباع بأن القرار الجديد يعكس هذه الحقائق الميدانية ولكنهم في الواقع أخرجـوا قـراراً ال يختلـف                   
شروع القرار السابق ألنه بنى على تحقيق هدف واحد وهو حصول إسرائيل علـى مـا                اختالفا جوهرياً عن م   

  .عجزت عن الحصول عليه بالقوة المسلحة
واتسم القرار بعدد من الخصائص الخطيرة أولها أنه حمل حزب اهللا المسؤولية الكاملة عما حل بلبنان من دمار                  

 وخطـف   12/7/2006 بالهجوم على إسرائيل يـوم       وخراب، على أساس أن الحزب وفقا للقرار هو الذي قام         
الجنديين ولذلك انتهى القرار إلى ضرورة إطالق سراح الجنديين المخطوفين من دون شروط، أمـا األسـرى                 

  .اللبنانيون فقد طالب بـ تشجيع الجهود الرامية إلى تسوية قضيتهم
اإلسرائيلي بأسرع ما يمكن مـن دون أن  من ناحية ثانية أعلن القرار أن المجلس مصمم على أن يتم االنسحاب         

  .يحدد موعداً أو أن يربط بين وقف القتال وبين االنسحاب
ومن ناحية ثالثة وبالنسبة الى مزارع شبعا فإن موقف القرار كان أسوأ من موقف المشروع حيث اكتفى القرار                  

  .بأن أخذ علما بمقترحات لبنان في النقاط السبع
 1701 بصورة خاصة على قيام الحكومة اللبنانية والقوات الدولية بتنفيـذ القـرار              من ناحية رابعة ركز القرار    

 الذي ينص على تخطيط     1680 أي نزع سالح حزب اهللا والقرار        1559ومساعدة الحكومة على تنفيذ القرارين      
ينتقصان من سيادة   وفي رأينا فإن كال القرارين      . الحدود السورية اللبنانية واقامة عالقات دبلوماسية بين البلدين       

واهتم القرار بشكل خـاص بالتأكيـد علـى         . كل من لبنان وسورية ويتناقضان مع أحكام ميثاق األمم المتحدة         
االحترام التام للخط األزرق في إشارة إلى منع العدوان في المستقبل على إسرائيل ألن القـرار ركـز علـى                    

  .ان هذه المرةفرضية أن إسرائيل هي التي تعرضت للعدوان من جانب لبن
أما القـوات    .وأكد القرار من ناحية خامسة على تعقب حزب اهللا ووضع الجنوب تحت إشراف الدولة اللبنانية              

الدولية فقد أشار القرار، من ناحية سادسة، إلى أنه سوف يتم تكليفها بعدد من المهام وهي كما أشارت الفقـرة                    
ش اللبناني خالل انتشاره في الجنوب وتنـسيق األنـشطة          مراقبة وقف القتال، مساندة الجي    :  ست مهام هي   11

المتصلة بهذا االنتشار مع كل من الحكومة اللبنانية وإسرائيل والمساعدة في تقديم المعونة اإلنـسانية والعـودة                 
السالمة للنازحين ومساعدة الجيش اللبناني على إنشاء منطقة في الجنوب لمراقبة الحدود ونقاط الـدخول لمنـع               

وفرض القرار حظراً شامالً على حزب اهللا في مجال األسلحة والتدريب وغيرهما، وألزم بهذا              .  األسلحة تهريب
الحظر الدول واألفراد ووعد بتوسيع صالحيات القوات الدولية كي تنفذ وقفا دائماً إلطالق النار وحالً طويـل                  

  .األجل
حكومة اللبنانية والجيش اللبناني ألن حزب اهللا       من الواضح أن القرار يراهن على حرب أهلية بين حزب اهللا وال           

كان قد وافق على خطة الحكومة على أساس أن يتم االنسحاب اإلسرائيلي قبل وقف إطالق النـار، وأن تـتم                     
تسوية مسألة سالح الحزب في إطار لبناني، كما أن القرار أعفى إسرائيل من جريمة تدمير لبنان وألصقها بـ                  

  . لمطاردتهحزب اهللا وجند الجميع
  15/8/2006الحياة 

  
  مستقبل الصراع في المنطقة .83

  مصطفى الفقي 
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 بعد سنوات عشر من قانا      2006لن تنسى الذاكرة العربية ذلك المشهد الحزين لعشرات األطفال القتلى في قانا             
 وإجـرام   األولى وستظل األجيال الجديدة محتفظة بذكريات ذلك اليوم الحزين الذى يجسد العربدة اإلسـرائيلية             

الدولة العبرية على نحو ال نكاد نجد له مثيالً في التاريخ، فإسرائيل تستهدف األطفال ألنها تريد حرق األكبـاد                   
العربية على فلذاتها كما أنها تدمر روح التواصل بين األجيال وتزرع المرارة والكراهية لدى الشباب العربـي                 

األيام ولكنه سيؤدي فقط إلى تراكم المشاعر العدائية واتساع         كله، وهو أمر لن يكون حصاده سالماً في يوم من           
وعندما استهدفت إسرائيل لبنان ذلك البلد الرائع فإنها كانت         ! الفجوة بين الجانبين والتي يبدو أنها لن تنتهي أبداً        

ة التقـدم  تعبر عن حقد دفين تجاه تجربة فريدة للتعايش بين الديانات والمذاهب، كما كانت تسعى إلعاقة مـسير        
والتنمية في ذلك القطر المشرق الذي نراه قنطرة بين المشرق العربي وأوروبا بل والعالم الغربي كله، والشك                 
أن ازدهار الثقافة ونهضة الفنون وتزايد معدالت السياحة، إلى جانب التفرد والتألق اللبنـانيين، كانـت كلهـا                  

تسعى لتحطيم ذلك الكيان العربي الجميل الـذي يحـوي          مصادر حقد دفين لدى الدولة العبرية ورغبة متأصلة         
أروع تجربة للتعايش الطائفي والمذهبي، فضالً عن تجربته الديموقراطية الرائدة لذلك فإن إسرائيل ال تختـار                
أضعف النقاط في السلسلة العربية ولكنها تختار أكثرها تميزاً وتألقاً، أقول ذلك وصور جثث األطفال والنساء ال                 

  :مخيلتي لذلك انطلق منها لكي أؤكد المالحظات التاليةتبرح 
 لقد ثبت أن إسرائيل هي الراعية األولى لإلرهاب في العالم وهي التي لقنت غيرها دروساً إجرامية، فقـد                   -1

وأنا على يقين   .  ثم في إرهاب الدولة بعدها     1948تخصصت الدولة العبرية تاريخياً في إرهاب العصابات قبل         
عمين لها في الغرب يدركون في أعماقهم هذه الحقيقة، ولكنهم يحاولون إيجاد مبرر تـاريخي لهـا                 من أن الدا  

يستريحون به ويؤثرون السالمة معه، فالحركة الصهيونية منذ بدايتها وهي تسعى فى بالط كل من محمد علي                 
لى وخروجها من الحـرب     ونابليون والسالطين العثمانيين، إلى جانب دورها الغامض في الحرب العالمية األو          

العالمية الثانية بنظرية االستعطاف الدولي الناجم عن الهولوكوست لذلك فهي تؤكد دائماً براعتها في توظيـف                
القوى وتوزيع األدوار على نحو غير مسبوق ربما في تاريخ البشرية كلهـا، فالعقل العبراني يقلل مـن شـأن                   

  .الدنيا وساحة األرضاآلخرين وال يرى إال مصلحته وحده في فضاء 
 إن تعرض اليهود لما يسمى أفران الغاز التي يتحدثون عنها على يد النازي ال تسوغ لهم الحـق فـي أن                      -2

يقوموا بممارسات شبيهة وجرائم مثيلة لدى شعوب أخرى ألن ذلك هو التفسير الوحيد لمواصلتها تلك السياسات                
والعالم يدرك معنا، أن إسرائيل المعتدية إنما تفـرغ شـحنات           العدوانية على مدى العقود األخيرة ونحن نؤمن،        

االضطهاد األوروبي على أرض الشرق األوسط مهبط الرساالت وملتقى الديانات، ولكن الكـل يـصم آذانـه                 
  .ليكتفي بالتعاطف الشفوي أمام المآسي والكوارث التي ال تتوقف

ول العالم مثل الصين والهند فإنها كانت ستسبب         إنني ممن يظنون أن إسرائيل لو وجدت على حدود أكبر د           -3
لها من المتاعب ما ال يقل كثيراً عما سببته لنا، فالعيب كله ليس فينا ولكن جزءاً كبيراً منه يأتي مـن فلـسفة                       
الحركة الصهيونية ورغبتها الدائمة في التوسع والعدوان والتهام حقوق اآلخرين وادعـاء الـضعف والتـشدق                

  .نية والدعاوى التاريخيةباألطروحات الدي
 إن األمة العربية تبدو اآلن في أشد مراحل تاريخها غضبا وألماً ولكنها تبدو في الوقت ذاته في أكثر تلـك                     -4

المراحل إرهاقاً وتمزقاً وإحباطاً، وذلك يعني أن األنظمة القائمة في معظم الدول العربية تحتـاج إلـى عمليـة                   
بترتيب أولوياتها وتنظيم خياراتها بدالً من التوقف عند حدود التبرير والشجب           مراجعة أمينة وصادقة تقوم فيها      

والتنديد، ولعلي ال أضيف جديداً إذا قلت إن العالم لم يعد يستمع جيداً إلينا وأن الضمير اإلنساني أصيب بحالـة                    
سالم العالمي كله، فلقد    صمم لم يعد قادراً بعدها على التمييز األخالقي، فضالً عن التوصيف المصلحي لدعم ال             

تعودت الشعوب على سماع الشكاوى العربية وإهمالها حتى أصبحت تراثاً مستقراً في اآللة اإلعالمية الدوليـة                
وهذا يعني اننا محتاجون إلى خطاب جديد تتخلى فيه األنظمة عن تحفظها التقليدي وتخرج إلى الدنيا بمعادالت                 

  .عواطف المستهلكةجديدة للمصالح المشتركة بدالً من ال
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 أن الواليات المتحدة األميركية تخلـت عـن دورهـا المطلـوب             - ويشترك معي الكثيرون     - إنني أظن    -5
ورسالتها الحضارية وأصبحت أداة في يد قوى خفية تلعب بمصائر العالم وتتصرف بغير توازن وتخلط الـدين                 

ة بل إنها اكتسبت أكبر قدر من الكراهية في         بالسياسة، لذلك فهي ال تخلو من سياسات مزدوجة ومعايير منحاز         
التاريخ الحديث لسياستها التي ال تقوم على أساس أنها القوة العظمى الوحيدة، فهي تحولت إلى طرف مباشـر                  
في الصراعات، وهي التي شجعت اإلرهاب بكل صوره وزرعت أسباب الشك ودوافع العنـف علـى امتـداد                  

ي إذا قلنا إن شعبية السياسة األميركية في أدنى مستوياتها في كل مناطق العالم              خريطة الدنيا كلها، ولعلنا ال نغال     
فهي ال تستمع إلى أحد وتتصرف بتفرد ورعونة ال يتفقان مع مسؤولية القوة العظمـى الوحيـدة فـي عالمنـا          

  .المعاصر
ونحن نتـصور أن    هذه بعض تأمالت في ما جرى على الساحة اللبنانية ونتائجه على الصراعات فى المنطقة،               

ما جرى سيمثل نهاية فصل كامل فى المواجهة العربية اإلسرائيلية وبداية فصل جديد قد يبدو مختلفاً تماماً عن                  
  :سوابقه وذلك يرتكز فى ظني على ثالث ظواهر جديدة

 القوى  ان أسلوب المواجهة العسكرية لم يعد قتاالً بين جيوش نظامية ولكنه، وفى ظل الخلل فى ميزان               : االولى
االستراتيجي بين العرب وإسرائيل، علَم فصيالً صلباً من المقاومة اللبنانية هو حزب اهللا أن يتحرك فى المقاومة                
بأسلوب حرب العصابات وليس بطريقة االصطفاف العسكري الميداني، ولعلنـا أدركنـا أن إسـرائيل بـرغم                 

 إنما كانت تعبر عن شعور عميـق بـالغيظ مـن            جرائمها فى لبنان وفظائعها التى ارتكبتها بالقصف العشوائي       
ضربات حزب اهللا الموجعة فى العمق اإلسرائيلي وهو تطور غير مسبوق للعمليات العسكرية فـى الحـروب                 

نعم، لقد حاول صدام حسين بعد غزوه الكويت أن يوجـه بعـض صـواريخ               . العربية اإلسرائيلية منذ بدايتها   
 كانت أقرب إلى األلعاب النارية منها إلى الصواريخ الموجهة حتى أنهـا             باتريوت إلى العمق اإلسرائيلي ولكنها    

لذلك فإنني أظـن أن     . لم تحدث إصابات بشرية باستثناء إسرائيلي واحد مات ذعراً على أثر الصدمة العصبية            
 هي تطور نوعي لردع إسرائيل خصوصاً وأن الحروب النظامية          - بعد صواريخ القسام     -ضربات حزب اهللا    

 ليست في صالح العرب بسبب االعتماد المتزايد والتفوق المعروف إلسرائيل على سالحها الجوي وال شك                معها
أن أسلوب حرب العصابات على النمط الفيتنامي غير من شكل المواجهة بحيث أصبحت الحـرب اإلسـرائيلية     

  .العربية السادسة مختلفة عن سابقاتها
تباين الطائفي واالختالف السياسي داخل الدولة اللبنانية وظنـت أنهـا           راهنت إسرائيل على ال   : الظاهرة الثانية 

ستنجح فى تحريض الحكومة والجيش اللبنانيين ضد حزب اهللا ولكنها لم تحقق في ذلك نجاحاً يـذكر، بـل إن                    
دية دائماً  اللبنانيين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية ازدادوا تماسكاً وأدركوا بوعي حقيقي أن إسرائيل المعت            

ال تحتاج إلى ذريعة أسر جنديين لها بل إن األمر كله يتجاوز ذلك إلى مخطط بعيد المدى ال يمكن تجاهلـه أو                      
  .إنكار نتائجه

ان موقف مجلس األمن يبدو مختلفاً هذه المرة عن كل سوابق تاريخه، فحالة العجز الواضـحة                : الظاهرة الثالثة 
 ما يذكرنا بفترة انهيار عصبة األمم وإصابتها بالعجز عن اتخـاذ قـرارات              تجعلنا نرى في األمم المتحدة حالياً     

رادعة ضد ألمانيا النازية، ولقد بدا مدهشاً ومؤلماً فى الوقت ذاته أن ال يصدر عن مجلس األمن قـرار إدانـة                     
 األمـن   إلسرائيل على جرائمها وممارساتها، وكنا تعودنا من كافة النزاعات المسلحة التي تعرض على مجلس             

أن يكون قراره الفوري هو المطالبة بإيقاف إطالق النار ولكن األمر يبدو مختلفاً هذه المرة فقد أعطيت إسرائيل                  
وقتا إضافيا لتوجه فيه ضربات جديدة إلى المدنيين وتستكمل به مسلسل جرائمها بحق اللبنانيين، بما في ذلـك                  

حتية للدولة اللبنانية، وكل ذلك يحدث مع سيناريو مواٍز فى          هدم المنازل على النساء واألطفال وقصف البنى الت       
  .غزة حيث القصف اليومي والقتل العشوائي وحرمان الفلسطينيين من أبسط مطالب الحياة الكريمة

إن ما حدث على الساحة اللبنانية يذكرنا بالممارسات النازية ويزرع الحقد والضغينة داخل األجيال العربية تجاه                
عدوانية، فالذي حدث اآلن هو أن إسرائيل نجحت فى حقن األجيال الجديـدة فـي العـالم العربـي                   إسرائيل ال 
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بجرعات كبيرة من الكراهية نتيجة الشحنات المتتالية من االمتهان واالستخفاف بشعوب المنطقة العربية علـى               
هـا وتأثيرهـا علـى      نحو نجمت عنه طاقات هائلة من األلم الغاضب ومشاعر متداخلة ينبغي أن ندرس نتائج             

  .مستقبل التضامن العربي وإدارة الصراع الطويل في المنطقة
15/8/2006الحياة   

  
  آن لزمان الضفادع أن ُيولي .84

  فهمي هويدي  
ال أستطيع أن افترض البراءة، وال حتى الغباء، في أولئك الذين يصرون على التهوين من شأن اإلنجاز الكبير                  

والن ذلك اإلنجاز واضح لكل ذي      .  الباسلة لالنقضاض اإلسرائيلي على لبنان     الذي حققه حزب اهللا في مواجهته     
عينين، فقد اقتنعت بأننا لسنا بازاء مشكلة قصر في النظر أو ضعف في البصر ولكننا بـازاء أزمـة ضـمير                     

   .وافتقاد للبصيرة
المنطقة الشمالية، الـذي    الرسالة واضحة في قرار رئيس األركان اإلسرائيلي عزل الجنرال ادوي آدم قائد              )1(

تخوض قواته المعركة ضد حزب اهللا، وهو ابن الجنرال يوكتئيل آدم الذي كان نائباً لرئيس األركـان، وقتـل                   
   .1982بنيران حزب اهللا، أثناء غزو لبنان في عام 

تعليقـاً   9/8وبثت إذاعة الجيش صباح يـوم       . القرار وصفته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بأنه زلزال في الجيش        
عليه لمراسلها روني شيلدهاف، قال فيه إنه يعبر عن حجم اإلحباط الذي يسود القيادة العسكرية والسياسية مـن               

بعد مضي شهر على الحرب، رغم أن الرجل        . تعثر المعركة في مواجهة حزب اهللا، وعجز الجيش عن حسمها         
الف جندي، يواجهون عـده مئـات مـن         يعمل إلى جواره طاقم من الجنراالت وتحت إمرته أكثر من عشرة آ           

   .مقاتلي حزب اهللا
المفكر اإلسرائيلي والكاتب الساخر يونتان شام اور كان أكثر صراحة في تقييمه للموقف، فقد نشرت له صحيفة                 

ولم يعد مهماً إذا كان الجيش سيصل إلى نهر الليطـاني أو أنهـم     . لقد خسرنا :  مقالة قال فيها   2/8معاريف في   
إن المواجهة الحالية لـن     : ثم أضاف قائالً  . نا برأس نصر اهللا، فقد انتصروا وأصبحنا نحن الخاسرين        سيأتون إلي 

تقضي على المستقبل السياسي لحزب كاديما الذي يقوده اولمرت، ولكنها أيضاً ستلقي بظاللها علـى مـستقبل                 
 بعدما فقدت قوة الردع، سيـصبح       ذلك بأن إسرائيل  . المواجهات القادمة بين إسرائيل وحركات المقاومة العربية      

   .بمقدور أي جماعة من خصومها أن تتغوط علينا بأي عدد من الصواريخ يروق لها
في الوقت ذاته فان ثمة اتفاقاً بين المعلقين في الدولة العبرية على أن الزلزال سيشمل المـستويين الـسياسي،                   

جنة تحقيق في خيبة الجيش، قد تطـيح رأس         إذ يتحدث البعض عن تشكيل ل     . فضالً عن العسكري في إسرائيل    
رئيس األركان ذاته دان حالوتس لضعف أدائه، حيث يرجح أن توصي بعدم تعيين رئيس لألركان مثله قـضى                  

وقد تحدث الصحافيان افي زخاروف وعاموس هائيل عن انتقادات حادة فـي            . خبرته العسكرية في سالح الجو    
 انتقـادهم   2/8 عن بعض القادة في مقالة مشتركة نشرتها هآرتس في           ونقال. قيادة الجيش لطريقة إدارة الحرب    

لما أسموه خطيئة الغرور التي تصور معها مخططو الحرب انه باإلمكان القضاء على خطر صواريخ حـزب                 
في حين أشار أولئك القادة إلى اإلهمال المتواصل لتدريبات وحدات االحتياط ومعـداتها،             . اهللا بالغارات الجوية  

   .عوا أن يحدث التحقيق في مالبسات الحرب ومسارها صدمة كبرى في الجيش اإلسرائيليوتوق
 أشار فيها إلى أن التأييد الجارف مـن         7/8الصحافي يوئيل ماركوس نشرت له صحيفة هآرتس مقالة في           )2(

مغنية، حتى  جانب الجمهور اإلسرائيلي للحرب، يذكر بالنكتة المعروفة عن جمهور لألوبرا ظل يصفق طويال لل             
   .لن نسمح لك بالنزول عن المسرح حتى تتعلمي الغناء: صاح واحد من الحاضرين قائال
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 صاروخ  200 إلى   100أضاف ماركوس المعروف بكتاباته الالذعة أن األغلبية أيدت الحكومة رغم أن ما بين              
وحـذر مـن    . أحالمنـا وذلك كابوس لم نتوقعه حتى في أسوأ        . تضرب إسرائيل يومياً من المطلة وحتى حيفا      

   .األسئلة المحرجة التي سيطرحها الناس حول المكسب والخسارة في الحملة العسكرية
ففـي  . مثل هذه التعليقات التي تعبر عن فقدان الثقة وخيبة األمل باتت تحفل بها وسائل اإلعـالم اإلسـرائيلي                 

تهداف العمق اإلسرائيلي بعد أكثر من       قال معلق اإلذاعة العبرية إن نجاح المقاومة في اس         2/8صبيحة الخميس   
ثالثة أسابيع على الحرب يمثل فضيحة للدولة وجيشها، وفي اليوم نفسه نشرت صحيفة هآرتس في افتتاحيتهـا                 
تعليقاً على خطاب رئيس الوزراء ايهود اولمرت الذي قال فيه إن إسرائيل حققت في الحرب الحالية إنجـازات                  

أن قادة إسرائيل يعتمدون لغة الخطابة، في حين أن حزب اهللا يعتمـد لغـة               وفي التعليق ذكرت    . غير مسبوقة 
وفي نفس العدد نشر المؤرخ والمفكر اإلسرائيلي توم سيغف مقالة مـسكونة بـالمرارة              . الفعل بالدرجة األولى  

ـ                  ي تحدث فيها عن انعدام مصداقية قادة الجيش وترددهم، وعجزهم عن اقناع الجمهور بأنهم حققوا انجـازاً ف
   .الحرب

إن هذه الحرب هي األكثر فشالً      : هآرتس نشرت ايضاً مقالة للمفكر والمؤرخ زئيف شترنهال قال فيها بصراحة          
وأضاف أنه بعد ثالثة أسابيع تحدث اولمرت على نحو موغل في           . التي تخوضها الدولة العبرية طوال تاريخها     

خفضون من سقف األهـداف التـي وضـعوها         التفاؤل، في حين أنه هو وحكومته وجيشه تحولوا واصبحوا ي         
استعادة قوة إسرائيل الردعية في مواجهة العـرب،  : فبعد أن قالوا إنه يجب تحقيق هدفين رئيسيين هما        . للحرب

وتصفية حزب اهللا نهائياً، وجدنا أن الهدفين تراجعا ليصبح هدف الحرب الرئيسي هو مجرد ابعاد مواقع حزب                 
   .مالية إلسرائيل، ونشر قوات دولية على الحدوداهللا األمامية عن الحدود الش

الجنرال زئيف شيف كبير المعلقين العسكريين في صحيفة هآرتس كتب مـشيراً إلـى أن وزيـرة الخارجيـة                   
األمريكية وأركان اإلدارة في واشنطن كانوا من أكثر المتحمسين لمواصلة إسرائيل للحرب حتى تـنجح فـي                 

 األداء العسكري اإلسرائيلي خيب آمال المـسؤولين األمـريكيين، الـذين            لكن. اخضاع حزب اهللا واستسالمه   
استغربوا قدرة المقاومة اللبنانية على مواصلة حرب االستنزاف ضد الدولة العبرية بعد مرور أربعـة أسـابيع                 

   .على المعارك
حكومة اإلسرائيلية، فـإن    إضافة إلى االعتراف بالهزيمة، وفقدان الثقة في أداء القوات المسلحة وقرارات ال            )3(

  :الصدمة أحدثت اهتزازات وأصداء أخرى، كان من بينها على سبيل المثال
عبر عن ذلك تسفي    . هذه الفكرة ترددت في كتابات عدد من المحللين والخبراء        .  اتهام أمريكا بتوريط إسرائيل   

وريط إسرائيل فـي حـرب      بارئيل محرر الشؤون العربية في هآرتس، الذي قال صراحة إن واشنطن تحاول ت            
وهذه الفكرة عبر عنها آخرون ممن حذروا من مغبة وقـوع إسـرائيل             . دينية ضد العالمين العربي واإلسالمي    

وكانت زهافا غلون رئيس كتلة حزب ياحد اليـساري وعـضو           . ضحية اغراء التأييد األمريكي لها في الحرب      
الموقف ذاته تبناه المؤرخ البارز تـوم       . ستنقع اللبناني الكنيسيت قد وصفت التأييد األمريكي بأنه توريط في الم        

. سيغف الذي قال في مقالة نشرتها هآرتس ان للواليات المتحدة دوراً كبيراً في توريط إسرائيل فـي الحـرب                  
وأعاد إلى األذهان حقيقة أن الواليات المتحدة تنقصها الدراية الكافية بكيفية التعامل مع العالم العربي، بخـالف                 

وللعلم فإن عـدداً غيـر     . وقال إنه كان من األفضل إلسرائيل الدخول في مفاوضات إلطالق األسيرين          . روباأو
قليل من الساسة اليساريين في إسرائيل اعتبروا أن هذه حرب تشنها بالدهم بالوكالة عن الواليـات المتحـدة،                  

   .وهي في النهاية لن تخدم إسرائيل وال أمريكا، كما قالت زهافا غلون
اجمعت التقارير الصحافية على أن إسرائيل منذ بداية الحرب حرصت علـى طمأنـة              :  رسائل مغازلة سوريا  

ولكن اصواتاً إسرائيلية عدة ذهبت إلى ابعد، فدعت إلى إحياء          . سوريا إلى أن الحملة ضد حزب اهللا لن تشملها        
ي إلى عزلهـا عـن حـزب اهللا         المسار التفاوضي مع دمشق وعقد صفقة معها حول هضبة الجوالن، بما يؤد           

ومن أبرز الداعين إلى ذلك الجنرال اوري ساغيه رئيس االستخبارات العسكرية األسبق، الذي تـرأس               . وايران
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وقد أعلن الرجل عن ذلك     ). 1999عام  (فريق المفاوضات مع سوريا على عهد رئيس الوزراء األسبق باراك           
ل أبيب ألن تكون مستعدة لدفع الثمن المناسب إلقناع سوريا          في تصريحات لإلذاعة العبرية، دعا فيها حكومة ت       

  .بعقد الصفقة
تحدث خبراء آخرون عن عزل حزب اهللا، عن طريق التعامل مـع حركـة أمـل،                :  أمل بديالً عن حزب اهللا    

دعا إلى ذلك الدكتور يسحاك بيلـي، المستـشار الـسابق           . واعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشيعة في لبنان      
رة الحرب لشؤون الشيعة، إذ حث تل أبيب وواشنطن على التعاون في جذب حركة أمل والتركيـز علـى                   لوزا

وركز على أن ثمة فروقاً بين الحركتين، أبرزها أن حركة امل علمانية            . تمثيلها للشيعة في الجنوب بوجه أخص     
  .وذات قيادة معتدلة، في حين أن حزب اهللا له توجهاته األصولية المتطرفة

حلم هذا كله، أم علم؟ السؤال طرحه العم أمين هويدي وزير الحربية ورئيس المخابرات األسـبق، الـذي                   )4(
من كان يحلم بأن ينقل طرف عربـي الخـوف والوجـع إلـى             : عاصر كل حروب العرب مع إسرائيل، وقال      

فولة، ويدفع بسكانها   إسرائيل، فيهددها للمرة األولى في تاريخها، ويضرب عمقها واصالً إلى صفد وطبريا والع            
بل وال يتردد في التصريح بضرب تل أبيب إن هـي قـصفت             . إلى المخابئ التي لم يدخلوها منذ نصف قرن       

بيروت؟ من كان يخطر له أن تنجح المقاومة اإلسالمية في هدم نظرية األمن اإلسرائيلي، وافقاد العدو قدرتـه                  
: قهر، بل وأيضاً اسقاط هيبة أجهـزة المخـابرات الثالثـة       على الردع، واسقاط هيبة الجيش الذي قالوا إنه ال ي         

ومخابرات حلف الناتو؟ من كان يتصور في اجـواء االحبـاط والهزيمـة             ) األمريكية(الموساد والسي آي ايه     
المخيمة أن تقلب المعارك بالكامل في المنطقة، على نحو يحدث نقلة نوعية مهمة في موازين القوى، تجاوزت                 

 وهي النقلة التي أكدتها بنجـاح علـى األرض، وسـتحقق            73لعبور المصري إلى سيناء عام ،     بكثير ما حققه ا   
هدفها، وستجني األمة العربية ثمارها، إذا احسن السياسيون توظيفها بنفس درجة الكفاءة التي شهدناها في ساحة                

   .القتال
ن في ظل الذل والعنصرية داخـل   الذين يعيشو48المفاجأة في االنجاز كان لها صداها القوي في أوساط عرب          

، فقال الكاتب سليم أبو جبل إنـه        )8/8في عدد   (صحيفة القدس العربي استكتبت عدداً من أدباء حيفا         . إسرائيل
حين يهرول اليهود إلى المالجئ خائفين، فإن العرب يخرجون لمشاهدة القذيفة القادمة، كأنها هدية جاءتهم بعـد               

   .أبو حنا إنه بعد الذي جرى، فقد آن لزمان الضفادع أن يولّيوقال الشاعر حنا . طول انتظار
هذه المشاعر الجياشة التي تمأل الشارع العربي، وهذه الروح الجديدة التي سرت في أوصال األمة، لم يـصل                  

وإذا كنت قد فسرت موقفهم في البداية بحسبانه تجسيداً ألزمة البـصيرة ولـيس              . شيء منها إلى دعاة التهوين    
) 7/8فـي   (، إال أنني صرت أفكر في أمر آخر، حين قرأت تحليالً نشرته صحيفة يديعوت احرونـوت                 البصر

للمحررة السياسية سيما كرمون، ذكرت فيه أنه للمرة األولى وزع مكتب رئيس الوزراء رسالة مطبوعة علـى                 
 وألحقـت الهزيمـة     الوزراء، نبهتهم إلى ضرورة التأكيد في تصريحاتهم الصحافية على أن إسرائيل انتصرت           

وهو ما دفعني إلى التساؤل عما إذا كانت نسخ من تلك الرسالة وزعت على عناصر المارينز فـي                  . بحزب اهللا 
  دوائر اإلعالم العربي؟

  15/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

 لخط المقاومة عربياً وإسالمياً   نحو تعزيز فاعل .85
  محمد حسين فضل اهللا

ي حرباً شاملة مع الصهاينة اليهود، سواء على الصعيد العسكري بين المقاومـة             يخوض العالم العربي واالسالم   
والجيش االسرائيلي في لبنان، على الحدود مع فلسطين وفي داخلها، بالقصف الصاروخي وبالمواجهة آللياتـه،               
او على الصعيد النفسي والسياسي واالعالمي في حركـة الـشعوب العربيـة واالسـالمية فـي التظـاهرات                 

االعتصامات، وقد غطى العدو وال يزال هزيمته العسكرية بالقصف على المدنيين الفلـسطينيين واللبنـانيين،               و
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وتدمير بيوتهم على رؤوسهم، وإسقاط البنية التحتية لكل من لبنان وفلسطين، ونشر الفوضى في اكثر من بلـد                  
 . عربي وإسالمي، وخصوصاً في العراق

 تحرك ساكنا في خط المواجهة للعدو، بل ان بعضها كان مؤيداً له ومنسجماً معـه                أما االنظمة العربية، فإنها لم    
في مواجهة المقاومة التي ال تريد لها ان تكون حركة رفض للظلم الداخلي واالستكبار الخـارجي، وبـاألخص              

نى عن  االميركي، ألنها تنعش حركة الرفض الشعبي للحكومات، وتشل سياسة الضغط على الشعب الذي ال يتوا              
المطالبة المتواصلة بالحرية والديموقراطية، كما تهدد ركائز السيطرة االميركية على المنطقة واحتاللها لبعض             
بلدانها، ومصادرتها لثرواتها، وتوظيفها لحكامها لتنفيذ مخططاتها، االمر الذي فتح اكثر من هـوة بـين هـذه                  

 . االنظمة وبين شعوبها، في اكثر من صراع متحرك
هو الذي جعل بعض الحكام العرب يقف مع اسرائيل، لتشن بالنيابة عنهم حربا ضد المقاومة في محاولـة              وهذا  

للوصول الى نزع سالحها، لعجزهم عن ذلك، وهو ما ظهر جلياً في مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية في                  
سب، بل جرى تجاهل هذه المقاومـة       بيروت الذين لم يمتنعوا عن تقديم اية اشارة ايجابية للمقاومة االسالمية فح           

التي منحت األمة كلها شرفاً جديداً في هزيمتها للعدو، وأعادت لها عنفوانها التاريخي، النهم يرفضون ان تكون                 
هناك أية قوة للطليعة المقاومة ضد العدو االسرائيلي الذي خضعوا لموقع القوة عنده، واستـسلموا المتداداتـه                 

 . لدبلوماسيةالسياسية واالقتصادية وا
وإذا حاولوا ان يطلقوا بعد ذلك بعض التصريحات الشاجبة للعدوان بطريقة خجولة، فإنها اتت بعد ان تجـاوز                  

كما حاولوا ان   .. العدوان االسرائيلي الوحشي كل الحدود، مما ادى الى احراجهم مع شعوبهم ومع شعوب العالم             
بعض القرارات في مجلس األمن تأييداً للحكومة اللبنانيـة،         يتحركوا من اجل اإليحاء بالجهد المبذول في تعديل         

ولكن من دون القيام بأي ضغط ضد اميركا في مصالحها لديهم، النهم يخافون منها على مواقفهم وأوضـاعهم                  
 . بوسائلها المخابراتية التي تسقط عرشاً هنا ونظاماً هناك

قتصادية للعدو التي كانوا قرروها في مؤتمراتهم في        ومن جانب آخر، فإنهم منذ زمن بعيد اسقطوا المقاطعة اال         
.. ال تفاوض .. بداية النكبة وامتداداتها، فبدأوا يقدمون التنازالت السياسية واالقتصادية حتى بات شعار ال صلح            

ال اعتراف يشبه النكتة المضحكة في احاديثهم وشعاراتهم، واعتبروه شعاراً يفتقد الواقعيـة وال يتناسـب مـع                  
وبذلك بادرت بعض الدول العربية لعقد صلح مع العدو، باالضافة الى التمثيل االقتصادي غيـر               .  القوة موازين

الرسمي لبعض آخر، حتى تجاوزت العالقات االقتصادية بين العدو وهذه الدول مئات الماليين من الـدوالرات                
 .. بشكل مباشر وغير مباشر

 اسرائيل، وعقدته اميركا، فلم يحصل الشعب الفلسطيني على         ومن ثم انطلقوا يتحدثون عن السالم الذي رفضته       
حقوقه المشروعة في أرضه، وفي حصوله على دولة مستقلة قابلة للحياة، بل ان االوضاع الـسياسية الدوليـة                  

ولم يكتفوا بذلك، بل انهم بدأوا يخططون مع العدو في الحسابات           .. ادخلته في المتاهات من دون اي قاعدة ثابتة       
ركية السياسية الرباك الواقع الفلسطيني، ولمحاصرة االنتفاضة في حركتها لفرض االنسحاب على المحتل             االمي

وهكذا، وجد الشعب الفلسطيني نفسه بين نار الدول العربية التي تحاصره في سياسـته،              . وصوال الى االستقالل  
ومـا  .. يدمر بيوته ويعتقل حكومته   وخصوصا في االنتخابات االخيرة، وبين نار العدو الذي يقصفه ويالحقه و          

زالت اإلمكانات االقتصادية التي يقدمها بعض الحكام العرب للعدو استيراداً وتصديراً تمنحه الكثير من القـوة،                
 . في مقابل الكثير من عناصر الضعف للشعب الفلسطيني

نه قد تحول بفعـل تطـورات       لقد كان الشعار العربي في البداية هو تحرير فلسطين من االحتالل اليهودي، ولك            
الضعف والعجز الى شعار جديد وهو التحرر من فلسطين، النها اصبحت عبئاً ثقيالً علـيهم وال سـيما مـن                    

 . الجانب السياسي، وخصوصاً الضغط االميركي
وفي ضوء ذلك، فإن المسؤولية العربية واالسالمية تفرض على الجميع في الواقع العربي واالسالمي تعزيـز                

المقاومة والممانعة على كافة المستويات، وال سيما المقاطعة االقتصادية لكل المنتجات االسرائيلية بـشكل              روح  
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مطلق، والمنتجات االميركية بقدر اإلمكان، واستبدالها بمنتجات الدول االخرى، في عمليـة وعـي للموقـف،                
وإذا كان  . جهة، وعسكريا من جهة اخرى    ودراسة للتكامل مع المقاومة الجهادية، لتطويق األعداء اقتصاديا من          

البعض يتحدث عن الجوانب السلبية للمقاطعة من ناحية حاجات الناس في تعقيدات الوضع االقتـصادي، فإننـا                 
ندعو الى المزيد من الدراسات الواقعية التي تحدد البرامج الحيوية علـى مـستوى الحاجـات الـضرورية او                

 في البضائع اآلسيوية وغيرها، ال سيما للمواطنين االميركيين مـن العـرب             الكمالية، ونوعية البدائل المتوفرة   
والمسلمين، وغيرهم من الرافضين لالدارة االميركية وللشركات التابعة لها، من اجل تقليل المشاكل التـي قـد                 

وطنيـة  تحدث من خالل المقاطعة االقتصادية، مع تأكيدنا على اهمية ان يطور الشعب الفلسطيني منتوجاتـه ال               
 . وتعزيزها لتلبية ما امكن من الحاجات الشعبية الفلسطينية

إننا ندعو من حيث المبدأ على صعيد األمة الى التخطيط لهذا المشروع المقـاوم، والـذي يتـصل بمواجهـة                    
المصالح االميركية المضادة لمصالح الشعوب والمصالح االسرائيلية التي تخترق المنطقة مـن خـالل الـدول                

 .  بإسرائيل دبلوماسيا وتمثيلياالمعترفة
إن المعركة مفتوحة على مختلف االصعدة مع االستكبار االميركي ومع االحتالل اليهودي، وإذا كانت اميركـا                
تعمل لمقاطعة اكثر من دولة إسالمية وغير إسالمية، وتحاصر اكثر من مؤسسة إسالمية او وطنية، فلمـاذا ال                  

لكها األمة ولو على مستوى محدود، الن ذلك يجعل األمة تشعر بـاالحترام             نخطط لمقاطعتها بالوسائل التي تم    
لذاتها ولوجودها عندما تثأر لحريتها وكرامتها واستقاللها، وإن كان ال بد في هذا االتجاه من االختيار ما بـين                   

ن نختار إال خيار    الخضوع لحاجاتنا الذاتية غير الضرورية او المحافظة على موقعنا وكرامتنا في هذا العالم، فل             
 . الحرية والكرامة واالستقالل

إن موقفا واحداً يمارسه فرد عربي او مسلم في هذه المقاطعة، يؤكد التزامه الجدي بالقضية الكبرى ولو بنسبة                  
من رأى منكم منكراً فليغير بيده، فمـن لـم          : معينة، في عملية التغيير الواقعي الذي اشار إليه الحديث الشريف         

إن المقاطعة االقتصادية والمواجهة المدروسـة      .. لسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف االيمان       يستطع فب 
 . للمصالح العامة للعدو، هي نوع من انواع التغيير باليد الذي هو كناية عن التغيير بالموقف
 واالميركيـة بقـدر     وقد سبق ان اصدرنا قبل سنين فتوى شرعية بلزوم مقاطعة البضائع االسرائيلية بالمطلق،            

اإلمكان، ومواجهة المصالح الحيوية للعدو بطريقة واعية مدروسة، ونؤكد على المؤمنين االلتزام بهـا تحـت                
كما ندعو المرجعيـات الدينيـة      . طائلة المسؤولية الشرعية، الننا لم ننطلق من حالة ذاتية بل من قاعدة شرعية            

لمقاطعة، باالضافة الى فتاوى تأييد المقاومة ضد العدو، في خط          االسالمية في العالم االسالمي الصدار فتاوى ا      
جهادي حاسم، الن المرحلة هي المعركة الفاصلة بين االسالم واالعداء، وال شرعية للوقوف موقف الحيـاد او                 
الالمباالة او السكوت، الن الساكت عن الحق شيطان اخرس، وتلك هي قضية المرحلة الصعبة التـي تتحـرك                  

  . المعركة الفاصلة في صعيد األمة كلهافيها هذه
  15/8/2006السفير 

  
 خياراتتاريخ وحزب وثالثة  .86

 سركيس نعوم
انه عمل المؤرخين الموضوعيين الـذين ال بـد ان          . التأريخ ِلما جرى ويجري في لبنان منذ عقود ليس مهمتنا         

ج ومن اشقاء واصدقاء واعداء     ينكبوا عليه عندما تضع الحروب المستمرة في لبنان وعليه، من داخل ومن خار            
لكن ذلك ال يمنعنا كمتابعين منذ سنوات طويلة لالوضـاع فـي            . ، أوزارها 1969 بل منذ عام     1975منذ عام   

لبنان، كما ال يمنع غيرنا، من العودة الى التاريخ لمحاولة تفسير ما يجري او تحليله وتاليـا محاولـة معرفـة                     
الحرب االسرائيلية االخيرة المدمرة للبنان، وليس محاولة استعمال وقـائع          االتجاه الذي قد تسير فيه البالد بعد        

وبمـا ان   . تاريخية لتبرير سياسات حالية ومستقبلية معينة، او النتقاد سياسات من هذا النوع والتحريض عليها             
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بنانية، ومـن   حزب اهللا فرض نفسه منذ الثلث االخير من ثمانينات القرن الماضي العبا اساسياً على الساحة الل               
خاللها على الساحتين العربية واالسالمية فضال عن الدولية، بسبب تصديه لالحتالل االسرائيلي ونجاحـه فـي                

 وصموده اخيرا امام الجيش االسرائيلي الذي ال يقهر اكثر من اربعة اسابيع واسـتعداده     2000انهائه ربيع عام    
لعدائية، وبما انه جعل نفسه بسبب كل ذلك صاحب القرار          لمزيد من الصمود في حال تجدد العمليات االعمال ا        

االول في كل الموضوعات اللبنانية الداخلية واالقليمية والدولية واخطرها على االطالق، السلم والحرب، فـان               
المصلحة الوطنية تقتضي االشارة الى عدد من مراحل تأسيسه كونها يمكن ان تلقي ضوءا على السياسة التـي                  

ي المرحلة الراهنة والتي عليها، كما على غيرها، يتوقف وقف الحرب االسرائيلية البربرية وتشارك              قد ينتهج ف  
الشعوب اللبنانية في بناء دولتها القوية والقادرة والعادلة والمتوازنة والديموقراطية، او استمرارها مع كل مـا                

ضع الكيان اللبناني الصلب بخالف دولته      يحمله من اخطار دمار شامل لكل البنى التحتية والفوقية ومن خطر و           
 .الهشة ووحدته الوطنية الكاذبة على طريق الزوال وربما للمرة االولى في تاريخه

 بماذا تفيد العودة الى التاريخ في موضوع حزب اهللا؟
ف تفيد اوال بأن الجمهورية االسالمية االيرانية، والسباب استراتيجية خاصة بها ابرزها الوصول الـى مـشار               

اسرائيل عبر لبنان والتحول العبا مباشرا واساسيا في المنطقة عبر ازمتها المستعصية على الحل منـذ عقـود                  
والحصول على اعتراف اقليمي ودولي بها نظاما ودورا في الشرق االوسط، قررت مساعدة الشيعة اللبنـانيين                

ة مقاومة اسالمية فاعلة جدا النهاء احتالل        المذهبي على التحول قو    –الذين يشاركون شعبها في االنتماء الديني       
 . اسرائيل للمناطق التي صادف ان غالبية اهلها من الشيعة

وتفيد ثانيا بأن الجمهورية االسالمية االيرانية عملت على تهميش القوى المقاومة االخرى لالحتالل المـذكور،               
 . وطنية كانت او شيعية

الجمهورية االسالمية االيرانية وسوريا، رغم وقوف االخيـرة مـع          وتفيد ثالثا بأن صراعا نشب في حينه بين         
طهران في حربها مع العراق بسبب تدخل االولى في لبنان، وبسبب التحالف القائم بين سوريا وجهات مقاومـة                

 . لبنانية منها حركة امل
واستمرت نحو سـنة     1985وتفيد رابعا بأن حروب الشيعة في ما بينهم، وآخرها واهمها تلك التي دارت عام               

ونتيجة . انتهت بعد توصل طهران ودمشق الى تفاهم تام وتفصيلي حول المقاومة ودورها وحصرية هذا الدور              
هذا التفاهم لم تعد امل مقاومة اال في الشكل، واختفت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانيـة ولـم تنوجـد اساسـا                     

وبنتيجته ايضاً  .  لبنانية –دة نُفذت السباب سياسية سورية      المقاومات االخرى التابعة لسوريا رغم عمليات معدو      
انتهى امل الفلسطينيين في العودة الى الكفاح المسلح ضد اسرائيل من الجنوب وذلك بعدما كانوا دخلـوا علـى                   
خط الحرب المشار اليها وحاولوا ان يكونوا جسر تواصل بين الفريقين الشقيقين اللدودين المتصارعين، وليسأل               

 . لسطينيين من ال يصدق ذلكالف
 السوري عبر حزب اهللا بالمقاومـة جـرت         –وتفيد خامساً بأن محاولة شكلية لتدارك سلبيات االنفراد االيراني          

لكـن هـذه    . عندما انشأ حزب اهللا السرايا اللبنانية المقاومة، موحيا بذلك ان باب المقاومة مفتوح امام الجميـع               
مرجعيات كثيرة سياسية ودينية، بعضها شيعي، لها في ذلك الوقـت لـم يكـن               التجربة لم تنجح، كما ان تقويم       

 . ايجابيا
 االيرانية، التي بقيت فيها سوريا الطرف االقـوى طـوال           –وتفيد سادسا بأن االستراتيجيا المشتركة السورية       

لنزاعات بين مؤسساتها   والية رئيسها الراحل حافظ االسد، قضت بابقاء الدولة اللبنانية المدنية ضعيفة وبتغذية ا            
الدستورية انطالقا من خلفيات طائفية ومذهبية وببناء جيش ضعيف اال على الـداخل اللبنـاني المعـارض او                  
المشكوك في والئه وعاجز عن تولي مهمات جدية على الحدود مع العدو االسرائيلي وعن مواجهة حـزب اهللا                  

وبـذلك اسـتفادت    . قع اللبناني السيىء داخلياً وخارجياً    او اي فريق داخلي قوي، وعن المشاركة في تغيير الوا         
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سوريا اذ بقيت في لبنان آمرة ناهية، واستفادت ايران االسالمية اذ صارت العباً اساسياً فيه والحقاً العبـاً اول           
 .بعد وصول الدكتور بشار االسد الى الرئاسة في سوريا

  السوري لبنان؟–هل أفاد كل هذا المشترك االيراني 
فاده من دون ادنى شك في الصراع مع اسرائيل، اذ مكّنه من التخلص من احتاللها اراضيه او معظمها مـدة                    ا

لكنه الحق به ضررا كبيرا ومباشرا اذ عمق خالفاته الطائفيـة بـل             . وجاهل كل من ال يعترف بذلك     .  سنة 22
السف، في حينه الوجود العسكري     حولها مذهبية وعرض الوحدة الداخلية للخطر اذ صار حصنها الوحيد، ويا ل           

 من اعادة بناء دولته ومجتمعه المركب       2000السوري والتدخل االيراني، فضال عن انه منعه بعد التحرير عام           
وبكثير من الوضوح عرف كل اللبنانيين ان سوريا تستغل وضع لبنان للبقاء فيه الى االبد ربما                . والبالغ التعقيد 

وعرفوا ان لبنان صـار رأس حربـة        . واسطته ولالحتفاظ بدور اقليمي مهم عبره     والستعادة الجوالن المحتل ب   
اليران في صراعها مع اميركا واسرائيل وغالبية العالم العربي لحماية نفسها والستحقاق دور اقليمي كبير على                

 .حساب الجميع
 وطغى فيـه او     2005 االيراني بعد خروج سوريا من لبنان في ربيع          –طبعا خف المشترك المذكور السوري      

وال نعرف حتى اآلن اذا كان الضرر الذي الحقه هذا المـشترك            . عليه الدور االيراني وربما المصالح االيرانية     
فالصراع ال يزال في اوجه، وكذلك الحرب التي اطلقها قبل اكثـر مـن اربعـة                . بسوريا سيلحق بايران ايضا   

ن وان هذا الضرر قد يتضاعف مرات ومرات اذا لم تعتـدل            لكن ما نعرفه انه الحق ضررا بالغا بلبنا       . اسابيع
ايران ولم يقتنع حزب اهللا، ومعه سوريا، بأن استمرار الوضع الراهن سيتحول انتحـارا للبنـان بعـدما كـان         

 .استشهادا في سبيله وفي سبيل قضايا اخرى
واالثنـان ال   . يـستند اليـه   في اي حال، نحن ال ننكر لبنانية حزب اهللا وال جمهوره العريض او الشعب الذي                

لكن الوضع اللبناني بلغ مرحلة خطرة جدا تفرض على حـزب اهللا، كونـه              . يحتاجان الى شهادة بذلك من احد     
وفـي تقـديرنا ان امامـه       . االقوى من الجميع في الداخل دولة ومؤسسات عسكرية ومدنية وشعوباً، االختيار          

االول االقتناع بضرورة قيـام دولـة فعليـة فـي لبنـان             . خيارات ثالثة، علما اننا قد نكون مخطئين في ذلك        
والثاني اقامة دولة حزب اهللا في لبنان اذا كانت ممكنة الن الـبالد،             . والمساهمة في ذلك على نحو فاعل وكبير      

والثالث اقامة دولة حزب اهللا في منـاطق        . اي بالد، ال تستطيع ان تبقى من دون دولة واال صارت كالصومال           
شعبه في حال اخفاق الخيار الثاني مع ما يفرضه عليه ذلك من تعاٍط وربما تفاوض مع المجتمـع                  جمهوره او   

في النهاية، قـد يعتبـر      . الدولي ومع ما يرتبه ذلك من اخطار اهمها مبادرة الشعوب االخرى الى اقامة دولها             
ن واقامة دولته وحماية حزب     قد يكون ذلك صحيحا، لكن هدفنا هو حماية لبنا        . الحزب وكثيرون غيره اننا ننظّر    

 .اهللا وشعبه وسائر الشعوب فيه من اي مغامرة قد يقودها واحد منهم او كلهم معا
  15/8/2006النهار 

  
  :ركاريكاتي
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