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  األسد يؤكد دعمه لحزب اهللا ويهاجم منتقديه .1
الرئيس السوري اتهم القوى اللبنانية التي تريد نزع سالح المقاومة بالسعي  أن 16/8/2006 المستقبل نشرت

 قوى  أنكلمة ألقاها أمام المؤتمر الرابع التحاد الصحافيين العرب في دمشقوأضاف في . اليجاد فتنة في لبنان
، على طريقة عالم آذار يستخدمونها، مرة يقولون شباط ومرة التي التسميات هي آذار التي ال يهم ما 14
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 أيار 17، ونحن نؤكد أن المنتج هو منتج .. السوق بعنوان اخرفي، عندما يفشل المنتج يعيدون طرحه األعمال
   .وهذا المنتج هو منتج اسرائيلي، ورأى أنها فشلت وسقوطها ال يبدو لنا بعيداً

 أيار يتحملون مـسؤولية الـدمار والمجـازر،         17عتبر أن جماعة     ا األسد أن   16/8/2006السفير  وأضافت  
بعا هدفه إنقاذ   كرافعة سياسية دولية لهذه القوى، ط     ) 1701(والحرب من أولها إلى آخرها، لذلك أتى هذا القرار          

إسرائيل سياسيا مما لم تحققه عسكريا، ألنه لم يعد هناك رافعة وطنية تستطيع أن تحمل هـؤالء، فاضـطروا                   
  . إليجاد رافعة دولية ستشكل منصة لهم لكي يبدأوا الهجوم على المقاومة

 اللبنانيـة وان     جديدا ولد بفضل انجازات المقاومـة      أوسط قال ان شرق     األسد أن 16/7/2006 الحياة   وذكرت
 بعد كشف المواقف والفرز الـذي       أالنمعتبرا ان المعركة الحقيقية بدأت       .دعم دمشق لها مصدر فخر وشرف     

وانتقد الرئيس جاك شيراك، مـن دون        . ربح سياسي  إلىحصل، مشددا على ضرورة تحويل النصر العسكري        
 اغتيال الحريـري، واتهـم الواليـات        إلىبة  ان يسميه، لعدم مطالبته بلجنة تحقيق بمجزرة قانا كما فعل بالنس          

 قـرار يلبـي مطالـب       بإصـدار من خالل قيامه    األمن   مجلس لتقويض    إلى األمن حولت مجلس    بأنهاالمتحدة  
 الحل يكون هـو بـان       أن: وزاد. اسرائيل وينقذها من ورطتها على حساب لبنان وتدخله في الشؤون الداخلية          

  . القتال والحرب فال خيار لناإلىرار دولي حتى لو أدى هذا الموضوع القرار الوطني هو دائما أعلى من أي ق
 رد غير مباشر على انتقادات ظهرت من المملكة العربية إلى 16/8/2006 السياسة الكويتية وأشارت

 على إن: سرائيليين قال األسداإلجنديين الالسعودية واألردن ومصر بشكل خاص على قيام حزب اهللا بأسر 
 يلعب دورا أنوتابع إذا أراد أحد   يكون دورها على حساب مصالحناوإال تتبنى رؤية العدو أالبية الدول العر

 نعرض قضيتنا للبيع في السوق أنمضيفا لم نقرر , ألسبابه الداخلية على حساب قضايانا فهذا غير مقبول
ع العربي بشكل كامل  الجوانب االيجابية للحرب عرت الوضأنواعتبر األسد  .الدولية أو أي سوق أخرى

الحرب فرغت المواقف بشكل كامل ولم يكن هناك مجال لحلول وسط وأسقطت الزعماء االفتراضيين  :وقال
  . الرجال وكل المواقف المتأخرةأنصاف
 صواريخ أن المحافظ احمد خاتمي حذر من اإليرانيرجل الدين  أن 16/8/2006 القدس العربي ونشرت

الواليات المتحدة  (أرادت ما اوماذ (..) أشباح بلد إلي كلم حولت اسرائيل 70) البالغ مداها(حزب اهللا 
 كلم ألفي تخافا من اليوم الذي ستضرب فيه صواريخنا البالغ مداها أن فعليهما إيرانالتعدي علي ) واسرائيل

 امس الثالثاء اعلن وزير الخارجية االلماني فرانك فالتر شتاينماير وفي نفس السياق .قلب تل ابيب) 3شهاب (
من عمان الغاء زيارته المقررة بعد الظهر الي سورية وذلك بسبب الخطاب الذي القاه الرئيس السوري بشار 

وقال الوزير االلماني ان خطاب االسد يشكل مساهمة سلبية ال تساعد بأي شكل في مواجهة التحديات  .االسد
  .الحالية واغتنام الفرص في الشرق االوسط 

  
  بناني سيدخل مخيم الرشيدية  الجيش الل .2
 أعلن الوزير إلياس المر أن الجيش اللبناني سيدخل مخيم الرشيدية الواقع جنوب نهر الليطاني قرب                :آي.بي.يو

ويـأتي  . 1969صور المدينة الساحلية الجنوبية في أول دخول للجيش إلى مخيم فلسطيني في لبنان منذ العـام                 
 ليكون ،مخيم ضمن قرار نشره في جنوب لبنان مع قوات الطوارئ الدولية     اإلعالن عن دخول الجيش إلى هذا ال      

المسؤول عن األمن من جنوب نهر الليطاني حتى الحدود اللبنانية اإلسرائيلية كما جاء في قرار مجلس األمـن                  
ات وقال المر إن الجيش اللبناني سيدخل الرشيدية وسيقوم بـدوري         . الذي أوقف الحرب بين حزب اهللا وإسرائيل      

  . داخله وأن المسؤولين الفلسطينيين أبدوا كل تفهم لقرار الجيش
  16/8/2006البيان  
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     وأصوات تتحدث عن الوضع اللبنانيالسنيورة يكثف اتصاالته لرفع الحصار .3

 اتصاالت مع العديد من زعماء العالم خصوصاً الـدول           رئيس الحكومة فؤاد السنيورة    أجرى:  االتحاد ،بيروت
سرائيل على رفع حصارها الجوي والبحري عـن        إجبار  من الدولي في مسعى إل    عضوية في مجلس األ   الدائمة ال 

ن لبنـان ملتـزم     أ  وزير التربية اللبنانية خالد قبـاني       وأكد .لبنان وضمان عدم عدوانها مجدداً على هذا البلد       
قال قبـاني إن صـدقية    و، وسينفذه رغم بعض التحفظات على عدد من بنوده  1701بتطبيق القرار الدولي رقم     

سرائيل بتطبيق القرار المذكور على صـعيد       إلزام  إمن هي على المحك اليوم لجهة قدرته على         وهيبة مجلس األ  
يـة  أن  أ وشدد على    ،الحصار البري والبحري والجوي المفروض على لبنان خالفاً لما نص عليه القرار الدولي            

 وأوضح أن   ، سقف الوحدة الوطنية التي هي خط أحمر       ن تكون تحت  أمقاربة في موضوع سالح المقاومة يجب       
لبنان اآلن على مفترق طرق فيما يتعلق بمصيره ومستقبله وبناء الدولة وأوضح أن على اللبنانيين ان يتحاوروا                 

ن أ حزب اهللا الشيخ محمد يزبك     عضو شورى وأكد  . بما يؤدي الى تعزيز وجود الدولة وتحقيق مصلحتها العليا        
 وأكد الـشيخ يزبـك      .جل عزة وكرامة لبنان وشعبه    أسرائيلي الغادر من    ر مقاومة العدوان اإل   الحزب أخذ خيا  

نه سالح مقدس، به يحمي لبنان وجوده ويحمي اللبنـانيون وطـنهم مـن العـدوان                التمسك بسالح المقاومة أل   
فشال العدوان  إ في   ن انتصار المقاومة ولبنان   أ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد قباني     ورأى  . الصهيوني

  التدميرية على لبنان هو مقدمة السترداد مزارع شبعا وتالل كفرشوبا اللتين           ةسرائيليالوحشي ووقف الحرب اإل   
  . تزاالن تحت االحتاللما

  16/8/2006االتحاد اإلماراتية 
  
 انتشار الجيش في الجنوب يرتبط بأمور ميدانية: فتفت .4

ـ أشار الجيش في الجنوب مرتبط بأمور ميدانية سـتحل بالتفـاهم و           ن انت أحمد فتفت    أ أعلن وزير الداخلية    ال  هن
ن أو تقنية تحول دون فتح المطار، موضـحاً         أي مشكلة سياسية    أتاريخ محدد لتوافد القوة الدولية، ونفى وجود        

هناك و ،الحدود اللبنانية واسعة جداً    إن   ثمة متابعة لهذا الموضوع مع المراجع الدولية، وعن ضبط المعابر، قال          
 والجيش تسلم المعابر كلها فـي المنطقـة         .1701منية كبيرة خصوصاً في ضوء ما ورد في القرار          أمتطلبات  

    . عنصر من الجيش اللبناني7500نها تتطلب نحو أذ إالجنوبية، وهذا يتطلب جهداً كبيراً، 
  16/8/2006النهار 

  
  ال مواجهة مع الجيش : عمار عند لحود .5

 مس، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علـي عمـار، وأجـرى           أرية العماد اميل لحود     استقبل رئيس الجمهو  
كما تناول البحث فداحة األضـرار التـي لحقـت          .  تناولت التطورات الراهنة وموقف حزب اهللا منها       محادثات

 مـع    عـن االتـصاالت     النائـب  وسئل. بالضاحية الجنوبية من بيروت نتيجة القصف المدمر ألحيائها السكنية        
ن نفـرط بهـذا     أهذا الجيش هو جيشنا وأبناؤنا وإخوتنا، نحن ال يمكـن           إن  الحكومة بشأن انتشار الجيش فقال      

و العكـس، فهـو   أشكال، وكل من يحاول أن يضع المقاومة في مواجهـة الجـيش   الجيش في أي شكل من األ 
مس الحاجة  أ في هذه المرحلة، في      نا ونوه إلى أن   .ننا مع انتشار الجيش   أونحن قلنا منذ اللحظات االولى      . مخطئ

  . فق الضيق بلغة التساجل او لغة التناحرإلى مزيد من التوحد والتضامن والتحرر من األ
  16/8/2006السفير 

  
  العمل اإلسالمي تطالب دول الطوق بصناعة مقاومة كما فعل لبنان .6
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 لبنان في صناعة مقاومة في سوريا ن تحذو حذوألى إسالمي في لبنان جميع دول الطوق دعت جبهة العمل اإل
وضحت الجبهة في بيان أو . كما فعل لبنانرضه تماماًأردن حتى يشارك الشعب في الدفاع عن ومصر واأل

ن أن المقاومة بقلة من رجالها وثلة من سالحها استطاعت بتضامنها مع الجيش والتفاف الشعب حولها أأمس 
ن نعززه وندافع عنه، فاستراتيجية الدفاع أفظها ونحفظ سالحها بل ن نحأسرائيلي، فحري بنا تصد العدوان اإل

ن أن يحاول البعض  أالمعيبمن  أنه ن تعتمد، معتبراًأالتي قدمتها المقاومة على طاولة الحوار هي التي يجب 
زات نجاإنه تحققت أورأت  .عالمي ما لم يستطع العدو تحقيقه بحربه الظالمةيحقق للعدو بالضغط السياسي واإل
مة، بكل شرائحها سالمي فتوحدت األمتنا على امتداد عالمنا العربي واإلنوعية في رفع الروح المعنوية أل

   .عراقها خلف مشروع العزة والمقاومةأوطوائفها و
  16/8/2006المستقبل 

  
 نصر اهللا يسعى لتنفيذ انقالب على دولة اتفاق الطائف: جنبالط .7

، أول من أمس، والرئيس  على خطابي األمين العام لحزب اهللابالط تعليقاًقال وليد جن:  وليد أبي مرشد،لندن
السوري بشار األسد أمس، إن ما يجمع بين الرئيس السوري وأمين عام حزب اهللا اللبناني، هو أن األول وصل 

قالب لى الحكم تتيجة انقالب عسكري نفذه والده، والثاني يحاول الهيمنة على الحكم في لبنان، بتحقيق انإ
والحظ جنبالط أن األمين العام لحزب اهللا طرح في خطابه شعار بناء الدولة  .سياسي على دولة اتفاق الطائف

ما يعني أن الدولة المطلوبة هي ممر الذي يعني أن دولة الطائف ليست قوية وغير عادلة، القوية والعادلة، األ
 لقطف ثمرة الصمود بغية توظيفها في تثبيت يسعىن الرئيس السوري إ :وأضاف .انقالب على دولة الطائف

 .المحور اإليراني السوري، على حساب المحور العربي ودولة الطائف
  16/8/2006الشرق األوسط 

  
   جرحى بقنبلة عنقودية ولغم   4 .8

مـس  أأعلن مصدر أمني لبناني أن قنبلة عنقودية من مخلفات االحتالل االسرائيلي انفجـرت              :  االتحاد ،بيروت
صيب ثالثة لبنانيين آخرين في البلدة نفسها جراء انفجـار          أة من بلدة زوطر الغربية كما       أصابة امر إلى  إدت  أو

شعار آخر تفجير ذخائر غير منفجرة      إن وحداتها بدأت وحتى     أكدت قيادة الجيش اللبناني     أ في وقت    .رضيألغم  
لى تدمير مئات القنابل الموقوتة وتعطيـل       إ  مشيراً .سرائيلي في جميع المناطق اللبنانية    من مخلفات العدوان اإل   

لى صاروخ غير منفجر في بلـدة قـرب         إضافة  إ ،عشرات العبوات الناسفة في مختلف مناطق الجنوب والبقاع       
  .بعلبك

  16/8/2006االتحاد اإلماراتية 
  
 القطاع الخاص يتبرع بإعادة بناء الجسور وسط حملة جسور وحدة لبنان .9

 حملة تضامن على مستوى المؤسسات االقتصادية واألفراد الذين بنانت في لبرز:  ثائر عباس،بيروت
بهاء أعلن وفي هذا اإلطار، . سيتولون، نيابة عن الدولة، إعادة بناء ما دمرته اسرائيل من جسور وبنى تحتية

 عن تبرعهما بإعادة بناء وترميم خمسة جسور دمرها العدوان اإلسرائيلي في منطقة  الحريريسعدوالنائب 
 طلق رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، غازي قريطم، مشروعاًأكذلك . يداص
صالح المتضررة التي استهدفها العدوان اإلسرائيلي تحت إعادة بناء الجسور المهدمة ونشاء صندوق خاص إلإل

والسيد مسيرة ، ئيس نجيب ميقاتيوقال قريطم إن المبادرات التي قام بها كل من الر. اسم جسور وحدة لبنان
  .عادة بناء بعض الجسور المهدمة، جاءت لتدعم هذه الفكرة، إلوالسيد فرنسوا باسيل، سكر

  16/8/2006الشرق األوسط 
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  عباس يلتقي هنية في غزة ويبحث التطورات الداخلية واألحداث في غزة ولبنان .10
عقد الرئيس محمود عباس اجتماعا مهمـاً   :حي صباحغزة فت نقالً عن مراسلها في  16/8/2006الحياة  نشرت  

وراء ابواب مغلقة مع رئيس وزرائه اسماعيل هنية تناول عددا من القضايا التـي تـشغل الـساحة الـسياسية                    
ولم يسمح الحرس الرئاسي للصحافيين او المصورين بالوصول الى المنتدى، مقر           . والفلسطينية منذ فترة طويلة   

ولم يعلن أي من عباس أو هنية او مساعديهما ما اذا كان االجتماع اسفر              . ئ بحر غزة  الرئيس عباس على شاط   
 ليبحث في ثالث قضايا      الى غزة  لكن مصادر فلسطينية قالت قبل االجتماع للحياة ان عباس جاء         . عن اي اتفاق  

ومـة وحـدة    سبل تشكيل حك  : واوضحت ان هذه القضايا هي    . مع هنية والفصائل والقوى الوطنية واالسالمية     
وطنية، وشروط اطالق االسير االسرائيلي وكيفية حل االزمة الناشئة عن اسره، والعودة الى التهدئة استناداً الى                

، كذلك االتفاق بينه وبين هنية في الليلة التي سبقت اسر شـاليت علـى وقـف اطـالق                   2005اعالن القاهرة   
وفي تصريحات الفتة، جدد رئـيس       .وقت سابق الصواريخ، كما كشف عباس في لقاء مع الصحافيين عقد في           

خليل الحية تأكيد الحركة وشركائها اآلخرين في عملية اسر الجندي االسرائيلي انه لن             .كتلة حماس البرلمانية د   
وقال الحية اثناء لقاء جمـاهيري عقـده فـي          . يتم اطالقه من دون تلبية شروط الفصائل الثالثة التي تحتجزه         

 الثلثاء ان حماس ترفض اطالق شاليت مـن دون تلبيـة           - وسط مدينة غزة ليل االثنين       المسجد العمري الكبير  
وانتقد الحيـة    .شروط آسريه، مشيرا الى ان الوسطاء طالبوا باطالقه في مقابل ثمن مبني على وعود اسرائيلية              

اً لالفراج عن   كفانا ضغوط : وقال. الضغوط على الفصائل الثالثة الطالقه من دون ان يسمي الجهات الضاغطة          
الجندي من دون مقابل، مؤكداً ان شاليت لن يفرج عنه اال بشروط المقاومة والوسطاء يعرفون شروط المقاومة                 

  . جيداً وهي ليست صعبة وال تعجيزية
كـشف  : فـرح سـمير   وعبد القادر فـارس     نقالً عن مراسليها في غزة ونابلس        16/8/2006عكاظ  وأضافت  

 الرئيس عباس عن إبالغه الرئيس الفلسطيني عدم اعتراضه على تشكيل حكومـة             إسماعيل هنية عقب لقاءه مع    
: وقال هنية . وحدة وطنية فلسطينية غير أنه أشار إلى أن هناك قضايا تتعلق بهذا الموضوع ال تزال قيد البحث                

 الفلـسطيني  -يلقد أكدنا التزامنا وحرصنا على تنفيذ التوافق الوطني من خالل وثيقة التفاهم الوطني الفلـسطين      
التي نصت على إعداد وتشكيل حكومة وحدة وطنية وكذلك العمل على إعادة وتفعيل منظمه التحرير الـوطني                 

  . الفلسطيني
كشفت مصادر في حركة حماس للشرق االوسط أنـه رغـم           : لندنمن   16/8/2006الشرق األوسط   وجاء في   

كة حول عدم نضوج الظروف لتشكيل حكومـة        التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة وقادة في الحر        
وحدة وطنية، إال أن قيادة الحركة اتخذت قراراً قاطعاً بضرورة العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، علـى                  
اعتبار أنه غدا من المستحيل على الحكومة بتركيبتها الحالية ادارة شؤون السلطة، بـسبب الحـصار وتوقـف                  

 المصادر على أن هناك حالة ندم شديد داخل قيادة حماس بسبب تفويت فرصة              وشددت .المساعدات المالية عنها  
تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تبذل الحركة كل جهد مستطاع وتبدي اقصى                  

واشارت المـصادر الـى أن ثمـة        . درجات المرونة من أجل اشراك المزيد من الفصائل في الحكومة الحالية          
ت كبيرة وخطيرة تواجه الحكومة ال سيما على الصعيد المالي مع زيادة النفقات ونفاد المساعدات الماليـة                 تحديا

 .التي تلقتها الحكومة أخيرا
الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قال في        أن  ألفت حداد   نقالً عن مراسلته     15/8/2006 48رب  عذكر موقع   

ع إن الرئيس عباس ورئيس الوزراء بحثا تطورات األوضاع فـي           تصريحات مقتضبة للصحفيين عقب االجتما    
األراضي الفلسطينية، وعدداً من القضايا الداخلية والوضع الفلسطيني خاصة في ضوء ما يجري في المنطقـة،                



 

 8

كما بحث الطرفان عدداً من القضايا التي تمس الـشعب الفلـسطيني فـي ظـل الحـصار                  . ال سيما في لبنان   
  .ض على األراضي الفلسطينية، إضافة لنتائج زيارة أبو مازن لعدد من الدول العربيةاإلسرائيلي المفرو

  
  مليون دوالر100البردويل يستهجن اإلفراج عن مسؤول متهم باختالس  .11
استهجنت كتلة حماس في التشريعي الفلسطيني قرار اإلفراج عن حربي صرصور الرئيس السابق للهيئة              : غزة

وقالـت مـصادر     . في أحد سجون السلطة والمتهم األول في قضية الفساد في الهيئـة            العامة للبترول والمعتقل  
. قضائية فلسطينية إن أحد القضاة اصدر أمراً باإلفراج عن صرصور، رغم تحفظ النائب العام احمـد المغنـي     

م األول  تفاجئنا بقرار اإلفراج عن صرصور المـته      : وقال صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية       
في قضية الفساد في هيئة البترول، التي تم اإلعالن عنها من قبل النائب العام الفلسطيني، وتبلـغ االختالسـات                   

وفي تصريحات للشرق األوسط، قال البردويل هذا اإلفراج جـاء منافيـا             . مليون دوالر  100فيها ما يزيد عن     
واعتبـر أن اإلفـراج عـن       .  محاكمة رموز الفـساد    لكل التوقعات الشعبية الفلسطينية التي كانت تنتظر لحظة       

صرصور يمثل ضربة لكل الجهود الرامية من أجل اإلصالح والتغيير في هذا الوطن، واسترداد أموال الشعب                
وأضاف إننا إذ نعلن عن رفضنا التام لهذا االجراء، فإننا نعبر عن خشيتنا الكبيرة من أن تكون عملية                  . المنهوبة

ن عملية لتهريب هذا المتهم خارج البالد ومن ثم طي الملف والتغطية على شـركائه فـي                 اإلفراج هي جزء م   
وطالب البردويل المستويات األمنية والقضائية في السلطة بالتحفظ على صرصور ومراقبته حتـى ال              . الجريمة

ت محاكمتـه   يستطيع الفرار، مستذكراً انه حاول الفرار في السابق، ومشدداً على ضرورة اسـتكمال إجـراءا              
وحث البردويل وزيري الداخلية والعدل والنائـب العـام ورئـيس           . واسترداد االموال التي نهبها على حد قوله      

 . سلطة القضاء األعلى على القيام بواجباتهم من اجل ضمان عدم فرار صرصور
 16/8/2006الشرق األوسط 

  
  لى التحقيقالزهار يحيل مسؤول قطاع المغتربين بوزارة الشؤون الخارجية إ .12
محمود الزهار، إحالة مسؤول قطاع المغتربين في الـوزارة، الـسفير           . قرر وزير الشؤون الخارجية، د     :غزة

   .إبراهيم خريشة، إلى التحقيق ووقفه عن العمل الرتكابه العديد من المخالفات اإلدارية
 15/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الطالق سراح الصحفيين االجنبيين الفلسطينيةالحكومة تحركات من قبل  .13
عملية خطف اثنين من    أن  وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية       :  الدستور ، ووكاالت االنباء    ،غزة

الصحفيين االجانب العاملين في قناة فوكس نيوز االميركية بأنه تصرف إجرامي وغير أخالقي ويـدل علـى                 
ونقلت وكالة أنباء رمتان عن حمـد قولـه امـس            .راضي الفلسطينية ظاهرة االنفالت االمني الموجودة في اال     

تصرف هؤالء االشخاص يدل علي عدم المسؤولية علـى االطـالق ، الن الحكومـة تـؤمن أن الـصحفيين                    
وأشار  .والدبلوماسيين والعاملين في المؤسسات الدولية لهم الحصانة ولهم احترام وحقوق يجب ان نحافظ عليها             

صاالت التي أجراها رئيس الوزراء إسماعيل هنية مع وزير الداخلية سعيد صيام وذلك لمتابعـة     الناطق الى االت  
وقال أن هناك معلومات أولية عـن الجهـة التـي            .الموضوع وضرورة العمل الفوري على إطالق سراحهما      

راء من جانبـه قالـت رئـيس وز        .خطفت الصحفيين في مدينة غزة مساء االثنين لكنه رفض االفصاح عنها          
نيوزيلندا هيلين كالرك امس إن حكومتها بعثت بدبلوماسيين الى قطاع غزة من أجل المساعدة فـي التفـاوض                  

من جانبها ، طالبت وزارة اإلعالم الفلسطينية بضرورة إطالق سـراح الـصحفيين              .الطالق سراح المختطفين  
  .بكل حرية وأماناألجنبيين وضمان سالمتهما وتأمين عودتهما إلى ممارسة عملهما المهني 
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نفت لجان المقاومة الشعبية في بيان أصدرته أمس أية صلة لها بعملية االختطاف، معربة في الوقت                من جهتها،   
وناشدت نقابة الـصحفيين     .ذاته عن إدانتها الشديدة للعملية، داعية الجهات الخاطفة الى االفراج الفوري عنهما           

   .راح الصحفيين االجنبيين المختطفينالفلسطينيين الرئيس عباس التدخل الطالق س
وطالبت الجهات المسؤولة عن هذه العملية باعادة الصحفيين فورا، والحفاظ على حياتهما ومعاملتهما معاملـة                

  .الئقة
  16/8/2006الدستور 

  
  أبو عجوة .الداخلية تطالب حماس وفتح بتسليم المشتبه بهم في قتل العميد الموسة ود .14
ل خالد أبو هالل الناطق باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني ان وزير الداخلية توجه الى                قا : أكرم اللوح  ،غزة

حماس بضرورة تسليم المشتبه بهم في قتل العميد في جهاز االستخبارات محمد الموسة والذي قتل قبل عدة أيام                  
كة فتح بضرورة   توجه أيضا الى حر   ر   أن الوزي  :وأضاف أبو هالل امس    .برصاص مسلحين شمال قطاع غزة    

  .تسليم قتلة الدكتور أبو عجوة
  16/8/2006الحياة الجديدة 

  
  االقتداء باللبنانيين  على الفلسطينيين: عبد ربه .15
صرح ياسر عبد ربه امس ان الحل األمثل للقضية الفلسطينية يكمن في أن تحذو الحكومة الفلسطينية حذو                 : دبا

ذهب إلى روما ليقدم رؤية موحدة ومتفقا عليها من الجميع لفـرض           رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الذي       
علينـا أن نحـذو حـذو       : وأضاف عبد ربه خالل حديث إلذاعة صوت فلـسطين        . سيادة الدولة على كل لبنان    

الحكومة اللبنانية ونقدم برنامجا واقعيا متفقا عليه لحل القضية الفلسطينية، لنثبت للعالم أننا قادرون علـى إدارة                 
وأشاد . وننا الداخلية وإقامة الدولة الفلسطينية وبالتالي تفنيد االدعاءات اإلسرائيلية بغياب الشريك الفلسطيني           شؤ

عبد ربه بسياسات حزب اهللا وانضباطه تجاه معاناة اللبنانيين، والسرية التامة في العمل، داعيا حكومة حمـاس                 
التبـاهي بالقـدرات     حزب اهللا والكف عما وصفه بـسياسة إلى االيفاء بوعودها للفلسطينيين، والتمثل بما يفعله  

  . العسكرية في الشارع الفلسطيني
  16/8/2006البيان 

  
   لمرحلة ما بعد حرب لبنانفلسطينيةسيناريوهات : تحقيق .16

كانت اسرائيل في ذروة حربها على قطاع غزة عندما بدأت حربها على لبنـان عقـب                 : محمد يونس  ،رام اهللا 
 يوليو الماضي، ما جعلها تتراجع قلـيال وتوقـف          / موقع حدودي في الثاني عشر من تموز       خطف الجنديين من  

واليوم، بعد ان هدأت اصـوات المـدافع والقـصف فـي الـشمال، بـدا                . خططا للتقدم العسكري في القطاع    
ي لحقـت   ورغم ابتهاج الفلسطينيين بالخسارات الباهظة الت      .الفلسطينيون، في الجنوب، يتحسبون للحظة التالية     

باسرائيل على ارض لبنان، امام مقاتلي حزب اهللا، اال ان توقف الحرب يثير قلقهم من محاولة اسرائيل تعويض               
وقد صدرت اشارات عديدة من اسرائيل       .تلك الخسارات هنا، حيث يفتقر المقاتلون للتسليح والتدريب المناسبين        

مناصر للحقوق الفلسطينية، جدعون ليفي في مقال له في         تدعم هذه المخاوف، منها ما كتبه المعلق االسرائيلي ال        
رغبة الجيش االسرائيلي في استعادة كرامته الـضائعة فـي لبنـان علـى ظهـور                : هآرتس االحد، وجاء فيه   

الفلسطينيين قائم ومتوقع ألن هذا الجيش يفكر انه اذا لم ينجح في بنت جبيل فانه يمكنه التعويض عن ذلك فـي                     
مبعوثون الغربيون، الذين مروا عبر رام اهللا، اخيراً، في تنقالتهم بـين اسـرائيل ولبنـان،                وقد حمل ال   .نابلس

وما يثير القلق اكثر هو توقع اتخاذ الحكومة االسرائيلية خطوات           .رسائل اسرائيلية صريحة في هذا الخصوص     
لت عليه ابان حربهـا     سياسية احادية الجانب، الى جانب الخطوات العسكرية، مستغلة الدعم الغربي الذي حص           
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كلما اغلقت جبهة في وجه اسرائيل في المنطقة، كان اسهل عليها التفرغ            : علي الجرباوي .ويقول د  .على لبنان 
ويحاول الرئيس عباس، الذي دعته وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس في زيارتها             .للجبهة الفلسطينية 

وقـال   . ما بعد الحرب، ترتيب البيت الداخلي استعدادا للمرحلة الجديدة         االخيرة لرام اهللا، الى االستعداد لمرحلة     
هناك اجواء دولية واقليمية جديدة يجب االستعداد لهـا واالفـادة منهـا،             : المستشار السياسي للرئيس نمر حماد    

ة الـسعودية،   الدول العربية، وفي مقدمها المملكة العربي     . فالحرب على لبنان خلقت جوا جديدا في العالم العربي        
تتحدث اليوم عن ضرورة توحيد الموقف العربي من القضايا العربية، والدول االوروبية تبعث اليوم جنودا الى                

ويرى مسؤولون في السلطة ان الرئيس عباس بات امام خيـارين            .هذه اجواء جديدة ومفيدة للفلسطينيين    . لبنان
ي استعدادا لتحرك سياسي جديد يكرسه شريكا وطرفا في         بعد الحرب على لبنان، االول هو ترتيب البيت الداخل        

وقـال   .اي عملية سياسية مقبلة، والثاني بقاء الوضع الحالي في االراضي الفلسطينية على ما هو عليـه اآلن                
بعد لبنان، اما ان نظل في نفس الدائرة، وفي حالة جمود، واما ان نحدث تغييرا، على نحو نزيـل فيـه                     : حماد

وامام عدم رغبة اسرائيل التفاوض مع الفلـسطينيين او تقـديم اي             .سرائيلية لمواصلة العدوان علينا   الذرائع اال 
شيء لهم، وعدم استعداد المجتمع الدولي لتوجيه اي ضغط عليها، فان من المستبعد حدوث اختراق سياسي مهم                 

وقال  . وتل أبيب على انها ايجابية     في حال اتفاق الفلسطينيين على القيام بخطوات جديدة ينظر اليها في واشنطن           
اذا نجح عباس في ترتيب الوضع الداخلي فانه سيلقى ترحيبا من االطـراف، وسـيتلقى وعـودا                 : الجرباوي.د

واذا لم يفعل فان الوضع الحالي سيستمر ببقاء الصراع بين فتح           . بالعمل على تطبيق خريطة الطريق ليس اكثر      
ويرى الجرباوي ان على الفلسطينيين، وهم يحـضرون         .رج من الخارج  وحماس على السلطة وانتظار قدوم الف     

ان اسرائيل غيـر    : انفسهم لمرحلة ما بعد الحرب على لبنان، ان يأخذوا في االعتبار عوامل اساسية عدة اهمها              
ان معنية بتسوية مع الجانب الفلسطيني، وان دعم اية ادارة اميركية جديدة السرائيل سيزيد عن دعم سابقتها، و                

الواقع االقليمي مهلهل وان اسرائيل تزيد ضغطها على الفلسطينيين بعد ان تتخلص من كـل قـضية اقليميـة                   
ويرى ان على الفلسطينيين مواجهة المرحلة المقبلة باتفاق داخلي على تشكيل حكومة، يهـددون انهـا                 .جديدة

اً وتبادلياً، والتهديد بحل السلطة في      ستكون االخيرة في حال عدم تحرك المجتمع الدولي، وتهدئة مشروطة زمني          
نهاية فترة التهدئة اذا لم يحدث تقدم جوهري في انهاء االحتالل واقامة الدولة، واتخاذ اجراءات تسلـسلية فـي                   
مسألة حل السلطة، منها تفعيل منظمة التحرير، والتوجه الى االمم المتحدة وتفعيل اجراءات المقاومة الرافـضة          

االشارات الواردة من مكتب الرئيس عباس ومن حماس ال تشير الى وجود فرصـة قويـة                غير ان    .لالحتالل
فمن ناحيته، يتطلع عباس الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى           .لترتيب البيت الداخلي استعدادا للمرحلة المقبلة     

ي هدنة جديـدة او احيـاء       كما يتطلع الى جمع القوى ف     . برنامجاً سياسياً مقبوال من االدارة االميركية واسرائيل      
والمشكلة التي يواجهها عباس فـي تـشكيل         .الهدنة القديمة وحل مشكلة الجندي االسير في اقرب وقت ممكن         

الحكومة الجديدة تتمثل في اشتراط حماس اطالق سراح نوابها الذين اعتقلوا عقب خطف الجندي، قبل تـشكيل                 
وقال محمود الرمحي امين سر التشريعي،       .الشراكة معها هذه الحكومة، وهو ما ترى فيه فتح هروبا من فكرة           

ان حماس مستعدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس وثيقة االسرى، لكنها تشترط لتـشكيل مثـل هـذه                   
نحن نواب كتلة االصالح والتغيير في المجلس التشريعي لـن          : وقال .الحكومة اطالق جميع النواب والوزراء    

وال ترى حماس حال لقضية الجنـدي        .طالما بقي نوابنا معتقلين في السجون االسرائيلية      نمنح الثقة ألية حكومة     
المختطف من دون التوصل الى صفقة تبادل اسرى مجزية تعوض الخسائر الكبيرة التي لحقت بالفلسطينيين في                

ـ       200قطاع غزة، اثر عملية خطفه، والتي تجاوزت         وت  شهيد والف جريح، اضافة الـى هـدم عـشرات البي
  .وتشريد ساكنيها

  16/8/2006الحياة 
  

  الموساد حاول اغتيال مشعل في دمشق: حماس .17
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 أعلنت مصادر في حركة حماس نقال عن جهات استخبارية غربية ان جهاز الموساد االسرائيلي حاول :رام اهللا
   .اغتيال خالد مشعل في دمشق

عل بات أمرا متوقعا وان الحركة تتعامل مع هذا وقال محمد نزال لقناة الحزيرة الليلة الماضية ان استهداف مش
  .األمر بشكل جاد

16/8/2006الحياة الجديدة   
 

  الجندي االسرائيلي المخطوفازمةمصر تقدم اقتراحا جديدا للفلسطينيين النهاء  .18
 ىقال مسؤولون من حماس امس ان الوسطاء المصريين قدموا لحماس وفصائل فلسطينية أخر:  رويترز،غزة

 انهاء المواجهة المستمرة منذ ستة اسابيع بشأن جندي اسرائيلي احتجز بالقــرب من ى جديدا يهدف الاقتراحا
وقال مصدر مقرب من المفاوضات ان االقتراح يدعو حماس لتسليم المجند جلعاد شليط الي السلطات  .غزة

وستطلق اسرائيل في . ل من السجناء الفلسطينيين ومنهم نساء وأطفا600المصرية مقابل اطالق سراح نحو 
وقال سامي  . من السجناء الفلسطينيين منهم من قضي فترات سجن أطولىموعد الحق سراح مجموعة أخر

من المبكر الحديث عن تفاصيل هذا انه  االقتراح ىابو زهري المتحدث باسم حماس رافضا مناقشه فحو
متمسكة بمباديء التبادل والتزامن وتابع أن حماس مازالت متمسكة بشروط الفصائل الثالثة و .العرض
 .والمعايير

16/8/2006القدس العربي    
 

 وتؤكد انها ستدعمهابحكومة وحدة وطنية الجهاد االسالمي ترفض المشاركة  .19
رفضت حماس التنازل عن رئاسة الوزراء او التناوب عليها مع فتح، مبدية موافقتها  : وليد عوض،رام اهللا

وفيما تصر حماس علي قيادة الحكومة القادمة تطالب فتح  .كومة وحدة وطنيةعلي البدء بالحوار لتشكيل ح
بتكليف شخصية فلسطينية مستقلة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومشيرة تلك المصادر الي ان حماس تريد 
 تكليف اسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الجديدة فيما تطرح حركة فتح اسم رجل االعمال الفلسطيني المستقل

ومن جهته اكد سامي ابوزهري الناطق الرسمي حماس بان حركته  .منيب المصري لتشكيل حكومة تكنقراط
حظيت باغلبية كبيرة في االنتخابات التشريعية االخيرة، ولذلك ال بد ان تكون اية حكومة فلسطينية جديدة 

تل البرلمانية، وذلك علي خالف بقيادتها، وقال نحن نتحدث فقط عن حكومة بقيادة حماس تشارك فيها جميع الك
اقتراح فلسطيني اخر يقضي بان يتم التناوب علي رئاسة الوزراء ما بين حركتي فتح وحماس وفق المناخ 

وقال صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس .  المصلحة الفلسطينيةىالدولي السائد وانعكاس ذلك عل
يل حكومة جديدة في ظل اعتقال الوزراء، هذا يعني إعطاء ال يجوز أخالقيا الحديث عن تشكانه البرلمانية 

ومن جهته اكد رباح مهنا عضو . تصريح لالحتالل بإبقاء هؤالء الوزراء في السجون وسحب الحصانة عنهم
المكتب السياسي للجبهة الشعبية ان الرئيس الفلسطيني يتعرض لضغوط داخلية لالسراع في تشكيل حكومة 

وألمح بأن الجبهة . ضاع الداخلية اضافة الي اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينيةوحدة وطنية وضبط االو
الشعبية قررت المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها وفق وثيقة التفاهم الوطني او وثيقة 

 1967 المحتلة عام  التي توصلت اليها الفصائل الفلسطينية، والتي تنص علي اقامة الدولة في االراضيىاالسر
وتوقعت مصادر فلسطينية ان يتم تشكيل . وحصر المقاومة فيها االمر الذي رفضته حركة الجهاد االسالمي

حكومة فلسطينية جديدة مع حلول بداية الشهر القادم بمشاركة معظم الفصائل الفلسطينية وجميع الكتل 
االسالمي بالمشاركة في تلك الحكومة، لكن خضر واشارت الي انه سيتم محاولة اقناع الجهاد .. البرلمانية

حبيب المسؤول بحركة الجهاد اكد ان الحركة ستدعم اي حكومة وحدة وطنية ولكنها لن تشارك بها النها 
 .محكومة بسقف اتفاقيات اوسلو 
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16/8/2006القدس العربي   
 

  مواقف اسرائيلية ما بعد تقييم االسد للحرب على لبنان .20
ردود الفعل الرسـمية فـي اسـرائيل        أن  : الناصرة مراسلها من     اسعد تلحمي   عن 16/8/2006 الحياة   نشرت

 بيرتس ان كل حرب تخلق فرصاً لعمليـة سياسـية جديـدة             حيث أعتبر . تباينت امس على خطاب بشار األسد     
وأعرب عن أمله في أن يمكّـن       . أوسع، وانه ينبغي اجراء حوار مع لبنان وتهيئة الظروف للحوار مع سورية           

ان حزب اهللا بـات يـدرك انـه         من   تهثقأشار إلى   و. لوضع الجديد من تطبيق القرارات الدولية على األرض       ا
سيدفع ثمنًا باهظاً جداً على كل محاولة الستفزاز اسرائيل، مشيرا الى ان استعمال القوة ساهمت فـي تحـسين                   

لى الوحل اللبناني وان ال نيـة لهـا          ان اسرائيل لم تعتزم ذات مرة االنجرار ا        ، موضحا مضمون القرار الدولي  
. بذل كل جهد للعودة الى المسار السياسي واستئناف الحوار مع الفلـسطينيين           يس ولفت إلى أنه     .بفعل ذلك اآلن  

وقالت ان سورية تقوم اليوم بدور إشـكالي فـي           .حين حذرت ليفني دمشق من عواقب التحرش باسرائيل       في  
واشارت الى ان على دمشق ان تعي       . هانية بفتح جبهة مع   دة عدم وجود    مؤك. المنطقة وعليها ان تقرر وجهتها    

  حـالوتس   أما .ان لبنان يحلّق في اتجاٍه آخر وانه لن يكون بوسع سورية ان تُبقي جبهات مفتوحة أمام اسرائيل                
 مشيرا . حزب اهللا بشكٍل آخر في لبنان      يتم رؤية قال من جهته ان الواقع االمني الجديد في لبنان سيتغير وس          فقد  

ان نتـائج   ،  قال مسؤول عسكري كبير   في نفس السياق    و .حزب، كما اسرائيل، يحافظ على وقف النار      الالى ان   
الحرب على لبنان تتواءم وتوقعات الجيش منها، باستثناء الثمن الباهظ الذي دفعه بأرواح جنوده، وأضـاف ان                 

ل ان يقوم الطرف اآلخر بخرقه وارد مـا يحـتم           بذل جهد للحفاظ عليه، فيما احتما     يتم  اتفاق وقف النار هش، و    
  .على القوات االسرائيلية، ان تكون على اهبة االستعداد

بيرتس رفض القول إن كان قد إلى أن : تل أبيب من 16/8/2006 الشرق األوسط  مراسلنظير مجليوأشار 
لمرت على التقدم نحو مسيرة ان هناك تفاهما شامال مع أوأكد أجرى تنسيقا في كالمه مع أولمرت أم ال، لكنه 

إال ان قادة اليمين االسرائيلي رأوا في هذا التصريح نهجا خطيرا يهدد مكانة  .السالم بعد الحرب مباشرة
ان الحكومة   لبيرمان،حيث أعتبر. حكومةالأفكارهم في المجتمع االسرائيلي ويضيع الفرصة السانحة إلسقاط 

الم وكل ما تريده حاليا هو أن تمنع اقامة لجنة تحقيق في فشلها ال تريد سالما وال تعرف كيف يتحقق الس
أولمرت  بأن وأضاف.  من دون أن تحقق أيا من أهدافهاهاالخطير بالحرب، وفشلها األخطر عندما أوقفت

 ان الواجب يحتم على اسرائيل اآلن وأعتبر. ؤدي الى اعتزالهما السياسةيتحقيق سوف الوبيرتس يعرفان ان 
 .ينهي الجيش مهمته في تصفية حزب اهللاحتى  وتستأنف الحرب 1701قرار ال عن موافقتها على أن تتراجع

وجدير بالذكر ان مطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في موضوع الحرب، ما زال يطرح بقوة في المجتمع 
لب، بادرت وفي احدى المحاوالت لطمس هذا المط. اإلسرائيلي ويصده رئيس الحكومة ووزير دفاعه بقوة أكبر

لجنة الخارجية واألمن البرلمانية الى القيام بجولة ميدانية، أمس، في المنطقة الشمالية بهدف البدء بجمع 
هنغبي، المقرب من أولمرت، أن يتمكن من طرح نفسه رئيسها ويأمل . تحقيقالالمعلومات في سبيل اجراء 

وتس، انه ليس لديه موقف من تشكيل أو عدم حال أعلنفقد من جهته أما . بديال عن لجنة التحقيق الرسمية
وقال انه وبقية قادة الجيش مستعدون للتعاون مع أية . تشكيل لجنة تحقيق ألن األمر ليس من اختصاص الجيش

 في رئاسة األركان سارع الى القول ان لجنة تحقيق كهذه هي مجرد مسرحية ه زميال آخر لإال أن. لجنة تقرر
 .ار للسياسيين على حساب كبش فداء ما، من قادة الجيشيكون هدفها اعادة االعتب

  
   في جنوب لبناناسرائيل تُسّرع سحب وحداتها من المناطق المأهولة .21

أرفقت اسرائيل انسحاب االف جنودها من جنوب لبنان، امس بحملة ديبلوماسية لالسراع فـي نـشر                : الناصرة
 ذلـك  ان اسرائيل على عجل من امرها النهـاء          وقالت مصادر عسكرية  . القوات الدولية في اقرب وقت ممكن     
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تحسباً من تعرض القوات لهجمات المقاومة او االحتكاك مع اللبنانيين العائدين الى مناطقهم، ما قد يكبد الجيش                 
 جنـدياً،  34مقتل المزيد من جنوده في اشتباكات، كما حصل في األيام األخيرة من الحرب البرية حـين قتـل    

 .هم القيادة السياسية بتبرير مقتلهم في عملية انطلقت مع التوصل الى قرار وقـف النـار               يتوقع ان يطالب ذوو   
، وذكرت يديعوت أحرونوت امس على لسان معلقها العسكري ان القيادة العسكرية لم تعد تبحث عن أي انجاز                

لكنـه  . فزعـاً أن يبدو األمر هروبا و    دون  وان جل همها يتمثل بإخراج القوات من جنوب لبنان بأقصى سرعة            
 كلـم داخـل االراضـي       7 و 5 حزام محاذ للحدود، بعمق يراوح بـين         إقامةاشار الى ان الجيش سيعمل على       

وأضاف ان اللبنة األولى في وقف النار ستكون تشكيل لجنة           . الى حين االنتشار النهائي للقوات الدولية      ،اللبنانية
 من يحلم في اسرائيل بأن تتحول هذه اللجنة الـى دائمـة              وانه ثمة  ،تنسيق بين اسرائيل ولبنان والقوات الدولية     

  .تكون بداية حوار بين اسرائيل ولبنان يلتف على اتفاقات وقف النار القديمة
  16/8/2006الحياة 

  
 بإمكانية جولة معارك ثانية قيادة الجيش اإلسرائيلي تعتقد .22

 على الحدود الشمالية يعتقدون بوجود إمكانية قال التلفزيون اإلسرائيلي مساء أمس إن قيادة الجيش وقائد القوات
ت أودي آدم كقائد للقوات اإلسرائيلية على الحدود يثبه تم تن واضافت أ.لجولة معارك أخرى مع حزب اهللا

 .الشمالية وأعيد نائب رئيس األركان من الشمال
  16/8/2006المستقبل 

  
  إسرائيل تتوعد نصراهللا بالقتل    .23

  ونقلـت .توعدت مصادر سياسية وعسكرية اسرائيلية حسن نصراهللا بالموت المحقـق         :  تغريد سعادة  -رام اهللا   
 قد توعد هو االخر امام الكنيست االسـرائيلي  اولمرت وكان . انه سيحيا بقية عمره داخل الملجأ  ، معاريف عنهم

ن الممكـن ان    مأن  قال احد الساسة االسرائيليين     في حين    .حكمه سيكون كحكم احمد ياسين    أن   قوله،نصراهللا ب 
  . اخراجه من قائمة المطلوبين االسرىتشمل صفقة االفراج عن

  16/8/2006االتحاد االماراتية 
  

  حرب الجنراالت ستطيح حالوتس : اسرائيل .24
يتعزز االعتقاد في اسرائيل بأن حالوتس سيكون اول من يدفع ثمن الفشل العسكري، في الحرب على                : الناصرة

شديدة الني توجه اليه سواء من قادة كبار او ضباط ميدانيين او من الوسط االعالمـي                لبنان، نتيجة االنتقادات ال   
 خالل اقناع القيادة الـسياسية  هتتمحور في العجرفة التي ميزت  التي  و .وتلك غير المباشرة من المستوى السياسي     

ديعوت احرونـوت   واشارت ي  .بأن الطيران الحربي قادر وحده على حسم المعارك، ثم رفضه االجتياح البري           
ان ضباطاً كباراً يوجهون انتقادت شديدة اللهجة ايضاً الى قادة األلوية وقائد المنطقة الشمالية، الذين يحاول                إلى  

ونقلت الصحيفة عن ضباط، عملوا الى جانب حالوتس، قـولهم ان عقيدتـه              .كل منهم تحميل المسؤولية لآلخر    
 كما  . صاروخاً 250األخير للحرب، استطاع قصف اسرائيل بنحو       ، وفي اليوم     اهللا انهارت عندما تبين ان حزب    

 أمـا   . في رئيس شعبة االستخبارات العسكرية مسؤوال عن الفـشل االسـتخباراتي           ونالضباط المنتقدون ير  أن  
 الى ان القيادة السياسية، وعلى رأسها اولمرت، قليلة الخبرة ولم تكن هي             فقد أشار في هارتس   يوئيل ماركوس   

وبعدما اشار الى ان الحرب انتهـت الـى اتفـاق            .موقف انما انقادت وراء الجيش وتحديداً حالوتس      من قاد ال  
 فالحديث هنا ليس عن عدم تحقيق انتصار فحـسب،          ،صممته الواليات المتحدة النقاذ اسرائيل من سقوط مخز       

س انتقلت كالعـدوى  من فشل ومن ضلل بثقة مفرطة بالنفأضاف أن و.  الردعية اسرائيلانما عن المس بقدرات 
  . ينبغي ان ينصرف الى بيتهالذيالى الحكومة هو حالوتس 
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  16/8/2006الحياة 
  

   في الحرب االسرائيلية على لبنانآدم يشير إلى ارتباك وفوضى .25
حيث أعتبر  . أجرت صحيفة يديعوت أحرونوت لقاءا مع قائد المنطقة الشمالية، تحدث فيه عن مجريات الحرب             

 البرية أن تدخل في وقت مبكر، وكان يجب استدعاء االحتياط في وقت سـابق، وإعـداد                  كان على القوات   أنه
وقد  . أن من تأخر في اتخاذ القرارات هو المستوى السياسي         وأضاف. الجيش، وتجهيز قوة يمكنها القيام بالمهمة     

 على األقل فـي      جنود االحتياط حول االرتباك والفوضى العارمة، فيها كثير من الصدق،          ىأن شكاو إلى  أشار  
ما هـو   من غير المعروف    ن وقف إطالق النار فيه أمور ضبابية وغير واضحة، و         لفت إلى أ  و .بعض الحاالت 

 هي أن يندمج مقاتلو حزب اهللا بقوات الجـيش          ية،المستقبل  إحدى اإلمكانيات  ورأى أن . مسموح وما هو ممنوع   
فقـد  عن سوريا    أما   .عنوان هو الحكومة اللبنانية   الاللبناني ويصبحوا جزءا منه، وإذا شكل األمر تهديدا سيكون          

. ن لديهم نية هجومية، رغم تأييـدهم لحـزب اهللا  و يك دون أن ها،  تهاجمم قامت بتحركات دفاعية خشية      أنهاقال  
 التطرق إلى حرب الجنراالت التي يتم الحديث عنها، ولكنه بكل حالة ال ينوي أن يكون                من جهة أخرى  ورفض  

  .لحربكبش الفداء لهذه ا
  16/8/2006 48عرب 

  
   في الحرب العدوانية  الكيان مليارات خسائر 6 .26

كشفت السلطات اإلسرائيلية عن نتائج رسمية شبه نهائيـة لتكلفـة الحـرب              :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
ف وكش .من موازنة الدولة الصهيونية   % 10ما يعادل   أي    مليار شيكل،     25العدوانية على لبنان، تتحدث عن        

 آالف  5 مدنيا، وجـرح     40 ألف جندي شاركوا في العدوان، إضافة إلى مقتل          30 جنديا من بين     117عن قتل   
وبحسب المحرر االقتصادي ليديعوت احرونوت، ستؤدي الحرب إلـى تراجـع النـاتج             . أصيب اغلبهم بالهلع  

تي تقدم لـسكان الـشمال      يضاف إلى ذلك المساعدات ال    .   مليارات شيكل  9 وهي ما قيمته     5،.1القومي بنسبة   
وتتوقع وزارة المالية انخفاض نسبة النمو االقتصادي عن التوقعـات الـسابقة            . والتي تصل إلى ملياري شيكل    

  %.5.5بعدما كانت التوقعات تتحدث عن %  4بحيث تقل اآلن عن 
  16/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ليفني تناقش إطالق سراح الجنديين األسيرين مع أنان  .27

مناقشة إطالق سراح   لأنان،  بفي مقابلة أجراها موقع يديعوت أحرونوت، أن ليفني، سوف تسافر لإلجتماع            جاء  
لن أعتبرت أنها   ورداً على اإلدعاءات بوجوب اإلستمرار بالحملة العسكرية،        .  لدى حزب اهللا   الجنديين اإلسيرين 
  . مهما طالتتؤدي إلى نتيجة

  16/8/2006 48عرب 
  

  بناء لبنان من قبل الغرب والدول العربية المعتدلة يعاد أنمن المهم : يزبير .28
إلى واشـنطن،    وذلك في زيارته مساء الثالثاء    .  مساعدة رايس، في إطالق سراح الجنود األسرى       يزطلب بير 

كما  .مشيراً إلى أن الوقت ليس مناسباً للحروبات الداخلية في إسرائيل، ألن المعركة لم تنته بعد، على حد قوله                 
ن إعادة بناء لبنان من المهم أن يكون من قبل الدول الغربية والدول العربية المعتدلة، وليس من                 أنه قوله   نقل ع 

  !!قبل إيران
  16/8/2006 48عرب 
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  حول الحرب على لبنانمكتب مراقب الدولة يستعد إلجراء تحقيق  .29
في وسط الجمهـور، والمطالبـة      قالت مصادر إسرائيلية أنه في أعقاب ارتفاع األصوات في الجهاز السياسي و           

بتشكيل لجنة تحقيق لفحص إدارة الحرب في الشمال، فقد بدأ مكتب مراقب الدولة باإلستعدادات الداخليـة مـن                  
وأشارت المصادر، إلى أنه بالرغم من ذلك، فال يـزال           .أجل إجراء مراقبة شاملة وواسعة على إدارة الحرب       

حقيق، أم سيتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية مثلما تطالـب العناصـر            من غير الواضح إذا كان هو من سيقوم بالت        
  .المختلفة في الجهاز السياسي

  16/8/2006 48عرب 
  

   الهزيمة جعلت تل ابيب تهبط على ارض الواقع:ليفي .30
 وأعتبر .هارتس عن الفشل الذريع الذي لحق باسرائيل في عدوانها على لبنان           تحدث الكاتب في  :  بترا –عمان  

 الغـرور وتطبيـق      االسـرائيليين   لكان اصـاب   ،نجحت بالمعارك وحققت نصرا سهال وجارفا     لو  ل  ان اسرائي 
ويـضيف ان    . وكانت هناك نيران تهدد المنطقة باكملها ونتائجها ال تحمد عقباها          ،نتصار على جبهات اخرى   الا

 تؤثر لتغييـر لغـة       وربما ، درسا هاما للمستقبل   هاهزيمة اسرائيل في هذه الحرب الصغيرة من شانها ان تعلم         
 بل من شانه ان يكون قد لقن االميركيين درسـا           ، هذا الفشل ليس فقط سيفيد اسرائيل      وأضاف أن . العنف والقوة 
  . انه ليس هناك من فائدة تجنى من وراء دفع اسرائيل لخوض مغامرات عسكرية،هاما مفاده

  16/8/2006الدستور 
  

 ي الكنيستانت عميل لنصر اهللا ف: وزير اسرائيلي للطيبي .31
ـ   أبعدت رئيسة الكنيست،: الناصرة ـ زهير اندراوس   ىأحمد الطيبي، من جلسة الكنيست بسرعة فائقـة، وعل

 كان يســتعرض ما يعتبره إنجازات للجيش       ، الذي   عكس التعليمات المتبعة بعد أن اعترض خطاب اولمرت       
رئيـسة  مما دفع ب  .  لنصر اهللا  عميالو اهللا    لحزب امندوباعتبره  الوزير زئيف بويم    ، باالضافة إلى أن     اإلسرائيلي

 .ى هي األخراألمر الذي تسبب بطردها  عنه،كتلة ميرتس للدفاع
  16/8/2006القدس العربي  

  
  من اإلسرائيليين يعتقدون أنه كان يجب االستمرار في الحرب % 70 .32

 تـرى   عة آراؤهـم   من المـستطل   %69ومعهد مينا تسيمح، أن       بين إستطالع للرأي أجرته يديعوت أحرونوت     
أنه كان يجب اإلسـتمرار فـي الحـرب         %  70وجوب تشكيل لجنة للتحقيق في الفشل في الحرب، كما يعتقد           

أن الحرب انتهـت بتعـادل،      % 36 أعتبرو .أن على حالوتس، أن يستقيل    % 41قال  فيما  . لتحقيق نتائج أفضل  
وقد أشارت المعطيات أن     . انتصر أن حزب اهللا هو من    % 30أجاب  بينما  أن إسرائيل انتصرت،    % 30وأجاب  

أن إدارة % 51، وقـال  %63حيث أعتبر ذلكإدارة بيرتس للحرب هي األكثر سوءا بين رجاالت هذه الحرب،           
 أن االستطالع أجـري     مع االشارة إلى  أن إدارة حالوتس للحرب سيئة،      % 47قال  فيما  أولمرت للحرب سيئة،    

مـع  و.  كان سيئا  ئهاأن أدا % 84اء الحكومة في الحرب قال      وحول أد  .قبل نشر قضية بيع استثمارات حالوتس     
  .يعتقدون أن عليه أن يستقيل% 41أن أولمرت يجب أن يبقى في وظيفته مقابل % 56ذلك يعتقد 

  16/8/2006 48عرب 
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  تراجع بنسبة الربع في عدد السياح أثناء العدوان على لبنان : االسرائيليون .33

ة االحصاء المركزية وقسم االحصاء والمعلومات في وزارة السياحة، أنه           يتضح من معطيات دائر    :ياسر العقبي 
مقارنة مع نفس الـشهر مـن       % 25بنسبة   طرأ انخفاض في عدد السياح الوافدين إلى إسرائيل في شهر يوليو          

في الفترة الواقعـة بـين      % 13قد طرأ ارتفاع على نسبة دخول السياح السرائيل بنسبة          كان  و .العام المنصرم 
  .ون الثاني وحتى تموز من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي في مثل هذه الفترةكان

  16/8/2006 48عرب 
  

  إسرائيل تتراجع عن إعالن وفاة شارون .34
بعد أن أعلنت مصادر إعالمية إسرائيلية، ومواقع إخبارية فلسطينية وإسرائيلية، مساء           : زة غ – عبدالقادر فارس 

 المركز الطبي الذي يرقد     مع االشارة إلى أن   . وتراجعت في اعالنها بعد دقائق    عادت  ،  أمس، عن وفاة شارون   
  .تهفيه قد أعلن في وقت سابق عن تدهور إضافي في صح

  16/8/2006عكاظ 
  

  الحكومةرامون حاول تقبيل مجندة اثناء اجتماع :  اإلسرائيليةالقيادةفضائح  .35
 ان لديها قرائن بارتكاب وزير العدل عمالً مشيناً،         ية االسرائيل افادت مصادر الشرطة  :  اسعد تلحمي  –الناصرة  

 تقبيل مجندة رغماً عنها على هامش اجتماع للحكومة عقد في مبنى وزارة الدفاع في               ةحاولم منصبه و  لاستغالب
 من اتخاذ قرارات في مسائل      همنعلالمستشار القضائي للحكومة    ب  مما دفع  .تل ابيب مع بداية الحرب على لبنان      

  .ي اطار عمله حتى تنتهي الشرطة من تحقيقاتهامهنية ف
  16/8/2006الحياة 

  
 عدوان إسرائيلي على غزة ومخيم عسكر شرق نابلس .36

استشهد فلسطينيان وأصيب اثنان آخران في قصف صاروخي استهدف أنه  16/8/2006 48عرب  ذكر موقع
د عيان أن طائرة حربية وقالت مصادر فلسطينية وشهو . منزال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

إسرائيلية من نوع اف ستة عشر أطلقت صاروخين على األقل على منزل مكون من ثالث طوابق يعود لعائلة 
وقالت مصادر  .أحد عناصر كتائب االقصي ما أدى إلى سقوط شهيدين احدهم مسن وإصابة آخرين بجراح 

صال إلى المشفى أشالء مقطعة موضحة أن طبية فلسطينية في مجمع ناصر الطبي ان اثنين من القتلى و
  . وابنهأب االشهداء هم

استشهدت مسنة فلسطينية وأصيب  :  عالء المشهراوي عنغزة من  16/8/2006االتحاد االماراتية وقالت 
عدد من المواطنين امس، في عدوان عسكري إسرائيلي على مخيم عسكر القديم شرق نابلس، هدمت قوات 

 وداهم جنود االحتالل منازل المواطنين وقاموا ، ومنجرة واعتقلت العديد من الشباناالحتالل خالله منزال
واندلعت مواجهات عنيفة في ساعات الصباح بين عشرات . بعمليات تخريب داخلها، واعتقلوا العديد من الشبان

ى مستشفى رفيديا الشبان وجنود االحتالل في مخيم عسكر القديم ما أدى إلى وقوع عدد من اإلصابات نقلت إل
  .في المدينة

  
 ما يحدث في لبنان يجب أال يشيح نظر العالم عّما يجري في غزة: األونروا .37
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ان ما يجري من أحداث في لبنان يجب أال يشيح النظر عن  أكدت وكالة األونروا: غزة ـ ميسرة شعبان
سنة أن المنظمة الدولية تحاول وأوضح الناطق باسم االنروا عدنان ابو ح .المأساة الفلسطينية في قطاع غزة

دائما عبر توجيه رسائل الى المجتمع الدولي للتأكيد ان ما حدث في لبنان يشبه كثيرا ما يحدث في قطاع غزة، 
حيث عمليات الجيش االسرائيلي مستمرة منذ اكثر من شهرين، وهناك تدمير كبير وهناك عمليات قتل حدثت 

لعربي والمجتمع الدولي على االهتمام بقطاع غزة والعمل على إيقاف وحض ابو حسنة العالم ا .في قطاع غزة
وكشف أن االونروا  .العنف، منوها ان هناك مخاوف كبيرة من تصاعد العنف في قطاع غزة في الفترة المقبلة

ها بحاجة إلى مساعدات طارئة، مشيرا إلى أن هناك نقصاً حاداً وكبيراً جداً في المواد األساسية الغذائية من
 ألف فلسطيني يتلقون 900وأكد أن أكثر من  .أوشك على النفاد خالل أيام عدة وخصوصا حليب األطفال

  .مساعدات منتظمة من خالل توزيعات االنروا الدورية
  16/8/2006المستقبل 

  
  نازحو غزة يستمدون عزيمة من نظرائهم في لبنان   .38

ين إلى ديارهم بعد أن وضعت الحرب أوزارها، مئات شجعت مشاهد عودة النازحين اللبناني  :غزة رائد الفي
وقدر الباحث في المركز  .النازحين الفلسطينيين على العودة إلى منازلهم في حي الندى، شمال قطاع غزة

 أسرة 230الفلسطيني لحقوق االنسان ماهر لبد، عدد األسر التي عادت إلى الحي خالل الساعات الماضية بنحو 
 أنه استمد شعور الصمود والشجاعة وقرر العودة أحد المواطنينولم يخف  .د النازحينأي ما يعادل نصف عد

إلى منزله في الحي بعدما رأى آالف النازحين اللبنانيين يعودون إلى منازلهم التي دمرتها آلة الحرب 
  .اإلسرائيلية

  16/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مارسات االحتالل في القدس خطة وطنية لمواجهة مإلعدادتشكيل لجنة صياغة  .39
 شكلت اللجنة الوطنية الخاصة بالقدس، لجنة صياغة إلعداد خطة وطنية لمواجهة : البيرة ـ إبراهيم أبو كامش

ممارسات االحتالل في القدس، تتكون من وزارتي الثقافة وشؤون القدس، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة 
وطالب المشاركون في االجتماع األول  .المجلس األعلى للتربية والثقافةوالعلوم، وجمعية الدراسات العربية، و

للجنة الوطنية الخاصة بالقدس، المؤسسات المعنية بمدينة القدس أن تتقدم بمشاريع ثقافية وتربوية حسب 
لوم والثقافة االولويات التي تراها مناسبة للقدس، تمهيدا لرفعها للمؤتمرين العامين للمنظمة العربية للتربية والع

اليكسو والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة اسيسكو، وذلك عن طريق اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 
وشدد المشاركون على ضرورة وضع خطة ممنهجة ومدروسة، لحماية مدينة القدس، إضافة إلى  .والعلوم

الحفاظ على هويتها أمام العدوان اإلسرائيلي الذي العمل على تفعيل المؤسسات الوطنية في المدينة من أجل 
يسعى إلى طمس المالمح التراثية والثقافية فيها، ومن اجل الخروج بلغة خطاب واضحة في مؤتمري، المنظمة 

  .اليكسو والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة اسيسكو المقبلين العربية للتربية والعلوم والثقافة
  16/8/2006دة الحياة الجدي

  
 بعد عام على بدء االنسحاب االسرائيلي العنف والبؤس يسيطران على قطاع غزة .40

 عاما، امس، كسائر االيام 38مرت الذكرى االولى لبدء االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة اثر احتالل دام 
وتصادف الذكرى   .السابقة لالنسحاب، وسط العنف والبؤس اللذين يعمان القطاع اكثر من اي وقت مضى

  .االولى لبدء االنسحاب مع استمرار اول عملية واسعة النطاق تشنها اسرائيل منذ ذلك الحين في قطاع غزة
  16/8/2006المستقبل 
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  رفح تعاني من نقص حاد في مياه الشرب  .41

بسبب حذرت سلطة المياه الفلسطينية من حدوث كارثة إنسانية في منطقة الشوكة في رفح، جنوب قطاع غزة، 
 . النقص الحاد في كمية المياه الصالحة للشرب، جراء استمرار العمليات العسكرية اإلسرائيلية في المنطقة

وأكدت سلطة المياه، في بيان صحافي أن قطاع المياه في المنطقة تعرض ألضرار بالغة بسبب العدوان 
 متر من أنابيب التوزيع 1500من اإلسرائيلي، الذي أدى إلى تدمير شبكات المياه، حيث تم تدمير أكثر 
  الرئيسية، ويشمل ذلك خط المياه المغذي من بئر المياه الوحيدة بالمنطقة، 

  16/8/2006البيان  
  

 مقاعد نقابة المهندسين الفلسطينيين قائمة منظمة التحرير تكتسح .42
بهة الشعبية وحزب الشعب المؤلفة من فتح والج) قائمة الوفاق الوطني(فازت قائمة منظمة التحرير الفلسطينية 

وفازت  . في مجلس النقابة11 مقاعد من اصل 9بغالبية مقاعد نقابة المهندسين الفلسطينيين، حيث حصلت على 
 من مقاعد 30قائمة المنظم في تنافس أعضاء مؤتمر النقابة الذي يضع التشريعات ويرسم سياسة النقابة، بـ

  . مقعدا152المؤتمر البالغة 
  16/8/2006المستقبل 

  
  إبعاد الفلسطينيين من حاملي الجوازات األجنبية  .43

 المقيمين في المنـاطق الفلـسطينية       األجنبية الفلسطينيين من حاملي الجنسيات      آالف يواجه   : رويترز–رام اهللا   
 التي يحمل أحد    األسر وهو ما يمزق     إقامةمصيرا مجهوال بسبب امتناع اسرائيل عن منحهم تأشيرات دخول أو           

  .ا جنسية أجنبيةأفراده
  16/8/2006الرأي األردنية 

 
   مليار دوالر 15 بلغت ىخسائر الفلسطينيين منذ اندالع انتفاضة األقص: وزير االقتصاد .44

أعلن وزير االقتصاد عالء األعرج       : أشرف الهور  ة عن مراسلها  غز من    16/8/2006 القدس العربي    ذكرت
مـن العـام    ) سبتمبر(ني منذ اندالع انتفاضة األقصي في أيلول        أمس ان الخسائر التي لحقت باالقتصاد الفلسطي      

وأوضح الوزير األعرج ان الخسائر كانت نتيجة سياسة الحصار المفـروض            .  مليار دوالر  15 بلغت   2000
من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي علي األراضي الفلسطينية ومن خالل إغـالق المعـابر الحدوديـة بـين                  

 وإسرائيل ومنع العمال الفلسطينيين من الدخول الي داخل إسرائيل بغرض العمل وكـذلك              األراضي الفلسطينية 
 .  الحكومة الفلسطينية منذ ان شكلتها حركة حماسىنتيجة الحصار المفروض عل

 الوزير إن الفلسطينيين امام خيارين ال ثالث لهما، هما إما القبول بالتراجع            هقال ما 16/8/2006الحياة   وأوردت
لثوابت الوطنية مقابل رفع الحصار، وإما تعزيز مفاهيم الصمود واتباع سياسات داخلية متوازنة تقوم على               عن ا 

ودعا االعرج إلى اتباع سياسة زراعية وصناعية تخدم فكرة االكتفاء          . فكرة التكيف مع ما هو متاح من الموارد       
ل قدر اإلمكان على فـتح منافـذ التـصدير          النسبي بالتركيز على الواردات السهلة والصناعات البسيطة، والعم       

للخارج مع مصر واألردن خصوصاً واالستفادة مما يفرزه الحصار مـن تأييـد وتقبـل شـعبي للـصادرات                   
الفلسطينية، واستمرار حال اإلصالح اإلداري والمالي في المؤسسات ووقف هدر المال العام، ودعوة مؤسسات              

م في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني من خـالل دعـم الـشرائح             المجتمع المدني لالستمرار في لعب دور مه      
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الفقيرة والمهمشة، ودعوة القطاع المصرفي ألخذ دوره الحقيقي المطلوب قدر ما يمكنه والعمل علـى إعـادة                 
  .النظر في حملة االتفاقات االقتصادية ومراجعتها

ب رؤوس االموال مـن الخـارج       من جانبه اقترح الخبير االقتصادي غازي الصوراني وجوب دراسة استجال         
 بليـون   1.7والضغط على الدول العربية النفطية لدفع ما قيمته نصف واحد في المئة من إجمال إيراداتها، اي                 

دوالر لمساعدة الشعب الفلسطيني، وخفض أسعار المحروقات والكهرباء والمياه للمستهلك الفلسطيني، ووضـع             
تخفيض قيمة الضريبة المضافة، واستنهاض االقتصاد المقاوم، ووقف        قوانين للرسوم الجمركية ودراسة إمكانية      

مظاهر االنفاق وهدر المال العام واسترداد المال المسلوب وتطبيق مبدأ من أين لك هذا، ومقاطعـة البـضائع                  
ودعا استاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الدكتور ابراهيم إبراش إلى وضع حـد الزدواجيـة    .اإلسرائيلية

السلطة، خصوصاً بين الرئاسة والحكومة، والتشديد على الهوية الفلسطينية ووضع استراتيجية عمـل وطنـي               
  .للعمل المشترك، وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة طوارئ موقتة

  
  نزع سالح حزب اهللا شأن داخلي لبناني    : أبوالغيط .45

أكيد على حقيقة انه ال تزال هناك اراض لبنانية محتلة قال وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط انه يتعين الت
حاليا ويجب خروج القوات االسرائيلية منها بأسرع وقت ممكن حسبما ينص القرار الدولي كما يتعين التركيز 

، وان تسرع الدول التي ستشارك في القوات الدولية بارسال قواتها'' اليونيفيل''االن على سرعة ايفاد قوات 
فقط، اما مسألة الحديث '' اليونيفيل''وأضاف ان القرار الدولي ينص على تواجد قوات الجيش اللبناني وقوات 

عن نزع سالح حزب اهللا فإن هذه المسألة شأن داخلي لبناني وال يجب ان يتحدث احد فيها مؤكدا ضرورة 
  الحفاظ على وحدة لبنان والوفاق الوطني اللبنان

  16/8/2006االتحاد االماراتية 
  

  دمشق تغّير موقفها وتعلن استعدادها تقاسم شبعا بعد تحرير الجوالن .46
فيما يبدو تغيرا في الموقف السوري المعلن من قبل الذي كان يؤكد دوما :   شاديا عواد- زياد عيتاني،بيروت

لم ان بالده على ان مزارع شبعا لبنانية بالمطلق انقلبت دمشق على نفسها وأكد وزير خارجيتها وليد المع
 بل دعا لمرابطة القوات الدولية فيها بدال من 1967مستعدة لتقاسم هذه المنطقة التي تحتلها اسرائيل منذ حرب 

اضاف باعتبار ان  في مزارع شبعا قوات اليونيفيل ونحن نوافق على ان ترابط: وقال المعلم. تسليمها الى لبنان
 .لجلوس مع لبنان بعد تحرير الجوالن لتحديد ما لها وما عليهاهناك تداخال في الملكيات فان سوريا جاهزة ل

خذ قدر .  كلم مربع70 كلم مربع او 45وتابع انه قال لرئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة ال تقل لي 
وقال . بعد ذلك نتقاسم في ما بيننا. المستطاع من االرض، فتحرير كل شبر من االرض هو مصلحة عربية

ذا الموضوع ارسلنا الى االمم المتحدة مذكرة رسمية تؤكد لبنانية مزارع شبعا وهي موجودة في المعلم عن ه
  .هم يريدون التوقيع على خرائط، وهذا امر ال يحصل في ظل االحتالل. وثائق االمم المتحدة

  16/8/2006عكاظ 
  

  قوة إرادة مقاتلي حزب اهللا أفشلت العدو  : خبير مصري .47
كاديمية ناصر العسكرية في القاهرة اللواء الدكتور زكريا حسين إن من أسباب نصر قال المدير األسبق أل

حزب اهللا على إسرائيل قوة اإلرادة لدى القيادة والمقاتلين الذين قاتلوا من منطلق إيماني وتخطيط عسكري 
لعدو وبناء يتصف بالسرية والذكاء وحسن استغالل اإلمكانات المتاحة ومعرفة مواطن القوة والضعف لدى ا

وأوضح أن هذا ما أفشل جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية في جمع  .الخطط العسكرية بناء على ذلك
المعلومات الكافية عن حزب اهللا من حيث العدد واألسلحة، ولهذا كانت المفاجأة للعدو الذي ال يعلم شيئا عن 
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 التي كان يمتلكها حزب اهللا وأخفاها في مناطق المخابئ واألنفاق والخنادق بل والطائرات من دون طيار
 ألف مقاتل يعيشون وسط أسرهم وال تربطهم بالحزب 40يصعب الوصول إليها ولم تعلم إسرائيل شيئا عن 

سوى ساعات معينة يتدربون فيها سرا ويحفظون المهام القتالية المكلفين بها ثم يعودون إلى حياتهم العادية وهذا 
وأشاد الخبير العسكري المصري بسياسة الحزب في  . بمكان أن تصل إليهم قوات العدوما جعل من الصعوبة

فرض أسلوبه القتالي على أرض المعركة، حيث أجبر القوات اإلسرائيلية على النزول من دباباتهم للقتال 
  .المباشر مترجلين، ما جعل الخسائر فادحة في صفوف العدو

  16/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مليون دوالر100ا تعيد تجهيز الدفاع المدني اللبناني بحدود ليبي .48
اعلن وزير الداخلية احمد فتفت امس الثالثاء ان ليبيا قررت تجهيز الدفاع المدني اللبناني : بيروت ـ يو بي أي
 وقال فتفت في مؤتمر صحافي بحضور مندوب مؤسسة القذافي للتنمية . مليون دوالر100تجهيزا كامال بتكلفة 

بشير حرير ان المؤسسة ستقوم بشكل مباشر بالتعاون مع الهيئة العليا لالغاثة والدفاع المدني باستقدام باخرة 
 .كبيرة تحمل كل التجهيزات الالزمة في هذه المرحلة، اضافة الي عدد كبير من متطوعي الدفاع المدني الليبي

وقال الوزير فتفت ردا  . سيقارب المئة مليون دوالر الجهدوأعلن الوزير فتفت انه في دراسة اولية تبين ان هذا
علي سؤال حول المشكلة بين ليبيا ومرجعيات شيعية اساسية وما اذا كانت هذه المشكلة تؤثر علي المساعدات 

 .قال لقد اتصلت ببعض المرجعيات وافادتني ايجابا ان ال مشكلة علي صعيد هذه المساعدات 
  16/8/2006القدس العربي  

 
 تدرس بجدية المشاركة في قوات دولية في الجنوبمصر  .49

اعلن مصدر رسمي مصري ان القاهرة تدرس بشكل جدي المساهمة في القوة الدولية التي دعا الى تشكيلها 
اعلنت عمان انها لن تشارك في القوات الدولية اال انها ستقدم الدعم في عمليات  فيما، 1701قرار مجلس االمن 

ت وكالة يونايتدبرس انترناشيونال عن المصدر المصري قوله ان االمين العام لالمم ونقل .اعادة االعمار
المتحدة كوفي انان ادرج اسم مصر في قائمة الدول التي طلب منها المساهمة بقوات لتدعيم قوات اليونيفيل وان 

قاهرة لم تتخذ واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان ال .الحكومة المصرية تدرس الطلب بجدية
قرارا بعد لكنها كلفت مسؤولين سياسيين وامنيين دراسة المزايا واالضرار التي من المحتمل ان تترتب على 

وكشف ان التوصيات التي خلص  .مشاركتها ضمن القوة الدولية التي ستفصل بين مقاتلي حزب اهللا واسرائيل
القوة، اال ان قرار المشاركة سيبقى بيد الرئيس اليها هؤالء المسؤولون اوصت بافضلية المشاركة في هذه 

 .حسني مبارك على ضوء تقديره للموقف
  16/8/2006المستقبل 

 
 المنطقة ستبقى عرضة النعدام األمن ما لم يوجد حل عادل للقضية الفلسطينية: األردن .50

سط ستبقى عرضة النعدام  أكد العاهل االردني الملك عبد اهللا الثاني أن منطقة الشرق األو: محمد الدعمه،عمان
األمن واالستقرار وتجدد االزمات ما لم يوجد حل عادل وشامل لجوهر الصراع في المنطقة وهو القضية 

وحذر عبد اهللا الثاني خالل استقباله امس وزير الخارجية األلماني شتاينماير من أن ما شهدته . الفلسطينية
حمل المجتمع الدولي مسؤوليته ويعمل على إيجاد حل شامل المنطقة خالل الشهر الماضي قد يتكرر إذا لم يت

للصراع العربي ـ اإلسرائيلي يعيد األراضي العربية المحتلة ويحقق تطلعات شعوب المنطقة في العيش بأمن 
وحول الوضع في لبنان ما بعد الحرب شدد الملك عبد اهللا الثاني على ضرورة توحيد جهود الشعب  .وسالم

 . المرحلة إلعادة بناء البلد ومساعدة المهجرين على العودة لقراهم ومدنهماللبناني في هذه
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  16/8/2006الشرق األوسط 
  

  اسرائيل يهدد إيرانيرجل دين  .51
 كلم حولت 70) البالغ مداها( صواريخ حزب اهللا أن المحافظ احمد خاتمي من اإليرانيحذر رجل الدين 

 تخافا من أن فعليهما إيران التعدي علي واليات المتحدة واسرائيل الأرادت ما فإذا (..) أشباح بلد إلياسرائيل 
 .قلب تل ابيب) 3شهاب ( كلم ألفياليوم الذي ستضرب فيه صواريخنا البالغ مداها 

16/8/2006القدس العربي   
  

  سنساعد في تجريد حزب اهللا من سالحه : الطوارئقائد قوات  .52
إن انتشار قوات الطوارئ بشكل تـام       : ني أمس لصحيفة فرنسية   قال قائد قوات الطوارئ في لبنان إيالن بالرغي       

 ألف جندي يتطلب وقتا طويال، لقد بدأنا العمل، ولكن مـن            15 أن جمع    :  واضاف ،من الممكن أن يتطلب سنة    
 ستساعد فـي تجريـد      :وقال الضابط في لقاء مع صحيفة هآرتس أن قوته        . الممكن أن يتطلب إتمام المهمة سنة     

ال يستبعد أن يقوم جنوده بـإطالق       : وأشار إلى أنه  ،   ولكن المهمة ملقاة على السلطات اللبنانية      سالح حزب اهللا،  
  النار على مقاتلي حزب اهللا، ولكن األمر متعلق بقواعد فتح إطالق النار التي تحددها األمم المتحدة 

  16/8/2006 48عرب 
  

   أيام10خالل  القوة الدولية األمم المتحدة تريد نشر .53
في غضون عـشرة     اإلسرائيلية   –القوة الدولية إلى الحدود اللبنانية      األمم المتحدة عن أملها في إرسال       أعربت  

. وطلبت فرنسا ضمانات جدية قبل اتخاذ قرار بالمشاركة، من بينها نزع سالح حزب اهللا في جنوب لبنان                . أيام
وة الدولية وتحديد إطـار لعملياتهـا فـي     دولة مشاوراتها في األمم المتحدة، لتشكيل الق    20وتستأنف اليوم نحو    

وقال النـاطق باسـم     . ورجح مشاركون في المناقشات أن يكون مفهوم العمليات جاهزاً بحلول الخميس          . لبنان
. لكن من الواضح اننا سنواصل المناقـشات . ليست لدينا التزامات رسمية محددة  : االمم المتحدة ستيفاني دياريك   
  .ة فور التوصل إلى اتفاقوأشار إلى سهولة إرسال القو

  16/8/2006الحياة 
  

  توقعات بمشاركة سالح البحرية األلماني بمراقبة شواطئ لبنان .54
أشارت تقارير إعالمية أن ألمانيا سوف تشارك في القوات الدولية في جنوب لبنان، وذلـك بحـسب مـصادر                   

 سالح البحريـة األلمـاني لمراقبـة        وجاء أن ألمانيا تفضل التركيز على إرسال      . رفيعة في الحكومة األلمانية   
وتوقعت المصادر السياسية أن يتم     . كما تدرس إرسال وحدات برية مختارة إلى جنوب لبنان        . الشواطئ اللبنانية 

اإلعالن عن ذلك بشكل رسمي خالل األسبوع الحالي من قبل المستشارة األلمانية أنجـيال ميركـل، ووزيـر                  
كما أشارت التقارير اإلعالمية إلى      .لذين يقومان بجولة في الشرق األوسط     الخارجية فرانك وولتر شطاينماير، ال    

أن هناك معارضة شديدة للمشاركة في القوات الدولية من قبل كافة األطياف السياسية األلمانية، وذلـك لعـدة                  
اتجاه أسباب، من ضمنها الخشية من أن الجنود األلمان سيجدون صعوبة في التصرف بحيادية ويطلقون النار ب               

  .إسرائيل إذا اقتضت الضرورة
  15/8/2006 48عرب 

  
  يجب فك الحصار اإلسرائيلي: لوي ميشال .55
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 لوي ميـشال فـي   اإلنسانية لشؤون التنمية والمساعدة األوروبيصرح المفوض : مدريد ـ بيروت ـ اف ب  
 األوروبـي  االتحاد   أنع  وتاب . سيبذل كل الجهد من اجل تقوية الدولة اللبنانية        األوروبي االتحاد   أن أمسبيروت  
 ميـشال    وأعلن . سلطتها وشرعيتها  إرساء تكون الحكومة اللبنانية الشريك المميز لمساعدتها علي         أن إلىيسعي  

 األرجح خصص خمسين مليون يورو كمساعدات طارئة للبنان وانه سيجمع علي            أن سبق   األوروبي االتحاد   أن
 الذي اجري محادثات مع     األوروبيوطالب المفوض   . لبالد اعمار ا  إعادة من اجل    إضافيةعشرة ماليين يورو    

 .مسؤولين لبنانيين، بفك الحصار االسرائيلي عن لبنان
  16/8/2006القدس العربي 

 
  

  ويسلم سالحهحزب اهللا سينكفئ : دوست بالزي .56
وقال ،   بيروت، أن الوقت يضيق بالنسبة لنشر الجيش اللبناني في الجنوب          إلىأعلن دوست بالزي قبيل توجهه      

 .دوست بالزي للقناة الفرنسية الرسمية الثانية إنه يجب نشر الجيش اللبناني في الجنـوب بمـساعدة اليونيفيـل                
وأن ) في لبنان (أن تستمر هذه الوحدة الحكومية      ) اليوم(وأوضح دوست بالزي هذا ما أريد أن أتحقق منه غداً           

 انطالقاً من هنا، أعتقد أن كل شـيء         :وتابع. راضيهيتمكن الجيش من االنتشار وأن يتمتع لبنان بسيادته على أ         
 . حزب اهللا سينكفئ وسوف يسلم سالحه بحسب آليات تحددها له الحكومة اللبنانية. ممكن

  16/8/2006المستقبل 
  

    1701وولش يحذر حكومة السنيورة من عدم تنفيذ الـ .57
ساعد وزيرة الخارجية   م شنطن إعالن  من وا  حنان البدري  عن مراسلتها    16/8/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

األميركية لشؤون الشرق األوسط ديفيد ولش عن ارسال وفد أمريكي الى األمم المتحدة اليوم األربعاء للمشاركة                
واعتبـر ان    . قوات حفظ سالم دولية إلى لبنان، مع تسليحها        إرسالفي نقاش مجلس األمن الدائر حول سرعة        

 هو فرض سيادة الحكومة اللبنانية على كل أراضيها، مؤكداً ان عملية نـزع              أفضل السبل لحماية لبنان وشعبه    
بد أن تبدأ من الجنوب، وان المساعدات االنسانية والعسكرية األمريكية المزمعة للبنان لـن               سالح حزب اهللا ال   

فاصيل ما   وتحفظ وولش على ذكر ت     ، 1701 و 1559تكون مربوطة بأداء الحكومة اللبنانية في تنفيذ القرارين         
  . حال عدم جدية الحكومة اللبنانية بهذا الخصوصقد تفعله الواليات المتحدة في 

مـضيفاً  , نزع سالح حزب اهللا من مسؤولية لبنان أن ولش شديد على 16/8/2006السياسة الكويتية   وأوردت  
  .أن الواليات المتحدة جاهزة للمساعدة

 
 شفير الكارثة  في لبنان علي اإلنسانيالوضع :  المتحدةاألمم .58

 المتحدة يان ايغالند في مقابلة مع صحيفة كومرسانت األمم في اإلنسانيةقال منسق الشؤون : موسكو ـ اف ب 
 األحـرى  في لبنان علـي شـفير الكارثـة مـضيفا انـه كـان                اإلنساني الوضع   أنالروسية نشرت الثالثاء    

 أمـا  بمقاومة حزب اهللا، إعجابهمعبرون عن    البعض ي  : وأضاف . يفكروا قبل قصف المدنيين    أن) باإلسرائيليين(
 يطلقون صواريخهم مـن علـي اسـطح المنـازل           ،   يقاتلون وهم يختبئون بين المدنيين     ألنهم فال افعل ذلك     أنا

 .والمساجد والمدارس ويهربون وهم يعلمون ان الرد االسرائيلي لن يكون متكافئا 
  16/8/2006القدس العربي 

  
  استهداف مواقعنا إسرائيل تعمدت : اليونيفيل .59
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 قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنـان الجنـرال بيلجرونـي ان قـصف                أعلن:  بترا –باريس  
وقال المسؤول العسكري الدولي     .اسرائيل لمقر القوات الدولية في منطقة الخيام في الجنوب اللبناني كان متعمدا           

 قذيفـة   85قر قواته في منطقة الخيام تعـرض لـسقوط           م إن أمسالفرنسية   لوموند في حديث نشرته صحيفة   
 اإلسـرائيليين  انه اتصل ست مرات مع المسؤوليين العـسكريين          إلى تموز ، مشيرا     25 حوله عشية    إسرائيلية

 مباشـر وان مواقعـه      إسرائيلي قصف   إلىلتحذيرهم من مخاطر ان يتعرض موقع القوات الدولية في المنطقة           
  . للمنطقةمستهدفة بالقصف االسرائيلي

  16/8/2006الدستور 
 

  
  ، وفرنسا تمنح لبنان جسوراً حديداً تأهيل شبكة المياهإعادة تعرض ألمانيا .60

 وزيـرة التعـاون االقتـصادي        ما قالته  اسكندر الديك  نقالً عن مراسلها في برلين       16/8/2006لحياة  ذكرت ا 
ـ لية في مؤتمر لبنان الدولي الذي سينعقد          إن ألمانيا ستشارك بفعا     : األلمانية هايديماري فيتشوريك   واإلنماء ي ف
  . تأهيل شبكة مياه الشربإعادةقادرة على المساعدة في ، وأعلنت أن ألمانيا السويد 

 لنداء الرئيس الـسنيورة     تةبا استج  ما قاله سفير فرنسا في لبنان برنار ايمييه عن         16/8/2006النهار  وجاء في   
ندسي وصل هذا الصباح الى لبنان وبدأ العمل هنا فـي مكتـب رئـيس               بمنح لبنان جسوراً حديداً، والفريق اله     

الحكومة ومع الوزارات المختصة، بهدف مد جسور الطوارىء التي تسمح بفتح الطـرق وعـودة النـازحين                 
 . والسماح للبنى التحتية بالعمل بشكل افضل

  
   طريقة جدية لمقاضاة إسرائيل:  في لبنانوفد دولي لحقوق االنسان .61

تم عرضه على الهيئات     اقتراحا متوسطية لحقوق االنسان  - وفد من المنظمات الدولية واالورو      قدم :ونرلى بيض 
، ويكمن في ان يقيم اللبنانيون الذين يحملون جنسية ثانية دعـاوى ضـد مـسؤولين              األهلية والمعنيين في لبنان   

  .اسرائيليين امام المحاكم الجزائية في وطنهم اآلخر
  16/8/2006النهار 

 
  ندعو إلى سالم دائم:  في لبنانزير الخارجية البرازيليةو .62

:  خالل زيارت لبيروت التقى فيها الرؤساء لحود وبري والـسنيورة          وزير خارجية البرازيل سلسو اموريم    قال  
جئت إلى هنا بناء على توجيهات خاصة من الرئيس لوال دا سيلفا، الذي طلب مني ان اعبـر عـن تـضامن                      

كومة البرازيلية تجاه لبنان، ورغبتنا في مساعدة لبنان في اعادة االعمار وفـي المجـاالت               الشعب والدولة والح  
وأعرب عن امله في ان يتحول وقف االعمال العدائية الى وقـف            . االنسانية، لكن ايضاً على الصعيد السياسي     

ط وقف القتال بـل الـسالم       كما أمل التوصل الى سالم دائم والسالم الذي نريده ال يعني فق           . فعلي إلطالق النار  
وهذه هي رسالتنا إلـى الـشعب       . الذي يضمن ان يعيش كل الشعوب في المنطقة في أجواء من السلم واألمان            

  . اللبناني
  16/8/2006السفير 

  
  مصالح واشنطن في حرب إسرائيل .63

   سايمور هيرش
 أن عديدينوقد أكّد لي مسؤولون . لقد شاركت إدارة بوش مباشرة في التخطيط للهجمات اإلسرائيلية االنتقامية

الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني مقتنعان بأن حملة قصف ناجحة تنفذها القوات الجوية اإلسرائيلية ضد حزب 
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 كما أن من شأنها ، يمكن أن تخفف من قلق إسرائيل بشأن أمنها، وضد تعقيدات القيادة والسيطرة في لبنان،اهللا
يعتبر اإلسرائيليون أن حزب اهللا . ركي محتمل لتدمير منشآت إيران النوويةأن تخدم كمقدمة لهجوم وقائي أمي

ووفقا .  فهو بنظرهم منظمة إرهابية مسلحة بترسانة عسكرية ناشطة على حدودهم الشمالية،يشكّل تهديدا لهم
لخبير في شؤون الشرق األوسط فقد وضعت إسرائيل خطة لضرب حزب اهللا وأطلعت عليها مسؤولين في 

وأشار إلى أن لدى اإلدارة األميركية أسبابا لدعم الخطة .  تموز الماضي12ة بوش قبل أسر الجنديين في إدار
 ألنه لو قدر ، وأضاف أن البيت األبيض كان أكثر تركيزا على تجريد حزب اهللا من صواريخه،اإلسرائيلية

 من أسلحة الحزب التي يمكن للواليات المتحدة ضرب منشآت إيران النووية عسكريا ، فإن عليهم التخلص
كما كان مهتما بالتخلص من .  معااألمرينوكان بوش يريد . استخدامها في أي عمل انتقامي ضد إسرائيل

.  في الشرق األوسطالديمقراطية ليتوج لبنان جوهرة الديمقراطية،حزب اهللا كجزء من اهتمامه بعملية نشر 
 إال أن مسؤوال سابقا في  مسبق بخطة الحرب الجوية اإلسرائيليةورغم أن المسؤولين في اإلدارة نفوا أي علم 

 مطلع الربيع الماضي، بدءوا، مخططين رفيعي المستوى في القوات الجوية األميركية إناالستخبارات قال 
مشاورات مع نظرائهم في القوات الجوية اإلسرائيلية بهدف وضع خطة حرب حاسمة ضد منشآت إيران 

دعونا : هت القوات الجوية األميركية إلى إسرائيل حاملة في جعبتها تكتيكات جديدة، مفادهالذلك توج. النووية
كما أن مستشارا في الحكومة . نركز على القصف ، ولنتشارك ما لدينا ضد إيران، وما لديكم ضد لبنان

ا رخيصة ذات فوائد لقد قال لنا اإلسرائيليون أنها ستكون حرب: األميركية ذو عالقات وطيدة مع إسرائيل قال
فلماذا نعارض هذه الحرب؟ سنتمكّن من تعقب الصواريخ والقنابل واألنفاق والمالجئ المحصنة من . كثيرة
وتبعا لريتشارد أرميتاج، مساعد وزير الخارجية . وستكون هذه الحرب بمثابة عينة من الحرب مع إيران. الجو

حملة اإلسرائيلية ضد لبنان، قد تخدم في نهاية األمر كإنذار األميركي في الفترة األولى من إدارة بوش، فإن ال
 قوة عسكرية في المنطقة اقتحام دولة مثل لبنان الذي يبلغ عدد أعتاللبيت األبيض بشأن إيران، إذا لم تستطع 

  ماليين نسمة، عليك أن تفكر مليا في ما قد يحصل مع إيران ذات العمق االستراتيجي والتي يبلغ عدد4سكانه 
 قال أن عدة مسؤولين إسرائيليين قاموا، كل على حدة ، األميركيةمستشار الحكومة .  مليون نسمة70سكانها 

وتبعا لخبير في . بزيارة واشنطن في بداية هذا الصيف، وذلك للحصول على ضوء أخضر للقيام بعملية القصف
كبرى ردا على استفزازات حزب  تقضي بحملة قصف األصلية كانت خطة اإلسرائيليين األوسطشؤون الشرق 

 التحتية اللبنانية، قد تتمكن من إقناع الشريحة الكبرى من للبنىاهللا، فقد اعتقدت إسرائيل أنها، عبر استهداف 
وكانت الخطة االسرائيلية صورة لما تخطط له الواليات . اللبنانيين المسيحيين والسنة باالنقالب ضد حزب اهللا

دة مسؤولين حاليين وسابقين، دعم مكتب تشيني الخطة االسرائيلية، وبالمثل فعل نائب ووفقا لع. إليرانالمتحدة 
أنظروا، إذا كان عليكم : قلنا السرائيل: وقال مسؤول استخباراتي سابق.  القومي إيليوت أبرامزاألمنمستشار 

  .أن تقوموا بذلك، فنحن ندعمكم
ففي خطوة . أت تعاني ارتباكا بسبب التطورات العسكرية الماضي تبين أن الحكومة االسرائيلية بداألسبوعمنذ 

، بقيادة العملية، بدال من الجنرال األركانغير معهودة، جرى تكليف الجنرال موشي كابلنسكي، نائب رئيس 
.  بالصواريخأبيب عبر قصف تل األزمة قيام نصر اهللا بتصعيد إمكانيةوهناك قلق في اسرائيل من . عودي آدم

  .ار الحكومي في حال ضرب نصر اهللا تل أبيب، ماذا يمكن إلسرائيل أن تفعل؟وتساءل المستش
 حل مشاكلهم بإمكانهم أن الماضية كان اإلسرائيليون يعتقدون األعوام قال لي في أوروبيمسؤول استخباراتي 

  يحبونأشخاص إخافة قد تغيرت كثيرا اليوم مع بروز االستشهاديين، كيف يمكنك األموربالقوة، لكن 
 رفيع المستوى قال لي لدينا الكثير من النقاط الحساسة في المنطقة، أميركيمخطط عسكري . االستشهاد؟

 من حزب اهللا على النظام السعودي والبنية أو إيراني يخلفها هجوم أنوتحدثنا عن بعض التأثيرات التي يمكن 
ابع علينا استباق النتائج غير المتوقعة، هل وت. التحتية النفطية، وعن قلق البنتاغون بصدد الدول المنتجة للنفط

  .يمكن لنا أن نقبل بالحصول على برميل النفط بمائة دوالر؟
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 يقول الخبير في الشؤون الشيعية إذ كانوا يتوقعون حربا ضد حزب اهللا، اإليرانيين أنهناك دالئل على 
قات الخارجية واألستاذ الجامعي، إن  فالي نصر، اإليراني األميركي واحد العاملين في مجلس العالواإليرانية
 متطورة مضادة للدبابات والسفن، بأسلحة حزب اهللا إمداد للمعركة الحاسمة عبر اإلعداد بدءوا اإليرانيين
  . تدريب مقاتلي الحزب على استخدامهاإلى باإلضافة

وفي . يعارض بوش وتشينيهناك تباين في مواقف المسؤولين في اإلدارة األميركية، فهناك اعتقاد أن رامسفيلد 
. اإلدارة المتنازعة داخل األطراف تكون وسيطا بين أن رايس تحاول إن الماضي قالت مجلة التايمز األسبوع

ويبقى رئيس .  وجود انقسام بين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والمحافظين في الحكومةإلىوأشارت المجلة 
لكن حتى أولئك الذين يستمرون في دعمهم . أوروبامين لبوش في  الداعأقوىالوزراء البريطاني طوني بلير 

توحيد اللبنانيين ضد : أهدافها أهم قد فشلت في تحقيق احد أنهاللحرب االسرائيلية ضد حزب اهللا يوافقون على 
دوايت، قال لي لقد ثبت أن القصف  جون اركيال، محلل الشؤون الدفاعية في مدرسة نافال بوستغر. حزب اهللا

 عاما ورغم ذلك ذلك ما زالت القوات الجوية في كل العالم 90ستراتيجي مفهوم عسكري فاشل على مدى اال
ويضيف أركيال لقد ركزت اسرائيل على القصف ضد حزب اهللا وعندما لم ينجح ذلك . تعتمده حتى اليوم

فسه وتوقع نتائج  تعريف الجنون هو االستمرار في القيام بالشيء نأن. األرض عدائية على أكثر أصبحت
  .مختلفة

 النيويوركر
16/8/2006الدستور   

  
  ما هي مفاجآته للبنان؟... بعد مفاجآت نصر اهللا إلسرائيل .64

   محمد الحمادي
هذه الحرب التي ... أسدل الستار يوم االثنين الماضي على إحدى أهم الحروب العربية في التاريخ الحديث

يين قام حزب اهللا بأسرهما ولكنها شَنتْ حرباً همجية هوجاء على شنتها إسرائيل على لبنان بحجة تخليص جند
   ... كل شيء في لبنان وقتلت المدنيين قبل عناصر حزب اهللا وقتلت األطفال األبرياء قبل أن تقتل الكبار

ال أستطيع أن انجرف في مشاعري وأطلق لرغبتي الداخلية العنان باالنتصار على إسرائيل وأن أسمي ما حققه 
فليعذرنا الفرحون من العرب والمسلمين إذا كنا واقعيين أكثر وكنا متمسكين بالموضوعية ... ب اهللا انتصاراًحز

وهذا ال يعني ... بدالً من العيش في األحالم الوردية، فاالنتصار له معطيات ونتائج وال يكون بهذه الصورة
  . لذي قامت به المقاومة عمالً رائعاً وشجاعاًالتقليل من إنجاز حزب اهللا في هذه المعركة، فقد كان العمل ا

صفر لـحزب اهللا، (من الواضح لكل مراقب موضوعي أن هذه الحرب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين 
وعلى الرغم من اإلنجازات غير ...  لـحزب اهللاإلستراتيجيةرغم بعض اإلنجازات ) وصفر إلسرائيل

من شهداء لبنان في هذه % 35(ل من خالل تدمير المباني وقتل األطفال اإلنسانية وغير األخالقية إلسرائي
  ). الحرب من األطفال

 فإني أعتقد أنه في - والتي ينشغل بها كثير من العرب-بعيداً عن حسابات المنتصر والمهزوم في هذه الحرب
...  فإن حزب اهللا لم ينتصرظل الخسائر المادية الفادحة في األرواح والممتلكات التي تكبدها الشعب اللبناني

وكذلك في ظل الخسائر المعنوية والعسكرية الفادحة التي منيت بها إسرائيل والتي كانت بمثابة صدمة قوية 
... وغير متوقعة لم تستفق منها إسرائيل إلى اليوم، من المغالطة اعتبار إسرائيل منتصرة أو حققت أي إنجاز

 كما قال النائب اإلسرائيلي يوفال -ذه الحرب بشكل لم يسبق له مثيلبل على العكس فقد فشلت إسرائيل في ه
شتاينيتز منذ أيام إنها الحرب التي تمت قيادتها بأسوأ طريقة ممكنة في تاريخ إسرائيل برمته، فال هي حققت 
ها هدفها المعلن من الحرب، وهو تحرير الجنديين اإلسرائيليين األسيرين عند حزب اهللا، وال هي حققت هدف
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الخفي وهو القضاء على نصر اهللا وحزبه قضاء نهائياً وإبعاد الخطر اإليراني، بل على العكس صار حزب اهللا 
   !أقوى ودخلت إيران إلى المنطقة بشكل أكبر

فقد خسرت سمعتها التي كانت تمأل المنطقة رعبا ...  يوماً دفعت إسرائيل ثمناً باهظا33ًكما أنه في حرب الـ
طورة العسكرية التي ال تهزم، وقد عاش العرب عقودا على هذا االعتقاد الذي من الواضح أن ما باعتبارها األس

رسخه هو ضعف العرب في المعارك الخمس السابقة وليس قوة إسرائيل فقط، كما أنها خسرت ثقة شعبها 
ا وتاريخها الدموي بعد هذه الحرب تكون إسرائيل قد أضافت إلى سجله... بجيشها وبها كدولة قوية وديمقراطية

مع العرب جرائم جديدة في قانا وبيروت الجنوبية وبعلبك والبقاع وغيرها من مدن لبنا وقراها الشاهدة على 
كذلك أدت هذه الحرب إلى ابتعاد حلم إسرائيل بأن تكون جزءا من منطقة الشرق األوسط ... وحشية إسرائيل

  . وأن تعيش في سالم مع الدول المجاورة لها
يقة األخرى أن الحرب في لبنان لم تنته بانتصار ساحق لـحزب اهللا ولم تنته شيعية، كما كان يتوقعها الحق

البعض أو كما كان يتمناها البعض اآلخر، فقد انتهت الحرب لبنانية وكتب التاريخ أن اللبنانيين طوال شهر من 
كرية اإلسرائيلية وأن لبنان ببعض  استطاعوا أن يقاوموا ويصمدوا أمام آلة التدمير العس2006صيف عام 

إنه إنجاز ... شبابه نجح في تكبيد الجيش اإلسرائيلي بدباباته وطائراته خسائر فادحة لن تنساها إسرائيل أبداً
: فخسائر لبنان كاآلتي. ونتائج الحرب تؤكد ذلك... لكل اللبنانيين وال يمكن لـحزب اهللا أن ينسبه لنفسه فقط

 من مقاتليه في 61 عنصراً في الجيش والدرك، واعترف حزب اهللا بأنه فقد 40اً و مدني1084استشهد نحو 
كما قتل أربعة . القيادة العامة عنصراً-حين فقدت حركة أمل سبعة ناشطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

ان وعنصر مراقبين تابعين لألمم المتحدة في قصف جوي إسرائيلي على مركزهم في بلدة الخيام في جنوب لبن
 153أما من الجانب اإلسرائيلي فقد بلغ عدد القتلى ). يونيفل(في قوة الطوارئ الدولية المؤقتة في لبنان 

 583 شخص، والجرحى في الجانب اإلسرائيلي فبلغ عددهم 3700أما الجرحى في لبنان فبلغ عددهم ... قتيالً
لبنانيون فقد بلغ عددهم خالل شهر واحد أكثر من أما النازحون ال...  عسكريا312ًجريحاً مدنيا على األقل و

أما ...  ألف منهم أجنبي أو لبناني يحملون جنسية أخرى100 ألفاً غادروا لبنان، 220 شخصاً بينهم 973334
  . بستة مليارات دوالر, الخسائر المادية في الجانب اللبناني فقد قدرت بعد أربعة أسابيع على اندالع الحرب

آلخرون في هذه الحرب فهم العرب ومعظم الحكومات واألنظمة العربية التي وقفت مكتوفة أما الخاسرون ا
األيدي وهي تشاهد الحرب على لبنان وقتل المدنيين دون أن تستطيع فعل أي شيء حقيقي على األرض مما 

  .مستقبليةأعطى صورة سيئة عن هذه األنظمة وعن مؤسسة جامعة الدول العربية وقد يكون لذلك تأثيراته ال
ومن الخاسرين أيضاً الواليات المتحدة األميركية، فقد كانت واضحة آثار الخسارة على وجه وتعبيرات 
وإجابات جورج بوش رئيس الواليات المتحدة األميركية في مؤتمره الصحفي مساء أمس، والذي جاء بعد كلمة 

ي تاريخي للبنان واألمة، أما بوش فاعتبر لحسن نصر اهللا اعتبر فيها أن النصر الذي تحقق هو نصر استراتيج
  . حزب اهللا هم بدؤوا هذه الحرب وهم الذين يتحملون الهزيمة: حزب اهللا مهزوماً فقد قال

من الخاسرين أيضاً المجتمع الدولي واألمم المتحدة ومجلس األمن والمؤسسات الدولية التي فشلت فشالً ذريعاً 
ئيل في لبنان وبعد استشهاد أكثر من ألف لبناني وجرح آالف وتشريد في إيقاف شالل الدم الذي فجرته إسرا

مئات اآلالف من اللبنانيين وبعد أربعة أسابيع من الحرب المدمرة، اجتمع مجلس األمن وأقر إيقاف األعمال 
وهذه الحرب كشفت أن مجلس األمن هو مجلس األقوياء . 1701الحربية على لبنان من خالل القرار الدولي 

إنها حرب أكدت من ! ، أما الدول الصغيرة والضعيفة فال أحد ينصفها أو يحميها في مجلس الظلم القوميفقط
  ... جديد كم أصبح هذا النظام العالمي الجديد بشعاً وعدوانياً وأنانياً بال قلب وال ضمير

والثالثين يوماً بين ما ال يمكن تجاهله بغض النظر عن المنتصر النهائي والخاسر النهائي في حرب الثالثة 
لبنان وإسرائيل، هو أن هذه الحرب غيرت أشياء كثيرة في ذهنية الشارع العربي وبعض األنظمة العربية 

 يوم االثنين الماضي بعد وقف نصر اهللاما ال يمكن تجاهله أيضا تصريح السيد ... وربما الجيوش العربية أيضاً
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جي ورفض ضمنا نزع سالح المقاومة، فمن الواضح أنه ما يزال العمليات الحربية عندما أعلن نصره االستراتي
يحتفظ ببعض المفاجآت على الصعيد السياسي، ولكن هذه المرة قد تكون للبنان بعد أن صدم اإلسرائيليين 

  ...  العسكرية التي وصلت إلى ما بعد حيفابمفاجأته
16/8/2006االتحاد اإلماراتية   

  
  إعالن إفالس .. حل السلطة .65

ظ البرغوثي  حاف  
 كان أن هنية بعد إسماعيلطرح مجدداً اقتراح حل السلطة الفلسطينية على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني 

االقتراح مجرد فكرة سبق وطرحتها في مقاالت عدة احدها على البيان وعبر الفضائيات اثر اقتحام سجن اربي 
 رجال األمن الفلسطينيين وتعريتهم تحت عدسات لوإذالواعتقال زعيم الجبهة الشعبية احمد سعدات ورفاقه 

 هذا الستر بيتيز العسكري أن إلى في حينه  أشرت. الكاميرات الفضائية في بث مباشر لستر بيتيز عسكري
جاء نتيجة للستر بيتيز السياسي على مستوى القيادات الفلسطينية وعجزها وفشلها في قيادة شعبها وأجندتها 

 اليوم، ومن بينهم الدكتور عزيز إليهل السلطة قبل شهور، عارض ذلك الداعون وعندما طرحت اقتراح ح
وقال آخرون من   االقتراح مرفوض أنالدويك رئيس المجلس التشريعي المعتقل اآلن الذي رد في حينه بقوله 

 في  السلطة جاء من يطالب بحلها وكأن الهدفإلىقادة حماس مبررين رفضهم حل السلطة إنه عندما وصلوا 
 صالحية من صالحياتها وصارت غطاء لقمع االحتالل أيةنظرهم سلبهم السلطة وليس حلها ألنها لم تعد تباشر 

   .وممارساته اليومية ضد الشعب الفلسطيني
 وينجحون باإلرهاباالسرائيليون يحملون السلطة حالياً مسؤولية أية عملية مقاومة ويطالبونها بوقف ما يسمونه 

فيما . يق ذلك ألن كثيراً من الحكومات والدول والشعوب تعتقد أن السلطة قائمة وكأنها دولة في تسوإعالميا
وبالتالي باتت شماعة يعلق . هي باتت سلطة رمزية وهيكال من ورق ال يمارس أيا من صالحياته على األرض

   . عليها االحتالل اتهاماته ويستر به ممارساته اليومية
ي السنة األولى لالنتفاضة اقترحت على الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل وكنت في سنوات سابقة أي ف

 يغادر إلى الخارج ويعلن حل السلطة والعودة إلى إطار منظمة التحرير كقائد للنضال الفلسطيني، أنحصاره 
   .. لكنه قال في حينه ان األمين ال يخذل أهله وال يتركهم
ه، وكان اإلسرائيليون بحثوا مسألة تدمير السلطة في مطلع فإنه صاحب مشروع مقاوم وسيواصل قيادة شعب

االنتفاضة ودرسوا سلبياتها وايجابياتها ووجدوا ان تدميرها سيعيد القضية إلى المربع األول وسيضطرون إلى 
إعادة اإلدارة المدنية لكي تسير أمور الناس وتشرف على التربية والصحة والتعليم ومناحي الحياة األخرى 

   . الخ..  فرص عملوإيجاد
وفقا لالتفاقات الدولية وخاصة جنيف وهذا يكلفها مليارات الدوالرات سنويا وينزع صفة اإلرهاب عن النضال 
الفلسطيني وارتأى اإلسرائيليون بدال من ذلك تقليص صالحيات السلطة وحصرها في إيجاد مصادر تمويل 

ولكن السلطة منذ . رسة أية صالحيات على األرضلصرف الرواتب والتكفل بشؤون الصحة والتعليم دون مما
فهي ال تدفع رواتب وال تستطيع الصرف على الجهازين  بداية هذا العام لم تعد حتى تمارس ما أتيح لها، 

مازن الذي هدد قبل شهرين بحل السلطة كان  الصحي والتعليمي وبالتالي فقدت مبرر وجودها، لكن الرئيس أبو
حل السلطة بأنه صاحب مشروع مفاوض، لكن ال توجد مفاوضات فالرفض لحجة وجود يقول رداً على اقتراح 

لكن الرفض بحجة وجود مشروع مفاوض ال يمكن تفهمه في ظل غياب أي نوع من  مشروع مقاوم يمكن فهمه
المفاوضات، فاإلسرائيليون عمليا ليس لديهم أية نية تفاوضية وكل ما لديهم هو خطة ايهود أولمرت أي 

   . سحاب األحادي من الضفة وترسيم الحدود التي يريدونها سواء وافق الفلسطينيون تفاوضيا أو رفضوااالن
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إذاً ليست هناك مفاوضات ألن المشروع اإلسرائيلي سينفذ مدى كانت الظروف، وليس هناك رغبة إسرائيلية أو 
لمتحدة وإسرائيل أقنعت بعض الدول أميركية في العودة إلى التفاوض وفقاً لخارطة الطريق، وكانت الواليات ا

العربية وحتى القيادة الفلسطينية وأوروبا بأن االنسحاب األحادي من غزة هو جزء من خارطة الطريق ولم 
أكدها مستشارو آرييل شارون آنذاك بأن خطة االنسحاب األحادي إنما وضعت لنسف  يستمع أحد إلى حقيقة 

وهرولة بعض مراكز القوى الفلسطينية نحو وراثة االحتالل خارطة الطريق ولكن حالة الضعف العربي 
إلخ، أعمت أبصار الجميع .. وتركته في غزة الستثمار الدفيئيات الزراعية والسيطرة التجارية على المعابر

   . وكانت النتيجة هي التي آل إليها قطاع غزة حالياً
شلها في تسيير أمور الحكومة واصطدامها طرح اقتراح حل السلطة حالياً من قبل حركة حماس جاء نتيجة ف

ولكنه اقتراح متأخر وجاء ألسباب خاصة بحكومة حماس نفسها، ألن قطاع غزة غير .. بحصار دولي ظالم
محتل عملياً، فكيف يمكن حل السلطة فيه أو استدعاء االحتالل لينشر قواته في المحميات والمدن ويعيد إقامة 

   . إدارة مدنية
ولعل المراقب يرى أن الحكومة تكتفي بخطبة الجمعة ..  محتلة عملياً وال تمارس أية صالحيةأما الضفة، فهي

لمداواة الجرح الفلسطيني، فيما الرئيس غاب في األردن واليمن والسودان وتونس ألنه لم يعد يملك أجوبة عن 
   . التساؤالت الداخلية

ما بعد انتهاء حرب لبنان، فيما الواقع يفرض فحماس تؤجل موضوع إقامة وحدة وطنية إلنقاذ الوضع إلى 
المبادرة إلى تطبيق ما اتفق عليه في وثيقة األسرى فوراً الجتياز األزمة الداخلية ومواجهة التحديات اإلسرائيلية 

   . والعدوان المستمر
يليون من حربهم فيما يشدد اإلسرائ. وكأن حماس تنتظر نتائج الحرب في لبنان لتعلن موقفها سلباً أو إيجاباً

 حسم الحرب أنإللحاق الهزيمة بحزب اهللا حتى ال ينعكس انتصاره على الساحة الفلسطينية ولعل حماس ترى 
في لبنان لصالح إسرائيل سياسياً أو عسكرياً سيؤدي إلى سحقها عسكريا وسياسياً في وقت الحق باعتبارها 

   . حليفة لحزب اهللا
 وليس محاولة لقلب األوضاع، فيما المعارضة في األماماآلن هو هروب إلى وبالتالي فإن الدعوة لحل السلطة 

صفوف فتح لهذه الفكرة تنبع أساساً من القيادة الفتحاوية أي الجيل المتقدم سناً والمتأخر سياسياً الن هذه 
مدى عشر فحل السلطة يعني العودة إلى المقاومة بجيل شاب كافحت قيادة فتح على  الشريحة ستفقد شرعيتها،

 منظمة التحرير هو بالمقياس السياسي لم يعد قائماً، نظراً إطارسنوات إلبعاده عن مركز القرار، وكذلك الن 
 غير فاعل وال يمكن تفعيله بالشخوص إطارالن يد التغيير لم تمتد إلى هياكل منظمة التحرير وهو بالتالي 

  . دةوالفصائل نفسها ألنها فقدت قدراتها على األداة والقيا
 لدى عامة الفلسطينيين وبدد أي إعجاب القتالي والتنظيمي الذي أكده حزب اهللا في لبنان بات مبعث األنموذج

 تحقيق أي انجازات قتالية أو تفاوضية في ظل فوضى الفصائل وتشرذمها وغياب عقيدة إمكانيةأوهام في 
رية سواء تم حل السلطة أم ال، فالدروس النضال وبالتالي فإن الساحة الفلسطينية باتت مؤهلة لتغييرات جذ

  . المستقاة من الحالة اللبنانية جديرة باالهتمام والدراسة
16/8/2006البيان   

  
   سؤاالً للتحقيق 20: القصور في الحرب على لبنان .66

  ألوف بن
 في تحقيق تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان ما زالت ارتداداتها تتوالى في الداخل االسرائيلي عد الفشل

   .أهداف العدوان
   : سؤاالً للتحقيق ورد فيه20وفي هذا اإلطار، كتب ألوف بن في هآرتس مقاالً بعنوان القصور  
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 كيف ولماذا اتخذ قرار رئيس الوزراء، ايهود اولمرت، لشن حرب في لبنان رداً على هجوم حزب اهللا - 1
ن شريكاً في قراره، قبل أن يطرح على الحكومة يوليو؟ من كا/ تموز12واختطاف الجنديين قرب زرعيت في 

   للمصادقة عليه، وما هي االعتبارات التي أخذت بالحسبان؟
 مفاوضات على استبدال المختطفين بسجناء في اسرائيل، مثلما اقترح حسن إجراء إمكان هل تم النظر في - 2

ملية للجيش االسرائيلي ستضغط على  ومثلما سيتم في ختام الحرب؟ هل تقدير الوضع كان في أن ع-نصراهللا 
   حزب اهللا كي يطلق المخطوفين من دون مقابل؟

   فيه نصراهللا خطابا في ذات اليوم؟ ألقى وعلى سبيل المثال، لماذا لم يقصف من الجو المكان الذي - 3
ية من  لرئيس الوزراء شيمون بيرس، عما سيحصل في المراحل التالاألول عن سؤال النائب أجيب لماذا - 4

  . الحملة، باستخفاف في جلسة الحكومة
 الفريق دان حلوتس خلق أمام القيادة السياسية االنطباع بأن عملية جوية ستكفي لتحقيق األركان هل رئيس - 5

 المخطوفين، انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ونزع سالح حزب اهللا في إعادة - التي حددت للحرب األهداف
   د ما في هذا المفهوم؟الشمال؟ وهل شكك اح

 ماذا عرف اولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس عن مستوى جاهزية الجيش االسرائيلي للمواجهة مع - 6
حزب اهللا، وعن أهلية وحدات االحتياط، وقدرة المنظومات المدنية على العناية بسكان الجبهة الداخلية؟ وهل 

فتح الحرب؟ وهل الجيش وقيادة الجبهة الداخلية حذرت كلفا نفسيهما عناء االستيضاح بذلك قبل أن يقررا 
    من جاهزية مخلولة؟أمامهما

 حالة التأهب في قيادة المنطقة الشمالية عشية اختطاف الجنديين وما هي نقاط الخلل التي أزيلت لماذا - 7
   يوليو؟ / تموز12كانت في أداء القوة التي هوجمت قرب زرعيت في 

ارات في العثور على مخبأ زعماء حزب اهللا، ففشلت كل المحاوالت إلصابتهم؟ وهل  لماذا فشلت االستخب- 8
   كانوا تحت المراقبة الدائمة قبل الحرب؟

 البارجة حنيت أرسلت الجيش االسرائيلي بوجود صواريخ ضد السفن بحوزة حزب اهللا ولماذا فوجئ لماذا - 9
   ة مطفأة وكانت عرضة للضرب؟ الدفاعيأجهزتهاللعمل قبالة شواطئ لبنان فيما كانت 

 ماذا عرفت االستخبارات عن الصواريخ المضادة للدروع المتطورة بحوزة حزب اهللا؟ هل الذراع البرية - 10
  طورت نظرية قتالية لتصدي القوات المدرعة للعدو؟ 

موعده الى  ماذا كان تقدير االستخبارات عن منظومة حزب اهللا خلف الحدود، وهل نقل هذا التقدير في - 11
   قيادة المنطقة الشمالية واستوعبه وعي القوات؟

 الصواريخ، صدر لسالح الجو أمر بتدمير المنازل على مقربة من إطالق هل في ضوء الفشل في منع - 12
يوليو وقتل عشرات المدنيين / تموز30 قصفت قانا في األمرالمكان الذي تطلق منه الصواريخ، ونتيجة لهذا 

  . اللبنانيين
 من قتل المدنيين في لبنان نبعت من المرونة في نظام المصادقات للقصف في المناطق أخرى هل حاالت - 13

  المأهولة؟ 
 كيف جرت اسرائيل الى عملية برية مترددة في جنوب لبنان، من بادر ومن صادق عليها، وماذا كانت - 14

   االهداف واالعتبارات التي عرضت على القيادة السياسية؟
 القتال والتنصيب فوقه نائب رئيس إدارة اودي ادام، قائد المنطقة الشمالية عن إقصاء هل كان صحيحاً - 15

  ؟ األركان
، األولى هل في المداوالت التي سبقت قرار شن الحرب، وتوسيعها الى ما أبعد من رد الفعل الجوي - 16
 صاروخ في اليوم نحو قرى ومدن 200 - 100 التقدير بأن بوسع حزب اهللا أن يطلق على مدى شهر أطلق
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 لمدى استمرار القتال والضرر المتوقع للجبهة األولي سكانه بالمالجئ؟ وماذا كان التقدير وإلزامالشمال 
   الداخلية؟

    مرتب للسكان؟إخالء لماذا لم يتقرر المسؤول عن العناية بسكان الشمال؟ لماذا لم يعد - 17
 ميدان القتال من دون دعم لوجستي كاف؟ هل رفع تقرير إلىتياط  وحدات االحأرسلت أن كيف حصل - 18

   بالنقص من رئيس الوزراء وللقيادة السياسية، واخذ بالحسبان في اتخاذ القرارات باستخدام القوات البرية؟
أغسطس، بأن / آب1 ماذا ادعى رئيس الوزراء، في خطابه في كلية األمن القومي في إلى استناداً - 19

الحرب غير مسبوقة؟ وعلى ماذا جرى الحديث في جلسات الطاقم المساعد ألولمرت والسلوك انجازات 
   السياسي والجماهيري، في أثناء الحرب؟

  
 لماذا قرر أولمرت وبيرتس توسيع العملية البرية يوم الجمعة الماضي، عندما صادق مجلس األمن على - 20

  جندياً؟ 33 وهو القرار الذي أدى إلى مقتل -وقف النار 
 هآرتس

16/8/2006الخليج اإلماراتية   
 

  اإلنجازات نصر غير كاٍف .67
 زئيف شيف 

هكذا كان بعد حرب يوم الغفران، أو حرب . من انتصر؟ هذا سؤال يطرح في اسرائيل تقريبا في كل حرب
هة لحرب ليست كل الحروب مشاب.  مع الفلسطينييناألخيرة وكذا بعد المواجهة المحدودة 1982لبنان في العام 

 في حرب محدودة ال حسم فيها، أخرىوالحرب الحالية في لبنان هي جولة .  الستةاألياماالستقالل أو حرب 
  .األخيرة تكون هذه هي الجولة أالويحتمل 

بعد حرب يوم . األمورينبغي أن نرى كيف تتطور . ال ريب أن هناك انجازات السرائيل، ولكنها ليست كافية
 فيها الجيش االسرائيلي الجيش المصري الثالث من شرق قناة السويس، ادعت اسرائيل الغفران، والتي حاصر

، وقع األرض على أخرىوبعد معارك . كان االسرائيليون تعبين فيما كان المصريون فخورين. ومصر بالنصر
اهللا، ولكن ال مجال لتوقع سالم مع حزب . االتفاق المرحلي في سيناء وفي السياق اتفاق السالم مع اسرائيل

  . إيران تغيير جوهري في لبنان وفي الصراع الخفي بين اسرائيل و إلىيحتمل أن تؤدي هذه الحرب 
.  القريبة القادمة تتوقع اسرائيل وابال من االتهامات الذاتية، والترويع واالهانات للجيش االسرائيلياأليامفي 

. اهللا سيوافق على استنتاجاتهم بهزيمة اسرائيلونشأ ائتالف غريب بين اليمين واليسار ال بد أن حسن نصر
 إلىاسرائيل بحاجة .  خصومهمإسقاط لجنة تحقيق من السياسيين، الذين كل هدفهم هو إلىاسرائيل ال تحتاج 

  . فحص لجنة خبراء الستخالص العبر قبل الحرب المحتملة في المستقبل
 السابق موشيه يعلون بأنه األركانهو رئيس وحتى بين الخبراء توجد خالفات في الرأي شخصية، والدليل 

 دان حلوتس أو األركان، ولم يتمكن من الحصول على لقاء مع رئيس أخيه ابن إصابة البالد بسبب إلىوصل 
  .  واشنطن، حيث كان يتواجدإلىالمحادثة المهنية لم تصل حتى . أسبوعاحتى مكالمة هاتفية، رغم أنه انتظر 

في المجال العسكري حقق الجيش االسرائيلي . مجال العسكري والجانب السياسي الإلىجدير بتقسيم الحرب 
وقبل كل شيء من المهم التشديد على حقيقة أن الجيل الشاب من المقاتلين برز في بطولته . انتصارا بالنقاط

 قاتلت كما الوحدات المختارة لحزب اهللا.  المصابينإنقاذوتضحيته، باستعداده للتطوع حيال النار الثقيلة وفي 
. حزب اهللا تلقى ضربة قاسية في كل فروعه وقياداته. ينبغي وبشجاعة وكانت تعرف المنطقة بشكل أفضل

. ، لحق باسرائيل ضرر جسيم ودمار في قرى ومدن الجليل والشمال، بما في ذلك حيفاأخرىومن جهة 
دد الصواريخ المطلقة حتى نهاية والجيش االسرائيلي لم يتمكن من وضع حد لوابل الصواريخ بل ولم يقلل ع
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حرب االستنزاف ضد البلدات االسرائيلية .  حقاأصيبتوفقط المنظومة بعيدة المدى من الصواريخ . الحرب
  . تواصلت حتى النهاية

سالح الجو تميز بعملياته . على مدى كل الحرب لم تنجح اسرائيل في ضرب زعماء حزب اهللا وقيادة المنظمة
والتكنولوجيا المتقدمة . كنه لم ينجح في حربه ضد الصواريخ قصيرة المدى جنوبي الليطانيشمالي الليطاني ول

  . التي لدى سالح الجو لم تشكل جوابا كامال على كل المشاكل المهنية التي واجهها
الردع االسرائيلي هو قبل كل شيء ردع سالح الجو، وهو يجب تعبيره باالستعداد للرد الفوري وبقوة ضد 

يوجد في المجلس الوزاري من يعتقد أن . من المهم أن يستخلصوا ذلك في دمشق.  كبرى مثل بيروتأهداف
 أكثرآخرون يؤمنون بأنه كان على الجيش االسرائيلي أن يكون .  مما ينبغيأكثرسالح الجو الحق دمارا شديدا 

 يكون للقوات أنكوك فيه مش. أخرى ما استفز مرة إذانصراهللا يعرف ماذا سيحصل لمنظمته وللبنان . حزما
يحتمل أن يكون هذا الردع قد تآكل حيال وابل . البرية للجيش االسرائيلي ذات الردع، مثلما لسالح الجو

 حزب اهللا، وعلى مشهد من الفشل الذي ظهر في المجال اللوجستي أطلقهاصواريخ مضادات الدروع التي 
 ميدان المعركة بعد أن لم يتدربوا لسنوات إلىياط وصلوا الكثير من جنود االحت. والتمويني للجيش االسرائيلي
  . بسبب التقليصات في الميزانية

بداية في شرائح صغيرة .  التسويف والتردد في استخدام القوات البرية للجيش االسرائيليأضيفوالى ذلك 
اري الخطط للحملة  قرار المجلس الوزإلىحتى اليوم ليس واضحا لماذا رفعت . وخسائر كثيرة وأخيرا بتأخير

الجيش االسرائيلي لم يقتحم في عمليته البرية لباب المنطقة حيث تطلق . الحربية في وقت متأخر بهذا القدر
  . ومع أنه لم تكن لديه خطط جاهزة، ولكن يبدو وكأنها نُسيت. معظم الصواريخ قصيرة المدى

 في المستقبل يأتي آخرون إن إمكانية هناك موقف الجبهة الداخلية هو انجاز في الحرب، والسيما عندما تكون
موقف الجبهة الداخلية هو موقف المواطنين والمتطوعين الكثيرين .  صواريخ نحو اسرائيلإطالق إلىيسعون 

ففي كريات شمونه مثال وصل مندوبو كل الوزارات الحكومية للزيارة باستثناء . وليس الوزارات الحكومية
 عن حالة طوارئ فلم يكن من الواجب مثال فتح المخابز او اإلعالنحكومة ولما رفضت ال. وزارة المالية
. متطوعون وزعوا على حسابهم الطعام على المالجئ. جنود االحتياط طلبوا تبرعات من الوقود. الصيدليات

في . ولم يكن لوزير الدفاع عمير بيرتس نائبا للشؤون المدنية. وزارة الدفاع لم تستخدم مجلس اقتصاد الطوارئ
الجانب السياسي هناك انجاز هام السرائيل، رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي لفني تمكنا 

.  المتحدةاألمممن الحفاظ على التأييد الكامل من الواليات المتحدة السرائيل في أثناء الحرب والمداوالت في 
حسن أنه جلب اللواء احتياط غابي . يل من المساعدينوتعلم وزير الدفاع في ظل الحركة، فيما كان لديه القل

بيرتس عقد اجتماعا بين الحين . في كل باقي التعيينات تأخر وخسر. اشكنازي ليكون مديرا عاما للوزارة
أحدهم، دافيد عبري، قائد سالح الجو ومدير عام الوزارة سابقا، اقترح في .  لمستشارين من الخارجواألخر
وكان هذا بعد الضرب الناجح للصواريخ بعيدة . إليه الهجوم بوقف للنار مبادر إنهاءب،  للحراألول األسبوع

ولكن عندها جاء . المدى ولقيادة حزب اهللا، وعندما كان العالم كله بما في ذلك الدول العربية تؤيد اسرائيل
 رئيس الوزراء  كان طرح االقتراح علىإذابيرتس سمع وليس واضحا . قصف المبنى السكني في كفر قانا

  .والمجلس الوزاري
فهي مولت .  من الخلفإيران إدارتهاانجاز سياسي آخر هو في تعميق المعرفة في العالم في أن هذه حرب 

، تطوير صواريخ اإليرانيواليوم واضح أنه يجب بقوة أكبر معالجة الموضوع النووي . وزودت حزب اهللا
  . أرض وكذا حزب اهللا-أرض 

 إبعاد: مثال، تغيير الوضع في جنوب لبنان.  توجد نقاط ايجابية يجب اعتبارها انجازامناألفي قرار مجلس 
القرار بشأن . المنظومة العسكرية عن المنطقة المجردة من السالح في الجنوب وقرار حظر السالح لحزب اهللا

  . األحمر حتى عرضهما على الصليب أو، إلطالقهماالمخطوفين واهن بغياب موعد 
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 هآرتس 
16/8/2006األيام الفلسطينية   

  
  !من يأخذ دور إسرائيل لدى الواليات المتحدة؟ .68

 هاني حبيب 
عندما أعلنت اسرائيل حربها الضروس على لبنان، على خلفية المبرر الذي بات معروفاً، وهو تحرير 

ألسرى إلى األسيرين اإلسرائيليين من بين أيدي حزب اهللا، اعتقد البعض أن األمر يتجاوز إطالق سراح ا
دوافع اسرائيلية تنطوي على الخوف من أن تتبدد قوة الردع اإلسرائيلية، وإذالل الجيش اإلسرائيلي الذي ُأهين 
بأسر جندي، ثم جنديين على التوالي في غزة ومزارع شبعا، وان هذا الجيش أصر على توسيع عملية الرد 

ف، كانت المؤشر المباشر على تلك الحرب الواسعة على حزب اهللا كانتقام شخصي، واقع األمر أن هذه األهدا
الشاملة من أجل جنديين أسيرين، مع الوقت تبين أن األمر يتجاوز كل تلك األهداف، عندما عبرت وزيرة 
الخارجية األميركية عن أهداف هذه الحرب، وهو تأمين فوضى بناءة في إطار شرق أوسط جديد، ثم ما لبث 

من استعادة معلومات، تتعلق بوجود خطة أميركية، تنطوي على إجراء عسكري سماحة الشيخ حسن نصر اهللا 
من قبل إسرائيل ضد حزب اهللا من أجل تعديل ميزان القوى الذي ال بد من حدوثه كي يبنى شرق أوسط جديد، 

 سيمور بعدما تم التأكد من أن الحرب األميركية في العراق، لم تكن كافية للتمهيد لهذا االستحقاق األميركي،
هيرش، الكاتب األميركي المعروف بتحقيقاته الجريئة والصادمة والصادقة، أكد مؤخراً، وفقاً لمعلوماته األكيدة 
أن هذه الحرب كان مخططاً لها بشكل مسبق، ولم تكن عملية حزب اهللا بأسر الجنديين إال المؤشر إلسرائيل 

ي الجديد في كل المنطقة، وكان يمكن أن نعتبر كل كي تبدأ معركتها في لبنان، كي يعم النظام الشرق أوسط
تلك المؤشرات ما هي إال شكل من أشكال فكرة المؤامرة التي ينطوي عليها العديد من التحليالت، لوال أن 
الوقائع األولية تجيء كي تؤكد أن هذه اإلشارات، ما هي إال التعبير الواضح عن وجود مثل تلك الخطة 

  . أساسها الحرب الجنونية اإلسرائيلية على لبنانالمسبقة التي جاءت على
إذ بات معروفاً أيضاً أن الواليات المتحدة، حاولت إعاقة عقد جلسات مجلس األمن عدة مرات، وأنها منحت 
اسرائيل أوقاتاً متتابعة من أجل تعديل ميزان القوى العسكرية على األرض من أجل التوصل إلى قرار في 

كامل لصالح التحالف األميركي ـ اإلسرائيلي، بعدما يتم تطهير لبنان من حزب اهللا، مجلس األمن، يكون بال
وأن يستوعب الجمهور العربي بأن يد إسرائيل الطولى ستطال كل من يعارض الشرق األوسط الجديد، أي بعد 
ار أن تنجح اسرائيل في القضاء المبرم على حزب اهللا، ومن دون أن تظهر هناك أية شكوك حول انتص

أصوات داخل اسرائيل أخذت مع تواصل المعارك تقتنع أن اسرائيل إنما تعمل على . اسرائيلي واضح ومبرم
األرض وفقاً للخطة األميركية التي تتجاوز الحروب الموقعية المحدودة إلى ما هو أبعد، وهو في هذا السياق 

  . أميركية بحتةإستراتيجيةيتعلق بأهداف ذات أبعاد 
 لم تجر وفقاً لما كان متوقعاً أميركياً، ثم اسرائيلياً، الحرب استمرت ألكثر من شهر، دمر فيها غير أن األمور

لبنان، لكن حزب اهللا خرج كالعنقاء من بين الرماد، والجوالت والصوالت على أرض المعارك، توازت مع 
في ميدان القصف الجوي، بل مثيلتها في مجلس األمن، انكشف الجيش اإلسرائيلي، ليس فقط بعدم الكفاءة، إال 

ان اسرائيل فوجئت، كما الجميع بالقوة الدفينة التي يمتلكها حزب اهللا، وإذا كان هناك فشل واضح للجيش، 
فهناك فشل أكثر وضوحاً لدى أجهزة االستخبارات االسرائيلية، ونعتقد أن الجميع فوجئ بهذه المعطيات، لكن 

متحدة التي اعتمدت على اسرائيل بشكل مطلق كأداة عسكرية لتحقيق أكثر األطراف مفاجأة كانت الواليات ال
  .خططها ومصالحها في المنطقة

هذه المفاجأة األميركية، كانت وراء بعض آراء المحللين االستراتيجيين في مراكز البحث والدراسات والتخطيط 
حدة النظر باألداة وقدرتها على في الواليات المتحدة، والتي انصب بعضها على ضرورة أن تعيد الواليات المت
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اسرائيل، وفقاً لهذا البعض، لم تعد قادرة على . تحقيق األهداف األميركية في المنطقة من خالل القوة العسكرية
حماية المصالح األميركية، وعليه فإن هذا البعض يعتقد بضرورة أن تعتمد الواليات المتحدة خطة انقالبية 

 بأن القوة العسكرية، لم تعد هي األساس في تحقيق اإلقرار، تتضمن إليهاالمشار للتعويض عن نهاية المعادلة 
 األميركية، واالستعاضة عن ذلك بإعادة رسم التحالفات في المنطقة بما يمكن معه االعتماد على اإلستراتيجية

 من بعض إشاراتك  األميركية، وفي هذا السياق، هنااإلستراتيجيةالخارطة السياسية الجديدة، من أجل تحقيق 
البعض في مراكز البحث األميركية، بإعادة االعتبار بشكل أكبر من أي وقت مضى لعالقة الواليات المتحدة 

 المسلمين، ويعتقد هذا البعض أن الفتوى التي أطلقها اإلخوانمع اإلسالم السياسي، وخاصة وتحديداً حركة 
هللا، بل وتحريم الدعاء له بالنصر، وتوصيف الشيعة  جانب حزب اإلىمفت في السعودية حول تحريم القتال 

 فتنة مذهبية تعم المنطقة بالكامل إلعادة رسم الخارطة السياسية إلىبأنهم كفار، هذه الفتوى، يمكن أن تترجم 
الداخلية على المستويات القيادية والشعبية لصالح حرب بين المذاهب، وهو ما سيوفر عزالً تاماً إليران، 

  .جديدة لدى أنظمة يمكن أن تجد في بعض القوى الدينية الحارس األمين الستمرارها تواصطفافا
إثر تقديم مشروع قرار مجلس األمن األول، األميركي ـ الفرنسي، اختار العرب فريقاً من وزراء خارجية 

ا  مفاوضات في مجلس األمن، من شأنها تعديل مشروع القرار، وهذا مإجراءثالث دول عربية، من أجل 
حدث، غير أن لألمر وجهاً آخر، كما يشير البعض في مراكز البحث في الواليات المتحدة وهو أن العرب 

 ـ إيرانسيساهمون في رسم الخارطة الجديدة التي تستعيض شكالً بالوصاية الفرنسية ـ األميركية، أو 
حزب اهللا، منذ بداية سورية، بمجموعة عربية جديدة أخذت تتشكل بوضوح من خالل المواقف التي حملت 

الحرب اإلسرائيلية على لبنان، مسؤولية هذه الحرب، وتحديداً األردن ومصر والسعودية، لبنان الجديد سيقاد 
بشكل مباشر من خالل هذه المجموعة نيابة عن الواليات المتحدة وتحالفاتها وستضخ األموال الى لبنان، بهدف 

  .ورة وهو االستيالء على القرار السياسي في لبنان، وبهدف أكثر خطاألعمارمباشر وهو إعادة 
، هو 2891ف لبنان وفتح الند العام . ت. البعض الذي أشرنا إليه، يستنجد باستنتاج مفاده أن مغادرة قوات م

الذي أتى بحزب اهللا، وان حركة حماس، جاءت بعد انسداد العملية التفاوضية على المسار الفلسطيني ـ 
جرى لحزب اهللا، يجب العمل على إيجاد قوة تمأل الفراغ، وهذه القوة المستحدثة هي اإلسرائيلي وبعدما 

   .مجموعة عربية كفؤة وقادرة ومدعومة وعلى صلة مباشرة بالواليات المتحدة
16/8/2006األيام الفلسطينية   

  
  وفرصة ذهبية  إلسرائيل لتصفية القضية الفلسطينيةاألمامحل السلطة هروب إلى  .69

 أحمد خضر
 رئيس الوزراء نفسه اسماعيل هنية بالدعوة إلى منهج جديد وهو حل السلطة بدأ قادة حماس، وعلى رأسهم

حيث أدرك أنها ليست محصنة من العدوان اإلسرائيلي شانها في ذلك شأن أي إنسان فلسطيني , الفلسطينية ذاتها
واعتقد , لممانعة والمفاوضات المزاوجة بين ما أسمته ا"حماس"لقد طرحت حركة . داخل األرض المحتلة
 رغم عدم إنكارنا لتضحياتها ودورها الجهادي الكبير هي هبة إلهية للشعب "حماس"البعض وما زال أن 

 . وعلى نطاق عربي وإسالمي أوسع الستعادة شرف وكبرياء األمة , الفلسطيني لتخليصه من االحتالل
 غطاء إلسرائيل لتصعيد عمليات اإلجرام "حماس" وشكل الحصار الدولي على الشعب الفلسطيني منذ انتخاب

وصار اسماعيل هنية وغيره من الكوادر والقيادات الفلسطينية مهددين , والترويع في غزة والضفة الغربية
والدعاية االنتخابية التي أطلقتها , مما دفعهم إلى اعتبار أن انتصارهم في انتخابات المجلس التشريعي, بالقتل

ية ضد بعضها البعض واالضطرابات وسفك الدماء وشراء المحسوبيات من أجل الكرسي الوثير القوى الفلسطين
 الحاالت أمجاد شخصية أفضلوفي , وأن السلطة أوهى من خيط العنكبوت, لم يكن إنجازاً ديمقراطياً حقيقياً

, رس اإلرهابويما, هذا العدو الذي يستوطن األرض, ذلك أن العدو الرئيسي هو إسرائيل, وليست وطنية
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ويقوم بكافة أعمال المهانة واإلذالل بحق الفلسطينيين , ويقيم الحواجز العسكرية, ويدمر المنازل, ويغلق المعابر
 . وال يسمح ألي زعيم من زعماء السلطة بالتحرك إال وفق مشيئته , األبرياء

 نصف الحقيقة
ليين أن يقدموا األرض للفلسطينيين على طبق فلم يكن منتظراً من اإلسرائي, لكن هذه ليست إال نصف الحقيقة

بعد اتفاقات أوسلو والتي بدأت على إثرها إقامة وتشكيل سلطة , ويجعلوهم يعيشون حياة هادئة, من ذهب
بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كان ¯ العصر الذهبي ¯ كل من كان يرى األرض المحتلة في , فلسطينية

وأن دورها في نظر إسرائيل لم يكن يتعدى كونه دوراً وظيفياً وأمنياً , يدرك كم هي ضعيفة هذه السلطة
 أصالًإلسكات الشارع الفلسطيني وتوفير بعض الخدمات والضرورات الحياتية كالماء والكهرباء المرتبطة 

وهو طموح أصيب , فيما كان الجانب الفلسطيني يطمح من جراء ذلك إلى إنشاء دولة فلسطينية, بإسرائيل
ثم الدخول في زمن االنتفاضة وتدهور , ل على إثر قمة كامب ديفيد بين كلينتون وباراك وعرفاتبالفش

 . األوضاع فيما بعد حتى هذه اللحظة 
 حقل األلغام

 تسيطر فتح حركة رأسها كيف أن القوى الوطنية الفلسطينية وعلى أيضاورغم هذا الضعف كان واضحاً 
ولوال , التي رفضت المساومة أو التنازل عن الحقوق في المفاوضاتو, سيطرة تامة على الشارع الفلسطيني

الفساد الذي استشرى لدى بعض الزعماء القدامى والجدد في تلك الحركة العظيمة لما تمكن أحد من الوصول 
فإذا بها تجرد من السلطة , إلى السلطة غير فتح التي بحثت عن دولة ذات سيادة في حقل األلغام اإلسرائيلي

 . وتطرح اليوم حل السلطة , لحة حماس التي تحظى بدعم شعبيلمص
 ? هل يخيف إسرائيل حل السلطة التي طالما أعلنت أنه ال وجود لشريك فلسطيني 

) بروابط القرى (لقد حاولت إسرائيل أن تصنع هذا الشريك منذ بدايات احتاللها للضفة الغربية عبر ما يسمى 
وحين قام السادات , وقبل ذلك تعاملت إسرائيل مع بعض الزعامات التقليدية, الكن الجماهير الفلسطينية أسقطته

( و ) أخيار (بزيارة القدس وما نتج عنها من اتفاقات كامب ديفيد حاولت إسرائيل تقسيم الشعب الفلسطيني إلى 
 على المشاريع من أجل الموافقة) المعتدل ( لتوفير الغطاء الفلسطيني , عبر سياسة العصا والجزرة) أشرار 

وتصفية القضية , وإطالق يد إسرائيل في ابتالع األرض, والمخططات الصهيونية الرامية إلى إقامة إدارة ذاتية
وكانت دائماً ترفض االنتخابات خوفاً من وصول العناصر التابعة لمنظمة التحرير إلى , الفلسطينية لألبد

ن إسرائيل لم تنجح في ذلك حيث انتخبت الجماهير رؤساء لك, السلطات المدنية كالبلديات والنقابات وغيرها
البلديات المؤيدين لمنظمة التحرير الفلسطينية أمثال بسام الشكعة في نابلس وفهد القواسمي في الخليل وإبراهيم 

وإبعاد آخرين إلى , فما كان من إسرائيل إال أن قامت بمحاولة تصفية بعضهم, الطويل في البيرة وغيرهم
  .األردن

 المستفيد األكبر
إن إسرائيل هي المستفيد األكبر من حل السلطة الفلسطينية ألنها تحقق هدفاً مزدوجاً وهو أن تكمل مشاريع 

وأنها تسعى إلى صنع السالم مع , السيطرة واالستيطان حيث تظهر للعالم أنها تقوم باجتثاث اإلرهاب
هنا ترتد المعركة بين صفوف الفلسطينيين على أنفسهم بدل و, الفلسطينيين المعتدلين الراغبين في تحقيق السالم

بل وال نبالغ في القول إذا تصورنا أن هذا الفراغ سيؤدي إلى إحدى نتيجتين إما , أن تكون مع العدو الصهيوني
ن وإقناع العالم أ, أو طردهم إلى األردن, تهويد أبناء الضفة الغربية كما تم تهويد أبناء القدس وهذا غير وارد

وتهجير الناس من بيوتهم , هؤالء ال يستحقون الحياة في واحة الديمقراطية في الشرق األوسط وهي إسرائيل
وقراهم وبالدهم ليس غريباً عن إسرائيل التي هجرت مليون لبناني خالل شهر من الحرب العدوانية على 

  .لبنان
 القوى النائمة



 

 35

مكونة من بعض ) نائمة ( يل أن تنشىء قوى فلسطينية وخالل أربعين عاماً من االحتالل استطاعت إسرائ
ومن وصل بهم الياس لما يرونه على أرض , والذين ضربت مصالحهم أو أنهكوا إلى درجة كبيرة, العمالء

النائمة ( كل هذه القوى والخاليا , والمرتبطة مصالحهم االقتصادية مع العدو وغيرهم, الواقع إلى حدود قصوى
ويرفضها , ن جديد لعقد صفقات مقايضة مع اإلسرائيليين رفضها عرفات في كامب ديفيدقد تطل برأسها م) 

إن القوى الفلسطينية في هذه المرحلة تسعى إلى تشكيل .  اآلن وهي في السلطة"حماس"أبومازن وترفضها 
من أجل , لخارجيويكون الخطاب السياسي واحداً أمام العالم ا, يلتئم فيها البيت الفلسطيني, حكومة وحدة وطنية

وتحرف , إعطاء دينامية جديدة للموقف السياسي بعيداً عن حرب الشعارات المتناقضة التي تخدر عقول الناس
 . وتشوه القضية الفلسطينية العادلة , البوصلة الوطنية عن مسارها الحقيقي

وبعد سبعة , ح يوم فوزهاوأقامت األفراح والليالي المال,  قبل عدة أشهر شهية للسلطة"حماس"كان لدى حركة 
وما الذي يريده هؤالء الذين ? ما الهدف الحقيقي من هذا اإلنقالب السياسي . اشهر تريد حل هذه السلطة

 أو بعض عناصر منظمة التحرير الفلسطينية أمثال غسان المصري "حماس"يهددون بإسقاط السلطة سواء في 
, هل يعتقد هؤالء أن صواريخ القسام! ?ة في نابلس يلفلسطينالناطق بلسان الدائرة السياسية لمنظمة التحرير ا

على أنها منظمة "حماس"والعمليات االنتحارية التي من خاللها نجحت إسرائيل في حملتها اإلعالمية بتوصيف 
, ويعطي زخماً سياسياً للقضية, إرهابية أمام العالم هو الذي سوف يكسر الشرنقة المضروبة حول الفلسطينيين

تحت شعار أنها , إن النجاح األكبر إلسرائيل هو في السيطرة المطلقة على األرض ?إلى تحرير القدسيؤدي 
إنها تدعو يهود العالم إلى أن يرسلوا , وأن هذه هي ارضها منذ أكثر من ثالثة آالف عام, تدافع عن نفسها

 . ما باريس فرنسية أو لندن إنكليزية التي يقول عنها اإلسرائيليون إنها يهودية أكثر م) أورشليم (أبناءهم إلى 
 الديمقراطية واألرض

وإتاحة الفرصة إلسرائيل , إن حل السلطة هروب إلى األمام من المواجهة مع إسرائيل على كافة األصعدة
وإبعاد النهج , ال بد من معرفة إدارة المعركة مع العدو, وأعوانها بالوصول إلى تصفية القضية الفلسطينية

وقلص من قدرتهم على المناورة واإلنجازات , ذي جعل من الفلسطينيين مكشوفين أمام العالمالمتطرف ال
والمزايدات التي ال تشكل في الجوهر شيئاً , والسياسة ال تستند إلى العاطفة وردات الفعل, السياسية لقضيتهم

لذا فإن المطلوب ,  حبة تراببل إلى القدرة على إدارة معركة طويلة مع عدو ينازع الفلسطينيين على كل, يذكر
بل , مازن إلى السلطة هي أكبر منجزات الفلسطينيين  أو أبو"حماس"أال تكون الديمقراطية التي اوصلت 
 . ومنع اإلسرائيليين من اختراق صفوفهم والتهام أرضهم قطعة قطعة , المحافظة على األرض والوحدة الوطنية

 االعتقال
إال إذا تغيرت المعادالت , فاألرض الفلسطينية نفسها معتقلة, أى عن االعتقالإن السلطة الفلسطينية ليست بمن

 . واألرض تأتي في مرتبة أدنى من ذلك ) مقدسة (وصارت السلطة 
والدكتور عزيز الدويك رئيس هذا المجلس كغيرهم من أبناء , لم ال يعتقل الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي

 ? طة تعيش في ظروف غير طبيعية الشعب الفلسطيني طالما أن السل
هذا ليس غريباً على إسرائيل التي تدعي أن الفلسطينيين يطلبون ثمناً مرتفعاً جداً لتحقيق السالم وهو دولة في 

أم يبقون في الميدان للمحافظة على زخم , من المواجهة) صقور األمس ( فهل ينسحب, الضفة الغربية وغزة
 ?.ء تحققت تسوية سلمية أم لم تتحقق النضال الفلسطيني وشرعيته سوا
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