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 عباس وهنية يتوصالن التفاق حول حكومة وطنية .1
 مطلعة أمس   أعلنت مصادر فلسطينية  : عبد القادر فارس  نقالً عن مراسلها في غزة       17/8/2006عكاظ  نشرت  

انه تم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه إسماعيل هنية للبدء الفـوري بمـشاورات                  
وقالت المصادر الفلـسطينية     .لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على أساس وثيقة الوفاق الوطني وثيقة األسرى           

 .يس عباس، أمس وأمس األول مع رئيس الوزراء       إن هذا االتفاق جاء عقب جولتي مباحثات مكثفة أجراها الرئ         
كما تناولت المحادثات بين عباس وهنية إلى جانب تشكيل الحكومة عدة قضايا مهمة كقضية الرواتب والجندي                

: وقـال . جتماع أن اللقاء الذي جمعه مع هنية هو الثاني        الوصرح عباس عقب ا   . اإلسرائيلي المأسور في غزة   
 التي تهم شعبنا، والتي تحتاج إلى حلول، والتي نحن إن شاء اهللا، بصدد إيجاد هـذه                 ناقشنا فيه مختلف القضايا   

وقال عباس في تصريحه إن أبرز هذه القضايا التي طرحت مع رئيس الوزراء، هو تشكيل حكومة                . الحلول لها 
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عليـه شـعبنا     ستبدأ المشاورات واالتصاالت لتحقيق هذا الهدف وهذا األمل، الذي يعلق            : مضيفا ،وحدة وطنية 
   .الكثير

من جهته قال رئيس الوزراء، أن جملة من المواضيع تم بحثها مع السيد الرئيس، خالل اليومين الماضيين فـي    
وأضاف هنية تم االتفاق على بدء المشاورات لتشكيل هـذه الحكومـة            . مقدمتها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية    

 وتوخياً لتعزيز الوحدة الوطنية ورفـع الحـصار عـن الـشعب             استناداً إلى وثيقة التفاهم الوطني الفلسطيني،     
الفلسطيني، وتخفيف هذه المعاناة التي تمر بها ساحتنا الفلسطينية، واإلفراج عن الوزراء والنواب المعتقلين لدى               

 وأعرب هنية عن أمله في أن تكون هذه المشاورات مثمرة وتنتهي بمـا يحقـق الهـدف                  ،االحتالل اإلسرائيلي 
 . المنشودالوطني

 بان من مستلزمات    ،غازي حمد في تصريح صحفي وصل لعكاظ نسخة منه        . الناطق الرسمي باسم الحكومة د    
 مرهون باإلفراج عن كافة الوزراء والنواب المعتقلين في سجون االحتالل           ،اإلعالن عن حكومة الوحدة الوطنية    

ت عن أسماء و توزيع حقائب وزارية لـيس   ونفى حمد األنباء التي تحدث    . ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني    
 .له أساس من الصحة

 طلب من عباس إقالة حكومة      ، أن المبعوث األمريكي دافيد وولش     ،إلى ذلك قالت مصادر دبلوماسية في رام اهللا       
 ،وقالت تلك المصادر  . حماس بدعوى أنها لم تنجح في تنفيذ التزاماتها التي كلفها بها رئيس السلطة عند تشكيلها              

المصادر ذاتها قالت إن أبو مازن رفض االقتراح األمريكي ألنه         .ن هذا الطلب قدمه وولش كان قبل نحو شهر        إ
سيتسبب في صراع داخلي وان الرئيس الفلسطيني أوضح لألمريكيين ان حكومة طـوارئ سـتحتاج موافقـة                 

 .البرلمان وان الغالبية في البرلمان لحماس
غازي حمد قال ان    .د أن   غزة عبدالرازق أبو جزر   نقالً عن مراسلها في      17/8/2006القبس الكويتية   وذكرت  

بدء المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة يجب ان يتزامن مع احياء الحوار حول تفعيـل منظمـة التحريـر       
  .واصالحها كما ورد في وثيقة الوفاق

اس حددت شروطها وفهمهـا     أن حركة حم  : علمت األيام  :17/8/2006 األيام الفلسطينية     في كتب حسن جبر  و
لتشكيل حكومة االتحاد الوطني التي اتفق الرئيس عباس، ورئيس الوزراء هنية، أمـس، علـى البـدء فـوراً                   

أن تتولى شخصية مرشحة من حماس تشكيل الحكومة، وأن يكـون توزيـع             : ومن أهم هذه الشروط    .بتشكيلها
ي المجلس التشريعي، ما يعني أن يشغل وزراء حماس         الحقائب الوزارية بين القوى والكتل بنفس نسبة تمثيلها ف        

أغلبية الحقائب، وأن يكون برنامجها هو برنامج وثيقة األسرى، كما أن حماس تفترض أن يتم فور تشكيل هذه                  
  .الحكومة رفع الحصار المفروض من قبل المجتمع الدولي

ال يوجد شيء جديد على موقـف       : وقال ماهر مقداد الناطق الرسمي باسم حركة فتح كبرى فصائل المعارضة          
وأكد  .حركة فتح بشأن المشاركة في الحكومة، وإن كان الموقف المتردي يدفعنا نحو مسؤولياتنا والقيام بدورنا              

  .أن وثيقة الوفاق الوطني قربت المسافات كثيراً: مقداد لأليام
 للمشاركة في حكومـة     ون مستعد انإن: بدوره قال النائب جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية         

وحدة وطنية تنطلق مما تضمنته وثيقة الوفاق الوطني وتعمل وفق آليات تحقق المشاركة الفعليـة فـي إقـرار                   
  .السياسات ومتابعة تنفيذها

إن األساس في االشتراك فـي حكومـة        : إلى ذلك قال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية         
  . أن تكون مبنية على ما ورد في وثيقة الوفاق الوطنيالوحدة الوطنية

 قـال   :صالح النعامي وعلي الصالح   ،  غزةولندن  نقالً عن مراسليها في      17/8/2006الشرق األوسط   وأضافت  
نحن نقول إننـا مـن حيـث       : أسامة المزيني، عضو القيادة السياسية لحماس، في تصريحات للشرق األوسط         .د

خروج الـوزراء مـن     إن   ،وأضاف. هذا مرهون ببعض اإلجراءات الرسمية    .. ى نبدأ المبدأ موافقون، ولكن مت   
السجون اإلسرائيلية ما زال شرطاً موضوعاً على الطاولة، ولكن هناك بعض المناقشات حوله، وهناك تـصور                
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الى أن  وأشار المزيني   . بأن الرئيس أبو مازن سيقوم بدور من اجل اإلفراج عنهم للبدء بعملية تشكيل الحكومة             
تشكيل حكومة وحدة وطنية يحتاج إلى العديد من المفاوضات مع الفصائل حول عدد الوزراء ونوعيتهم وتوقيت                

  .اإلعالن عن تشكيلها
وفي هذا السياق، ذكرت صحيف هآرتس في عددها الصادر أمس، أن وزيرة الخارجيـة األميركيـة رايـس،                  

 أسابيع عن معارضة اإلدارة األميركية تـشكيل حكومـة          3أعربت خالل لقائها مع أبو مازن في رام اهللا قبل           
الوحدة الوطنية، إال إذا قبلت بالشروط األميركية الثالثة المعروفة وهي االعتـراف بإسـرائيل ونبـذ العنـف                  

  . واإلرهاب وااللتزام باالتفاقات السابقة
  

  الجيش الى الجنوب اليوم بالتفاهم مع حزب اهللا على إخفاء سالحه: لبنان .2
محمد شـقير   والناصرة رندة تقي الدين     ونيويورك  وبيروت   نقالً عن مراسليها في    17/8/2006الحياة  رت  نش

قررت الحكومة اللبنانية أمس نـشر الجـيش اللبنـاني جنـوب         :سالمة نعمات وراغدة درغام   ووحسن اللقيس   
فاهم مع حزب اهللا علـى ان       الليطاني وسائر مناطق الجنوب، بدءاً من الثامنة صباح اليوم، بعدما توصلت الى ت            

يخفي سالحه في المنطقة وفق خطة االنتشار التي تلحظ غياب أي قواعد او مراكز عسكرية او أي سالح غير                   
أبلغت مصادر لبنانيـة     .شرعي واعطاء الجيش حق المداهمة تفتيشاً عن السالح اذا اشتبه بوجوده في أي مكان             

داً، وان انتشار القوات المعززة ليونيفيل وفق قرار مجلس األمن          وغربية الحياة ان خطوة انتشار الجيش مهمة ج       
، سينتظر هذه العملية، وان تعزيز ما هو موجود من قوات حفظ السالم لن يتحقـق سـريعاً بـل                    1701الرقم  

وفيما اوفد االمين العام لالمم المتحدة كـوفي انـان           .تدريجاً ومع تقدم خطوات استعادة االستقرار في الجنوب       
، اعلنت واشنطن ان مهمة قـوات       1701ن من كبار مساعديه الى لبنان واسرائيل للمساعدة في تنفبذ القرار            اثني

لكـن مـسؤولين اسـرائيليين     . يونيفيل ليست نزع سالح حزب اهللا، مشيرة الى ان هذه المهمة تتطلـب وقتـا              
  . سالحهواميركيين حذروا من معاودة الحرب على لبنان في حال لم يتم تجريد الحزب من 

واعتبرت مصادر سياسية ان قرار انتشار الجيش يعني رفع الحظر السياسي الذي كان قائماً على هذه الخطوة،                 
 وقبل إعالن قرار مجلس الوزراء قـال وزيـر         .مشيرة الى ان القرار تطور مهم يجب عدم التقليل من أهميته          

كما أعلنت األمم المتحـدة ان قائـد قـوات          .  دوست بالزي ان انتشار الجيش مسألة مهمة جداً        ا فرنس خارجية
يونيفيل الموجودة في الجنوب الجنرال أالن بلليغريني اجتمع امس ايضاً مـع ضـباط لبنـانيين واسـرائيليين                  

  .تحضيراً لالنسحاب االسرائيلي من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني
بة الى نزع سالح حزب اهللا لكنه خطوة        وقال المصدر ان ما توصلت اليه الحكومة من اتفاق ليس االفضل بالنس           

الى األمام في الوقت الحاضر، اذ ان الحزب وافق على عدم إظهار سالحه، رغم انه لم يوافق على تسليمه في                    
الجنوب، فموافقته على عدم إظهار أي سالح وعدم القيام بعمليات في الجنوب وقبوله انتشار الجيش أمر ايجابي                 

وأكـد الجانـب الفرنـسي ان        .التي لم تتوقع نزع سالح حزب اهللا بهذه الـسهولة         ومشجع بالنسبة الى فرنسا     
اتصاالت تجري بين الوزير دوست بالزي ونظيره االيراني منوشهر متقي الذي اجرى اتصاالً به قبل توجـه                 

وأكـد مـصدر    .االول الى بيروت، اذ تحاول فرنسا فتح حوار مع ايران من اجل حضها على تهدئة حزب اهللا 
نسي مطلع للحياة ان فرنسا تسعى الى رفع الحصار عن لبنان، وطالب بالزي الحكومـة اللبنانيـة بوضـع                   فر

وأبلغ الجانب اللبناني الوزير الفرنسي تغيير      . مراقبة على المطار والمرافئ لتفادي دخول أسلحة الى حزب اهللا         
  .طاقم أمن المطار وانه اصبح تحت سيطرة الحكومة اللبنانية

 الوزراء قرر نشر الجيش بعد اجتماعات تنسيقية بين قيادته وقادة حزب اهللا، في شأن المبادئ التي                 وكان مجلس 
أقرت، من دون االعالن عنها، في مجلس الوزراء حول اخفاء السالح او المظاهر المسلحة وحق الجيش فـي                  

 سليمان ومدير المخـابرات     وأبلغ قائد الجيش العماد ميشال     .دهم أي مخازن اسلحة او إلغاء أي مظاهر مسلحة        
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العميد جورج خوري مجلس الوزراء بما اتفق عليه مع الحزب، وهو االتفاق الذي سيبلغ الى الدول المرشـحة                  
   .للمشاركة في يونيفيل المعززة

وفي واشنطن، قالت وزيرة الخارجية االميركية رايس امس ان مجلس االمن لم يطلب من القـوات الدوليـة او         
ولفتت رايس، في تصريحات صـحافية، الـى ان لبنـان           . ة اللبنانية نزع سالح حزب اهللا بالقوة      القوات المسلح 

 الفا الى جانب عدد مماثل من القوات المسلحة اللبنانية لإلنتشار في            15بحاجة الى قوة دولية ال يقل عددها عن         
من خـالل التفـاهم بـين       واوضحت ان نزع اسلحة حزب اهللا يجب ان يتم بالوسائل السياسية و           . جنوب لبنان 

  . الحزب والحكومة اللبنانية وليس من طريق القوة
من جهة اخرى، حذر مسؤول اميركي كبير من احتمال العودة الى الحرب في حال فشل الجهود الديبلوماسـية                  

  .لجهة إقناع حزب اهللا بالتخلي عن اسلحته سلميا
ؤول حزب اهللا في الجنوب الشيخ نبيـل قـاووق          رحب امس، وفي اول اطاللة له بعد العدوان، مس        من جانبه،   

واعتبـر  . بنشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وقال انه لن يكون لسالح حزبه وجود مكشوف في المنطقة         
الشيخ قاووق ان ليس لحزب اهللا وجود مسلح مكشوف في الجنوب قبل العدوان االسرائيلي وبعده ولن يكون له                  

اما االسرائيليون اآلن فهم موجودون في منطقة معزولـة وهـم خـائفون             : فوأضا .أي وجود مسلح مكشوف   
  .وينتظرون لحظة بلحظة الساعة التي يرحلون فيها عن الجنوب

مصادر امنية اشارت الى ان قوات اليونفيل كانت تتسلم المواقع التي يخليها  أن 17/8/2006السفير وذكرت 
وعلم ان االجتماع الذي عقد امس في الناقورة . سليمها للجيش اللبنانياالسرائيليون حتى الليلة الماضية تمهيدا لت

. للجنة االرتباط الدولية اللبنانية االسرائيلية وضع اللمسات االخيرة على خطة انتشار الجيش حتى خط الحدود
ودهم وقد طلب االسرائيليون مهلة قصيرة العادة ترميم وتأهيل الشريط الشائك على الحدود، ما يستدعي وج

لبضعة ايام في الجانب اللبناني من الخط األزرق، على ان ينهوا انسحابهم اواخر االسبوع ويسلموا الطوارىء 
واتفق على ان تتوقف الطلعات الجوية فور تسلم الحكومة اللبنانية كامل المرافق، أما البحر . آخر المواقع

  . ليوم إلى صورفمفترض أنه قد بات مفتوحاً وبعض قوى الجيش ستنقل بحراً ا
أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، وفي كلمـة          :فارس خشّان  نقالً عن    17/8/2006المستقبل  وأضافت  

وجهها الى اللبنانيين عشية انتشار الجيش في الجنوب، أن حق الدولة وواجبها أن تبسط سلطتها كاملة على كل                  
 بالدنا ألن تصبح من جديد ساحة للصراعات االقليمية         أراضيها، معتبراً أن التساهل في أمر هذا الحق، يعرض        

: وقال. ، جاء بمثابة إنجاز نوعي للجهد السياسي والديبلوماسي اللبناني        1701ورأى أن القرار الدولي     . والدولية
صحيح أن قرار مجلس األمن لم يتجاوب مع كل ما طالبنا به، إال أنه تعامل مع قضايانا وهواجسنا المـشروعة     

ووصف مهمة الجيش اللبناني في الجنوب، مشيراً الى أنها تتجلى بالدفاع عن حقوق المـواطنين،                .بيرةبجدية ك 
وعن حق الدولة وواجباتها في بسط سيادتها على كامل أرض الوطن، لتكون حامية وحاضنة، فال تكون هنـاك                  

مرافقه، ومظاهر مسلحة   مناطق أو أماكن محظورة على الجيش، ونواٍح خارج سيطرته، ومرافق عسكرية غير             
 .غير سالحه، بحيث ال يكون هناك سالح خارج سلطة الدولة اللبنانية

أكد مصدر وزاري ان مهمات الجيش تشمل المخيمات الفلسطينية الثالثة الموجودة في المنطقة وأهمهـا مخـيم    
 :ووفق المادة الرابعة من قانون الدفاع، فإن الجيش يكلّف باآلتي .الرشيدية

 . ـ تفتيش األبنية وسائر األمكنة في أي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة المختصة1
 . ـ مراقبة الموانئ والسفن في المياه االقليمية2
 . ـ مراقبة دخول األجانب إلى لبنان والخروج منه3
 . ـ منع االجتماعات العامة غير المرخّص بها أو ذات الطابع العسكري4
 .لّين باألمن وإحالتهم على القضاء خالل خمسة أيام من تاريخ توقيفهم ـ مالحقة المخ5
 . ـ مكافحة التهريب6
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ووفق هذه المادة فإن كل القوى المسلّحة التي تقوم بمهماتها تُوضع تحت إمرة قائد الجيش بمعاونـة المجلـس                   
  .العسكري وبإشراف المجلس األعلى للدفاع

  
  قوة الوحيدة في العالم العربي؟كيف يطلبون منا نزع سالح ال: لحود .3

اعتبر اميل لحود، انه من المعيب ان يطلب نزع سالح المقاومة الوطنية ودماء الشهداء ال تزال علـى               : بيروت
كيف يطلبون منا نزع سالح القوة الوحيدة في العالم العربي كلـه التـي وقفـت فـي وجـه                    : وسأل. االرض
 قويا بوحدته وعزيمته وصموده، وخصوصا بمقاومته، لذلك أكرر          لقد خرج لبنان من الحرب     :وقال .اسرائيل؟

ان اسرائيل، من دون الواليات المتحدة كانت مثل غيرهـا مـن            : واضاف. دائما ان وحدة لبنان هي اهم شيء      
لكن، لالسف، االدارة االميركية الحالية منحازة مائة في المائـة الـى اسـرائيل، وهـي ال تعمـل إال                    . الدول

  . و ادى ذلك الى خراب كبيرلمصلحتها ول
17/8/2006الشرق األوسط   

  
 حق الدولة أن تبسط سيادتها على كّل أراضيها: السنيورة .4

أكد فؤاد السنيورة ان حق الدولة وواجبها ان تبسط سلطتها كاملة على كل اراضيها، معتبرا ان التساهل في أمر                  
ورأى ان القـرار الـدولي      . القليمية والدوليـة  هذا الحق يعرض بالدنا ان تصبح من جديد ساحة للصراعات ا          

وإذ أكد االصرار على التقـدم نحـو         .، جاء بمثابة انجاز نوعي للجهد السياسي والديبلوماسي اللبناني        )1701(
ورأى . تحرير مزارع شبعا، دعا سوريا الى الموافقة على تحديد الحدود وتسليم الخرائط الالزمة لالمم المتحدة              

ة الوطنية ال يتحققا اال في ظل دولة وسلطة ال ازدواجية فيها، فال يكون من حق كل مقتـدر                   ان الوفاق والوحد  
ين ان يـسيروا    ربالداخل والخارج ان يمضي بالمواطنين والوطن الى حيث يشاء، ويكون على كّل الفرقاء اآلخ             

ة الكاملة، هي االنتصار االكبـر      من ورائه، الفتاً الى ان الدولة القوية والديموقراطية، دولة القرار الحر والسياد           
ورد على كالم بشار االسد من دون ان يسميه، مؤكدا اننـا لـن نقبـل ان    . الذي نستطيع نحن اللبنانيين تحقيقه    

يتحول صمود اللبنانيين وتضحياتهم كما اراد البعض، مادة البتزازهم أو محاولة للمساس بوحدتهم وكـرامتهم،               
يموقراطي، عبر إلقاء دروس، شعبنا الشجاع بغنى عنهـا، وتوجيـه تهديـدات             او مناسبة للنيل من نظامهم الد     

أبي يرفضها كّل لبناني حر. 
17/8/2006المستقبل   

 
  بري ينشط في اتصاالت مكثفة لمنع أي اشتباك داخلي   .5

 كثيفـاً   يشهد مقر رئاسة المجلس النيابي اللبناني، وتحديداً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، نشاطاً             : بيروت
في االتصاالت والمساعي للتوصل الى توافق يفضي الى تخطي األزمة السياسية الراهنة، في ما يخص نـزع                 

 .سالح حزب اهللا وسحب مقاتليه خارج منطقة جنوبي الليطاني، والتي تثير تحفظات واعتراضاً من حـزب اهللا                
قاء األساسيين في لبنان للوصـول الـى        ونقلت مصادر مقربة من بري انه يجري اتصاالت مكثفة مع كل األفر           
مصادر أن مـشاورات بـري      التؤكد   و .حلحلة مرضية لألمور العالقة، والتي تهدد بإثارة خالفات سياسية حادة         

قطعت مرحلة كبيرة بهدف الوصول الى تسوية حول نشر الجيش جنوبي نهر الليطاني، وفقاً لمقتضيات بنـود                 
  .ؤول دون وجود عقد داخلية تحول دون نشر الجيش والح1701قرار مجلس األمن الدولي ،

17/8/2006الخليج اإلماراتية   
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 اهللا بالسعي النقالب سياسي على دولة اتفاق الطائف  تهم نصريجنبالط  .6
قال وليد جنبالط رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني إن ما يجمع بين :  د ب أ،لندن، القاهرة

 وأمين عام حزب اهللا اللبناني هو أن االول وصل إلى الحكم نتيجة انقالب عسكري نفذه والده الرئيس السوري
والثاني يحاول الهيمنة على الحكم في لبنان بتحقيق انقالب سياسي على دولة اتفاق الطائف الذي أبرم أواخر 

ط قوله تعليقا على خطاب الشرق االوسط اللندنية إلى جنبال ونسبت صحيفة .الثمانينيات من القرن الماضي
ن نصر اهللا طرح في خطابه شعار بناء الدولة القوية والعادلة االمر الذي يعني أن دولة احسن نصر اهللا 

  .الطائف ليست قوية وغير عادلة وهو ما يعني أن الدولة المطلوبة هي انقالب على دولة الطائف
17/8/2006الدستور   

  
   آذار14 لقوى رفض لبناني واسع لمضمون خطاب األسد .7

قوبل خطاب الرئيس السوري بشار األسد حول الوضع اللبناني بردود فعل رافضة للتدخل في الشؤون               : بيروت
وفيما رأى فيه وزير االتصاالت مروان حمادة منعطفا خطيرا، اعتبر الرئيس االسبق للحكومة             . الداخلية للبنان 

ودعا زعيم حزب التيار الـوطني      . عرض الفرقاء لبنانيين  سليم الحص ان االسد كان في غنى عن الت        .داللبنانية  
. الحر النائب ميشال عون الحريصين على لبنان الى عدم جعله ساحة لتجاذباتهم وصراعاتهم االقليمية والدولية              

أما عضو كتلة نواب    . ورأى سعد الحريري، ان تصريح االسد غير مسؤول داعيا الى التنبه للحدود مع سورية             
  . آذار14نائب حسين الحاج حسن فأكد ان الحزب ال يتبنى كالم االسد في ما يتعلق بـ حزب اهللا ال

17/8/2006الشرق األوسط   
  

 رحب باالجماع على وقف للعدوان  وت تشدد على التماسك الداخلي اإلسالميةالجماعة .8
ذلك يسيء الى المقاومـة     أعلنت الجماعة االسالمية رفضها تبادل االتهامات والتخوين في الساحة اللبنانية الن            

وأكدت أن العالقات بين لبنان واشقائه العرب        .والوحدة الوطنية وذلك ال يصب اال في صالح العدو الصهيوني         
يجب ان تقوم على قاعدة االخوة والتعاون والتنسيق وفي افضل صيغ االحترام المتبادل والحرص علـى مبـدأ                  

 وموافقـة   1701 بعد صدور القرار الدولي      : السياسي للجماعة  وقال المكتب  .عدم التدخل في الشؤون الداخلية    
اكثرية اللبنانيين عليه، رغم التحفظات المعروفة، بدا للعيان ان االجماع الوطني الذي تحقق للبنان ابان العدوان                

ـ               ي االسرائيلي، جاء نتيجة الصمود البطولي للمقاومة، وثمرة تماسك االداء الرسمي والشعبي وااللتفـاف العرب
 .حول مطلب لبنان المشروع في ادخال تعديالت جذرية على المسودة السيئة للقرار الدولي بـصيغته القديمـة                

اننا اذ نرحب بما اجمع عليه اللبنانيون من وقف للعدوان وبسط سلطة الدولة على ترابها وطني عبر                 : أضافو
  . نشر الجيش في الجنوب للدفاع عن الوطن

17/8/2006 المستقبل   
  

   قنابل ذرية5إسرائيل ضربت لبنان بما يعادل : ول في حزب اهللامسؤ .9
قال حسين رحال، الناطق الرسمي باسم حزب اهللا، ان اسرائيل ألقت على لبنـان ماليـين                :  كمال قبيسي  ،لندن

 قنابل ذرية من عيار القنبلة التي ألقتهـا الواليـات           5 يوما، تساوي ما قوته      33األطنان من المتفجرات خالل     
   . على هيروشيما باليابان1945حدة في المت

17/8/2006الشرق األوسط   
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  المطارنة الموارنة يرفضون االزدواجية في صنع القرار اللبناني .10

أبدى المطارنة الموارنة في لبنان رفضهم لالزدواجية في صنع القرار، محذرين من كـوارث اذا لـم                 : بيروت
ان ما اصاب اللبنـانيين مـن       : لموارنة في ختام اجتماع استثنائي    وقال المطارنة ا   .تكن الحكومة صاحبة القرار   

ويالت من جراء هذه الحرب علمهم ان االزدواجية على صعيد صنع القرار ال يمكن ان تستمر، وان المسؤول                  
يجب ان يكون واحداً ممثالً بالحكومة التي تحظى بثقة المجلس النيابي المنتخب مـن الـشعب، وإال ضـاعت                   

  .حل بالبلد ما حل به من كوارثالمسؤولية و
17/8/2006الشرق األوسط   

  
  فتفت قرر استدعاء العميد داود وتوقيفه .11

 أحمد فتفت استدعاء قائد المجموعة األمنية المشتركة فـي الجنـوب            .دقرر وزير الداخلية والبلديات بالوكالة      
لداخلي التحقيق معـه حـول القـضية        العميد عدنان داود وتوقيفه فورا، وتكليف المفتشية العامة لقوى االمن ا          

وكانت محطتا المنار والتلفزيون الجديد عرضتا تحقيقاً ظهر فيه العميـد داود يطلـب مـن احـد                   .المعروضة
  .العسكريين تقديم القهوة الى ضابط اسرائيلي في ثكنة مرجعيون

17/8/2006النهار   
 

   مليار دوالر قيمة أضرار لبنان من العدوان اإلسرائيلي  3.5 .12
أكد رئيس مجلس االنماء واالعمار الفضل شلق ان قيمة األضرار الماديـة الناتجـة عـن القـصف                  : ب.ف.ا

وأضاف ان هذه األضرار ال تـشمل الخـسائر غيـر            . مليار دوالر  3،5 يوماً تبلغ    33اإلسرائيلي على مدى    
   . تضع بعد تقييماً نهائياًالمباشرة المتعلقة باألعمال والصناعة والسياحة، وهي ليست نهائية كون السلطات لم

17/8/2006الخليج اإلماراتية   
  

  عباس يرفض طلباً أميركياً بحل حكومة حماس    .13
ميركي وولش طلـب    ن المبعوث األ  إس،  أمسرائيلية  قالت صحيفة هآرتس اإل   :  تغريد سعادة والوكاالت   ،رام اهللا 

 في تنفيذ التزاماتها التي كلفها بها عباس        نها لم تنجح  أقالة حكومة حماس بدعوى     إمن الرئيس الفلسطيني عباس،     
ن هذا الطلب قدمـه     إونقلت هآرتس عن مصادر فلسطينية ومصادر دبلوماسية في رام اهللا قولها            . عند تشكيلها 

قامة حكومة طوارئ يجري تشكيلها من      إعالن عن   على عباس اإل   وولش واقترح. وولش قبل نحو شهر تقريباً    
ن عباس رفض االقتراح ألنه سيتـسبب فـي         إوحسب هارتس ف  . حزابن عن األ  خبراء تكنوقراط وليسوا ممثلي   

ن الغالبية في البرلمـان     ألى موافقة البرلمان و   إن حكومة طوارئ ستحتاج     أميركيين  وضح لأل أصراع داخلي، و  
  . لحماس

  17/8/2006االتحاد اإلماراتية  
  

  التشريعي يقرر تشكيل لجنة لرفع دعاوى ضد سلطات االحتالل  .14
ن المجلس التشريعي عن تشكيل لجنـة مـن         عالإرام اهللا    16/8/2006وفا  -وكالة األنباء الفلسطينية  ت  نشر 

حسن خريشة،  . الخبراء الدوليين إلقامة دعاوى قضائية ضد سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع د            
مبيناً أن اللجنـة تـضم فـي         .ياد الص .أالنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي ونقيب المحامين الفلسطينيين         

عضويتها كالً من األمين العام التحاد المحاميين العرب، ونقيـب المحـامين األردنيـين، ونقيـب المحـامين                  
 أن هذا الفريق سـيعمل علـى         كما .السوريين، ونقيب المحامين المصريين، وعدد من المحامين المتخصصين       
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ة، من أجل رفع هذه الدعاوى أمام المحكمـة األوروبيـة لحقـوق             إعداد الدراسات القانونية والترتيبات الالزم    
  .اإلنسان باإلضافة إلى المحاكم الوطنية في كل من بلجيكا وبريطانيا

لجنة متابعة موضوع النواب والـوزراء المختطفـين        أن  رام اهللا    من   17/8/2006 األيام الفلسطينية    وأضافت
لى ضرورة  إوأشار خريشة    .تفعيل التعاون والتواصل بينهما   الحق، لبحث آلية     اجتماعاً مع مؤسسة    أمس عقدت

، االنطالق من أكثر من نقطة لمواجهة سلطات االحتالل في تعاملها مع قضية النواب والـوزراء المختطفـين                
رسال وفد من النواب والبرلمانيين الفلسطينيين لالعتصام أمام مقر الجامعة العربية، بهدف حشد             إواقترح أن يتم    

نه قد  ألى   إ  عابدين . د وأشار المستشار القانوني لرئيس المجلس     .د والدعم العربي لقضية النواب والوزراء     التأيي
لـى  إتمت مراسلة عدد كبير من البرلمانات العربية واألجنبية، ومؤسسات حقوقية لتفعيل القـضية، باإلضـافة     

   .ة تطالبها بتفعيل االتفاقيةلى األطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعإتوجيه رسالة 
  

  فقده القدرة على التوازن والتركيزأعطائه دواء إالدويك يتهم سجانيه ب .15
عزيـز  .م رئيس المجلـس التـشريعي د      ااته نائل موسى  عن   ،رام اهللا من   17/8/2006الحياة الجديدة   نشرت  

 مما جعله   يامأس بالمحيط لمدة ثالثة     حسافقده التوازن والتركيز والقدرة على اإل     أ عطائه عالجاً إالدويك سجانيه ب  
ول مـس األ  أحمد مبارك خالل لقائهما     أفضى الدويك بهذه المعلومة للنائب       حيث أ  .يتوقف عن تناول هذا الدواء    

ن إوقال مبارك   . مس بالواقعة أبلغ النائب مبارك رئاسة المجلس      أو. في محكمة عسكرية تعقد في معسكر عوفر      
محمود . مين سر المجلس النائب د    أ وطالب   ،اء شديد وفي حالة صحية متدهورة     عيإرئيس المجلس بدا في حالة      

وجـود  لـى   إ  مـشيراً  ،فراج الفوري عنه  نقاذ حياة الدويك والضغط لإل    الرمحي المنظمات الحقوقية بالتدخل إل    
  .ليها زنازين االحتاللإلى مراقبة دائمة وعالج مناسب تفتقر إنها تحتاج أمراض يعاني منها الدويك وأ

 ل مكتب رئيس المجلس التشريعي أن سلطاتوق :غزة من 17/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وأضاف 
  .عزيز دويك إلى محكمة عوفر العسكرية الصهيونية غرب مدينة رام اهللا. االحتالل الصهيوني ستقدم اليوم د

 
 زكي يزور سفيرة فنزويال .16

 معها س زكي أمس سفيرة فنزويال سعاد الدويهي، وبحث منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبازار ممثل
ونوه زكي بموقف رئيس فنزويال تشافيز حين سحب سفير بالده . تطور الوضع، والعالقة الثنائية بين البلدين

 .من إسرائيل، وشدد على ضرورة التعاون بين بعثتي فنزويال وفلسطين
  17/8/2006المستقبل 

  
 مع قوات اإلحتالل في الضفة والقطاعالمقاومة تخوض اشتباكات عنيفة  .17

استشهد أحد عناصر سرايا القدس، وإصيب اثنين آخرين خالل اشتباك مـع قـوات    :غزة  رائد الفي  وكاالت
وأعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف      . االحتالل في منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع        

إن : وقال بيان للسرايا  . صاروخ مطور من طراز قدس متوسط المدى      مدينة عسقالن الساحلية جنوب إسرائيل ب     
وفـي الـضفة الغربيـة      . المجموعة المجاهدة عادت إلى قواعدها بسالم مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة           

اشتبك مسلحون من ألوية الناصر صالح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية وكتائب القسام وسرايا               
وقالـت  . جر أمس مع قوة لالحتالل حاولت اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية              القدس ف 

الفصائل في بيان مشترك إن قوة إسرائيلية مكونة من خمس وعشرين آلية عسكرية اقتحمت البلدة حيـث دارت      
الجانب اإلسرائيلي اعتـرف    وأكد البيان أن    . اشتباكات أدت إلصابة عدد من الجنود وإعطاب عدد من اآلليات         

 . بإعطاب عدد من اآلليات جراء االشتباكات
  17/8/2006الخليج اإلماراتية 
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  حماس تتلقى عرضا من إسرائيل لإلفراج عن مئات األسرى مقابل جنديها األسير .18

بل قال مصدر فلسطيني مطلع إن اسرائيل وافقت بالفعل على إطالق سراح المئات من األسرى الفلسطينيين مقا               
واشار المصدر الى أن المشكلة في العرض االسرائيلي الـذي نقلـه            . االفراج عن الجندي االسير غلعاد شليط     

الوفد االمني المصري الذي يتولى التوسط بين اسرائيل والتشكيالت العسكرية للفصائل الفلسطينية التي قامـت               
ال عن وكالة رويترز التي نسبت بدورها       وذكرت صحيفة هآرتس نق    . بأسر الجندي تتمحور في قضية التبادلية     

المعلومات الى قادة في حركة حماس، ان الوسطاء المصريين عرضوا على قادة الحركة، افراج اسرائيل عـن                 
  . من االسيرات ومن دون الثامنة عشرة من العمر والمرضى، مقابل االفراج عن شليط600

  17/8/2006الشرق األوسط 
  

  ولة الغتيال مشعلحماس تنفي علمها بوجود محا .19
وقـال   .نفت حركة حماس علمها بوجود محاولة إسرائيلية الغتيال خالد مشعل فـي دمـشق             :  وائل بنات  ،غزة

القيادي في الحركة أسامة المزيني إن إسرائيل سبق وأن هددت باغتيال قادة الحركة في الداخل والخارج، الفتا                 
يذ تهديداتها، مستدركا أن حركة حماس ال علم لهـا بـأي            إلى عدم استغراب الحركة من إقدام إسرائيل على تنف        

  .محاولة غير تلك التي حاولت من خاللها اغتيال إسماعيل هنية بالطرد المسموم
  17/8/2006الوطن السعودية 

  
  )فوكس(حماس تدين اعتقال صحفيين أجنبيين يعمالن لحساب شبكة  .20

على ) أمريكي ونيوزيلندي(لصحفيين األجنبيين أدانت حركة حماس بشدة حادثة اختطاف ا: حبيب أبو محفوظ
 أمس،يد مسلَّحين مجهولين في أحد شوارع مدينة غزة يوم اإلثنين الماضي، مؤكدةً في تصريٍح صحفي صدر 

على وجوب احترام حقِّ الجميع، أيا كانت هويات وجنسيات أصحابها في العمل الصحفي المهني دون قيود، 
كما طالبت حماس األجهزةَ األمنيةَ المختصة  . العامة في إطار النظام والقانون الفلسطينيوتقدير وإنفاذ الحريات

بممارسة واجباتها في الكشف عن المختطَفين، والضرب بيٍد من حديٍد على أيديهم، واتخاذ كافة االحتياطات 
  .الالزمة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبالً

  16/8/2006اخوان اون الين 
  

  ليفني تدعي أن حزب اهللا يخرق قرار مجلس األمن .21
 بعدم إطالقـه سـراح      1701قرار  الكوفي أنان، أن حزب اهللا يخرق       أمام  ادعت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية،     

 فيما ذكـر  . توقع من المجتمع الدولي أن يواصل العمل على إطالق سراحهما الفوري          وأضافت أنها ت  . الجنديين
أما بالنسبة لقوات األمم المتحدة التي       .جهته بأن تبقى مسألة الجنديين على رأس سلم أولوياته        أن أنان تعهد من     

 إن إسرائيل تتوقع أن تكون القوات نوعيـة وذات قـدرات            ،يفترض أن تنتشر في جنوب لبنان، فقد قالت ليفني        
ية كبيرة في منع وصـول      كما أشارت إلى إن إسرائيل ترى أهم      . عسكرية حقيقية، كما تتوقع أن تنتشر بسرعة      

كما جاء أن إسرائيل طالبت األمم المتحـدة باإلصـغاء جيـداً إلـى              . أسلحة إلى لبنان من خالل مراقبة ناجعة      
  .التصريحات األخيرة لحزب اهللا

  17/8/2006 48عرب 
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   في لبنانإسرائيل ترفض مساهمة ماليزيا واندونيسيا في القوة الدولية .22
كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أمس، أن تل أبيب أبلغت األمم المتحدة            : هب محمد األش  -القدس المحتلة   

ورأى أن بعـض    . معارضتها مساهمة جنود دول مثل ماليزيا، في القوة الدولية المزمع نشرها في جنوب لبنان             
 النـاطق باسـم الخارجيـة      إال أن    . مع حزب اهللا، من دون إضافة أي تفاصـيل         تالدول التي تطوعت، تعاون   

  .االسرائيلية رفض تأكيد موقف اسرائيل من هذه القضية
  17/8/2006الحياة 

  
  بيرتس عيَّن شاحاك رئيساً للجنة تحقيق في اداء اسرائيل خالل الحرب .23

بيرتس ألف أمس لجنة تحقيق في اداء اسرائيل خـالل   أن :والوكاالت رام اهللا   من   17/8/2006 النهار   نشرت
لجنة أمنـون   الوسيرأس   .اس عملي لفشل الحملة التي شنتها القيادة االسرائيلية       الحرب على لبنان، في اول انعك     

الى رئيس كبرى الشركات االسـرائيلية شـركة فيتـا          إضافة  ليبكين شاحاك وتضم ثالثة جنراالت متقاعدين،       
 مصادر اسرائيلية عن دهشتها لتعيين شـاحاك، لكونـه مقربـا مـن               فيه أعربت في وقت    .للصناعات الدوائية 

  .يرتس، وكان عضو طاقم المستشارين الخارجي لوزير الدفاع خالل الحرب وقبلهاب
أن تعيين اللجنة من قبل بيرتس، يعرقل أعتبرت  المصادر األمنية أن: 17/8/2006 48 عرب  موقعأضافو

  .وعليه فهناك حاجة إلى لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض.  أثناء الحربئهعملية فحص أدا
  

  طالب بإقالة أولمرت وبيرتس وحالوتسارتفاع أصوات ت .24
طرح أمس وألول مرة في وسائل اإلعالم مطلـب حـاد ومتطـرف بإقالـة جميـع                 : نظير مجلي  - تل أبيب 

يـديعوت  فـي   فقد كتب ايتان هابر     . المسؤولين الكبار عن الحرب وفي مقدمتهم اولمرت، وبيرتس، وحالوتس        
وطرح مطلب اقالة بيرتس،   .شارون باتت بال زعيم قدير    ن اسرائيل، من بعد رحيل بيغن ورابين و       أأحرونوت،  

وحسب . أيضا في حزب العمل، حيث راح قادة الحزب ينادون باستبداله بقائد ذي وزن عسكري وتجربة أكبر               
معلومات سياسية مطلعة فإن باراك بدأ اتصاالته مع عدد من الوزراء والنواب من حزب العمل لكـي يقـنعهم                   

أما مطلب إقالة    .دقاءه نصحوه بأال يفتح جبهة ضد بيرتس على خلفية الحرب في لبنان           لكن أص . بضرورة تأييده 
 أسهمه في البورصة فهم منـه      هبيع وأشارت إلى أن     .حالوتس، فقد ورد من عدة مصادر، أولها وأهمها هآرتس        
يجية، دعا الى عدم     في الشؤون االسترات   ان باحث  إال أ  .أنه استخدم األسرار الحربية كمصدر للربح المالي الذاتي       

  . وقال ان الجيش كله يجب أن يعطي االجابات على التساؤالت،االكتفاء بمحاسبة حالوتس
  17/8/2006الشرق األوسط 

  
   بعدم اعطاء قدرات حزب اهللا اولويةبيرتس يتهم الجيش  .25

.  وزارة األمـن    مسألة حزب اهللا في أواخر سلم اهتماماتها، منذ تسلمه         ها وضعت أنباتهم بيرتس، قيادة الجيش     
 أن صواريخ حزب اهللا تشكل تهديدا استراتيجيا، ولم تقدم بين يديه كل المعلومات              همأنه لم يسمع من   أشار إلى   و

  .هاالمتعلقة بتهديد
  17/8/2006 48عرب 

  
  لم تتم المصادقة على التقدم نحو الليطاني على اعتبار أن الحرب سوف تتوقف: حالوتس .26

نة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، أن القرار بتوسيع الحـرب علـى لبنـان              قال دان حالوتس، في جلسة لج     
كما أشار  .  ساعة 48والتقدم باتجاه الليطاني، لم يتم المصادقة عليه على اعتبار أن الحرب سوف تتوقف خالل               
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كما جـاء    .ةإلى أن الحملة كانت مخططة ليوم األربعاء، إال أنها تأخرت لمدة يومين بسبب اإلتصاالت السياسي              
ن هنـاك   أقال   و . ألمح إلى أن توسيع الحرب كان بهدف ممارسة التأثير على اتخاذ القرار في مجلس األمن               هأن

أسئلة أساسية يجب فحصها والتحقيق فيها واستخالص العبر وإجراء إصالحات من رأس الهرم، بسرعة لكونه               
  .ال يستبعد اشتعال األوضاع مجدداً

  17/8/2006 48عرب 
  

 ش االسرائيلي يهدد بتأخير االنسحاب عدة أشهرالجي .27
 اعلن نائب رئيس اركان الجيش االسرائيلي، امس، ان اسرائيل ستحتفظ بمواقع :رويترز، ا ف ب، ي ب ا

  قائال،وتابع .عسكرية في لبنان حتى بعد االنسحاب من جنوبه من دون ان يعني ذلك وجود قوات على االرض
داد للمدى البعيد، مشيرا الى ان وجود الجيش االسرائيلي في لبنان سيطول بضعة ان مهمتنا وواجبنا هو االستع

نقل ناطق عن حالوتس قوله امام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع من جهته و .اسابيع أخرى ال سنة وال شهورا
الجيش قد  ان اكد مؤ.قوات االسرائيلية في غضون عشرة ايام يتوقف على نشر الجيش اللبنانيالان انسحاب 

 .يبقى عدة اشهر في المنطقة الحدودية
  17/8/2006المستقبل 

  
  خرائط األلغام والقنابل العنقوديةلبنان إسرائيل تسلّم  .28

 مهلة ، االجتماع الذي عقد امس في الناقورة للجنة االرتباط الدولية اللبنانية االسرائيليةخاللطلب االسرائيليون 
 الشائك على الحدود، ما يستدعي وجودهم لبضعة ايام في الجانب اللبناني قصيرة العادة ترميم وتأهيل الشريط

وعلم ان االسرائيليين سلموا الجانب الدولي خرائط لاللغام التي زرعوها في الجنوب  .من الخط األزرق
  .وللمواقع التي ألقوا فيها قنابل عنقودية

  17/8/2006السفير 
  

  عية  الف قذيفة مدف150اسرائيل قصفت لبنان بـ .29
انتقد ضابط إحتياط في سرية مدفعية اسرائيلية االستخدام المفرط لسالح المدفعية في العدوان  : وكاالت-غزة 

 ألف قذيفة مدفعية، أي أكثر من مما 150ان الضباط الكبار اعترفوا أنه تم إطالق أكثر من ذكر و .على لبنان
  .أطلق في كل حروب إسرائيل مجتمعة

  17/8/2006الدستور 
  

  س يطلب تفاصيل المكالمات الهاتفية لضباط هيئة األركان العامة تالوح .30
أشار رئيس هيئة األركان صباح اليوم بإجراء عدة إجراءات من أجل منع تسرب معلومـات عـسكرية إلـى                   

وشدد على ضرورة عدم ذكر أي معلومات        .اإلعالم، خشية تعرض الجنود المتواجدين في جنوب لبنان للخطر        
 طلب تفاصيل مكالمات الهاتف التي أجراها ضباط         كما أنه  .المات الضباط عبر الهواتف الخلوية    عسكرية في مك  
  . لالطالع عليها أثناء الحربفي هيئة األركان

  17/8/2006 48عرب 
  

  إسرائيل سمحت لدول عربية بنقل مساعدات إلى لبنان أثناء الحرب: بيريز .31
إسرائيل سمحت لدول عربية بنقل مساعدات إنسانية عن طريـق          ، قوله أن    يزنقلت التقارير اإلسرائيلية عن بير    

  .الجو فوق إسرائيل إلى لبنان أثناء الحرب
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  17/8/2006 48عرب 
  

  بيريز يروج لفرص سالم مع بيروت   .32
إن إسرائيل مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار لبنان، لكنه شدد على رفـض اقتطـاع أي           ،  قال بيريز  :واشنطن

 التي يجمعها حالياً، مدعياً أن تل أبيب لم تبدأ الحرب، كما أن مجلس األمن ضـمن قـراره                   اموال من الماليين  
 .هاوتحدث عن وجود فرص سالم مع بيروت، وزعم أن إسرائيل لم تكن قط في حرب تاريخية مع                 .تهامساعد

 على ضـرورة     إن هناك ضرورة في أال يتحول لبنان إلى دولة شيعية، وشدد           ،وفي محاولة إلثارة النعرات قال    
  .عن خطر إيراني على الهوية العربيةفي نفس السياق وتحدث  .أن يكون متعدد الطوائف

  17/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

 إسرائيل تنفي عزمها االفراج عن أسرى فلسطينيين  .33
سجناء  نقل عن مصادر في ديوان رئيس الوزراء نفيها عزم إسرائيل إطالق سراح:  د ب أ-تل ابيب 
  .يين مقابل االفراج عن الجندي االسرائيلي المحتجز في غزةفلسطين

  17/8/2006الدستور 
  

  على رسالة حول االسرى نواب الكنيست العرب يرفضون التوقيع  .34
إلى إعداد رسالة سيتم توجيهها إلى برلمانات العالم لحثهم على المساعدة فـي قـضية                بادرت رئيسة الكنيست،  

وطلب من أعضاء الكنيست التوقيـع، إال أن النـواب العـرب            . هللا وحماس حزب ا  لدى   األسرى اإلسرائيليين 
  .ارخيصا استعراضذلك، وأعتبروه رفضوا 

  16/8/2006 48عرب 
  

   اولمرت قد يدفع مقعده ثمنا لتسويات االسرى: الوف بن .35
  إلى صعوبة إجراء مفاوضات إلطالق سراح الجنود األسرى، على اعتبـار أن أي              في هارتس  بنالوف  ر  اشأ

ويتابع أن كـل صـفقة يـتم    . تنازل ألي جهة، حماس أو حزب اهللا، سيؤدي إلى رفع سعر لدى الطرف الثاني 
  .اإلتفاق عليها ستالقي نقداً سياسياً شديداً، قد يدفع أولمرت مقعده ثمناً لها

  17/8/2006 48عرب 
  

  غالبية وزراء ونواب كديما يعارضون خطة التجميع :تقرير .36
ائيلية إلى أن عدداً كبيراً من وزراء وأعضاء كنيست من كتلة كـديما يعارضـون خطـة                 تشير التقارير اإلسر  

 في حـال    قوته اإلنتخابية ألضرار كبيرة جداً    ، والذي سيعرض    التجميع، والتي تعتبر الشعار المركزي للحزب     
قضايا جنائية   ب هويضاف إلى ذلك الصراعات الداخلية في الحزب، عالوة على تورط كبار المسؤولين في            . فقدانه

وكل ذلك يأتي بعد الحرب التي أكدت اإلستطالعات على هبوط حـاد فـي              . ذات صلة باإلستقامة ونظافة اليد    
وفي المقابل، فإن كديما ال تعاني من احتـضار خطـة            .نسبة التأييد ألولمرت بسبب النتائج التي أسفرت عنها       

 معالجة احتجاجـات رؤسـاء الـسلطات        هب من فقبل الحرب كان قد طل    . التجميع والصراعات الداخلية فحسب   
  . الحزب من مخاطر تفكك هالمحلية، الذين انضموا إلى الحزب، على إهمال الحزب لهم، ووجهوا تحذيرات ل

  17/8/2006 48عرب 
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  رغم العدوان على لبنان ردنارتفاع حجم الصادرات اإلسرائيلية لأل .37

مطردة في حجم الصادرات اإلسرائيلية لـألردن ومـصر         كشفت مصادر اقتصادية إسرائيلية عن زيادة       : عمان
  .عن الفترة التي سبقت اندالع الحرب% 28بالتزامن مع استمرار عدوانها على لبنان، بنسبة بلغت 

  15/8/2006السبيل االردنية 
  

  مهاجر جديد إلى إسرائيل  800 .38
ات المتحدة وكندا وبريطانيا  مهاجر يهودي جديد قدموا من الوالي800 وصل إلى إسرائيل أمس :آي.بي.يو

 . وكان في استقبالهم أولمرت، الذي حذرهم من أن الحياة ليست سهلة في هذه البالد
  17/8/2006البيان  

  
  غزة ألف طلب للم شمل العائالت في الضفة و120إسرائيل ترفض  .39

جمـع شـمل    الف فلـسطيني تقـدموا ل  120ذكرت منظمة بتسيلم ان اسرائيل رفضت النظر في طلبات      : غزة
 أن عشرات آالف العـائالت الفلـسطينية تعـاني          توأضاف. عائالتهم منذ ستة اعوام في االراضي الفلسطينية      

التشتت بسبب تجميد اسرائيل لسياسة لم الشمل، الى جانب رفض الجيش االسرائيلي السماح لهـذه العـائالت                 
  .بزيارة األراضي الفلسطينية

  17/8/2006الشرق األوسط 
  

   ال تتبع ألحد   من غزة وا أن الممتلكات التي سرقوهاجنود اعتقد .40
من بيوت نزح عنها أصحابها بـسبب شـدة القـصف           ا قطع أثاث    أخذو"أنهم  ب  اسرائيليين اعترف أربعة جنود  

وقد أكدت مصادر عسكرية أن الجنود لم يعرفوا أن ما قاموا بـه هـو منـاف                  .المدفعي على مناطق سكناهم   
  .أن الممتلكات ال تتبع ألحدللتعليمات وأنهم اعتقدوا 

  16/8/2006 48عرب 
  

  مكتب مراقب الدولة يستدعي أولمرت وعقيلته للتحقيق .41
 للتحقيق معهمـا بـشأن    ، قالت مصادر في مكتب مراقب الدولة أنه سيتم قريبا استدعاء إيهود أولمرت وعقيلته            

  .اشتباه بتلقي رشوة بقيمة نصف مليون دوالر
  17/8/2006 48عرب 

  
  يريدون إسكاتي : ة على كتسافالمشتكي .42

استمرت الشرطة بعيدا عن أعين اإلعالم في التحقيق في الشبهات التي حامت بقوة فـوق كتـساف، وتبينـت                   
، وقالت في شهادتها    هاسكاتإل من ضغوط هائلة      إحدى المدعيات  اشتكت حيث   .أحداث جديدة وممارسات جديدة   

ويتبـين مـن     .يس الدولة تحت التهديد، في دار الرئاسة      لدى الشرطة أنها أجبرت على ممارسة الجنس مع رئ        
التحقيق أن اثنين على األقل من موظفي دار الرئاسة كانوا يعلمون عن أفعال كتساف، وأنهما لم ينكرا ذلك في                   

وتشك الشرطة أيضا أن هناك تالعب في منح العفو العام الذي هـو مـن صـالحيات                  .شهادتهما في المحكمة  
  . تلك المعلوماتى ديوان رئيس الدولة نف إال أن.ا في هذا االتجاهالرئيس، وتحقق أيض

 17/8/2006 48عرب 
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  ..مدفعي على جنوب القطاعالقصف الحربي اسرائيلي، وتواصل  طيران .43
شن الطيران الحربي اإلسرائيلي بعد منتصف الليل الفائت غارة على منزل مكون مـن              : ألفت حداد /48عربـ

 مـساء أمـس     ،إلى ذلك واصلت المدفعية اإلسـرائيلية      .أدى إلى تدميره بشكل كامل    طابقين في مدينة غزة ما      
 إطالق عشرات القذائف على منازل المواطنين في بلدة بيت الهيا شمال القطاع، دون اإلبـالغ                ،وصباح اليوم 

، دون  كما قصفت الدبابات األطراف الشرقية لمخيمي المغازي والبريج ومدينة دير الـبلح            .عن وقوع إصابات  
  .أن يبلغ عن وقوع إصابات

  17/8/2006 48عرب 
  

  جدار الفصل يلتهم مزيداً من األراضي .44
جرفت قوات االحتالل مساحات واسعة من األراضي التابعة لبلدات عزون وكفر القف ودير استيا إلى الـشرق        

  . لتوسع العنصريوجاءت مصادرة هذه األراضي الستكمال بناء جدار النهب وا. من قلقيلية بالضفة الغربية
  17/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  تصعيد في سياسة إذالل الفلسطينيين على الحواجز: أنصار السجين .45

أشارت جمعية أنصار السجين المهتمة بقضايا األسرى والمعتقلين في تقرير لها إلى أن              :نابلس  أمين أبو وردة    
ه أبناء الشعب الفلـسطيني خاصـة علـى الحـواجز           قوات االحتالل شددت من إجراءاتها القمعية والمهينة تجا       

 حاجزاً ثابتاً، عـدا عـن الحـواجز         450 والتي فاق عددها     ،العسكرية المنتشرة في كافة أنحاء الضفة الغريبة      
وذكر التقرير أن هـذه الحـواجز تعمـل علـى إذالل             .الطيارة التي تنصب على الشوارع الرئيسية والفرعية      

مالهم ومدارسهم وجامعاتهم، إضافة إلى عمليات االعتقال التي تتم علـى هـذه             المواطنين من تأخيرهم عن أع    
الحواجز، حيث يتم تقييد األيدي وتعصيب العينين، وترك األسير لساعات طويلة تحت أشعة الشمس ليـشاهده                

د كل من يمر بالقرب من الحاجز، وأحيانا يرافق عمليات االعتقال هذه ضرب المعتقل كما حدث مع الفتى سـع                  
  .إبراهيم عبد الرازق، حيث تم االعتداء عليه أثناء اعتقاله عند حاجز طيار

  17/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  أحمدي نجاد يطالب أنان بمحاكمة أميركا وبريطانيا .46
 أداة بيد الواليات المتحدة وبريطانيا      إلىلليوم الثاني على التوالي، كال نجاد االتهامات لمجلس األمن الذي تحول            

 إعـالن  بتعويض لبنان عما لحق به من خسائر، في موازاة           أبيب مطالبا واشنطن ولندن وتل      ،لحماية المعتدين 
ورأى . رئيس مجلس الشورى اإليراني قيام الشرق األوسط اإلسالمي الجديد بفضل إرادة الشعوب اإلسـالمية             

 أميركـا  وكرر اعتقـاده أن      ،ب في العالم  أن الواليات المتحدة وبريطانيا تستخدمان الفيتو أداة لقمع الشعو        نجاد  
وفـي هـذا    . وبريطانيا تفتقران إلى صالحية التواجد في مجلس األمن بسبب ممارساتهما المعادية لإلنـسانية            

 األمـم  إلـى  خطابـه    نجادووجه   .األمن البلدان المثيرة للحروب في العالم من مجلس         إخراج إلى، دعا   اإلطار
نه يجب محاكمة بريطانيا والواليـات المتحـدة اللتـين دعمتـا العـدو      إان وقال  العام كوفي ان  وأمينهاالمتحدة  

 .  في لبنانواألبرياءاالسرائيلي في جرائمه ضد العزل 
  17/8/2006المستقبل 

 
  مسؤولون في بيروت لبحث المساهمة في قوات حفظ السالم .47
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ات حفظ السالم حيث وصل إليهـا       لبحث المساهمة في قو    زحمة زوار    ،مسأ ،شهدت العاصمة اللبنانية  : بيروت
 وفد منظمة المـؤتمر     أمام لحود،   الرئيس إميل وقال   .اإلسالميوفد منظمة المؤتمر    ثم  وزير الخارجية التركي    

 يكون عديدها متوازنـاً بـين       أنن لبنان يرحب بإرسال قوات دولية لحفظ السالم في جنوبه، شرط            إ اإلسالمي
فاً في الشؤون الداخلية اللبنانية، وذلك حتى تتمكن من القيام بمهمتهـا             تكون طر  أالالدول المشاركة التي يجب     

ن لبنان يعتبر استمرار الحصار البحري والجوي المضروب عليه، خرقاً لقرار مجلـس             أكد  أو. بعدالة وحيادية 
لممتدة من   انتشار القوات الدولية سيكون محصوراً في المنطقة ا        بأند لحود   أكدو .األمن بوقف العمليات العدائية   
 تكون مهمة القوات الدوليـة االنتـشار        أن جانب الجيش اللبناني، نافياً      إلى،  األزرقجنوب الليطاني حتى الخط     
قـال  و.  صديقة إسالميةالسورية، ومرحباً في الوقت نفسه بمشاركة قوات من دول          ة  على الحدود البرية اللبناني   
ادنا للمشاركة في قوات الطـوارئ الدوليـة العاملـة فـي            بلغنا الرئيس بري استعد   أ :وزير الخارجية الماليزي  

   . جنديألف الحكومة اللبنانية، وإرسال أرادتالجنوب، إذا 
تقرر كل مـن باكـستان       حتى اآلن لم     إنهووزير الخارجية التركي     من جهته، قال وزير الخارجية الباكستاني     

   .ها من المشاركة في القوة الدولية في جنوب لبنانوقفوتركيا م
  17/8/2006الشرق األوسط 

  
  لم نتهجم على أحد واحتالل الجوالن لن يدوم  : دمشق .48

قال وزير اإلعالم السوري محسن بالل إن الرئيس لم يتهجم على أي من الدول العربية، ولم يذكر أي                   :دمشق
بكل مـن العاهـل     ن عالقة األسد    ، أ  في مقابلة لقناة العربية     بالل، وأضاف. دولة عربية في الخطاب الذي ألقاه     

وشدد بالل على أن انتصار المقاومة هو انتصار        . والرئيس المصري عالقة أخوية وصداقة من الدرجة الرفيعة       
 إن بـالده    : قال ،للبنان، وحول االتهام بأن الخطاب تدخل في الشأن اللبناني، ومحاولة لتوليد فتنة داخلية لبنانية             

انوا هم من أدواتها ومن أبطالها، وشدد على أن سوريا هي التـي             هي التي أطفأت نيران الحرب األهلية التي ك       
 إسرائيل مـن أن     ، أمس ،إلى ذلك، حذرت صحيفة الثورة السورية      .دعمت وحدة لبنان ودعمت الدولة اللبنانية     

كما قاتلها حزب    إسرائيل  األبد، مؤكدة أن الشعب السوري مستعد ليقاتل       إلىاحتاللها هضبة الجوالن لن يستمر      
  .اهللا

  17/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

   1701 تربط مشاركتها بتوفير ظروف سياسية لتنفيذ القرار المغرب .49
رهن المغرب مشاركته في قوة األمم المتحدة بتوفير الظـروف الـسياسية لمعـاودة              :  محمد األشهب  -الرباط  

باط تواصل في اهتمام كبير رصد      وجاء في بيان للخارجية المغربية أن الر      .  جانب الجيش اللبناني   إلىانتشارها  
 بأنه يتـسم    1701وصف قرار مجلس األمن رقم      كما  . قتة لألمم المتحدة  والمشاورات المتعلقة بتعزيز القوة الم    

. بالشمولية ويهم مختلف األبعاد السياسية والعسكرية واإلنسانية واالجتماعية واالقتـصادية لألزمـة الخطيـرة             
فر قريباً ظروف تنفيذ القرار، خصوصاً ضرورة التعاون بين كل األطراف           وأعرب عن أمله القوي في أن تتوا      

 اتفاق الطائف وقرارات مجلس األمـن ذات الـصلة     أساس حل سياسي شامل ودائم على       إلىمن أجل الوصول    
   .المتعلقة بممارسة لبنان سيادته الكاملة والفعلية على مجموع أرضه

  17/8/2006الحياة 
  

  تصاركم صفعة لمشروع الشرق األوسط  ان: خامنئي لنصر اهللا .50
اعتبر المرشد األعلى في إيران آية اهللا علي خامنئي، أمس، أن الشعب اللبناني وشبابه البواسل وساسته األذكياء                 

ضعف حلقة فـي سلـسلة دول       أوجهوا صفعة قوية إلى تصورات العدو بأنه من خالل مهاجمته لبنان يستهدف             
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  الحـزب   إن انتـصار   ، في رسالة إلى حسن نصر اهللا      ،وقال خامنئي  .وسطاألالمنطقة لتدشين مشروعه للشرق     
 للعيان عن مدى قدرات هذه الشعوب في الـساحة          وا العزة للشعوب العربية، وكشف    وا جلب وأنهمانتصار لإلسالم   

. لـسنين بارية إنكار هذه القدرات ونفيها لعشرات ا      كالعملية، بعد أن حاولت األجهزة اإلعالمية والسياسات االست       
العدو يعمل على إثارة الخالف بين السياسيين، وبث جراثيم الجزع وانعدام الصبر والـشك              أن  وأوضح خامنئي   

 . والتردد بين المواطنين، فعلى الجميع أن يكونوا يقظين أمام هذه السموم المرشوشة
  17/8/2006السفير 

  
 يب وزراء سابقون يختلفون على مطلب سحب السفير من تل أب: األردن .51

ن تسلموا حقائب وزارية في الـبالد       أتباينت آراء السياسيين األردنيين الذين سبق لهم و       : لقمان اسكندر  -عمان
حول مطلب سحب السفير األردني من تل أبيب وطرد السفير اإلسرائيلي من عمان، بين مؤيد لهـذه الخطـوة                   

في الوقت الذي قال فيـه وزيـر اإلعـالم          ف . ومعارض لها، بربطها بمصالح األردن االستراتيجية واإلقليمية      
رأى ،   مع هذه الخطـوة    منهأوزير الصحة األسبق    و ،النائب الحالي ووزير الزراعة األسبق    و ،األردني األسبق 

 1974دولة لشؤون رئاسة الوزراء فـي العـام         الوزير  و ،نائب رئيس الوزراء السابق وزير التنمية السياسية      
أنه يجب إبقـاء العالقـات الدبلوماسـية بـين األردن            1986لة في العام    ووزير دولة لشؤون األراضي المحت    

على أن األردن   وزير سابق وعضو سابق في مجلس األعيان إلى صعوبة اإلجابة           وأشار  . وإسرائيل على حالها  
طالب بموقف عربي موحد ليـتمكن      و ،يستطيع بوضعه الراهن أن يتحمل تبعات قياسات معينة ثم ينجو منها          ال  

  . ن نتيجة هذه الخطوةاألرد
  17/8/2006البيان 

  
   طن بانجو لغزة1.5إحباط محاولة تهريب : مصر .52

قالت مصادر أمنية مصرية إن قوات الشرطة أحبطت محاولة تسلل لغزة عبر الحدود الدولية مع مـصر                 : رفح
 طن من مخدر البانجو، باعتقال بدويين جنوب رفح لدى اقترابهما من األسالك الفاصلة بـين                1.5لتهريب نحو   

  . أيام على ذمة التحقيق4هما وقررت النيابة حبس وفتحت السلطات المعنية تحقيقا واسعا،. مصر وقطاع غزة
  17/8/2006الشرق األوسط 

  
  األمة تحتاج رجاالً مثل رجال المقاومة  : القرضاوي .53

 الجهاد ضـد إسـرائيل،      إلىمس، نداء   أ ، وجه رئيس اتحاد العلماء المسلمين السنة يوسف القرضاوي        :أ ف ب  
دات عربية حتى تتصارع مع إرادة اسرائيل،       نه ال توجد إرا   أ القرضاوي   اعتبرو . االقتداء بحزب اهللا   إلىداعياً  

نـه يجـب علـى      أضاف أ و.  ما ينادي به الحكام العرب من سالم هو في حقيقة األمر استسالم            أن إلىمشيراً  
 فلـسطين   أنالمسلمين القتال ضد العدو الذي يحتل أي أرض إسالمية حتى لو تقاعس أهلها عن القتال، مؤكداً                 

  . رض جميع المسلمينأهي 
  17/8/2006ر السفي

  
   واشنطن للبنان ما بعد العدوان خنق حزب اهللا داخلياً إستراتيجية .54

 المتحدث باسم البيت األبيض     عن:  من واشنطن    حنان البدري ما نقلته    17/8/2006الخليج اإلماراتية   جاء في   
ل مـستقل عـن     إن حزب اهللا يجب أال يقوم بأي أعمال للبناء أو إعادة اإلعمار بـشك             :  أنه قال  توفي سنو أمس  

وأفصح سـنو عـن      .الحكومة اللبنانية، وألمح إلى أن هذا التشديد تم إبالغه إلى رئيس الوزراء فؤاد السنيورة             
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تركيز البيت األبيض على أن تضطلع القوات الدولية بمهام الجمارك على طـول الحـدود والمنافـذ اللبنانيـة                   
ة ومنع وصول أي مساعدات إلى حزب اهللا، سـواء  الدولية، فيما بدا إشارة واضحة إلى حصار سيفرض لمراقب  

 مليـون   24وذكر سنو أن واشنطن تعتزم مضاعفة مساعداتها إلى لبنان، وأنها أرسلت             .كانت أمواالً أو أسلحة   
وكانت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس قد أكدت في مقال نشرته واشـنطن بوسـت                .دوالر بالفعل 

  .دوالر إلعادة إعمار هذا البلد  مليون50ل السالم في لبنان، وأنها قررت تقديم أمس رغبة واشنطن في إحال
فـي مقـال نـشرته صـحيفة         نقالً عن هشام ملحم من واشنطن ما قالته رايس           17/8/2006النهار  وذكرت  

 ، وببساطة هذا انتصار الولئـك     إقليمية ستكون له مضاعفات     1701الواشنطن بوست ان التطبيق الكامل للقرار       
 المبـادئ  الذين يريدون تقـويض هـذه        ألولئك، وهزيمة   األوسط في الشرق    والديمقراطيةالملتزمين االعتدال   

 الحكومة اللبنانيـة تعهـدت تنفيـذ        أنوشددت على    ".واإليرانيةبواسطة العنف، وتحديداً الحكومتين السورية      
فـي  " حـزب اهللا  "ن وجوب نزع سالح     وتحدثت ع .  واتفاق الطائف  1559واجباتها في هذا المجال وفقاً للقرار       

  . المسلحين بالتخلي عن سالحهم طوعاًإقناع إلىاتفاق سياسي بين اللبنانيين يؤدي  "إطار
 

  مشاورات في فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليونان حول القوة الدولية والنمسا تعلن رفضها .55
ا   واشنطن   والوآاالت من    هشام ملحم  نقًال عن    17/8/2006لنهار  أوردت ا  وزيـرة الـدفاع    هقالـت والعواصم م

سي    في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الفـر          ماري –الفرنسية ميشيل أليو     وة         أنن ادة ق ستعدة لقي سا م  فرن
 يـشارك  أن وأملت . ، ما دامت تتمتع بتفويض واضح وقوة كافية       األقلاليونيفيل الجديدة حتى شباط المقبل على       

 انـه ال يـزال      أضافت  في القوة الدولية التي يجري تعزيزها، لكنها         واإلسالمية  بيةاألوروعدد كبير من الدول     
 ان اتصاالت تجـري     زير الدفاع االيطالي ارتورو باريزي     و  وفي روما أفاد   . تحدد مهمتها  أن المتحدة   األممعلى  

ار  األهداف حالياً مع وزيرة الدفاع الفرنسية لتقاسم        ايطاليا ال تزال تنتظر من     إنوقال   . في شأن اليونيفيل   واألفك
م  ا  تتعلق بالقوة أمور  المتحدة رداً واضحاً عن جملة       األم  تراتبية قيادتها وطبيعة مهمتها وقواعد المشاركة أبرزه
ة  الحكومة االئتالفية    أطراف  أآد،  برلينفي  و. فيها م  األلماني ا  وافقوا مبدئياً على مشاركة      أنه  . في اليونيفيل  ألماني

ا  االئتالف يوافق على رغبة      أناثر اجتماع قمة لالئتالف الحكومي      وجاء في بيان صدر       في المساهمة في    ألماني
ى  األولفي المقام   : وأشار. األوسطمعالجة المشاكل السياسية في الشرق       سانية  مساعدات   إل ادة  ومن اجـل     إن  إع

ي فيينـا،    وف . من البحـر    السورية وخصوصاً انطالقاً   –البناء، فضالً عن مساهمة في مراقبة الحدود اللبنانية         
  .اليونيفيل، بأن النمسا لن تشارك في وزارة الخارجية النمسويصرح ناطق باسم 

ي اء ف سفير وج ًال عن 17/8/2006 ال رز نق ا ا ب، ا ف ب، رويت ا تبحث هذآرت م ة انه ة اليوناني  وزارة الخارجي
ا              قال رئيس ليتوانيا فالداس أدمكوس إن ب      والمساهمة في القوة الدولية،      ة إذا طلب منه وة الدولي ى الق الده قد تنضم إل

 .ذلك
  

   الحكومة اللبنانية أن تأخذ على عاتقها نزع سالح حزب اهللاعلى: قائد قوات الطوارئ .56
دعا قائد قوات الطوارئ في جنوب لبنان ألين فلغريني في مقابلة مع صحيفة هآرتس،              :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

لى عاتقها مسؤولية نزع سالح حزب اهللا في المناطق المحاذيـة للحـدود مـع               الحكومة اللبنانية الى أن تأخذ ع     
كما دعا المسؤولين في االمم المتحدة إلى تمكين القوات الدولية من اتخاذ خطوات فعلية لتطبيق قرار                . اسرائيل

 القـوات   وتابع أن اجتماعاً سيعقد اليوم في نيويورك لصوغ المهمات الملقاة علـى           . 1701مجلس االمن الرقم    
وزاد أن اآلن يوجد يونيفيل جديد سيتحرك بشكل مغاير وينفذ المهمات الملقاة            . الدولية الموسعة في جنوب لبنان    

قدمنا الى نيويورك اقتراحات تتعلق بنشاطنا والعتاد الذي نحتاج اليه، وارجو ان تلقى طلباتنا              . عليه بشكل مغاير  
  .تجاوباً
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  17/8/2006الحياة 
  
  

   جندي في جنوب لبنان3500 يوما لنشر 15ة تحدد فترة أقصاها األمم المتحد .57
أفاد مسؤول في األمم المتحدة بأن المنظمة الدولية تدعو إلى نشر قوات فـي جنـوب                :  صالح عواد  ،نيويورك

 يوما لتعزيز وقف األعمال القتالية      15 إلى   10 جندي في غضون فترة تتراوح ما بين         3500لبنان يبلغ عددها    
حزب اهللا وإسرائيل ولتمهيد األرضية لنشر القوات اللبنانية والنـسحاب القـوات اإلسـرائيلية مـن                الهش بين   
وذكر مسؤول آخر من األمم المتحدة أن الواليات المتحدة وفرنسا أوفدتا خبراء عسكريين لالجتمـاع               . الجنوب

مساهمة الدول في قـوة سـيكون       مع خبراء األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم لتحديد قواعد عمل القوة وكيفية             
 . 1701 ألف جندي حسبما ورد في القرار 15قوامها 

  17/8/2006الشرق األوسط 
 

   جسراً حديدياً إلى بيروت 15لن نجري إتصاالت مع سوريا و: دوست بالزي .58
 خالل زيارته للبنان معلقاً على خطاب الرئيس الـسوري           بالزي –زير الخارجية الفرنسي فيليب دوست       قال  

 فـي مـا   إلينـا وما هو مهم بالنسبة   .  لن نجري اتصاالت بالسلطات السورية     إننانعتبر من البداية    : بشار األسد 
 الحقيقـة   إلـى  حول لجنة التحقيق الدولية من اجل التوصـل          1595يتعلق بالسلطات السورية هو تنفيذ القرار       

تتمكن المحكمة الجنائيـة مـن القيـام        الكاملة في االغتياالت، وخصوصا اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وان          
وهذه الجسور هي   .  جسرا حديديا إلى بيروت    15وأعلن ان الدفاع الوطني الفرنسي يشارك في إرسال          .بعملها

 بالزي  – دوست   وأوضح. حاليا في طريق اإلعداد لها في فرنسا وفي نهاية األسبوع المقبل، تكون في بيروت             
  . الجنوبإلى القوة الفرنسية التي سترسل ان الرئيس شيراك سيحدد شخصياً عديد

  17/8/2006النهار 
 

   تساؤالت حول جولة بلير المقبلة في الشرق األوسط  :تقرير إخباري .59
بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اعتزامه القيام بزيارة قريباً إلى منطقـة                : عمر حنين  -لندن  

لسالم، وجاءت إجابة واضحة وصريحة ليس فقط من العرب، ولكن          الشرق األوسط للعمل على تحريك عملية ا      
أيضاً من دوائر أوروبية عديدة وهي تتلخص باختصار شديد في أن بلير ليس مؤهالً لالضطالع بهذا الـدور،                  
ويرجع ذلك كما يقولون لعدة أسباب أولها أنه منحاز تماماً السرائيل كما أثبتت األزمة اللبنانية ورفضه المطالبة                 
بوقف إطالق النار فوراً، واألمر الثاني واألهم أنه يصر دائماً على أن نفوذه على الواليات المتحدة حاسـم وأن                   
بوسعه اقناع الرئيس جورج بوش بأن يبذل جهوداً جديدة وسريعة لتحقيق تقـدم فـي إيجـاد حـل للقـضية                     

 فاعليته فقد أصبح يعرف في العالم كله        الفلسطينية، ولكن هذا النفوذ الذي يتحدث عنه بلير أثبتت التجارب عدم          
ولهذا، فإن هناك من يوجه النصح إلـى بليـر بـأال        . بأنه قد ربط نفسه وبالده على نحو يثير الحيرة بواشنطن         

  .يعرض نفسه وبالده مرة أخرى للحرج البالغ بقيامه بجولة جديدة في الشرق األوسط
  17/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
 بسبب الحلول األحادية الجانبسرت الحرب في لبنان إسرائيل خ:بريماكوف .60

 يرى األكاديمي يفجيني بريماكوف رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا أن إسـرائيل خـسرت                :موسكو
 لنا أن نستنتج بأن     :وقال. الحرب في لبنان بنتيجة اعتمادها على الحل وحيد الجانب للنزاع في الشرق األوسط            
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وستؤدي سياسة  . وقد برهنت ذلك أحداث لبنان    . لحلول وحيدة الجانب محكوم عليه بالفشل     نهج إسرائيل باتخاذ ا   
   أن إسرائيل تخلت عمليا عن خطة خريطة :ويضيف. الحلول أحادية الجانب إلى الفشل في فلسطين أيضا

  
يا عن خطـة    أن إسرائيل تخلت عمل   و ،الطريق علما أن القيادة اإلسرائيلية تكتمت على ذلك حتى الوقت األخير          

 .خريطة الطريق علما أن القيادة اإلسرائيلية تكتمت على ذلك حتى الوقت األخير
  17/8/2006وكالة األنباء الروسية 

  
   تخوف من توقف مهماته في لبنان بسبب عجز التمويل:الغذاء العالمي .61

زا كبيـرا فـي تمويـل       أطلق برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة صفارات اإلنذار بسبب معاناته عج          : بيروت
وناشـد الـدول    . عملياته اللوجستية في لبنان، مما يهدد بوقف المساعدات الدولية إلغاثة اآلالف من النازحين            

ـ     .والجهات المانحة تقديم المزيد من التبرعات النقدية       ، وقد حصل البرنـامج      %47ويقدر العجز في التمويل ب
، يتولى البرنامج نقل    أشهرن دوالر لتنفيذ عملياته طوال ثالثة        مليو 39.5 مليون دوالر من إجمالي      19.2على  

كل اإلمدادات والمساعدات اإلنسانية في لبنان التي تقدمها منظمات األمم المتحدة والمنظمات األخرى، إضـافة               
   .إلى تقديم خدمات االتصاالت

  17/8/2006الشرق األوسط 
 

  حزب اهللا مسؤولية لبنانية ودولية  : إسرائيل .62
  لمي موسى  ح

عادت إسرائيل المصدومة من نتائج حربها على لبنان، إلى محاولة استدراك الموقف بإطالق التهديـدات مـن                 
وأشار التلفزيون اإلسرائيلي إلى أن حكومة إيهود أولمـرت،         . جهة، وباستغالل الوضع الدولي من جهة أخرى      

وأعلنت وزيرة الخارجيـة    . تدخل من سوريا  بالتوافق مع اإلدارة األميركية، قررت قصف أي شاحنات ذخائر          
تسيبي ليفني اثر اجتماعها في نيويورك مع األمين العام لألمم المتحدة كوفي أنان أن استمرار احتجاز الجنديين                 

  . األسيرين يشكل انتهاكا لوقف النار
 الحكومة ووزرائها،   وفي ظل تعاظم االنتقادات الداخلية لألداء العسكري والسياسي أثناء الحرب وتدهور شعبية           

وأعلن وزير الدفاع عمير بيرتس عن تـشكيل        . يتزايد اإلعالن عن تشكيل لجان فحص في ظل تبادل اتهامات         
  . لجنة مماثلة، ولكن اإلعالن استقطب احتجاجات من الحلبة السياسية

ة والحكومـة   ويتبدى بوضوح أن إسرائيل، عبر اإلدارة األميركية، تحاول الضغط على كل من األمم المتحـد              
وهكـذا مـا إن أعلـن       .  بشكل أقرب ما يكون إلى الرؤية اإلسرائيلية       1701اللبنانية لتنفيذ القرار الدولي الرقم      

األمين العام لألمم المتحدة أن تفويض القوة الدولية ال يتضمن نزع سالح حـزب اهللا وال يـشير إلـى مـسألة          
وتنظـر إسـرائيل    . م ليعتبروا ذلك انعدام مـسؤولية     الجنديين، حتى خرج المسؤولون اإلسرائيليون عن صمته      

وتقول مصادر إسـرائيلية  . بخطورة إلى ما تلمسه من عودة واضحة لحزب اهللا إلى القرى التي كان ينتشر فيها        
: إن هناك فراغا في الجنوب وإنه يمتلئ بسرعة ولكن ليس بقوة جديدة وإنما بالقوة نفسها التي كانت سائدة هناك                  

شار معلق إسرائيلي إلى أنه على إسرائيل أن تعتاد منذ اآلن على وجود ثالث قوى في الجنـوب                  وأ. حزب اهللا 
  . اليونيفيل، الجيش اللبناني وحزب اهللا: اللبناني

وأعلنت ليفني ونائب رئيس الحكومة شمعون بيريز أنهما يريان في األمم المتحدة الجهة المسؤولة عن تجريـد                 
نديين، وأنهما يعتبران ان األسرة الدولية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ القـرار             سالح حزب اهللا وعن إعادة الج     

إذا لم يتم اإلفراج    :  ووصلت ليفني إلى مقر األمم المتحدة في نيويورك أمس وهي تحمل رسالة واضحة             1701.
. 1701عن الجنديين المخطوفين بأسرع وقت ممكن، فإن إسرائيل ترى في ذلك انتهاكا لقرار مجلـس األمـن                  
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والتقت ليفني انان، وأوضحت له أن انتشار القوة الدولية واإلفراج عن الجنديين باتا مـن مـسؤوليات األمـم                   
  . واحتل موضوع الجنديين مكانا مركزيا في الحديث بين ليفني وأنان. المتحدة

 جولة ليفني وبيريز    وتشكل جباية التبرعات من اليهود في أميركا إلعادة ترميم الجليل، واحدا بين أبرز أهداف             
وكشف االخير النقاب عن أن إسرائيل سمحت لدول عربية بنقل المساعدات اإلنسانية إلى             . في الواليات المتحدة  

لبنان عبر أجوائها اإلقليمية أثناء الحرب، رافضا الكشف عن عدد الرحالت الجوية التي تمت عبـر األجـواء                  
تجدر اإلشارة إلى أنـه     . دمت هذا اإلذن لنقل مساعدات إلى لبنان      اإلسرائيلية ومن هي الدول العربية التي استخ      

قبل وقف النار وصلت إلى مطار بيروت الدولي طائرات عسكرية ومدنية من ثالث دول عربية هـي مـصر                   
  . واألردن وقطر

ية وشدد بيريز، في لقائه مع الصحافيين اإلسرائيليين في واشنطن، على أن حزب اهللا ليس فقط مشكلة إسـرائيل                 
وقال إن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة يفهم أن األمر بالنسبة لـه             . وإنما هو أيضا مشكلة لبنانية داخلية     

وقـال  . قضية بقاء أو زوال، معتبرا أنه إذا لم ينزل الجيش اللبناني إلى الجنوب، فإنه يكون قد خسر المعركـة           
نضال من أجل مستقبل لبنـان كـي ال يخـضع للـسيطرة             بيريز إنه ينبغي العمل من أجل تعزيز السنيورة وال        

  . اإليرانية المطلقة
وردا على إعالن حزب اهللا أنه لن يتجرد من سالحه، بل فقط لن يعمد إلى إظهاره، قال بيريز إنه إذا رفـض                      

  . الحزب تنفيذ وقف النار فإن مجلس األمن هو من سيعالج األمر
وقرر أن يتـرأس هـذه      . مؤسسة العسكرية قبل الحرب وأثناءها    وأعلن بيرتس عن تشكيل لجنة لفحص أداء ال       

. اللجنة رئيس األركان األسبق أمنون شاحاك وأن تقدم اللجنة خالل ثالثة أسابيع من عملها أول تقرير موقـت                 
  . ومن المقرر أن يتضمن التقرير األولي توصية بشأن الوقت المطلوب إلتمام اللجنة لعملها

فإن اللجنة سوف تفحص اإلخفاقات واألخطاء ومواضع الفشل في أداء الجيش أثناء            وبحسب اإلعالن الرسمي،    
الحرب، كما أنها سوف تفحص جاهزية واستعدادات الجيش والمؤسسة األمنية للحرب في لبنان وللـدفاع عـن             

تـى  وإضافة إلى ذلك، ستفحص اللجنة النشاط العسكري في لبنان منذ اختطاف الجنـديين وح             . الجبهة الداخلية 
  . سريان وقف النار في الرابع عشر من آب

وتضم اللجنة، إضافة إلى شاحاك، كال من قائد سالح الجو األسبق هرتسل بودينغر، المدير العام لوزارة الدفاع                 
األسبق الجنرال عاموس بيران ورئيس مجمع الصناعات الدوائية تيفع إيلي هوروفيتش إضافة إلـى الجنـرال                

  . عاموس ساغيس
وكان رئيس األركان دان حلـوتس قـد   . ا اإلعالن في ظل مطالبات تتسع بتشكيل لجنة تحقيق قضائية       وجاء هذ 

وكانت لجنة الخارجية واألمن في الكنيست قد أعلنت أنهـا بـدأت            . أمر هو اآلخر بتشكيل لجنة فحص داخلية      
  . عملها كلجنة تحقيق

أن هذه اللجان ال ترضـي نهـم الـشارع          غير  . ومن غير المستبعد أن يعمد أولمرت إلى تشكيل لجنة فحص         
ويرى الكثيرون أنه من دون لجنـة تحقيـق رسـمية           . والحلبة السياسية اإلسرائيلية وتوقها إلى قطع الرؤوس      

  . قضائية ليس بوسع أحد استرداد الثقة بالمؤسسة الحكومية
ـ               ة تحقيـق قـضائية     واعتبر عدد من أعضاء الكنيست أن تشكيل اللجنة ليس سوى محاولة إلجهاض إقامة لجن

ورأى آخرون أنه ال يحق لوزير هـو نفـسه عرضـة            . تفحص على حد سواء المستويين السياسي والعسكري      
  . لالستجواب لمسؤوليته عن الفشل، أن يعمد إلى تعيين لجنة للفحص

وشدد المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ميني مازوز على أن قضية بيع حلوتس محفظتـه االسـتثمارية                
وكان أعضاء كنيست قد طلبوا مـن مـازوز         . عشية الحرب في لبنان ليست مسألة جنائية ولكنها قضية عامة         

  . دراسة ما إذا كان بالوسع تقديم حلوتس للمحاكمة جراء هذه القضية
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وكان حلوتس قد وجه أمس اصبع االتهام أمام لجنة الخارجية واألمن الى المستوى السياسي بالمـسؤولية عـن                  
.  ساعة األمر الذي أثر على نتائجهـا       48وقال إن المستوى السياسي أعاق تنفيذ العملية الواسعة         . لحربنتائج ا 

وأشار . ويشكل هذا اإلعالن أول تصدع في وحدة الموقف بين المستويين قبيل اإلعالن عن تشكيل لجنة تحقيق               
كما أشـار   . من التابع لألمم المتحدة   إلى أنه بعد أن تقرر توسيع الحرب، لم يكن قد تم اتخاذ قرار في مجلس األ               

  . إلى أن الحملة كانت مخططة ليوم األربعاء، إال أنها تأخرت لمدة يومين بسبب االتصاالت السياسية
وكان ضابط من قسم األبحاث في االستخبارات العسكرية قد أشار في الجلسة إلى أن انتشار قوات الطـوارئ                  

ورد حلوتس سيتحتم على الجـيش االسـرائيلي ان    . ويال، أشهراً ربما  بحجم كبير من الممكن أن يتطلب وقتا ط       
  .يبقى على االرض حتى يتم ذلك

  17/8/2006السفير 
  

 2006تقويم اميركي لحرب تموز  .63
 سركيس نعوم

، او باالحرى على انتهاء جولة او معركة من الحرب المستمرة بين            2006 تموز   12بعد ايام على انتهاء حرب      
منذ عقود، وان يكن قرار االشتراك اللبناني فيها او التسبب بها لم يكن لبنانياً غالب االوقـات،                 اسرائيل ولبنان   

وبعد اعالن حزب اهللا وجمهوره وحلفائه االقليميين، اي ايران وسوريا، النصر على اسرائيل، وبعـد مبـادرة                 
اوفها من توظيفه في اتجاهات غير      الجماهير اللبنانية االخرى الى ابداء اقتناعها بان نصرا مهما تحقق رغم مخ           

لبنانية، وبعد تهليل الشعوب العربية واالسالمية كلها للنصر الثابت واالكيد الذي تحقق، وبعد مشاركة انظمتهـا                
في االشادة به وإن على مضض، اي على طريقة االعتراف بامر واقع، كان ال بد من معرفة تقويم الواليـات                    

جها ومحاولة استشراف المستقبل القريب والمتوسط وتحديدا استشراف امكانـات          المتحدة للحرب المذكورة ونتائ   
  .انتهاء هذه الحرب او تجددها وموعد هذا التجدد والظروف بل والحوادث التي تدفع اليه

  الى ماذا يشير التقويم االميركي المذكور؟
، الى انهم لم يفاجأوا باعالن االمين       يشير، استنادا الى متابعين جديين لعمل االدارة في واشنطن بكل مؤسساتها          

العام لـحزب اهللا السيد حسن نصراهللا النصر، وكذلك رئيس سوريا بشار االسد ورئيس الجمهورية االسـالمية                
لكنهم يعتبرون ان االعالن لم يكن في محلـه الن          . محمود احمدي نجاد ورئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود       

روا، ويضيفون الى هؤالء خاسرا آخر هو اسرائيل وحكومتها التـي يترأسـها             االطراف المذكورين اعاله خس   
  .ايهود اولمرت

ذلك ان عمليـة اسـر الجنـديين        . ويشير ايضا الى ان السيد نصراهللا لم يكن في استطاعته غير اعالن النصر            
 للمنـاطق التـي      تموز الماضي والتي تسببت بتدمير كبير      12االسرائيليين المتسرعة وغير المحسوبة بدقة في       

ولهذا السبب بادر فور انتهاء الحـرب الـى         . يعيش فيها جمهوره، كانت ستولد نقمة شديدة عليه وعلى مقاتليه         
  . وسيحاول ان ينفذ تعهده تالفيا للنقمة المشار اليها. تعهد تقديم المساعدة المباشرة العادة بناء ما تهدم
وا بشجاعة كبيرة ونجحوا في االحتفاظ بارضهم وقتل عدد مهم          ويشير ثالثا الى اعتراف بان مقاومي الحزب قاتل       

لكنه يشير في الوقت نفسه الى ان هذا الحزب تأذى كثيرا وان الجيش االسرائيلي كان قادرا،                . منهم في المعركة  
وخصوصا بعدما استعاد انفاسه وتخلص من ارتباكه، على الحاق الهزيمة به وعلى الوصول الى نهر الليطاني                

وليس هناك ما يشير الى قدرة مقاتلي الحزب، في حال قرر االسـرائيليون الهجـوم البـري                 . ت قياسي في وق 
الواسع، على احباطه وذلك نظرا الى القدرة التدميرية الجوية التي استعملتها اسرائيل والى لجوئها وإن متأخرة                

  .الى استعمال تكتيك حرب العصابات التي كان يخوضها الحزب ومقاتلوه
ير رابعا الى ان حزب اهللا لن يتمكن من اقامة دولته في لبنان بعد النصر الذي يقول انه حققه الن ظروف                     ويش

لبنان والمنطقة والعالم ال تسمح بذلك، والى انه لن يتمكن من اقامة دولته في المناطق التي يقطنهـا جمهـوره                    
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ذلك انه يعرف تمام المعرفـة ان       . دمته الحرب الكبير، رغم امتالكه المال الالزم للمساعدة في اعادة بناء ما ه          
اي محاولة من هذا النوع ستؤدي الى بلقنة لبنان، وستدفع عرب الجماهير اللبنانية االخـرى الـى مـساعدتها                   

ولهذا السبب لـف الحـزب وقائـده        . وقيادته الذكية والحكيمة لن تقدم على ذلك      . للصمود في وجه هذا االمر    
علم لبنان وبدأوا منذ اآلن بهذا العلم مواجهة من يـتهمهم داخـل لبنـان وخارجـه                 ومقاتلوه وجمهوره انفسهم ب   

  . بالتسبب بالحرب وبالكارثة التي نجمت عنها
ويشير خامسا الى ان سوريا بشار االسد وايران االسالمية والرئيس اميل لحود خاسرون رغم حـديثهم عـن                  

ته واستمرت في احتضانه ورعايته باالشـتراك       فالحزب كانت ايران وراء والد    . بطوالت الحزب وعن نصره   
واذا تقيد جميع االطراف اآلن بـالقرار الـدولي رقـم    . مع سوريا وذلك لهدف واحد هو الضغط على اسرائيل      

علما ان على الجميع فـي اميركـا        .  فان قدرة دمشق وطهران على ممارسة الضغط المذكور ستتقلص         1701
طبعـا  . عل حزب اهللا او باالحرى ماذا سيفعل به رعاته والذائدون عنـه           وخارجها أن ينتظروا لمعرفة ماذا سيف     

يعرف هؤالء ان الرعاة والحماة سيحاولون ابقاء الجسم العسكري للحزب لحماية المكاسب التي حققها جمهوره               
من ولكن ال تزال مبكرة معرفة اذا كانت لهؤالء اهداف اخرى يريدون تحقيقها             . في السنوات الثالثين الماضية   
  .ابقاء الجسم العسكري المذكور

ويشير التقويم االميركي نفسه، سادسا، الى ان خشية البعض ان تعود اسرائيل ومعها اميركا الى نظرية تحالف                 
االقليات في المنطقة التي قد تعزز سيطرة الحزب وجمهوره على لبنان، وذلك بعد اقتناعهـا بـان االكثريـة                   

ت اقرب الى االصولية الدينية الداعية الى تدمير االولى وطرد الثانيـة مـن              العربية واالسالمية الشعبية صار   
 تموز كانت في احـد وجوههـا        12ذلك ان حرب    .  يشير الى ان هذه الخشية قد ال تكون في محلها          -المنطقة  

 وهناك شك اميركي كبير في امكان تعايش اسرائيل مـع . جولة افتتاحية للصراع العسكري مع ايران االسالمية    
  .كما ان هناك تصميما اميركيا على مواجهة ايران بكل الطرق المالئمة. ايران على حدودها

ويشير سابعا واخيرا الى ان الرئيس السوري بشار االسد الذي بدا قبل يومين انه عادى الجميع فـي منطقتـه                    
 ينسى انه يملك جيـشاً      والعالم، يدرك قبل غيره انه اذا بالغ في حظوظه سيصبح الهدف الرئيسي، وعليه ان ال              

نظامياً يمكن ان تدمره اسرائيل بجيشها النظامي بسهولة مع كل البنية التحتية السورية، يساعدها في ذلك قـدم                  
طبعا لن تحتل اسرائيل او لن تحاول احتالل سوريا، لكنها ستنتظر بعد تدمير الجيش              . معظم ترسانته العسكرية  

  .س السوري أن يستمر في الحكمالسوري لترى اذا كان في امكان الرئي
 في محله، وخصوصا لجهة انكار النـصر الـذي          2006 تموز   12هل التقويم االميركي المفصل اعاله لحرب       

  حققه حزب اهللا فيها؟
وذلك امر ال بد ان تكشفه      . انكار النصر ليس في محله على االطالق، رغم االذى الذي ال بد ان يكون لحق به               

وابرز دليل على ذلك فشل اسرائيل في تحقيق اهدافها االساسية مـن            . مقبلة، وربما االشهر  االيام او االسابيع ال   
وفشل خطتها العسكرية االولى المنطلقة من      . المعركة واهمها تفكيك الحزب والقضاء على ترسانته الصاروخية       

جـوء متـرددة الـى      واضطرار اسرائيل الى الل   . ان التدمير بواسطة السالح الجوي سيحقق االهداف المطلوبة       
الحرب البرية وامتناعها عن اكمالها ليس بسبب الضجة الدولية فقط، بل ايضا بسبب المقاومة الـشرسة التـي                  
واجهت جنودها، ووقوع اسرائيل العسكرية في حال ارتباك شديد ووقوع اسرائيل السياسية والحكوميـة فـي                

 ، على نزع سالح حزب اهللا معتبـرة         1701رار  وعدم اصرارها مع المجتمع الدولي، رغم الق      . ارتباك مماثل 
اما بالنسبة الى النقاط االخرى التي تضمنها التقويم، فـال بـد مـن انتظـار                . معه ان ذلك من مهمة اللبنانيين     

  .التطورات االقليمية والدولية لمعرفة مدى صحتها
17/8/2006النهار   

  
  !لو كانوا يعرفون هذه النتيجة لما ذهبوا الى الحرب .64
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  بشارةعزمي
وكشف ذلك عما في مكنون النفس من عقد . لقد هدد وزير األمن اإلسرائيلي فعال بهذه الطريقة في بداية الحرب

للتمثل بالعسكريين، وعن كم التشبيح والرجولية الكاذبة القائمين في السياسة اإلسرائيلية المعاصرة، وعن دوافع 
لم نحتج إلى تقرير .  من رد الفعل إلى حرب شاملةشخصية وحزبية سهلت على الجيش وأميركا جر الحكومة

بل نميل إلى الجزم أن مقاله يميل . سيمور هيرش في عدد نيويوركر األخير لكي نشخص أن الحرب أميركية
ما هو منطقي في كالمه قلناه في األسبوع األول للحرب، وما هو جديد في كالمه . إلى التآمرية أكثر مما ينبغي

رض أن تأخذ الحرب األميركية ضد إيران وسورية المقاومة في طريقها، والحرب أميركية يفت. احتمالي فقط
في لبنان نفسه أيضا إلزالة العائق أمام ضمه إلى الحظيرة األميركية، وقد التقت هذه األجندة األميركية مع 

لو فحص (ئيل مهمات إسرائيلية عسكرية مؤجلة متعلقة بتراكم قوة حزب اهللا الصاروخية تحت أنف إسرا
، والتقت )أولمرت وبيرتس لوجدا أن تأجيلها من قبل سياسيين سابقين رغم إلحاح العسكريين لم يكن بالصدفة

مع رغبة إسرائيلية بالردع بعد تمرد غزة على سجن فك االرتباط، والتقت مع سياسيين حاليين ضيقي األفق 
  .يمكن إقناعهم بأن الفرصة فرصتهم

: لم يستخدمها إال كفعل مستقبلي. طاب أولمرت ما بعد الحرب هي كلمة نصر أو انتصارالكلمة المفقودة من خ
ليبراليين والمحافظين العرب الذين يعتقدون أن حزب اهللا قدم لبنان -نقول ذلك لعلم بعض النيو. سوف ننتصر

ساحة القتال بل وجميعها تشتق من إنجاز واحد لم تحققه . أولمرت تحدث عن إنجازات. لقمة سائغة إلسرائيل
ال تقوم من دون هذا القرار قائمة وال حتى لوهم النجاح في تحقيق أي . قوة أميركا المطلقة في مجلس األمن

فمن السهل إقراره بعيداً عن ميدان . وهو قرار يسهل اتخاذه أكثر من تطبيقه. هدف من أهداف الحرب
اتخذ القرار في مجلس . ئج المعركة في دولة بعينهاالمعركة، ولكن تطبيقه يخضع إلى الموازين الناجمة عن نتا

وقلما ألقى . والغائب األهم من الخطاب هو كلمة السالم. األمن، في حين يفترض أن تطبيقه سيجري في لبنان
رئيس حكومة إسرائيلي كلمة أو التقى جمهوراً من دون مسحوق السالم السحري الذي يطلى به الخطاب، أو 

الوم في القاعة مثل ملطف األجواء أو من دون أن تتدلى كلمة بيس باالنجليزية من من دون أن يرش الـ ش
ربما حسب أن هذه الكلمة ستخفف من صورة التصميم أو الرجولة التي يجب أن يطبعها الخطاب . جيب بدلته

في سياسة لقد أكد أنه مستمر . فاستبدل المساحيق بألوان مقاتلي القبائل ترسم على الوجه. في أذن السامع
المواجهة موجهاً تهديداته ذات اليسار وذات اليمين، لم يبخل بها، مؤكداً أن إسرائيل ستكرر التجربة إذا لزم، 

أما تهديد قيادة المقاومة بالمالحقة والقتل . وأن هذا درس لآلخرين، كأنه خائف من أن تشجع التجربة آخرين
م بمغامرات مستعيدا أساطير عنتيبي التي بنوا مطارها فهو تهديد وحش جريح قد يكون مؤذياً ألنه قد يقو
إنهم بحاجة الى صورة واحدة، الى مؤتمر صحافي . بأنفسهم وخبروا خريطته أفضل من عيدي امين نفسه

وهم بحاجة أن يحشروا المقاومة وقياداتها في خانة اإلرهابيين المطلوبين في حين . سريع عن اغتيال ناجح
  . ديبلوماسية الحرب على اإلرهابيتجولون هم في صالونات

وخيار اإلمالء من طرف واحد لم يكن سياسة . لم يبق في جعبة إسرائيل طريق سياسي وال اقتراحات سياسية
أصالً بقدر ما جسد إغالق باب السياسة والتفاوض منذ كامب ديفيد األخير، الذي عقد بدوره بعد أن أغلق الباب 

في غزة وفي لبنان . ترحم اآلن بعض من عرقلوها سابقا أمثال يوسي بيلينوعلى تلك المفاوضات ي. مع سورية
وعينت إسرائيل نفسها في هذه األثناء مشرفة على . انهار خيار اإلمالء من طرف واحد ومعه فك االرتباط

وسوف تمضي الوقت في الحديث عن هذا . ، وهذا بحد ذاته من عالمات الساعة1701تنفيذ قرار مجلس األمن 
لقد خرجت . سوف تسكِّج عليه سياسياً، تسلِّك حالها به كما يقال في بالد الشام. رار وعن عدم تطبيقهالق

حتى خطاب الرئيس . إسرائيل من حضيض الجريمة والقرصنة الجوية من دون رسالة سياسية الى العرب
 لم يخل من كلمة السوري الذي أثار حفيظة من شاء أو من صعب عليه مهاجمة خطابات أمين عام حزب اهللا

  .سالم
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لقد أفسدتهم حروبهم الموهومة على الضفة والقطاع . وسينتقمون أكثر في الضفة والقطاع. ليست لديهم رسالة
لقد خدعتهم غطرسة الدبابة وهي تدخل رام اهللا في . األعزلين، علَمتهم كيف يقمعون وأنستهم كيف يحاربون

غشهم قصف ثالث دبابات . رات المركونة على جانبي الطريقاالجتياح ويميل بها طاقمها ليدوس كل السيا
  .ألحياء كاملة في غزة

وتشحذ السكاكين . ليس في إسرائيل شعور بالنصر، بل هنالك شعور بالفشل، أو اإلخفاق، ككلمة ملطفة للهزيمة
لو عرفوا :  أنهموينطبق عليهم جميعا. للصراع داخل االئتالف، بينه وبين المعارضة وبينهم جميعاً وبين الجيش

  .أن هذه ستكون النتيجة لما ذهبوا إلى الحرب وهذا أفضل تلخيص لموقف الفاشل، وأفضل تعريف للخاسر
وسيستنتجون النتائج العسكرية من هذا المواجهة، سينكبون على دراسة التجربة، وستقوم لجنة تحقيق رسمية 

وكما في ) لجنة اغرانات) (اكتوبر( األول بإعداد تقريرين واحد علني واآلخر سري كما في حرب تتشرين
وسوف يدرسون كيف اتخذ القرار، ولماذا تأخر االجتياح بعد أن اتخذ القرار، ). لجنة كاهان(صبرا وشاتيال 

: وماذا يعني تصدير الحرب إلى أرض اآلخرين، وهي عقيدة إسرائيل العسكرية األولى منذ الخمسينات
وفي إحدى تفرعاتها أدت الى نظرية الحرب االستباقية . رج الحدودامتصاص الضربة ثم تصدير الحرب خا

، وإقناع الواقعيين في اإلدارة األميركية أمثال رامسفيلد وتشيني من جديد أن إسرائيل كنز 1967كما في عام 
. شاستراتيجي وليست عبئاً استراتيجياً، وإعادة التشديد على الحرب البرية وعودة الميزانيات الكبيرة للجي

ولكنهم لن يستطيعوا إنتاج اإلنسان اإلسرائيلي الطليعي، المقاتل والمزارع من مرحلة التأسيس، ذلك الذي ذهب 
ولن يعود وال يشبه جيش االحتياط الحالي الهجين الثقافة بين رفاهية المجتمع االستهالكي والعالمثالثية الذي 

كاف، لهدف وحيد هو تحسين وضع القيادتين قذف مثل الحطب إلى المعركة في نهايتها من دون تجهيز 
العسكرية والسياسية، وسوف يبحثون إعادة ترميم الردع، وإمكانية تبني جيوش نظامية أخرى في المنطقة 

  .استراتيجية حرب العصابات
ولكنهم لن يدرسوا إخفاقات باراك وشارون ومسؤوليتهما عن هذا الوضع بعقلية اإلمالء من طرف واحد، ولن 

ا النظر في تصورهم العنصري للعرب وال في فرضياتهم األساسية، ولن يراجعوا تقويم عالقتهم العدائية يعيدو
  .وسيبقى اإلخفاق فنيا تكتيكيا، وسوف يضيع في تفاصيل تصفية الحسابات الحزبية. مع شعوب المنطقة

د يريد أن يفاوضهم حاليا سيتناقشون حول العودة أو عدم العودة إلى التفاوض، ولكنهم ال يدركون أن ال اح
في ما عدا هذا النمط ال . سوى من لم تؤثر جرائمهم على عالقته بهم، بل انتظر نتائجها السياسية بفارغ الصبر

  .أحد يريد تفاوضاً معهم
كان الهدف اإلسرائيلي العيني والمحدد للحرب هو استعادة هيبة الردع اإلسرائيلية، وهي من أسس العقيدة 

وهذه لم تستعد ولم ترمم بل تضررت في هذه الحرب، إذ تبين أن اعتمادها على سالح . رائيليةاألمنية اإلس
. ولكنه ال يردع مقاومة حفرت وتخندقت عميقا في األرض) وبهذا المعنى يردع المجتمعات(الطيران يخرب 

حالوتس المفضل واضح أن نموذج . وهذه قادرة في القتال البري على استعادة حتى ثقة المجتمعات بنفسها
وفي الحالتين لم تكن مقاومة بل .  يوما أو قصف العراق72للمعركة كان قصف صربيا بطائرات الناتو مدة 

وفي حالة العراق على األقل كان يجب أن تنهار . ديكتاتوريات ال تتحمل شعوبها ثمن الصمود للدفاع عنها
  .الديكتاتورية كي تندلع نيران المقاومة

ائيلي الثاني المعلن للحرب فقد تراوح متذبذباً بين ضرب قدرة حزب اهللا وإبعاده عن الحدود أما الهدف اإلسر
وهو الهدف الذي التقى مع األهداف السياسية األميركية، ولم يكن تحقيقه ممكنا إال في قرار لمجلس . اإلسرائيلية

أما نشر الجيش . 1559ار وهذا األخير كان يمكن أن يمرر أميركيا من دون حرب كما مرر القر. األمن
اللبناني فقد وافقت عليه المقاومة في ظل الحرب ذاتها كضريبة دفعت لصمود قوى ال ترى أن الحرب حربها 

وألن التنوع اللبناني لم يتوحد في التعامل مع الحرب كأنها حربه، وال الحرب كانت . في وجه الضغوط الدولية
وز السؤال عن سبب عدم موافقة المقاومة على انتشار الجيش في وعلى كل حال، يج. كأنها موجهة ضد الجميع
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الماضي أيضا، فما سيق اآلن من حجج لتبرير قبول انتشار الجيش كجيش وطني كان صحيحاً في الماضي 
  .أيضاً

  اإلسرائيلية،-أما في مسألة تحقيق األهداف األميركية فلم يحسم الصراع إذ نقلته الحرب إلى الجبهة اللبنانية 
وكل من يريد . وعندما فشلت إسرائيل في حسمه أعاده قرار مجلس األمن إلى لبنان، لكي تبدأ مرحلة جديدة

التعامل مع هذه المرحلة الجديدة ال بد أن يخلص إلى أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من الحرب، وأن هذا 
  .إنجاز المقاومة

هي التي خرجت، وهي التي يجب أن تحقق أهدافها، فإن وألن المقاومة لم تخرج الى الحرب، بل إسرائيل 
لم تتوقع المقاومة . إفشال أهداف العدوان بصمود وبسالة وبقتال المقاومة يعني أنها بهذا المعنى انتصرت

ولكن المقاومة توقعت كيف ستدير إسرائيل الحرب إذا . وعلى كل حال لم تتوقعها إسرائيل أيضا. الحرب
 لمواجهتها على هذا األساس، أما إسرائيل فلم تكن لديها فكرة عن وضع المقاومة، وقد خرجت إليها، واستعدت

هذه معايير هامة لتحديد اإلخفاق والنجاح العسكريين في الظروف . فوجئت رغم أنها البادئة في الحرب
 يحسد البعض وكما. أن االنتصار الحقيقي لـ حزب اهللا هو قاعدة المقاومة الشعبية: ونضيف أيضاً. المعطاة

واقصد تحديدا مجتمع الجنوب . المجتمع اللبناني على هذه المقاومة، يجب أن تحسد المقاومة على هكذا مجتمع
هذا النتاج التاريخي الحضاري السياسي األدبي الجمالي الفذ .... أولئك إخواني فجئني بمثلهم. والضاحية والبقاع

ن وسورية على حدود قبول ورفض سايكس بيكو، من جبليين من مزارعي التبغ والمقاومين، من جيران فلسطي
وساحليين، شمال الجليل وجنوب لبنان، من عذاب المحرومين وثيولوجيا المضطهدين واإليمان بالخالص، من 
االنفتاح واالجتهاد الى الشاعرية، من العروبة غير العرقية واألصالة اللبنانية، من الشيوعية والوطنية والقومية 

ن والتعددية الطائفية، من عاشوراء والدبكة والزجل والشعر، وكل هذا في بقعة صغيرة لكل ذراعين من والتدي
صورة مصغرة عن لبنان الذي تحسبه قبل ان تزوره امبراطورية لكثرة . األرض فيها أسم وقصة وانتماء

وكأن خالقه فالح مجتهد أسماء المسميات، لتكتشف أنه دنم واحد مستغل سياسيا وحضاريا مثل حدائق معلقة، 
على فلحه في أدوار من الثقافات وطبقات من التنوع، ووجد مساحة كافية ليترك مساحات غير مزروعة، بحر 
وجبل ومدينة وقرية وفولكلور واصالة وحداثة وتقليد كلها متراصة فوق بعضها بعضاً من دون أن تفقد الضيعة 

سب أن السوديكو دولة وانت تتابع بيانات الحرب األهلية تح. خصوصيتها على بعد مرمى العصا من المدينة
شابا إلى أن تكتشف أنه شارع صغير، وتحسب أن غاليري سمعان هي متحف بحجم المتروبوليتان في منهاتن 

فالقنص توقف الى جانب غاليري سمعان وتجددت االشتباكات من حوله، ثم تقف مشدوها فاغرا . على األقل
يتكلم كل فرد . ويندهش اللبنانيون من دهشتك. نك أن المقصود هو محل أثاث عاديفاك عندما ترى بأم عي

منهم لغة عربية سياسية غنية بالمفردات بين العامية والفصحى، كأنه يعيش بين الصحافة والسياسة واالجتماع 
.  المقاومةليس هذا كله وليد المقاومة، إنه وليد مرحلة طويلة من التطور التاريخي سابقة على. الحزبي

  .والمقاومة وليدته
إن تقديس هذه القيادة كما فعلوا . هكذا شعب يستحق هكذا قيادة تزيده تنظيما وتزيده صالبة وقوة إرادة وحكمة

وهو تقديس . مع عبد الناصر وغيره فدمروه ودمروا مشروعه هو أكبر خطأ يمكن ارتكابه بحق هذا الشعب
رفون لغة أخرى في التقدير وبعض المتدينين تعصبا، ويتنافى مع يكرره معها بعض القوميين الذين ال يع

  .خصوصية هذه القيادة
قاموا وتوجهوا جنوبا يدحرون . بعد وقف إطالق النار لم ينتظروا ساعة في الحدائق العامة وفي المدارس

ها في وهم شعب لبنان أطفاال ونساء ورجاال اصلب من الصخر وأرق من غناء أم البن. إسرائيل وجيشها
إنه الزحف العظيم إلى الجنوب، قبل ان تبنى الجسور وقبل ان ترمم الطرق، فكانوا هم الجسر وهم . السرير
  .العبور
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لقد احبطوا أوال مقولة عدم قدرة لبنان على احتمال نتائج الحرب وأهمها . كان هذا هو االنتصار الفعلي
ة لبنان وبالتالي على المقاومة، ال يحتملها التوازن النازحون، وفندوا عبارة الالجئين كحالة ضاغطة على بقي

الطائفي، عبارة لم يعد يحتملها أحد عندما تستخدم بهذا الشكل، وثانيا أجبروا الجيش اإلسرائيلي على تحويل 
هؤالء أهدوا المقاومة نصرا آخر . ال ردع إسرائيليا وال من يحزنون. وقف إطالق النار إلى حالة انسحاب

ال، ليسوا مهجرين، وال توجد قضية الجئين في . ضباطهم وقدرتهم على التحمل ثم بزحفهم الكبيربصمودهم وان
  .لبنان

على كل حال مهما حلل المحللون ومهما طال المؤتمر الصحافي إلقناع الصحافيين أن إسرائيل انتصرت، 
بشعور بالخيبة والفشل في وحتى لو كانت المعايير والحجج التي تساق موضوعية يتجول اإلسرائيلي المتوسط 

هذا التصرف الفطري المباشر هو عنصر أساسي في تعريف المنتصر . حين يتصرف هذا اللبناني كأنه انتصر
  .والمهزوم وسلوكهما في المرحلة المقبلة

17/8/2006الحياة   
  

  أي استراتيجية سياسية سيعتمدها حزب اهللا في المستقبل؟  .65
 قاسم قصير

ية عربية في بيروت ان حزب اهللا حقق انتصاراً عسكرياً كبيراً في مواجهة الجيش تعتبر مصادر ديبلوماس
االسرائيلي على أرض المعركة وان هذا االنتصار سيكون له تداعيات كبيرة لبنانياً وعربياً ودولياً، وان بعض 

اليام المقبلة قد تشهد هذا التداعيات قد بدأ بالبروز وخصوصاً داخل اسرائيل وعلى الصعيد االقليمي وان كانت ا
 .المزيد من النتائج السياسية واالستراتيجية

لكن هذه المصادر تعتبر ان امام حزب اهللا تحديات كبيرة سياسية وميدانية سيواجهها لبنانياً وخارجياً، وانه اذا 
 عسكرية ومن لم يحسن االداء السياسي واالعالمي والميداني لمواجهة هذه التحديات، فإن ما حققه من انجازات

صمود ونجاح في ادارة المعركة خالل العدوان االسرائيلي على لبنان، سيضعه في موقع صعب وقد يدخله في 
 .معارك خاسرة

فما هي طبيعة التحديات واالشكاالت التي يواجهها حزب اهللا في المرحلة المقبلة؟ وما هي االستراتيجية 
ثمير االنتصار والحفاظ عليه؟ وما هي االسس التي ستحكم اداءه السياسية والميدانية التي سيعتمدها الحزب لت

 .في عالقاته السياسية؟
 بداية ما هي نقاط القوة التي برزت في اداء الحزب السياسي والعسكري واالمني واالعالمي خالل :نقاط القوة

 .العدوان االسرائيلي والتي مكنته من تحقيق هذا االنتصار؟
 :ء الداخلية لـحزب اهللا تلخص هذه النقاط بما يليمصادر مطلعة على االجوا

وقد استفاد الحزب، من .  ـ قدرة الحزب على بناء قوة عسكرية وأمنية مدربة ومسلحة على أعلى المستويات1
السنوات الست التي تلت تحرير الجنوب لبناء هذه القوة واقامة دورات تدريبية متخصصة والحصول على 

ا نجح الحرب في تكوين بنك معلومات حول الجيش االسرائيلي والمجتمع االسرائيلي افضل انواع االسلحة، كم
 .ساعده في خوض المعركة

 ـ فشل اسرائيل في تحقيق اي اختراقات امنية في صفوف الحزب، ورغم كثرة الشبكات االمنية والعمالء 3
ت عن قيادييه ومؤسساته ومواقعه الذين جندتهم المخابرات االسرائيلية الختراق الحزب والحصول على معلوما

العسكرية والصاروخية، فإنها لم تنجح في الوصول الى هذه المعلومات وبقيت المعطيات التي تملكها اما قديمة 
 .او غير دقيقة، باستثناء المعلومات العامة والمعروفة عن مؤسسات الحزب ومقاره العلنية

تي يعمل فيها وخصوصا في الجنوب والبقاع والضاحية  ـ وجود احتضان شعبي واسع للحزب في البيئة ال3
الجنوبية، واقامة الحزب عالقة متينة وتضامنية مع هذه البيئة من خالل شبكة الخدمات والمؤسسات االجتماعية 
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والثقافية والدينية والصحية والتربوية، وقد عمد الحزب الى متابعة تقديم الخدمات االجتماعية واالغاثية حتى 
 .رة العدوان حيث تم تنظيم العمل االجتماعي والصحي بما يناسب الظروف الطارئةخالل فت

 ـ الثقافة الدينية التي تميز مقاتلي الحزب وعناصره وكوادره، والدور الكبير الذي تلعبه هذه الثقافة لتعزيز 4
 .او الخارجيةروح االستشهاد والتضحية والفداء والصمود والثبات ومواجهة كل انواع الضغوط النفسية 

 ـ الدور المميز الذي يقوم به امين عام الحزب السيد حسن نصر اهللا وقيادات الحزب في عملية التعبئة 5
 .وعلى صعيد العالقة مع العناصر والناس وعدم وجود مسافة كبيرة بينهم، ما يقوي حالة الصمود والتضحية

مكانيات علمية وتكنولوجية كبيرة في صفوفه  ـ الهيكلية التنظيمية المتماسكة للحزب ووجود قدرات وا6
 .واعتماد التخطيط المستقبلي لمواجهة كل االحتماالت والقدرة الكبيرة على تنفيذ الخطط البديلة لكل االحتماالت

هذه بعض عناصر القوة التي ساهمت في صمود حزب اهللا وتحقيق االنتصار في المعركة العسكرية والتي 
 .زب وقيادتهفاقت توقعات مسؤولي الح

وتضيف المصادر المطلعة على اجواء الحزب، اضافة للجوانب العسكرية : الجانب السياسي واالعالمي
والتنظيمية واالمنية والثقافية التي ساهمت في تحقيق االنتصار العسكري، فإن ادارة الحركة السياسية خالل 

 .المعركة كان لها دور اساسي في تحقيق االنتصار
اهللا ومنذ اللحظات األولى للمعركة، الى وضع خطة عمل سياسية متكاملة وتم توزيع المهمات فقد عمد حزب 

ومن . والمسؤوليات على جميع قياديي وكوادر الحزب وفقا لالمكانيات المتوفرة والظروف االمنية والسياسية
 :الخطوات التي تم اعتمادها في الحركة السياسية

ع الرئيس نبيه بري الدارة المفاوضات السياسية مع جميع االطراف الداخلية  ـ التعاون والتنسيق الكامالن م1
 .والخارجية

 ـ استمرار التواصل والتنسيق مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة سواء عبر الرئيس بري او عبر وزراء 2
 .الحزب او من خالل بعض القيادات السياسية من قوى االكثرية

 مع معظم االطراف والبعثات الدبلوماسية ووسائل االعالم لشرح موقف  ـ تشكيل فريق سياسي للتواصل3
 .الحزب، والتعاون والتنسيق مع هذه االطراف في اقامة سلسلة نشاطات سياسية وتعبوية لدعم المقاومة

 ـ االستمرار في متابعة عمل المؤسسات االعالمية التابعة للحزب رغم الدمار الذي لحق بها واالستعداد 4
ق للحاالت الطارئة، وقد لعب تلفزيون المنار واذاعة النور دوراً كبيراً في التواصل مع الناس وإيصال المسب

مواقف وكلمات األمين العام للحزب السيد حسن نصراهللا في األوقات المناسبة، وكان لها دور هام في التعبئة 
 .مع المؤسساتوالصمود كما كان لوحدة العالقات اإلعالمية دور أساسي في التواصل 

 . ـ ايجاد شبكات عملية للتواصل والتنسيق بين قيادات وكوادر الحزب لمتابعة التطورات السياسية5
وتضيف المصادر أما على صعيد الموقف السياسي فقد حرص الحزب على التدرج والمرونة في تحديد مواقفه 

ة والديبلوماسية لجهة تبني خطة سواء خالل اجتماعات مجلس الوزراء أو على صعيد المفاوضات السياسي
وكان للرئيس نبيه بري دور . 1701الحكومة والموافقة على دخول الجيش اللبناني للجنوب وصوالً للقرار 

أساسي وبارز في إدارة العملية السياسية وخصوصاً بعد إعداد المشروع الفرنسي ـ األميركي في مجلس األمن 
 . ام بحملة سياسية وديبلوماسية كبيرة إلجراء التعديالت عليهوما تضمنه من إشكاالت، ما اقتضى القي

وقد ساهمت التطورات الميدانية العسكرية وفشل الجيش اإلسرائيلي في تحقيق أهدافه في النجاح في هذه 
المهمة، كما كان للتضامن العربي واإلسالمي مع الحزب وقيادته والتحركات التي جرت في معظم أنحاء العالم 

 .بير في نجاح التحرك السياسي واإلعالميتأثير ك
لكن ماذا عن التحديات والمهمات التي يواجهها حزب اهللا في المرحلة المقبلة، وكيف : التحديات المستقبلية

 .سيتعاطى الحزب مع هذه التحديات؟
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تها والتعاطي مصادر سياسية وديبلوماسية تعتبر ان أمام حزب اهللا الكثير من التحديات والمهمات ينبغي مواجه
معها، وإن كان الحزب قد بدأ عملياً في اتخاذ الخطوات المناسبة ومنها مسألة استيعاب النازحين والمهجرين 

 .وعملية الترميم والبناء
وقد شكل القرار الذي اتخذه الحزب بدفع األموال للذين دمرت منازلهم أو تعرضت للتدمير الجزئي، خطوة 

بعض األسئلة واإلشكاالت حول عالقة الحزب بالدولة والحكومة ومدى تأثير أولى سريعة وإن كانت أثارت 
 .ذلك على الوضع المستقبلي

 :وتعدد المصادر عدة نقاط، على الحزب وقيادته اخذها في االعتبار ومنها
ي  ـ موقع الحزب وعالقته بالدولة اللبنانية ومؤسساتها وخصوصاً الجيش اللبناني الذي سيكون له دور أساس1

 .في الجنوب في المرحلة المقبلة
 . وتحويل الموقف االيجابي منه رغم التحفظات إلى خطوات عملية1701 ـ كيفية مواكبة تنفيذ القرار 2
 . ـ كيفية حماية الوحدة الداخلية وعدم االنجرار إلى سجاالت ونقاشات حادة قد تدفع البلد إلى أجواء التوتر3
ومنع استغالل ما حققه الحزب من انتصار في معارك إقليمية أو ملفات  ـ عالقة الحزب بسوريا وإيران 4

 .خارجية
 ـ مستقبل سالح حزب اهللا سواء في جنوب الليطاني أو شماله، ومدى قدرة الحزب على التكيف مع 5

 المتغيرات الجديدة وال سيما بعد انتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية في الجنوب، وهل باستطاعة الحزب
 .االستمرار في العمليات العسكرية في المرحلة المقبلة

أو التي كان على خالف ) التيار العوني( ـ عالقات الحزب مع بقية القوى السياسية سواء المتحالف معها 6
 . آذار، كما بقية القوى المتحالفة مع سوريا14معها كقوى 

ب ومسؤوليه والتخوف من حصول عمليات اغتيال  ـ كيفية مواجهة األخطار األمنية الجديدة ضد قيادة الحز7
 .لهم من قبل الموساد اإلسرائيلي بعد الفشل في الوصول اليهم خالل العدوان

 ـ إعادة بناء مؤسسات الحزب اإلعالمية والثقافية واالجتماعية والصحية والدينية التي تعرضت لتدمير شبه 8
 .كامل في معظم المناطق اللبنانية

 . على الصعيدين العربي واإلسالمي وعالقاته الرسمية والشعبية ـ موقع الحزب9
حول كل هذه اإلشكاليات والتحديات واألسئلة تقول مصادر مطلعة في الحزب ان : خطة الحزب المستقبلية

حزب اهللا أمام كل محطة استراتيجية أو تطورات سياسية غير عادية، يعمل إلجراء تقويم شامل للتطورات 
ورغم ان الظروف األمنية والعمالنية لم تسمح حتى اآلن . لة حول كيفية التعاطي معهاووضع رؤية مفص

لمؤسسات الحزب ومجالسه األساسية بعقد االجتماعات وتقويم ما جرى، فإنه كانت تتم خالل األسابيع الماضية 
قبلة لدراسة نتائج ما وقيادة الحزب ستعمد في األيام الم. عملية تقويم يومية للتطورات وكيفية التعاطي معها

 .حصل ووضع الخطط العملية لمواجهة التطورات الجديدة
 :وتضيف المصادر لكن هناك عدة عناوين أساسية سيتم العمل على أساسها خالل المرحلة المقبلة ومنها

 ـ التعاطي المرن والواقعي مع المرحلة الجديدة في الجنوب وخصوصاً في ظل انتشار الجيش اللبناني 1
اما مصير السالح . قوات الدولية، ولن يكون هناك أي ظهور عسكري للحزب في منطقة جنوب الليطانيوال

 .والصواريخ فتقرره قيادة الحزب
 ـ ما دام هناك احتالل إسرائيلي للجنوب فالحزب سيستمر في العمليات العسكرية وإن كانت الظروف 2

 .الميدانية هي التي تحدد طبيعة العمليات وتوقيتها
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 ـ حزب اهللا حريص على الوحدة الداخلية ومنع حصول أي مشاكل أو فتن، وهو مستعد للتعاون مع الجميع 3
وخصوصاً تيار المستقبل لمنع حصول ذلك وإن كان لدى الحزب مالحظات كثيرة على األداء السياسي لبعض 

 .القوى اللبنانية، لكنه مستعد لتجاوز ذلك في سبيل حماية الوحدة اللبنانية
 ـ يفضل حزب اهللا تشكيل حكومة وحدة وطنية وإن كان يدرك صعوبة تحقيق ذلك حاليا وهذا الموضوع 4

 .سيكون محور بحث مع بقية االطراف السياسية
 ـ سيعمد الحزب الى دراسة كّل التطورات العسكرية واالمنية التي حصلت خالل العدوان لالستفادة منها 5

ستقبلية، وأما مصير السالح ودور المقاومة فيتم بحثه في اطار مؤتمر وتقويم نتائجها ولوضع خطة عمل م
 .الحوار او مؤسسات الدولة

 ـ ما حصل خالل العدوان والصمود البطولي للبنانيين واالنجازات العسكرية في الجنوب كانت فوق ما 6
 .هالنصر هو لجميع اللبنانيين وللبنان وعلى الجميع االستفادة من. يتوقعه حزب اهللا

 ـ الحرب العسكرية انتهت لكننا سنكون امام حروب من نوع جديدة والمطلوب التعاطي معها بما يحفظ 7
 .االنتصار

 ـ أدت نتائج الحرب الى فتح آفاق جديدة امام قوى التحرر العربية واالسالمية وخصوصا في فلسطين 8
 . االسالميةوالعراق، وينبغي االستفادة منها لمواجهة االحتالل وتعزيز الوحدة

 ـ المشروع االميركي في المنطقة اصيب بنكسة كبيرة واالميركيون يشعرون باالحباط من جراء فشل 9
 .الجيش االسرائيلي في تحقيق االهداف المطلوبة، وهذا سيكون له نتائج مستقبلية

عى الحزب ، وسيس1701 ـ المرحلة المقبلة هي لمصلحة حزب اهللا رغم الدمار الهائل وصدور القرار 10
لتعزيز خطابه اللبناني وموقعه الفاعل في الواقع اللبناني الرسمي والشعبي انطالقا من قاعدة بناء الدولة القوية 

 .والعادلة
هذه بعض االفكار االولية التي تقدم صورة عن رؤية حزب اهللا للمرحلة المقبلة، وال بد ان تنعكس هذه الرؤية 

 .عتمدها الحزب في ادائه المستقبلي حين ستتحول الى خطوات عمل تفصيليةفي الخطط واالستراتيجية التي سي
17/8/2006المستقبل   

 
  لو أن بشار األسد ظل أخاً أكبر   .66

 طالل سلمان
كنا نتمنى لو أن الرئيس السوري بشار األسد قد تعالى وهو يتحدث عن النصر الذي حققـه لبنـان، بمقاومتـه        

زناته الدقيقة على المرارات المتخلفة عن التجربة التي فشلت فـي بنـاء             ووحدة شعبه وتماسك حكمه الهش بتوا     
النموذج للعالقات بين دولتين متكاملتين بالمصالح، كما بالعواطف، واكتفى بأن يهنئ اللبنانيين، كل اللبنـانيين،               

 في مكاسب هذا    على النجاح في صد الهجمة اإلسرائيلية الهمجية عليه، من موقع األخ الكبير والشريك بالنتيجة             
  . النجاح وانعكاساته على السياسات داخل المنطقة أو الموجهة إليها

كنا نتمنى لو أنه حصر حملته في توكيد الصمود أمام الهجمة األمريكية الشاملة، والتي نعرف جميعاً أن الحرب                  
  . اإلسرائيلية على لبنان هي في صميمها

بجهاد مقاومته الباسـلة واحتـضان اللبنـانيين        ) للعرب جميعاً (صر  وكنا نتمنى لو أنه اكتفى بتحية لبنان المنت       
بعضهم بعضاً، بحيث حمى أبناء المناطق التي لم تطلها النار اإلسرائيلية، في بيروت والجبل والشمال، كرامـة                 
إخوتهم المهجرين قسراً من مدنهم وقراهم، واحتضنوهم في قلوبهم وبيوتهم، من غير أن يغفـل أن مؤسـسات                  

طة فيه، وحكومته بالذات، قد اجتهدت للدفاع عن وطنها وحقوقه ما وسعها الدفاع، في ظـل جـو دولـي                    السل
  . وعربي ضاغط، وإن أظهر إشفاقاً ال يوقف حرباً إسرائيلية وال يمنع القتل الجماعي وتدمير البالد
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قد وجدوا فيها ما عهدوه في      وفي هذا المجال فإن اللبنانيين الذين قصدوا سوريا، تحت ضغط النار اإلسرائيلية،             
شعبها دائماً من صدق األخوة ونبل التكافل والتضامن والتعاطف، إذ فتح المواطنون السوريون قلـوبهم قبـل                 
بيوتهم إلخوتهم اللبنانيين، وأبوا عليهم أن يذهبوا إلى الفنادق أو حتى إلى دور الضيافة الرسمية التـي أعـدتها                   

  . المدن، وأصروا أن يتقاسموا معهم رغيف الخبز وغرف البيتالحكومة السورية في دمشق وسائر 
كنا نتمنى لو أن الرئيس السوري بشار األسد قد تصرف، في حضرة النصر المحقق، بدماء اللبنانيين وبأسباب                 
حياتهم ومنشآتهم العامة والخاصة والبنية التحتية لوطنهم، بتسامي األخ األكبر الذي يعرف الجميع ويعترفـون               

ه في دعم المقاومة ومساندتها، ولكنهم يتوقعون منه رعاية أخوية صادقة بعد كل ما تعرض لـه وطـنهم                   بدور
الصغير من مآس، أخطرها اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بكل تداعياتها الجسيمة على منعتهم الوطنية               

قسمتهم مما مكّن الخارج مـن أن       وعنوانها وحدتهم، ثم على سلطتهم التي تشققت فجسمت خالفاتهم وأوهنتهم و          
وما أعادهم إلى وعيهم ووحدتهم إال تنبههم لما يدبر لهم والذي تجلى            . يوسع هامش تدخله في شؤونهم الداخلية     

  . في الحرب اإلسرائيلية
وبالتأكيد فإن فشل التجربة السورية في لبنان قد مكّن لكثير من التدخل األجنبي أن يتغلغل، وأن يصبح عنصراً                  

ثراً في السياسات، خصوصاً مع تحول الخالف مع سوريا إلى قطيعة أسهمت أو أنها تسببت في إشاعة مناخ                  مؤ
حرب بين البلدين اللذين ما تزال تجمعهما نظرياً معاهدة أخوة وتعاون وتنسيق وأطنان االتفاقات الحيوية التـي                 

  . لم تنفذ في مجاالت التعاون والتوكيد على المصالح المشتركة
مؤكد أن اللبنانيين، على اختالف توجهاتهم ومشاربهم، يضيقون ذرعاً بجو الخصومة الذي نشأ وساد وما زال                و

سائداً بين بيروت ودمشق، على المستوى الرسمي وانحدر أحياناً إلى المستوى الشعبي، وأنهم يتمنون كما شعب                
صار إلى معالجـة جـادة، وبكثيـر مـن          سوريا أن تنتصر مشاعر األخوة ومصالح البلدين المتكاملين، وأن ي         

الشجاعة المعبرة عن الحرص، كما عن الفهم العميق النعكاسات الصراع الدولي على لبنان الجريح، ال سـيما                 
  .في ظل القطيعة التي باتت مصدر استثمار سياسي مجز

بـي الـذي مـن      من هنا فإن الحريصين على استعادة الوئام بين دمشق وبيروت، وعلى محاصرة النفوذ األجن             
البديهي أن يستفيد من الخالف بين األشقاء، كانوا يتمنون لو أن الرئيس بشار األسد قد اغتنم لحظـة النـصر                    
البهي الذي حققته المقاومة، المعززة بالتضامن الشعبي الممتاز، وبالتماسك الحكومي الذي استمر بـل تأكـد،                

فتوجه إلى لبنان كله، بأطراف المواالة والمعارضة فيـه،         ) وهي ثقيلة الوطأة  (برغم الضغوط األجنبية والعربية     
ليفتح صفحة جديدة على قاعدة األخوة والشراكة في المصير، متخففاً من أثقال المرارات وشـبهة الخـصومة                 
ألطراف محليين، وخصوصاً أنه ينازل قوى عظمى تتصدرها الواليات المتحدة وفرنسا فضالً عن إسرائيل وقد               

  . أنها ال تريد السالم وبأن ال سبيل لمواجهتها إال بالمقاومةصدق في وصفها ب
لقد توقف اللبنانيون بالمقارنة أمس بين خطابي الرئيس السوري بشار األسد والسيد حسن نصر اهللا، فوجدوا في                 
خطاب قائد المقاومة المنتصرة روح التسامح والدعوة إلى الوحدة والتحذير من مخاطر التدخل األجنبـي، مـع                 

حذير ملطّف من تعكير مناخ الوحدة الوطنية، وتنبيه مخفف للذين يتاجرون بموضوع دخـول الجـيش إلـى                  ت
الجنوب ويصورون مهمته وكأنها مكرسة العتقال سالح المقاومة واجتثاث المقاومين، مفترضـين أن التـدخل               

  .الدولي يحمي في حين أنه هو هو مصدر الخطر
 وتجارب خطيرة كادت تذهب بوحدتهم وبدولتهم، يعرفون اآلن، ومـع انـدحار             إن اللبنانيين الذين عاشوا محناً    

الغزوة اإلسرائيلية المدعومة أمريكياً إلى الحد األقصى حتى لتكاد تكون حرباً أمريكية، أو مقدمة لتلك الحرب،                
لمقاومـة  أنها لن تتوقف عند حدود لبنان، بل هي ستتكامل مع الحملة الدموية التي تـشنها إسـرائيل علـى ا                   

المنتصرة بالديمقراطية في ما تبقى للفلسطينيين من فلسطين، ومع الحملة الدمويـة التـي أغـرق االحـتالل                  
األمريكي العراق والعراقيين فيها، وصوالً إلى الحرب المفتوحة على إيران الثورة اإلسالمية منذ زمـن بعيـد                 



 

 33

وهم يعرفون أن سوريا مستهدفة وأنها محاصـرة        . والتي تنذر بالتقدم نحو ذروتها العسكرية في القريب العاجل        
  .بالخطر، ويتمنون لو أنها تخففت من مخاصماتها اللبنانية حتى ال يكون لبنان خاصرتها الرخوة

وربما كان هذا سبباً إضافياً في أن اللبنانيين كانوا يتمنون لو أن الرئيس السوري بشار األسد، الذي أكـد فـي                     
ر جميعاً وأنه يستعد لمواجهتها بالمقاومة، قد أفاد من الفرصة الممتازة التي وفرهـا              خطابه أنه يعي هذه المخاط    

  هذا النجاح الباهر في صد الحرب اإلسرائيلية، ليفتح قلبه وأبواب نظامه للبنان، وأن يتحول إلى داعية لتعزيز 
  

ية خصومة، ال سيما في ظـل       صمود اللبنانيين ووحدتهم بمنطق األخ األكبر المتسامي عن أن يكون طرفاً في أ            
  .الخطر الداهم الذي يتهدد وطننا العربي جميعاً، وسوريا منه في المقدمة

17/8/2006الخليج اإلماراتية   
  

 :كاريكاتير .67
  

  
  17/8/2006 48عرب 

  
 


