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  أبو مازن يعلن والفصائل تنفي تجديد التهدئة .1
رغـم العقبـات     :فتحي صباح  و  محمد يونس  ،غزة و رام اهللا سليها في   نقالً عن مرا   18/8/2006الحياة  نشرت  

التي يتردد انها تعترض تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، بدا ان الرئيس عباس أخذ يستعيد زمام المبادرة                 
 عندما اعلن التوصل الى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية على التهدئة، وأوفد جبريل الرجوب الى القـاهرة لهـذه                 
الغاية، في خطوة تمهد لما قال انه مشروع لتحريك السالم مبني على الشرعية الدولية ينوي طرحه على االمم                  

وأوضح عباس في حفلة تخريج دفعة جديدة من الحرس الرئاسي فـي             .المتحدة بالتعاون مع المجموعة العربية    
جل ان ننطلق بمـشروع مبنـي علـى         نتشاور مع االخوة في المجموعة العربية والجامعة العربية من ا         : غزة

 ان شلل عملية السالم واالجراءات االحادية غيـر         :وتابع. الشرعية الدولية لالمم المتحدة لتحريك عملية السالم      
وجدد عباس تأكيده التوصل الى اتفاق مع قادة الفصائل          .مقبولة، موضحا ان الحل من خالل التفاوض واالرادة       

واعـرب عـن اعتقـاده      . قف كل العمليات والهجمات ضد اهداف اسـرائيلية       في غزة على التزام التهدئة وو     
نقـول للعـالم   : بضرورة انهاء قضية الجندي االسرائيلي االسير، لكنه دعا الى اطالق االسـرى الفلـسطينيين   

بطل في السجون االسرائيلية يحتاجون الـى       ) أسير( آالف   10الحريص على حرية هذا الجندي وسالمته، لدينا        
  .وسالمةحرية 

هذه الحكومة تمثل كل شرائح الشعب      : من جهة اخرى، تحدث عباس عن مشاورات تشكيل حكومة وحدة، وقال          
إال أن مسؤوالً في حركة فـتح       . الفلسطيني حتى يتحمل الجميع مسؤولياته وواجباته ليكون الجميع على المحك         

زية مثل حـصولها علـى غالبيـة        شكك بجدية حماس في تشكيل حكومة وحدة، وقال انها تضع شروطاً تعجي           
الحقائب الوزارية، خصوصاً الحقائب المهمة مثل الداخلية والمال، اضافة الى رئاسة الحكومة، كمـا تـشترط                

لو كانت حماس جادة في نيتها تشكيل حكومة وحـدة         : واضاف. اطالق نوابها المعتقلين في السجون االسرائيلية     
   .لين لدى اسرائيللما اشترطت على الرئيس اطالق نواب معتق
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وافاد مصدر في الرئاسة الفلسطينية ان الرئيس عباس بحث الوضع االمني خالل ترؤسه اجتماعا طارئا لمجلس                
وقـال المـصدر    .االمن القومي بمشاركة رئيس الوزراء ووزير الداخلية سعيد صيام في مقر الرئاسة في غزة           

لقاء على سلطة واحدة وسالح شرعي واحـد وقـانون          لوكالة فرانس برس ان الرئيس الفلسطيني شدد خالل ال        
وتابع ان الرئيس اطلع المـشاركين      . واحد يحمي الشعب الفلسطيني، وانه يتوجب على الجميع تحمل مسؤولياته         

على الوضع السائد واالتصاالت التي تجريها القيادة الفلسطينية مع المحيط العربي والمجتمع الدولي بهدف وقف               
  .االسرائيلي وانهاء االزمة الحاليةالعدوان والحصار 

 قـال    : عبد الرزاق أبوجزر وعن الـوكالت       غزةنقالً عن مراسلها في      18/8/2006 يةيام البحرين األوأضافت  
حضرت    إن هناك ميال عاما لدى معظم الفصائل التي          حركة الجهاد اإلسالمي     في   القيادي   اسيخضر حبيب السي  

اتفـاق     لـن تنتهـك أي     وقال حبيب إن حركة الجهاد       .  س لوقف الهجمات الصاروخية   اجتماع األربعاء مع عبا   
على وقف إطالق      اتفاق رسمي    أي   ا لن تكون طرفا في    تتوصل إليه الفصائل األخرى بشأن وقف الهجمات لكنه       

   . الصواريخ
  ل والمقاومة تمارس رد فعـل فـي       االحتال   المشكلة هي :  المتحدث باسم حماس     أبو زهري    من جانبه قال سامي   

سبقت    لة الهدوء التي  إعادة األمور إلى حا      يساهم في    يمكن أن    يتوقف العدوان فإن ذلك      حينما .  مواجهة العدوان  
أمام الـضغوط األمريكيـة أو       مقابل ذلك قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنها لن تنحني            في .  هذا التصعيد 
   . ية ورفضت فكرة وقف الهجمات الصاروخيةاإلسرائيل

ترأس ابو مازن في غزة اجتماعا طارئـا لمجلـس           :غزة و القدسمن   18/8/2006القبس الكويتية   وجاء في   
وقال مصدر ان عباس شدد     . االمن القومي بمشاركة رئيس الوزراء اسماعيل هنية ووزير الداخلية سعيد صيام          

انون واحد يحمي الشعب الفلسطيني وانه يتوجب على الجميع تحمـل      على سلطة واحدة وسالح شرعي واحد وق      
   .مسؤولياته
رئيس الوزراء  أن وكاالتال  وعننابلس وغزةنقالً عن مراسليها في   18/8/2006الخليج اإلماراتيـة    وذكرت  

يرا الـى   الفلسطيني اسماعيل هنية دعا الى توحيد الجهود الداخلية الفلسطينية لمواجهة العدوان والحصار، مـش             
  .الدور الذي لعبته المقاومة في فلسطين ولبنان في كسر هيبة االحتالل ودحره عن اراض فلسطينية

احمد بحر النائب األول لرئيس التشريعي      أن  ألفت حداد   نقالً عن مراسلته     17/8/2006 48عرب  وأشار موقع   
دعت إلى ذلك، موضـحا أن هنـاك         انه يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية، على اعتبار أن وثيقة األسري             :أكد

 أن  :48وقال بحر فـي حـديث لعـرب       . مشاورات مكثفة بدأت بين الفصائل الفلسطينية حول تشكيل الحكومة        
الحديث في السابق عن مناخ غير مناسب لتشكيل حكومة وحدة وطنية لم يكن رفضا للموضوع، بل كان نتيجة                  

بو مازن وهنية حيث تمخض عن ذلك إرجاء النظر فـي           لقاء عقدته الفصائل ولجنة الوفاق وبحضور الرئيس أ       
  .تشكيل حكومة الوحدة نظرا للظروف الحالية

صالح البردويل المتحدث   .دأن   علي الصالح    نقالً عن مراسلها في غزة     18/8/2006الشرق األوسط   وذكرت  
.  علـى االطـالق    لم يجر التوصل الى اتفاق للتهدئة     : شريعي قال للشرق االوسط امس    تباسم كتلة حماس في ال    

: وتـابع القـول   . ان ما حصل امس كان نقاشا عاما ومداوالت بين الفصائل المختلفة والرئيس عباس            : واضاف
وقال رباح المهنا عـضو المكتـب        .نستطيع القول ان الفصائل ال تمانع بوجود تهدئة، لكن ليس من غير ثمن            

  . التفاق للتهدئة غير دقيق بل غير صحيحما يقال عن التوصل  :السياسي للجبهة الشعبية للشرق االوسط
  

  لبنان يعد دراسة لمقاضاة إسرائيل على أعمالها العدوانية منذ نصف قرن .2
رفع النائب بهيج طبارة، الى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الدراسة التي كلفه اعدادها لمقاضاة               : بيروت

ن وشعبه منذ نصف قرن، بما في ذلك العدوان االخيـر ومـا   اسرائيل على اعمالها العدوانية المتكررة ضد لبنا  
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ورأت الدراسة ان اعداد ملف مقاضاة اسرائيل بالمسؤولية الناجمة عـن عـدوانها االخيـر                .خلَّفه من اضرار  
وبعد عـرض االصـول   . والمستمر على لبنان يفترض اوالً تعيين المرجع القضائي الصالح للنظر في الدعوى    

 وما يمكن ان يترتب عليها من نتائج، يقتضي التعرض لألساس القانوني للدعوى ولمطالب              واالجراءات المتبعة 
واشارت الى ان كال من لبنان واسرائيل قد انضما الى االتفاقية الدولية المتعلقة بمعاقبة جريمـة             . الدولة اللبنانية 

 من االتفاقية المتعلقـة     9 المادة   وان. 12/1/1951 التي اصبحت نافذة اعتباراً من       1948االبادة الجماعية عام    
باالبادة الجماعية تعطي محكمة العدل الدولية صالحية النظر في كل نزاع ينشأ عن تفـسير او تطبيـق هـذه                    
االتفاقية، بما في ذلك مسؤولية احدى الدول عن اعمال االبادة التي ترتكبها، بحيث ان الدعوى ـ فـي حـال    

ـ تكون مقبولة في الشكل، وفق ما تمشى عليه اجتهاد محكمـة العـدل               1948تقديمها على اساس اتفاقية عام      
  .الدولية

18/8/2006الشرق األوسط   
  

  الرئيس السوري  يشنان حرباً كالميه على الحريري وجنبالط .3
شن النائب سعد الحريري زعيم االكثرية النيابية اللبنانية اعنف هجوم على :  فادي الغوش، زياد عيتاني،بيروت

السوري بشار االسد، واصفا خطابه االخير بقصف من العيار الثقيل تلى القصف االسرائيلي على لبنان الرئيس 
 نشعر بالحزن العارم عندما نرى :قال الحريريو. واتهمه بمحاولة استدراج الفتنة الى لبنان وفلسطين والعراق

مات وحمالت التخوين التي ال تليق رئيس سوريا يتسلل الى االنتصار اللبناني ويخرج عن طوره ويوجه االتها
هناك رئيس مجاور يهدد باسقاط الوضع السياسي : اضافو .بأي مسؤول حتى لو كان من الدرجة العاشرة

القائم في لبنان النه لم يستطع ان يهضم حتى االن قرار الشعب اللبناني بسحب فساده واجهزته، في اشارة الى 
ومن جانبه اتهم النائب اللبناني وليد جنبالط الرئيس االسد بانه  .2005انسحاب القوات السورية في ابريل 

يستخدم لبنان ساحة من اجل تحسين شروط التفاوض مع الواليات المتحدة ومن اجل تجنب المساءلة في قضية 
 .المجرم يعود الى مسرح الجريمةان  هذا جدول اعمال النظام السوري، مضيفا :وقال .اغتيال رفيق الحريري

ل ان ال عالقة للرئيس السوري الحالي بماضي سوريا البطولي، مضيفا انك لم تفعل شيئا اال انك ورثت وقا
 . اباك بطريقة تخالف اصول حزب البعث واالصول السورية

18/8/2006عكاظ   
  

  مقتل لبنانيين بانفجار لغم يعود إلى األلغام التي زرعها االحتالل االسرائيلي  .4
-1978(يوم بانفجار عبوة إسرائيلية تعود إلى عهد االحتالل اإلسرائيلي للبنان الجنـوبي             قتل مدنيان لبنانيان ال   

 ألف لغم   400ومعلوم أن الجيش اإلسرائيلي خلف في جنوب لبنان نحو           .حسبما أفادت الشرطة اللبنانية   ) 2000
   .ارهامضاد لألفراد منذ انتهاء احتالله لهذا البلد الذي مازال يسعى إلى تسلم خرائط انتش

17/8/2006 48عرب   
  

 نواب الوزراء والاطالق سراح ى عباس يطلب من مصر والسعودية واألردن العمل عل .5
علمت القدس العربي من مصادر فلسطينية مطلعة امس ان الرئيس الفلسطيني محمود             :رام اهللا من وليد عوض    

عبد العزيز والملك االردني عبد     عباس طلب من الرئيس المصري حسني مبارك والملك السعودي عبد اهللا بن             
  . حماسىاهللا الثاني التدخل لدي الواليات المتحدة واسرائيل الطالق سراح الوزراء والنواب المحسوبين عل

  18/8/2006القدس العربي 
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   هالتشريعي يعلن يوماً تضامنياً معو ...مدد اعتقال الدويكياالحتالل  .6
مددت محكمة عـوفر    : نابلس أمين أبو وردة   الً عن مراسلها في     نق 17/8/2006صوت الحق والحرية    نشرت  

عزيز دويك حتى يوم الثالثاء القادم، فيما لم تقدم النيابة اإلسـرائيلية حتـى اآلن               .العسكرية، الخميس، اعتقال د   
ـ    .وحسب المعلومات التي تم الكشف عنها، فان سلطات االحتالل تتهم د          . الئحة اتهام بحقه   ة دويك بأنه يمثل كتل

اإلصالح والتغيير، وتتهمه أيضا بأنه أجرى اتصاال هاتفيا مع السيد خالد مشعل، وطلب منه مساعدات للشعب                
دويك في تصريحات صحفية من قاعة محكمة عوفر، انه ال يعترف بالمحكمـة ووصـفها               .وقال د . الفلسطيني

دت حتـى إسـرائيل نفـسها     بأنها غير شرعية، واضاف انه منتخب من قبل الشعب الفلسطيني بانتخابات شـه            
ظـالم وان الـشعب     ... بنزاهتها، وان اعتقاله يناقض إرادة الشعب الفلسطيني، وأضاف دويك أن هذا االحتالل           

دويك أن وضـعه الـصحي      .الفلسطيني هو الذي على حق وهو الذي سينتصر وحول أوضاعه الصحية قال د            
  . سيء

ينية أمس الخميس لقناة الجزيرة ان هنـاك مـساعي          غازي حمد الناطق بلسان الحكومة الفلسط     . هذا وصرح د  
  . دويككبيرة تبذلها الحكومة الفلسطينية لإلفراج عن ال

المحامي احمد صفية الذي يتـولى      أن   رام اهللا محمد يونس    نقالً عن مراسلها في      18/8/2006الحياة  وذكرت  
ادية صغيرة طولها متـر وسـبعون       الدفاع عن الدويك نقل عن الدويك قوله انه يعيش معزوال في زنزانة انفر            

وقال الدويك لمحاميه ان الزنزانة التي يعتقل فيهـا تفتقـر الـى              .سنتيمترا وعرضها متر في سجن كفار يونا      
الضوء والتهوية، وانه ينام على فرشة قديمة عفنة، وال يسمح له بقراءة الـصحف او االسـتماع للراديـو او                    

ف امام القاضي العسكري، معتبرا في تـصريحات للـصحافيين ان           ورفض الدويك امس الوقو    .مشاهدة التلفاز 
  .اعتقاله غير شرعي، وانه تعرض للخطف السباب سياسية

 اعتبـر وصـفي قبهـا وزيـر األسـرى           :رام اهللا من   17/8/2006وفا  -وكالة األنباء الفلسطينية  وأضافت  
 ووزراء يؤكد على وحشية هذا      عزيز دويك وممثلي الشعب الفلسطيني من نواب      .والمحررين، تمديد اختطاف د   

  .االحتالل وهمجيته الذي يمارس إرهاب الدولة المنظم لكل ما يمت للفلسطينيين بصلة
احمد بحر النائب األول لرئيس التشريعي أعلن إلى أن   ألفت حداد   نقالً عن    17/8/2006 48عرب  وأشار موقع   

بحر على ضـرورة التـدخل الفـوري        وشدد   .دويك.د أن هناك قلق حقيقي على صحة        :48في حديث لعرب  
دويك من داخل المعتقل واصفا ما قامت به إسرائيل من اعتقال لرأس الـسلطة التـشريعية                .والعاجل إلخراج د  

  .بالوقاحة
محامي نادي األسـير     أن   نابلس أمين أبو وردة   نقالً عن مراسلها في      18/8/2006الخليج اإلماراتية   وأوردت  

وأفاد الدويك بأنه لم يتعرض لالعتداء اثناء وجوده في سـجن    . دويك.دمن زيارة   الفلسطيني رائد محاميد تمكن     
  . نحن اخطأنا باعتقالكم، كان يجب علينا قتلكم: عوفر، وأفاد بأن احد المحققين قال له

عزيـز  .دأحمد بحر، إلى اعتبار يوم الثالثاء المقبل يوماً للتضامن مـع            . دعا د  :18/8/2006البيان  وجاء في   
ووجه بحر دعوة لكافة البرلمانـات      . والنواب الذين اختطفوا من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي مؤخراً        دويك،  

 . العربية واألجنبية إلقامة فعاليات في هذا اليوم، تدعو إلطالق سراح الدويك والنواب المختطفين
  

  مصادر فلسطينية بدمشق تتوقع اجتياحاً واسعاً لغزة   .7
لت مصادر فلسطينية مقربة من القيادات الفلسطينية الموجودين في دمشق عن أكثر            نق : يوسف كركوتي  ،دمشق

من قائد فلسطيني توقعاتهم بأن اسرائيل تخطط الجتياح واسع لقطاع غزة في محاولة منهـا للتعـويض عـن                   
  .هزيمتها في الجنوب اللبناني



 

 7

  18/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

 راج عن عن مسؤول فلسطيني متهم باختالسلجنة الرقابة العامة تطالب بعدم اإلف .8
طالبت لجنة الرقابة العامة وحقـوق اإلنـسان فـي المجلـس             : رام اهللا من أشرف الهور ووليد عوض       ،غزة

التشريعي الفلسطيني بعدم اإلفراج عن حربي صرصور المتهم الرئيسي في قضية الهيئة العامة للبترول، خوفاً               
لب النائب فيصل أبو شهال رئيس اللجنة كل من رئيس مجلـس القـضاء              وطا. من احتمال تهريبه الي الخارج    

األعلي ووزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام بضرورة العمل علي اتخاذ اإلجراءات الالزمة والضرورية              
يـة  للتحفظ علي المتهم الرئيسي وسائر المتهمين لمنع هروبهم الي الخارج لحين االنتهاء من اإلجراءات القانون              

 . لمحاكمتهم واسترجاع األموال المسلوبة والمختلسة تمسكاً باسترداد الحق العام
  18/8/2006القدس العربي 

  
   أسير 600 احتمال إفراج وشيك عن شاليت مقابل اطالق :السلطة .9

 تاس الروسية لالنبـاء عـن ممثـل الـسلطة           -نقلت وكالة ايتار     : محمد يونس، فتحي صباح    ،رام اهللا، غزة  
طينية في موسكو باقر عبد المؤمن ان الجندي االسرائيلي يمكن االفراج عنه في االيام القليلة المقبلة فـي                  الفلس

وقالت مصادر فلسطينية في غزة ان الرجوب وصل امس الى القاهرة           .  اسير فلسطيني  600مقابل االفراج عن    
ت وكالة رامتان الفلسطينية لالنبـاء      ونقل. الجراء محادثات في شأن قضية الجندي االسير والهدنة مع اسرائيل         

عن مصادر ديبلوماسية في القاهرة قولها ان زيارة الرجوب لمصر تأتي لضمان العودة الى التهدئة، وفي ظـل                  
  .مصرية جديدة إلطالق شاليت، تمهيداً للعودة الى طاولة المفاوضات) اقتراحات(الحديث عن مبادرة 

  18/8/2006الحياة 
 

 ومة حماس إلى العمل السري؟  هل تحولت حك:تقرير .10
 دأب محمود الزهار، خالل السنوات الست الماضية على االختفاء في كل مرة يـشعر               : محمد إبراهيم  ،رام اهللا 

فيها أن إسرائيل تعتزم استهدافه، لكن هذه المرة اختفى، واختفت معه واحدة من أكثر وزارات السلطة حيويـة                  
 إسرائيل مقر وزارة الخارجية في غزة عقب خطف الجندي جلعاد           وقد قصفت . وهي وزارة الشؤون الخارجية   

والزهار واحـد   . شليت ما اعتبر رسالة واضحة للوزير الزهار الذي سبق قصف الوزراء باختفائه عن األنظار             
 وزيرا لجأوا إلى إجراءات أمنية بالغة الحذر بعد شروع إسرائيل في حملة اعتقاالت للمقيمين منهم في                 24من  

 . وتراوحت هذه اإلجراءات بين االختفاء الكلي الجزئي. عقب خطف الجنديالضفة 
وقد اعتقلت إسرائيل الغالبية العظمى من وزراء ونواب حماس الـضفة، وقـصفت مقـار وزارات الداخليـة                  

وفي الضفة أيضا أغلقت السلطات مؤسسات اقتـصادية        . والخارجية واالقتصاد ومقر رئيس الحكومة في غزة      
 . المية تابعة للحركة منها مصنع ألبان الصفا التابع للجنة الزكاة في نابلسوخيرية وإع

ويتوقع مراقبون أن تستأنف اسرائيل سياسة االغتياالت بحق الوزراء المقيمين في غزة فـي حـال تعـرض                  
ي وتستخدم إسرائيل خطف الجندي ذريعة للقيام بمزيد من الضغوط على الحكومة الت            .الجندي األسير إلى سوء   

وُيتوقع ان يستمر هذا الحصار وربما يشتد مستقبال في حـال           . تفرض عليها حصارا ماليا وسياسيا منذ تشكيلها      
 . عدم التوصل إلى حل سلمي لهذه القضية

وقـال اقتـصاديون   . وأدى الحصار اإلسرائيلي ـ الغربي على حكومة حماس إلى تراجع كبير في االقتـصاد  
في األشـهر    % 25خرا في رام اهللا إن االقتصاد الفلسطيني تراجع بنسبة          ورجال أعمال خالل مؤتمر عقد مؤ     

 . الثالثة األخيرة
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وذكر رجل األعمال البارز باسم خوري أن بعض المنشآت االقتصادية في الضفة والقطاع أخذت تغلق أبوابهـا          
حاد العام للغرف التجارية    وقال مدير االت   .وتنقل أنشطتها إلى الدول المجاورة جراء التراجع الناجم عن الحصار         

في المئة من المنشآت التجارية قد أغلقت أبوابهـا فـي           14في المئة من المنشآت الصناعية، و     16علي مهنا ان    
ورغم أن رئيس الحكومة لجأ إلى تفويض وزراء فـي غـزة            ... الشهور الثالثة الماضية جراء الحصار الجديد     

ن هذا الحل ال يؤدي الى حل المشكالت المتفاقمـة فـي هـذه              إلدارة وزارات اعتقل وزراءها في الضفة إلى ا       
ويرى مراقبون في استمرار غياب الوزراء، سواء في االعتقـال   . الوزارات وفي مقدمتها غياب الموارد المالية     

 . أو االختفاء سيؤدي إلى تواصل ضعف الحكومة وصوال إلى سقوطها
اتم الذي ينتظر حكومتهم في حال اسـتمرار حـصار          ويقول مسؤولون في حماس ان الحركة تدرك المصير الق        

وقد بـدأ رئـيس الـسلطة       . الحكومة واستهداف أعضاءها األمر الذي يجعل الحركة تفضل إقامة وحدة وطنية          
محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية منذ أول من أمس سلسلة حوارات في غزة مـن اجـل تـشكيل                    

 هذه الحكومة أن تعكس نتائج االنتخابات التـشريعية مـا يعنـي             وتشترط حماس لتشكيل  . حكومة وحدة وطنية  
كما تشترط أيضا إطالق سراح نوابها المعتقلون فـي الـسجون           . احتفاظها بالعدد األكبر من الحقائب الوزارية     

 . اإلسرائيلية وهو ما سيؤخر تشكيل هذه الحكومة إلى حين حل مشكلة الجندي اإلسرائيلي المختطف
  18/8/2006البيان 

  
  أثناء تأديتهم مهمة جهادية في جنين  استشهاد ثالثة مجاهدين قساميين  .11

وقالت كتائب القسام  .استشهد ثالثة من مجاهدي كتائب القسام، صباح اليوم أثناء تأديتهم مهمة جهادية في جنين
إلى العال أثناء ارتقوا "في بيان عسكري أصدرته صباح اليوم، وأوضحت كتائب القسام أن الشهداء الثالثة 

تأديتهم مهمة جهادية بالقرب من دير أبو ضعيف في جنين  فجر اليوم بعد أن قامت هذه المجموعة بالعديد من 
  ".العمليات الجهادية التي شهد لها العدو الصهيوني بقوتها ونجاحها

 18/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  يت لحمشرق ب" سرايا القدس"استشهاد اثنين من مجاهدي  .12
، فجر اليوم في جريمة اغتيال نفذتها قوات االحتالل في بلدة العبيدية "سرايا القدس"استشهد اثنان من مجاهدي 

وذكرت مصادر في بيت لحم أن الشهيدين استشهدا بعد أن طوَّقت قوات صهيونية كبيرة  .شرق مدينة بيت لحم
أن أكثر من عشرين آلية عسكرية صهيونية، وأوضحت تلك المصادر  .أحد الكهوف في شرق بلدة العبيدية

اقتحمت فجر اليوم،  بلدة العبيدية تحت غطاء جوي، ومن ثمَّ أطلقت طائرة صهيونية صاروخا باتجاه الكهف 
" شاليطة"وتتهم قوات االحتالل الشهيدين  .الذي كان الشهيدان يختبئان فيه، ما أدى إلى استشهادهما على الفور

 التي وقعت قبل أسابيع في جبل المكبر في القدس المحتلة، عندما أرسال مقاوماً فلسطينياً بالوقوف خلف العملية
الصهيوني مما أدى إلى إصابة ثالثة منهم بجروح متوسطة " حرس الحدود"أطلق النار باتجاه عدد من جنود 

  .واستشهاد منفذ العملية
 18/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   وتؤكد بدء اندحار المشروع الصهيوني األميركيحزب اهللا حماس تحتفل بانتصار  .13

مقتطفات من البيان الذي أصـدرته حركـة حمـاس          : غزة من   18/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    نشر  
االنتـصار  هذا   على    مهنئة لبنان وشعبه ومقاومته    بمناسبة انتهاء الحرب بانتصار المقاومة اإلسالمية في لبنان       

ةً أن انتصار المقاومة في فلسطين ولبنان يعني بدء اندحار المشروع الصهيوني األمريكي فـي               مؤكّدو ،العظيم
وأشارت إلى أن الخسائر الباهظة التي تكبدها االحتالل الـصهيوني فـي ميـدان               .المنطقة العربية واإلسالمية  



 

 9

ن في سبيل أهداٍف غيـر مـشروعة،        المعركة تثبت هشاشة البنية والتكوين النفسي لجنود االحتالل الذين يقاتلو         
وسقوط كافة المقوالت التي تهول من قوتهم وكفاءتهم العسكرية، ما يعني أن جيش االحتالل يمر فـي أخطـر                   
مراحله على اإلطالق، وأن مسيرة انكفائه وتراجعه قد بلغت منعطَفاً تاريخياً لن يكون سوى فاتحة خيٍر وبدايـة        

بيان إن العدوان الصهيوني الواسـع علـى        الوقال   .دو خالل المرحلة الزمنية المقبلة    انفراٍج لسقوٍط صهيوني م   
لبنان يشكّل دافعاً أساسياً لفضح ومقاضاة كيان االحتالل على المستوى الدولي والحقوقي، وحافزاً مهمـاً علـى                 

هاينة في خانة اإلرهـاب     إسالمية للتحرك في مختلف االتجاهات التي تكفَل حشْر الص         خلق أوسع جبهة عربية   
 أن المقاومة في فلسطين تقـف بكافـة          البيان وأضاف .واإلجرام، وتقديمهم إلى العدالة الدولية كمجرمي حرب      

أشكال الدعم والمساندة إلى جوار إخوانها في المقاومة اللبنانية، مؤكّدةً وحدة المواجهة والهدف والمصير فـي                
  . الغاشمة التي تستهدف المنطقة بَأسِرهاإطار التصدي للعدو الصهيوني ومخططاته

ج آالف من أنصار حركة حماس إلى شوارع مدينة         وخر: رويترز عن   18/8/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  
انتصار حزب اهللا    إن   وقال سياسي بارز في حماس    . غزة لالحتفال بانتصار حزب اهللا في الحرب ضد إسرائيل        

 حتـى تفـرج      الجنود األسرى المعتقلون لدى الحزب وحمـاس       لق سراح  لن يط  هوأبلغ أن . هو انتصار لحماس  
  . إسرائيل عن األسرى العرب

 
   اسرائيل ستستهدف أي شاحنة تنقل أسلحة من سوريا الى حزب اهللا .14

جـيش باسـتهداف اي     الذكرت يديعوت احرونوت امس ان المستوى السياسي االسرائيلي أصدر تعليماته الى            
 قـرر    كما .تالية من سوريا الى لبنان العادة تسليح حزب اهللا رغم وقف اطالق النار            شاحنة تقوم بنقل وسائل ق    

وكشف رئيس هيئة    .حزب بحرا الايضا مواصلة فرض الحصار البحري على لبنان لمنع نقل وسائل قتالية الى             
سال مساعدات  ان ايران كانت أرسلت وسائل قتالية الى حزب اهللا بداعي انها تقوم بار            ،  جيشالاالستخبارات في   

  .انسانية، فيما اوضحت محافل سياسية اسرائيلية ان القرار ال ينتهك وقف اطالق النار
  18/8/2006المستقبل 

  
  الكيان يعترف بفشل استعداداته للعدوان  .15

يواصل ضباط من الجيش نشاطاتهم الحباط عمل لجنة التحقيـق التـي شـكلها               : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
إلى ذلك، اعترفت اسرائيل بفشل اجهزتها االمنية واالسـتخباراتية فـي االسـتعداد             . الجيشبيرتس، من داخل    

 ا مـصادر  كما أن .  تحقيق اجراه سالح البحرية حول غرق البارجة امام سواحل بيروت          بعدللحرب على لبنان،    
ت بمنظومة فريـدة     أن هيئة أركان الجيش ألغت قبل الحرب عقداً لتزويد الدبابا          ،صحافية إسرائيلية ذكرت أمس   

إال أن  . من نوعها لحمايتها من الصواريخ المضادة للدروع كانت الصناعات العسكرية اإلسرائيلية قد طورتهـا             
  . إن هذه المنظومة لم تبلغ بعد مرحلة النضوجذلك،ناطقاً بلسان الجيش قال تعقيباً على 

  18/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

   في لبنان أصيبت ت في القتالعشر الدبابات التي شارك: معاريف .16
 من رجـال طـواقم      30 قتل    على لبنان،  تبين من المعطيات، بحسب معاريف، أنه في الحرب       : عباس اسماعيل 
.  بإصابات من صواريخ مضادة للدروع، والبـاقي بعبـوات زرعـت أو جـراء اخطـاء                17الدبابات، منهم   

واصيبت ُعـشر الـدبابات التـي       .  دبابة 20ريع  وباالجمال، تمكنت الصواريخ المضادة للدروع من اختراق تد       
  .شاركت في القتال على مستويات مختلفة من الشدة

  18/8/2006المستقبل 
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   بعيدة المدى حزب اهللاربع صواريخ اسرائيل دمرت :بيريز .17
  ان اسرائيل لم تستشر بعد في مشاركة دول مثل ماليزيا في القوة الدولية،             يز بيري قال: ا ف ب، ي ب ا، ا ش ا        

 الف جندي واحد او اثنان هم اناس ال         30اذا كان من بين     ،  حربالن   اعال  أن ليس من الضروري    لكنه اضاف 
حزب اطلق اكثر من ثلـث  ال ان  في نفس السياق،وقدر.  ان المهم هو اال يعاد تسليح حزب اهللا الفتا إلى . نحبهم

 كبيرا منها بما في ذلك ربع الصواريخ         وان اسرائيل دمرت عددا    ،ما لديه من اسلحة في جولة الصراع االخيرة       
المصدر االصلي السلحة حزب اهللا، قال ان اسرائيل خلصت الى ان صواريخ             وحول   .بعيدة المدى التي يمتلكها   

 الـصواريخ   ، فيما جـاءت    وان الصواريخ المضادة للدبابات جاءت من روسيا       ،ارض بحر جاءت من الصين    
  .بعيدة المدى من سوريا وإيران

  18/8/2006 المستقبل
  

  هرشزون يدعو إلى إقامة لجنة تحقيق حول استخدام ميزانية األمن  .18
بإقامة لجنة تحقيق لفحص استخدام ميزانية األجهزة األمنية، بعد فضائح النقص            ، االسرائيلية طالب وزير المالية  

 مليـار   10حرب بـ   قدر أضرار ال  مع االشارة إلى أنه     . في العتاد والمعدات الشخصية للجنود ووسائل الحماية      
  .د يرتفع بعدة ملياراتق موضحا أن المبلغ. شيكل

  17/8/2006 48عرب 
  

  مل ان توقظ الحرب على لبنان االسرائيليين من هوس القوة والعجرفةآ :دوف حنين .19
اعرب عضو الكنيست دوف حنين عن امله في ان توقظ الحرب على لبنان االسرائيليين مـن هـوس القـوة                    

واعتبر ان الهـامش   .لى ان هذه الحرب في نظر غالبية االسرائيليين تشكل هزيمة السرائيل   والعجرفة، مشيرا ا  
الديموقراطي في اسرائيل لم يكن في اي مرة بالمتسع الالزم والكافي، غير ان الحرب الحالية اثبتت الى اي حد                   

  .خطر قد يتقلص هذا الهامش في حاالت الحرب وتحت شعارات االجماع القومي
  18/8/2006ل المستقب

  
  فلسطينيينىاسرائيل مستعدة لمبادلة جندي بأسر .20

 بعد أن التقى  مجموعات فلسطينية امسىقال والد الجندي االسرائيلي االسير لد: القدس المحتلة ـ اف ب
 وأشار قائال إلى . ان اسرائيل مستعدة مبدئيا لالفراج عن معتقلين فلسطينيين مقابل االفراج عن ابنهاولمرت،

  . ال يزال علي قيد الحياة ه ما اذا كانت هناك معلومات تفيد بانةعرفميجب  أنه
  18/8/2006القدس العربي 

  
  الدولة لن تتسع لمن يربطون مصيرهم بمصير الفلسطينيين : ليبرمان .21

حرض من خاللها وبشكل علني على النواب العرب في الكنيـست           " كتب ليبرمان مقالة في يديعوت أحرونوت     
يشار إلـى   . طرفينور العربي مطالبا إياهم بأن يكونوا مواليين للدولة وإال ستكون الدولة صغيرة ل            وعلى الجمه 

  .المقالة ال تخلو من أكاذيب وتزوير حقائق استغلها الثبات نظريته العدائيةأن 
  18/8/2006 48عرب 

  
  مزوز يقرر تقديم الئحة اتهام ضد وزير القضاء واستقالته شبه مؤكدة  .22
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، تقديم الئحة اتهام ضد حاييم رامون بتهمـة ممارسـة األعمـال             ةستشار القضائي للحكومة االسرائيلي   قرَّر الم 
فـي حـال صـمم المستـشار         و .المشينة بحق فتاة عملت في السكرتارية العسكرية في مكتب رئيس الوزراء          

  .القضائي على قراره هذا فإن رامون سيجبر على االستقالة من منصبه
  18/8/2006 48عرب 

  
 إسرائيل تواصل سياسة القتل والمداهمة واالعتقال في غزة والضفة .23

استشهد فلسطينيان، أحدهما قضى في انفجار غامض، وأصيب أربعة آخرون، فـي وقـت    : رائد الفي-غزة 
واصلت الطائرات الحربية اإلسرائيلية سياسة قصف المنازل السكنية في قطاع غزة، تحت ذريعة اسـتخدامها               

اومة في عمليات تصنيع وتخزين األسلحة والصواريخ محلية الصنع، كما شهدت الضفة الغربية             من فصائل المق  
وقالت مصادر فلسطينية إن طواقم اإلسعاف عثرت أمس على جثة طفل مجهـول             . حملة مداهمات واعتقاالت  

  .الهوية، ملقاة شرق مخيم البريج لالجئين وسط القطاع
سطينيان في مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات االحتالل فـي بلـدة            وفي الضفة الغربية أصيب أمس فتيان فل      

عزون شرق قلقيلية، وشددت قوات االحتالل حصارها العسكري المفروض على محافظة سلفيت، وداهمت بلدة              
بديا في المحافظة واعتلت أسطح المنازل وفتشت عددا منها، كما واصلت إغالق المـدخل الرئيـسي لبلـدتي                  

وأضافت المصادر إن قوات االحتالل اقتحمت      . لديك وسيرت عددا من الدوريات لمراقبة المدخل      بروقين وكفر ا  
أيضا مدينة ومخيم جنين وسط إطالق نار كثيف وجابت الشوارع قبل أن تنسحب منهما من دون أن يبلغ عـن                    

ية فجائية أقامتهـا    كما اعتقلت قوات االحتالل اليوم ثالثة فلسطينيين على حواجز عسكر         . إصابات أو اعتقاالت  
  .جنوب وشمال طوباس

  18/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

   فلسطينيين بجروح اثر قصف إسرائيلي لمحددة في غزة3إصابة  .24
قصفت طائرات مروحية إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر الجمعة ورشة للحدادة شرق مدينـة غـزة بعـدة                   

 شهود عيان ان عشرات القذائف سـقطت علـى منـاطق            وقال. صواريخ ما أدَّى إلى إصابة ثالثة فلسطينيين      
 قذيفـة   70ة أنَّ أكثر مـن      يوأعلنت مصادر أمن   .مفتوحة في بلدة بيت حانون والقرية البدوية شمال قطاع غزة         

مدفعية إسرائيلية أطلقت على مناطق شمال قطاع غزة ال سيما القرية البدوية ما أدَّى إلى خلق حالة من الخوف                   
  .الفلسطينيين جراء تطاير شظايا القذائف ووصل بعضها الى منازلهم والهلع فى صفوف 

  18/8/2006 48عرب 
  

 على السالح الفلسطيني إستهداف المخيمات محاولة إسرائيلية لتسليط الضوء .25
استعادت المخيمات الفلسطينية في الجنوب حياتها الطبيعية بعدما نال عدد منها نصيبا وافرا من الغارات 

أول المخيمات الفلسطينية الذي استهدف كان الرشيدية حيث مقر سلطان ابو العينين، فسقط شهيد  .االسرائيلية
ولم يسلم من الغارات مخيم برج الشمالي الذي سقط فيه أيضا شهيد وستة جرحى اضافة الى  .وثالثة جرحى

البحر المحاذي لشاطئ صور تدمير عدد من المنازل ومقر اللجنة الشعبية والنادي الثقافي، فيما نال مخيم جل 
وكان عين الحلوة المخيم االكثر عرضة لالعتداءات اذ استهدفت الطائرات  .نصيبا وافراً من الدمار والخراب

الحربية موقعا للمشرف العام على ميليشيا حركة فتح في لبنان منير المقدح أدت الى سقوط شهيدين وثالثة 
يادة العامة عند السفح الشرقي لجبل الحليب وهو معروف باسم النفق وختام الغارات استهدفت موقعاً للق .جرحى

االصغر فقضى عامل في وكالة االونروا وجرح ثالثة آخرون، وعلمت صدى البلد ان ثمة اتصاالت أجريت 
بين اللجان الشعبية الفلسطينية برئاسة امين سرها عبد مقدح ومسؤولي حماس مع قيادة حزب اهللا في منطقة 
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ويؤكد مقدح ان حجم  .يشمل التعويض المادي اصحاب المنازل والمحال التجارية التي تضررتصيدا كي 
االضرار كان كبيرا جدا قياسا الى مساحة المخيم الجغرافية ما يستدعي تحركا فاعال للتعويض على 

االعتداءات على وتنظر القيادات الفلسطينية في لبنان الى هذه  .المتضررين في ظل االوضاع االقتصادية السيئة
  كما انها محاولة لتسليط االضواء على السالح ،انها تتجاوز أبعادها العسكرية الى االستهداف السياسي

 
 .1701الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها خصوصا جنوب نهر الليطاني والتي شملها القرار الدولي 

  18/8/2006البلد اللبنانية  
  

  شهيدا بالضفة135شهيداً بغزة و 378زة عدد الشهداء منذ االنسحاب من غ .26
أعلن الدكتور باسم نعيم وزير الصحة الفلسطيني أمس أن عدد الشهداء منذ االنـسحاب               : غسان الشامي ،  غزة

شـهيداً  135شهيداً في قطاع غزة فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة           378اإلسرائيلي من قطاع غزة قبل عام بلغ        
وقال الدكتور نعيم    .  طفالً 494جريحاً من بينهم    1358، كما بلغ عدد الجرحى      عاما18ًطفالً دون   91من بينهم   

أن قوات االحتالل واصلت عدوانها على مدار هذا العام على محافظات الضفة الغربية، حيث بلغ عدد الشهداء                 
  طفالً محذرا من خطـورة تـدهور األوضـاع         757جريحاً من بينهم    1905شهيداً، أما الجرحى فقد بلغ      135

  . الصحية نتيجة الجرائم والمجازر التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
 17/8/2006صوت الحق والحرية 

  
  نرفض مهادنة إسرائيل مقابل امتيازاتنا الكنسية: المطران عطا اهللا حنا .27

 االسرائيلي في فلـسطين المحتلـة       أكد المطران عطا اهللا حنا رفض القيادات الدينية المسيحية مهادنة االحتالل          
ودعا الى تعزيز الوحدة االسالمية المـسيحية فـي مجابهـة           . مقابل االبقاء على مناصبهم وامتيازاتهم الكنسية     

وقال  .المحتل االسرائيلي، معتبرا ان الكنيسة االرثوذكسية في فلسطين مستهدفة في كنائسها وأوقافها ورسالتها             
واشار الى مساع غربية ترمي    . رض لحملة غربية صهيونية تطال رسالتها واهدافها      ان الكنيسة االرثوذكسية تتع   

الى تسخير المسيحية وتشويه صورتها وتعاليمها، ومحاوالت صهيونية الختراق الكنيسة بغرض االنتقاص من             
يحي إلى ذلك توجه المطران حنـا الـى العـالم المـس            .عروبتها ووطنيتها وجعلها تدور في الفلك االسرائيلي      

كمـا  ،  واالسالمي والى دعاة السالم والعدل لتقديم الدعم والمساعدة الى الشعب اللبناني من اجل بناء ما تهـدم                
وجه المطران حنا تحية الى الشعب الفلسطيني، معتبرا ان قوة اسرائيل ليست مطلقة وان ارادة الشعوب قـادرة                  

  .على كسر شوكة المحتل
 18/8/2006القبس الكويتية 

  
  تحت مجمع عين سلوان الستكمال مشروع مدينة داوود التهويديأنفاق  .28

كشفت دراسة حديثة لمؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية، اليوم، عـن قيـام مؤسـسات إسـرائيلية                 
بحفريات أنفاق وممارسات خطيرة متعددة الجوانب في قرية سلوان، جنوب المسجد األقـصى، وتحديـداً فـي                 

ويهـدف   .ان، وهي منطقة تقع في إطار مخطط التهويد واالستيالء الكامل على المنطقة           منطقة ُمجمع عين سلو   
المشروع الستكمال المشروع التهويدي المشهور باسم مدينة داوود كجزء من تحقيق األسطورة التلمودية وبناء              

المالصق للمسجد  الهيكل الثالث المزعوم بكل مستلزماته ومرافقه على حساب المسجد األقصى والمحيط القريب             
والحظت أن المالحظ أن عملية الحفريات مستمرة وبعدة اتجاهات، حيـث             .األقصى والبلدة القديمة في القدس    

أن تشعب هذه األنفاق وعمقها أدى إلى انهيار ترابي كبير تحت ساحة مسجد عين سلوان، في حـين تحـدثت                    
يق الهيرودياني وأن عملية الحفريات فيه كشفت       مصادر إسرائيلية أن أرضية النفق المذكور هي جزء من الطر         
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ولفتت مؤسسة األقصى، بعد زيارة ميدانيـة        .عن آثار للتاريخ العبري المزعوم من عهد الهيكل األول والثاني         
لها، انه يتم اآلن فتح باب تحت موقع المسجد، في ما يربط النفق األخير بما تم الحديث عنه في أوائل سـنوات                      

 خط الصرف الصحي، وفي زيارة أخرى ليست ببعيد عن الموقع المـذكور وفـي الجهـة                  بالقرب من  2004
المقابلة لعين سلوان والمدخل اآلخر الذي تسيطر عليه جمعية العاد، تأكد حصول حفر لنفق آخر تم حفره ليس                  

  .ببعيد عن مجمع عين سلوان
دت إلى حدوث تشققات في مبنـى       إلى ذلك، كشفت الدراسة إلى أن الحفريات تحت أرض مجمع عين سلوان أ            

من جهته، قال المهندس عدنان الحسيني، مـدير أوقـاف           الروضة وإلى تشققات في جدار مسجد عين سلوان،         
القدس، هذه الحفريات تهدف إلى محاولة إيجاد تاريخ يهودي في المنطقة بشكل أو بآخر، وهذه الحفريـات لـم                   

  . إيجاد تاريخ غير موجود أصالً تخرج بشيء سوى التكهنات، وهي بالتالي محاولة
  17/8/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

 
  اهالي االسرى يستنكرون مطالبة وزير اسرائيلي بمنعهم من زيارتهم .29

استنكر اهالي االسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل االسرائيلي تصريحات وزير اسرائيلي طالب فيها رئيس 
ووصف عدد من ذوي . قرار يمنع بموجبه ذوي االسرى من زيارتهم في سجونهمالحكومة االسرائيلية باصدار 

االسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل البالغ عددهم نحو عشرة آالف اسير تصريحات وزير 
  .الصحة االسرائيلي يعقوب ادري بانها عنصرية وانتهاك خطير لحقوقهم وحقوق ابنائهم المعتقلين

  18/8/2006الحياة 
  

  وعربينتقد ساسة لبنانيين مصر لن تقطع عالقتها مع اسرائيل وعاكف  .30
اتهمت مصر قوى وأطرافاً لم تسمها، بالسعي إلى تصفية خالفاتها على المسرح العربي، محذرة مـن                : القاهرة

ـ                 رق أن الوضع اإلقليمي مليء بالتوتر، بعد يومين من حديث الرئيسين اإليراني والسوري عن رغبتهما في ش
وشددت القاهرة على أنها لـن تقطـع        . أوسط جديد، وانتقاد األخير مواقف بعض الدول العربية من حزب اهللا          

وزيـر  وجـدد    .عالقاتها مع إسرائيل، ولن تشارك في القوة الدولية الموسعة المرتقب نشرها في جنوب لبنان             
إذ لن نقبل أن يقتل جندي      ،  نوب لبنان رفض بالده المشاركة في القوة الدولية الموسعة في ج        الخارجية المصري   

ن تستجيب بـالده لمطلـب      أواستبعد  . مصري عن طريق الخطأ على أرض لبنان بأيد عربية أو بأيد إسرائيلية           
المعارضة بقطع العالقات مع إسرائيل أو تجميد معاهدة السالم معها، معتبرا أن ذلك سـيكون بمثابـة إعـالن                   

إلخوان المسلمين محمد مهدي عـاكف أن القيمـة االسـتراتيجية           للعام  من جهة أخرى، اعتبر المرشد ا      .حرب
ودعا إلى استمرار دعم المقاومـة العربيـة        .  من أهدافها  أياإلسرائيل تقلصت، بعدما لم تحقق حربها في لبنان         

ة مواقـف  واإلسالمية في فلسطين ولبنان، باعتباره خياراً استراتيجياً للشعوب العربية واإلسالمية، منتقداً في شد         
بعض األطراف السياسية والرسمية في لبنان والعالم العربي التي تـسعى إلـى تحقيـق األجنـدة األميركيـة                   

توقع تراجع الـدور األميركـي فـي        ، كما   والصهيونية بالنيابة بعد فشل العدوان الصهيوني الهمجي على لبنان        
  .المنطقة

  18/8/2006الحياة 
  

  يونيفيل  التها في ماليزيا ترفض معارضة إسرائيل مشارك .31
نها قد  ا لبنان، على الرغم من قول اسرائيل        إلى قوات حفظ سالم     إرسالنها تريد   أ ،مس، أ قالت ماليزيا : رويترز

ال يوجد سبب أيـا كـان       إنه  وقال وزير الدفاع الماليزي      .تعارض ضم دول ال تربطها بها عالقات دبلوماسية       
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 ألف جاكرتا مستعدة إلرسال     أن اندونيسيون في وقت سابق      ولونمسئوأعلن  . يمنعنا من الخدمة في جنوب لبنان     
  .  المدمرةاألساسية بناء البنية إعادة مهندسا للمساعدة في 150جندي منهم 

  18/8/2006الخليج اإلماراتية 
 
 
 

  لتفتيش عن صواريخ  لإجبار طائرتين إيرانيتين على الهبوط: تركيا .32
 سوريا، علـى    إلى كانتا متوجهتين    إيرانيتينجبرت طائرتي شحن    أنها  أ ،مسأ ،نقره أ علنتأ: ا ف ب، رويترز   

مني اسرائيلي  أ مصدر   أعلن كانتا تحمالن صواريخ لحزب اهللا، فيما        إن، لتفتيشهما ومعرفة    أراضيهاالهبوط في   
 األراضـي  مـن اسـتخدام      إيران يفرض حظرا جويا وبريا لمنع       أن اسرائيل تريد من الجيش التركي       أنكبير  

  .حزبال تسليح إعادة بهدف أسلحة رسالإلالتركية 
  18/8/2006المستقبل 

 
  البشير يتوعد بمقاومة العدو نفسه في لبنان وفلسطين   .33

 العدو الذي تواجهه المقاومة في لبنان وفلسطين هو العدو نفسه           أنقال الرئيس السوداني عمر البشير      : الخرطوم
 يوماً في وجه اآللـة      37 إن صمود المقاومة اللبنانية لفترة       قال البشير  و . دارفور إقليمالذي يواجهه السودان في     

 التي  أهدافها فشل إسرائيل في تحقيق كل       إلىالعسكرية الصهيونية يعتبر رداً لكرامة العرب والمسلمين، مشيرا         
  . من خاللها الحربأعلنت

  18/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  تواطؤ دولي حول لبنان  : المؤتمر اإلسالمي ودمشق .34
انتقد وفد منظمة المؤتمر اإلسالمي والقادة السوريين، أمس، تواطؤ بعض الدول الكبـرى             : سانا، أ ف ب، أ ب     

تداعيات  وبحث نائب الرئيس السوري فاروق الشرع مع وفد المنظمة        . في وقف العدوان اإلسرائيلي على لبنان     
 إلى أن وجهات النظر كانت متفقـة حـول          ساناوكالة األنباء السورية    وأشارت  . العدوان اإلسرائيلي على لبنان   

أهمية تعزيز التضامن بين الدول اإلسالمية، وتفعيل دور منظمة المؤتمر اإلسالمي في الـدفاع عـن القـضايا         
المجتمعين على أهمية تثبيت وقف إطالق النار، وانسحاب القوات اإلسرائيلية          كما شدد   . العادلة لألمة اإلسالمية  
 . قإلى ما وراء الخط األزر

  18/8/2006السفير 
  

   جندي وقبرص ممر لليونيفيل200ألمانيا لن تشارك في القوة البرية وفرنسا تساهم بـ  .35
زيرة الدفاع الفرنسية ميشال  و من روما وباريس تحذيرعرفان رشيد نقالً عن 18/8/2006لحياة جاء في ا

 إلى أن عدم الوضوح في المهمة قد يقود  القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي منإلى، في حديث  ماري-إليو 
وقالت إن السؤال األساسي المطروح حالياً هو لماذا تنتشر هذه القوة وكيف؟ وفي روما، تصوت لجنتا . كارثة

 على وثيقة برلمانية تُتيح لحكومة رومانو برودي اإلعداد لتشكيل القوة البرلمان اإليطاليالدفاع والخارجية في 
. ويتوقع أن تحظى المشاركة اإليطالية في القوة بموافقة واسعة في البرلمان. كة في قوة يونيفيلاإليطالية المشار

وعلى رغم التباينات في المواقف حيال طبيعة مهمات القوة اإليطالية، خصوصاً في ما يتعلق بالموقف من نزع 
السياسية اإليطالية أجمعت على سالح حزب اهللا وقواعد االشتباك والرد على النيران، إال أن غالبية القوى 

وطالب رئيس الحكومة اإليطالية رومانو برودي بتحديد طبيعة القوة . ضرورة المشاركة في هذه القوة
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الى ذلك، حذرت األمم المتحدة من أن وقف العمليات الحربية بين حزب اهللا وإسرائيل هش . المشاركة
 الدول التي يتوقع ألمين العام لألمم المتحدةمارك مالوك براون مساعد اوطالب . ومحفوف بالمخاطر

الحكومة القبرصية وفي هذا السياق، قررت  .مشاركتها في القوة الدولية، بإعالن مواقفها من هذه المساهمة
.  لبنانإلى لتسهيل نقل جنود اليونيفيل األوروبي المتحدة واالتحاد األمموضع موانئها ومطاراتها في تصرف 

 األعلى الممثل إلىالحكومة القبرصية خريستودولو باشرديس بأن هذا االقتراح ُسلم خطياً وصرح الناطق باسم 
  . فنلندا التي تتولى حالياً رئاسة اإلتحادإلى خافيير سوالنا وكذلك األوروبيللسياسة الخارجية في االتحاد 

لرئيس الفرنسي جـاك    ا إعالن  عن هشام ملحم والوكاالت من واشنطن والعواصم         18/8/2006النهار  ونقلت  
وقـد  .  جندي لتعزيز القوة الدولية العاملة في لبنان       200، على نقيض ما كان متوقعا، ان فرنسا سترسل          شيراك

 بـالزي   – االتصال بنظيرها الفرنسي فيليب دوست       إلى كوندوليزا رايس    األميركيةسارعت وزيرة الخارجية    
 العـام   األمـين  الفرنسي محور اتصال بين      اإلعالنهذا  وكان  . والمفاجئالستيضاحه الموقف الفرنسي الجديد     

 طوم كايسي بأن حكومتـه      األميركيةصرح الناطق باسم وزارة الخارجية      و. لألمم المتحدة كوفي أنان وشيراك    
 األتـراك  أنوقال  .  حزب اهللا  إلى األسلحة التركية لعبور    األجواء أو األراضي مع تركيا مسألة استخدام      أثارت

 الحكومة األلمانية تـرفض  أن المستشارة انغيال ميركل  في برلين، صرحت     و .جراء هذه المسألة  قلقون جدا من    
 بحريتها فـي    بإشراك قوة للحماية البحرية     إرسال تقترح في المقابل     وأنهاالمشاركة بقوات برية في اليونيفيل،      

ئل لوجستية ونقـل جـوي       تضع في تصرف القوات وسا     أن أيضاوتنوي  . االستعدادات القائمة لدعم هذه القوة    
 المتحدة قواعد واضـحة للمـشاركة وبموافقـة         األمموأوضحت ان كل ذلك يبقى مشروطاً بتحديد         .واستطالع

  .يالحكومة اللبنانية ومجلس النواب األلمان
 

 اهللا واشنطن تلوح بقرار جديد ما لم ينزع سالح حزب  .36
 الجنوب، معتبرة أن الحكومة اللبنانية التزمت رحبت واشنطن، أمس، ببدء انتشار الجيش اللبناني في: أ ف ب

بسط سيطرتها على كامل أنحاء البالد، محذرة من قرار دولي جديد، أو عبر تخطيط مشترك، إلجبار حزب اهللا 
وقال المتحدث باسم البيت األبيض طوني سنو إن اإلدارة . على نزع سالحه إذا لم تستطع الحكومة اللبنانية ذلك

وقع نتائج بين ليلة وضحاها، إال انه أوضح أن من المهم اإلشارة إلى أن الحكومة اللبنانية  ال تتاألميركية
 . التزمت باستعادة السيطرة على كامل أنحاء البالد، وذلك يشمل نزع سالح حزب اهللا

  18/8/2006السفير اللبنانية 
  

   لما وقفت الحرب في لبنان  الروسيةلوال الدبلوماسية : بريماكوف .37
دافع رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا األكاديمي يفجيني بريماكوف بشدة عن             : كريم مظفر  - موسكو

إن الجهـود   : لالجهود الدبلوماسية الروسية التي بذلت إلنهاء نزيف الدم في لبنـان وإيقـاف الحـرب، وقـا                
وأضـاف ان الدبلوماسـية     . الدبلوماسية الروسية كانت الالعب الرئيس في وقف العمليات القتالية فـي لبنـان            

الروسية كانت تنشط خلف األضواء من خالل المكالمات الهاتفية واالتصاالت التـي كـان يجريهـا الـرئيس                  
فالديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي الفروف ووجود المبعوثين الروس في منطقة النزاع، مشيرا الـى أن                

ي نظري لوال وجود المشروع الروسي للوقف الفوري        ف: هذه النشاطات كانت تجرى بدون تهليل إعالمي، وقال       
  .  ساعة لما تم التمكن من إقرار المشروع األمريكي الفرنسي72إلطالق النار لمسوغات إنسانية لمدة 

  18/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  والفلسطينيين موسكو تدعو إلى استئناف الحوار بين إسرائيل  .38
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 إن تطـور    :رسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ميخائيـل كـامينين        قال الناطق ال  :  كريم المظفر  -موسكو  
األحداث في األراضي الفلسطينية يؤكد على أن غياب التسوية الشاملة للنزاع العربي  اإلسرائيلي الذي تبقـى                 

.  القضية الفلسطينية جوهره الرئيسي ال يتيح حل المشكالت القديمة ويولد أوضاعا تأزمية جديدة فـي المنطقـة                
 بأسرع وقت معربـا     الفلسطيني اإلسرائيلي إن روسيا تدعو بهذا الصدد إلى استئناف الحوار السياسي          : وأضاف

  .عن أمله في أن يبدي الطرفان فيه توجها يرمي إلى حل بناء لجميع المسائل
  18/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
 ل  بمقاضاة اسرائياألحمرالقانون الدولي يسمح للصليب :وزير بريطاني  .39

 هيالري توني بن، وزير التنمية الدولية البريطاني، عن تقديم ستة ماليين جنيه أعلن: لندن ـ سمير ناصيف
 وعندما سئل . والتعمير في لبناناإلغاثة قدمت مؤخرا لدعم عمليات أخرىاسترليني تضاف الي ستة ماليين 

 أن أوان وقادة هذا العالم هل تتواجد قوانين وشرائع دولية تطبق علي جميع سك: في مؤتمر صحفي
 الدولية اإلنسانية المنظمات بإمكان تعرضوا لمحرقة النازية؟ وهل ألنهم مستثنون من هذه القوانين اإلسرائيليين

 المحكمة الجنائية الدولية نتيجة لما فعلوه في لبنان أو محكمة العدل الدولية أمام قادة اسرائيل المثول إلىالطلب 
 يسري اإلنساني القانون الدولي إن: أجاب قائال  هم مصممون علي االستمرار في فعله؟وفلسطين مؤخرا ولما

 جميع الجهات أن لو أتمنى: وأضاف. األحمر الصليب إسعافاتعلي الجميع، وخصوصا علي الذين يدمرون 
سياسية  جهة إلىومن الصعب جدا التحدث .  تسوية سياسية عبر الحوارإلى، وان يتوصلوا 1701تطبق القرار 
 .  ليس لها الحق في الوجود بأنه أخرىتقول لجهة 

  18/8/2006القدس العربي 
 

  للورد ليفي ما زال مبعوثاً لبلير الى المنطقة رغم االنتقادات والتحقيقاتا .40
يقوم اللورد ليفي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في الشرق األوسط حالياً بزيارة السرائيل :  لندن

 سياسيون ةطالبم النتقادات حادة و، وذلك رغم تعرضهع على الموقف بعد وقف اطالق النار في لبنانلالطال
من األحزاب الرئيسية، بما فيها حزب العمال، بضرورة تعيين شخص آخر مكانه له صدقية في هذا المنصب 

  .الحساس
  18/8/2006الحياة 

  
 ى تل ابيب  كوستاريكا تقرر نقل سفارتها في اسرائيل من القدس ال .41

 إلى حكومة كوستاريكا قررت نقل سفارتها في اسرائيل من القدس إن األربعاء برلمانيون أعلن: ، بترااف ب
رحبت السلطة و.  يعلن رئيس كوستاريكا اوسكار ارياس هذا القرار رسميا اليوم الخميسأنويفترض . أبيبتل 

ية كوستاريكا، نقل سفارة بالده في إسرائيل من القدس الوطنية الفلسطينية اليوم، بقرار الرئيس الجديد لجمهور
أحمد صبح، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية قرار رئيس . واعتبر الدكتور د. المحتلة إلى تل أبيب

كوستاريكا خطوة شجاعة تنسجم مع قرارات األمم المتحدة، وتزيل عائقاً كبيراً في عالقات العالم العربي مع 
  .   في أمريكا الوسطىهذه الدولة

 18/8/2006الدستور 
  

  النمسا تطالب بعقد مؤتمر سالم على غرار مدريد .42
طالبت أوسال بالسنيك، وزيرة خارجية النمسا، أمس بعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط، علـى                : لندن

تضى أمر إحالل السالم    ، بمشاركة جميع دول المنطقة بما فيها سورية وإيران، إن اق          1991غرار مؤتمر مدريد    
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وأوضحت الوزيرة النمساوية في مقابلة مع صحيفة دي بريسه النمـساوية، أن الـسالم ال يمكـن                 . في المنطقة 
  . تحقيقه بالقوة العسكرية، ويجب احترام القوانين الدولية ذات الصلة في استعمال القوة العسكرية

  18/8/2006الشرق األوسط 
 

  بتقديم خرائط لمواقع القنابل العنقودية في لبنان منظمة دولية تطالب إسرائيل  .43
التي تُعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان اليوم، إسرائيل، بأن تقدم          " هيومن رايتس ووتش  "طالبت منظمة   : نيويورك

فوراً خارطة بمواقع القنابل العنقودية لتفادي وقوع إصابات بين المدنيين اللبنانيين العائدين إلى قـراهم نتيجـة                 
إنه مع عـودة النـازحين إلـى        : وقال المدير التنفيذي للمنظمة كنيث روث في بياٍن له         .ذخائر غير المتفجرة  ال

قراهم، تم تسجيل سقوط ضحايا نتيجة هذه الذخائر غير المتفجرة، مؤكّداً ضرورة التحرك بسرعة لتفادي وقوع                
 باألمن، الكشف لخبراء دوليين في نـزع         إسرائيل رفضت متذرعة بأسباب تتعلّق     :وأضاف .مزيٍد من الضحايا  

  األلغام، عن المواقع التي استخدمت فيها هذه القنابل 
 18/8/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

 
  عرفات هو رجل حياتي وسيظل كذلك ما حييت: سهى .44

اخبارا نفت ارملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، سهى عرفات ، امس في تونس :  ا ف ب-تونس 
وقالت انفي  .نشرتها وسائل اعالم عربية تحدثت عن زواجها من صهر للرئيس التونسي زين العابدين بن علي

تماما االنباء التي تحدثت عن زواج من السيد بلحسن الطرابلسي وسأقوم بمالحقة وسائل االعالم التي نشرت 
وليست . ء بتونس حيث اتولى تربية ابنتيواضافت سهى انا اعيش في هدو .هذه المعلومة الخاطئة ، قضائيا

وقالت سهى انه بطلب من زوجها  .ياسر عرفات هو رجل حياتي وسيظل كذلك ما حييت. لدي مشاريع زواج
لم تقم في الماضي باي مالحقة قضائية لوسائل االعالم التي نشرت معلومات عن حياتها الخاصة ممتنعة طوال 

 تنشر عن اسرتها غير انها قررت االن مالحقة وسائل االعالم التي تنشر  عاما عن الرد على االكاذيب التي20
 .مثل هذه االنباء

  18/8/2006الدستور 
  

 شقيق دبلوماسي مصري حاول قتله لعمله في اسرائيل .45
اكد دبلوماسي مصري سابق في اسرائيل امس ان شقيقه كاد يقتله بعد بدء الهجوم االسرائيلي على : القاهرة

وكشف السفير حسن عيسى الذي كان قنصال عاما لمصر في تل . افق ان يعمل في الدولة العبريةلبنان النه و
ابيب للصحافة المصرية ان شقيقه االصغر علي عيسى، المتأثر بأفكار احد الدعاة المتطرفين حاول دهسه 

همه بالكفر النه قبل العمل واكد الدبلوماسي السابق ان شقيقه هدده اكثر من مرة بالقتل وات. بالسيارة في القاهرة
واوضح ان شقيقه اسرع نحوه بسيارته في اخر يوليو الماضي بينما كان يسير في احد شوارع . في اسرائيل

وقال عيسى لوكالة فرانس برس ان المارة . حي المهندسين بهدف دهسه، موضحا انه تمكن من تفادي السيارة
وتابع ان شقيقه سيالحق قضائيا لكنه .  بعد ان فتحت تحقيقاحاصروا شقيقه وسلموه للشرطة التي اطلقت سراحه

  .ال يريد حتى ان يعرف موعد بدء محاكمته
  18/8/2006عكاظ 

 
   مليار دوالر 5.4بريطانيا تبيع للسعودية طائرات بـ  .46

وقعت بريطانيا عقدا لتزويد السعودية باثنين وسبعين مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون حسب مـا ورد فـي                  
وتبلغ قيمة الصفقة عشرة مليارات جنيه      . رير نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز في عددها الصادر يوم الجمعة         تق
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 بـصيانة   BAE قامت شـركة     إذااسترليني وقد تتضاعف قيمتها على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة           
ا ستكلف القذائف المحمولـة علـى        مليار جنيه استرليني بينم    5،4وستكون تكلفة الطائرات    . وتطوير الطائرات 

  .  مليارات أخرى5 أولية إرشاداتمتن الطائرات باالضافة الى قطع أخرى وتقديم 
  18/8/2006 48عرب 

 
 
 

  اء حول العدوان على لبنان لق فيالشيخ رائد صالح .47
ان ومـن بـدء      بعد ساعات قليلة من وقف العدوان اإلسرائيلي على لبن         48هذه المقابلة أجراها موقع  فلسطينيو       

 ، المقابلة كاملة نضعها بـين       1701تطبيق وقف إطالق النار الذي اقره مجلس األمن الدولي وفق القرار رقم             
  : أيدي القراء

   كيف ترى العدوان األخير على لبنان؟ ،ساعات قليلة بعد وقف العمليات في لبنان* 
 أن ال نخطئ ونظن أن العدوان على لبنـان           أوال يجب  ، أنا أرى هذا العدوان على لبنان من أكثر من زاوية          -

 فهـو لـيس     ، الن امتداد العدوان اإلسرائيلي كان وال يزال على لبنان منذ سنوات طويلـة             ،وقع قبل شهر فقط   
 واألمثلة على ذلك انه قبل هذا االقتحام ألتدميري األخير الذي قامـت بـه إسـرائيل                 ،عدوانا جديدا على لبنان   

  . وكل القرائن تشير إلى أن الذي وقف من ورائها المؤسسة اإلسرائيلية،ت تصفيةوأمريكيا كانت هناك عمليا
   تقصد أن هناك قوة في لبنان تعمل لمصلحة إسرائيل في مختلف األوقات؟* 
 ومرة أخرى أعطي مثاال آخر ومؤسفا لكن نرى من الضروري أن نذكره وهو أن الحكومة                ، ال شك في ذلك    -

 األمريكي نجحت بإلقاء القبض على شبكة تجسس تعمل         -لى من هذا االجتياح اإلسرائيلي    اللبنانية بعد األيام األو   
 الذين يعملون في هذه الشبكة أن األوامـر         ،لصالح الطرف اإلسرائيلي األمريكي وقد اعترف هؤالء الجواسيس       

يا تجسس نائمة    أشهر من هذا االجتياح وتم توجيه أوامر تنشيطهم بعد أن كانوا خال            4كانت قد صدرت لهم قبل      
خاملة واخبروا أن هناك مرحلة جديدة ستقع على لبنان فهذا يعني أن االجتياح األخير كانوا قد خططوا له مـن                    

 ،قبل وهذا يعني أن المؤسسة اإلسرائيلية ال تزال تسعى بكل وسيلة إلبقاء أصابع خفية أو علنية لها في لبنـان                   
ن هذا االجتياح ليس اجتياحا فرديا يفهم لوحده كحدث مستقل بـل            وأود أن أؤكد من خالل االجتياح على لبنان أ        

هو جزء من مخطط إسرائيلي أمريكي كان وال يزال يستهدف الحاضر اإلسالمي والعربـي فهـذا االجتيـاح                  
 هذا االجتياح هو مواصلة لمخطـط اجتيـاح          أن يتزامن مع اجتياح فلسطين والعراق وأفغانستان وفي تصوري       

  . من دولة في الحاضر اإلسالمي والعربيكبير يستهدف أكثر 
 ،كيف تربط بين الحرب في أفغانستان واالحتالل في العراق والحرب في فلسطين وكذلك العدوان على لبنان               * 

  إذا ما كنت تعتقد أن هناك مخططا أمريكيا شامال ؟ 
يلولة دون التقاء ايجابي لثالثة      فإن المؤسسة األمريكية واإلسرائيلية ال تزال تعمل بكل ثقلها للح          ، وفق قناعتي  -

عناصر في العمق اإلسالمي والعربي وهي القوة اإليمانية والروحية مع القوة البشرية ومع قوة الـنفط وبقيـة                  
 ألنهم على يقين أن التقاء هذه العناصر التقاء ايجابي مما يعني لهم مـيالدا فوريـا لبـديل                   ،الثروات الطبيعية 

 ،سكريا وإعالميا من شأنه أن يقف موقف الند للعولمة األمريكية واإلسرائيلية          حضاري إسالمي قوي سياسيا وع    
ولذلك فإن أي اجتياح ألية بقعة من الحاضر اإلسالمي والعربي في نهاية األمر يستهدف القضاء على احد هذه                  

ن ولبنان تسعى    فالحرب على أفغانستان وفلسطي    ،العناصر الثالثة التي تخشى المؤسسة اإلسرائيلية من اجتماعها       
 التي تعني إحياء الهمم العالية في النفـوس وتعنـي إحيـاء قـيم               ،إلى استئصال روح القوة اإليمانية والروحية     

الصمود وثقافة المقاومة، وفي نفس الوقت اجتياح العراق يدخل في هذا السياق فيعني القضاء على قوة الـنفط                  
إلى قوة إسالمية إن توفرت الظروف الجتماعها مع بقية         ليس كقوة محلية فحسب بل كقوة من شأنها أن تتحول           
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العناصر التي ذكرتها وهذا ما يجعلني أقول أن هذا االجتياح بدأ والقائمة طويلة فهناك خطر قـد يكـون فـي                     
سنوات طويلة الفتعال أية أحداث تسعى من خاللها أمريكا وإسرائيل إلى تقسيم مصر تحديـدا والـى تقـسيم                   

نهما يمثالن قوة بشرية وقوة نفطية تمثالن القاعدة الصلبة للقوة اإليمانية والروحية للحاضـر      السعودية تحديدا أل  
  .اإلسالمي والعربي

 واضح أن النظامين المصري والسعودي على األقل في السنوات األخيرة يقفـان             ،بالنسبة لمصر والسعودية  * 
ما قلت والسعودية وهي في الحقيقة تـستهدف         وال يبدو أن أمريكا تستهدف مصر ك       ،موقف التحالف مع أمريكيا   

   كيف يمكن أن توفق بين ذلك؟ ،أماكن أخرى مثل سوريا وإيران
 أنا في تصوري أن االجتياح اإلسرائيلي األمريكي الذي بدأ والذي من المتوقع أن يستمر ال يبني تفكيره فقط                   -

ل يبني تفكيره من خـالل ماهيـة القاعـدة          على نوعية األنظمة ومدى قربها أو بعدها من السياسة األمريكية ب          
الشعبية والقدرات الموجودة في أية دولة مسلمة أو عربية بمعنى هل تتوفر فيها عناصر قوة لها قابلية أن تنمو                   

 والدليل على ما أقوله أنـه يجـري         ،أو أن تنهض أو أن تكون خط مواجهة للعولمة اإلسرائيلية األمريكية أم ال            
قبل القوة الصهيونية في أمريكيا إعداد ورقة عقوبة كي يـصادق عليهـا الكـونغرس               اليوم بشكل واضح من     

األمريكي وفرض ورقة العقوبات على السعودية على اعتبار أن السعودية بما تملك من قدرات ذاتية ومن قـوة                  
اإلسـالمي  روحية وقدرات نفطية وتوابعها تتهم اآلن أنها هي التي كانت من وراء دعم المقاومة على صعيدها                 

وبشكل خاص تتهم أنها كانت وراء دعم حماس وظهور التيار السلفي الجهادي الذي يقف مـن وراءه الـشيخ                   
   . أسامة بن الدن والدكتور أيمن الظواهري

ومن الواضح أيضا أن هذه     1559ن تطبيق القرار     احد األهداف المعلنة للعدوا    ،عودة إلى العدوان على لبنان    * 
 كيف ترى الصراعات اإلقليمية في المنطقة التي        ، إقليمية خارج لبنان الذي قد ال يبدو باديا        الحرب لها امتدادات  

  انعكست في العدوان على لبنان؟ 
 فعلى صعيد فرنسا وهي التي تعتبر نفسها أنها ذات دور تـاريخي فـي               ، ال شك أنها انعكست بشكل صارخ      -

يتعلق بالشأن اللبناني والسعودية كنظام تعتبر نفـسها أنهـا          لبنان وفي نهاية األمر تعتبر أنها صاحبة قرار فيما          
صاحبة موقف مؤثر منذ الحرب األهلية المؤسفة في لبنان وهي من وراء اتفاق الطائف وهي على شعور أنها                  

  . معنية بالحفاظ على تطبيق اتفاق الطائف
 من خالل موازين    ،وسوريا في لبنان  وال شك أن هناك تأثيرا إن لم يكن مباشرا ، فهو تأثير غير مباشر إليران                

 وفي نظري حصر الحديث وكأن فقط المقصود به هو لبنان خاصة أو حزب مـن                ،القوة القائمة في داخل لبنان    
 الن هناك   ،غير قابل للتطبيق إطالقا   1559 أنا على قناعة أن قرار       ، في تصوري هذا ليس دقيقا     ،أحزابها خاصة 

 أيضا في تـصوري سـيبقى       1701أو إيجابا وحتى القرار األخير رقم       ،  لباقوة مختلفة تتفاعل مع هذا القرار س      
 ،معظم هذا القرار شكليا الن تطبيقه يعني أن هناك تفاعال لهذا القرار مع كل هذه القوة أيضا سـلبا أو إيجابـا                     

تحدث عـن   لذلك أنا أقول أن المؤسسة اإلسرائيلية واألمريكية أن شاءت أو لم تشأ هي في نهاية األمر عندما ت                 
وهي تـشكل أطرافـا مواجهـة لالجتيـاح         ،  لبنان تتحدث في نهاية األمر عن وجود قوة لها تأثيرها في لبنان           

 أنا في   ، اآلن يتحدثون عن نزع سالح المقاومة في لبنان        ،اإلسرائيلي األمريكي في لبنان ، ودعني اضرب مثاال       
 ويغلـب عليـه تجميـل       ،عن مجلس األمن   وان صدر    ،تصوري هذا الحديث يغلب عليه االستهالك اإلعالمي      
 وكما سمعنا علـى لـسان       ، هذا المطلب واألحداث أثبتت    ،للموقف اإلسرائيلي المهزوم أكثر من قابليته للتطبيق      

 فهذا يعني أن    ،أكثر من مسؤول إسرائيلي كبير أنهم صدموا من القدرات العسكرية التي وجدوها عند حزب اهللا              
 ولذلك أنا أقولها أن لبنـان كدولـة وكـأحزاب           ،واد وواقع الحال في واد آخر     القرارات الرسمية قد تكون في      

وكمجتمع عليه أن يحرص بشكل خاص على عدم إعطاء الفرصة للمؤسسة اإلسرائيلية واألمريكية ومن يـدور               
ـ             ،في فلكهم من الدول األوروبية المنافقة      ى  يجب أن ال يعطوا الفرصة لتحويل الخالفات السياسية في لبنـان إل
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حالة احتقان ال تحمد عقباها أبدا فالحال شائك جدا في لبنان وعلى كل العقالء فيه أن يحسنوا اتخاذ كل موقـف                     
   .  وال شك انه يقف أساسا على قاعدة الصمود في مواجهة األطماع اإلسرائيلية األمريكية،مطلوب

 ،لكن هذه المرة تم إخفاء األمر أكثـر        و ، كان الفلسطينيون في مركز االجتياح للبنان      ،هذه الحرب مثل غيرها   * 
 الذي يتحدث عن نزع سالح المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية إال أن المقصود فـي               1701و1559ورغم قرار   

 كيف استهدف هذا العدوان الفلسطينيين خاصة وانه تـم مهاجمـة            ،هذا الموضوع هي المجموعات الفلسطينية    
 وكيف يمكن أن يكون لذلك اثـر علـى موضـوع            ،يين داخل المخيمات   وتم تشريد فلسطين   ،مخيمات فلسطينية 

  توطين الالجئين الفلسطينيين؟ 
 يجب أن ال يغيب عن بالنا أن القضية الفلسطينية ال تغيب عن مشهد أي اجتياح تقوم به المؤسسة اإلسرائيلية                    -

في العراق أيضا يلقي بظالله على       فهذا االجتياح ألتدميري     ،واألمريكية في عمق دول العالم اإلسالمي والعربي      
 ، إما تـصفيتهم جـسديا     ، وينعكس سلبا بحيث وضع الفلسطينيين أمام خيارين       ،الالجئين الفلسطينيين في العراق   

وهو , وإما دفعهم إلى رحيل بعد رحيل ، وهذا يعني القضاء على مكون من مكونات مستقبل القضية الفلسطينية                
واألمر ليس بعيدا عن لبنان فحتى ال تخوننا الذاكرة قبل          , مثل بعودة الالجئين    الذي يعتبر المكون األهم والذي ي     

وأنـا أقولهـا    . هذا االجتياح كان هناك حديث صريح عن ضرورة نزع سالح المقاومة الفلسطينية في لبنـان              
 تـزال   صراحة هل انتهت األصابع الخفية اإلسرائيلية في لبنان، والجواب بشكل مؤسف لم تنته حتى اآلن وال               

وعلى فرض تم نزع سالح المقاومة الفلـسطينية        . قائمة ومقتل الشهيد الحريري مثال وخلية التجسس مثال آخر        
 كانعكـاس   ،في لبنان فمن سيتصدى لالعتداءات على قيادات ورموز الشعب الفلسطيني في أية لحظـة كانـت               

 عندما تواجه برد فعل من المقاومة        ومعروف اآلن أن المؤسسة اإلسرائيلية     ،طبيعي لما يجري في الضفة وغزة     
الفلسطينية تسعى إلى استهداف قيادات في فلسطين وتسعى إلى استهداف قيادات فلسطينية في أي مكان كان بما                 

 فما الذي يراد إذا للفلسطينيين أن يعيـشوا         ،في ذلك لبنان وسوريا واألردن كحادثة محاولة اغتيال خالد مشعل         
ء المتواصل من قبل المؤسسة اإلسرائيلية ومن قبل أصابعها الخفية فـي كـل              عزال تحت رحمة خطر االعتدا    

  . مكان
 ثم إن معنى    ،في تصوري هذه أسئلة مصيرية ال يمكن أن نتجاوز عنها بجرة قلم وان لم تكن من مجلس األمن                 

واعني بـذلك أن    تجريد المقاومة الفلسطينية من أسلحتها هو عمليا تجريد لهذه المسيرة الفلسطينية من رسالتها              
وفي . هذا العمل سيكون مردوده دفع هذه التجمعات الفلسطينية إلى التفكير الجدي باالستقرار األبدي أو الرحيل              

نظري هذا السعي إلى تجريدهم من السالح ال يمكن فصله عن الحديث الذي بات مكشوفا والذي يجـري فيـه                    
نيين في بعض دول الحاضر اإلسالمي والعربي عبر        اآلن التخطيط الستعادة مجموعات بعشرات آالف الفلسطي      

 وهذا يعنـي فـي      ،السعي لتوطينهم غير المكشوف في بعض الدول الغربية على صعيد أوروبا وأمريكيا وكندا            
 وهـو حـق العـودة    ،المحصلة األخيرة مرة أخرى القضاء على مكون أساس في القضية األساسية والمركزية      

  . وملف الالجئين الذي يعتبر عمودا فقريا في القضية الفلسطينية
 يجب أن ال نغفل عن حدث ال يزال قريبا علينا وهو العرض األمريكي الذي عرضته                ،وهنا للذكرى فقط أقول   

ـ      ،المؤسسة األمريكية على نظام صدام حسين قبل اجتياح العراق األخير          ة علـى    حيث حاولوا فيه فرض موافق
 أيضا هذا يصب    ،النظام العراقي لتوطين الالجئين الفلسطينيين في العراق مقابل تجنيب العراق االجتياح األخير           

  . في نفس كل ما يجري على صعيد السعي لتصفية قضية الالجئين والمكون المركزي في القضية الفلسطينية
   ؟ شيخ رائد، حدد لنا بنقاط المخاطر التي يتعرض لها األقصى* 
 مصدر الخطر من المؤسسة اإلسرائيلية ومن سياسة الحكومة ومن الدولة نفـسها هـذا الـذي يغـذي كـل              -

االعتداءات المتواصلة على األقصى المبارك، وهو يغذي منع من تشاء منا والسماح لمن تـشاء منـا بـدخول                   
 وهذا الشيء كان    ،اماع45 الذي بات يفرض كل يوم جمعة عدم دخول أي مسلم لألقصى ما دون سن                ،األقصى

 وباتوا اآلن يمنعون من يريدون من الدخول     ، أما اآلن فقد أصبح شيئا عاديا      ،في الماضي يحدث في بعض األيام     
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 واخطر من ذلك ما ال يعلمـه إال القليـل اآلن هـو       ،شخص500لألقصى ووصلت أوامر المنع حتى اآلن إلى        
 وهناك مشاريع على وشك افتتاحها تحـت        ،الصلواتوجود كنيس يهودي تحت حرم األقصى المبارك تقام به          

مرة أخرى أقول أن هنـاك      . األقصى مثل مشروع األجيال وهو يحمل مشروع تسجيل تاريخ الشعب اليهودي          
حفريات في غاية الخطورة تحت المسجد األقصى المبارك، والذي اعلمه اآلن انه وضعت آالت تصوير منهـا                 

يات أكثر من العلنيات، وهدفها رصد كل حركات المسلمين داخل المـسجد        العلني ومنها السري ولعل عدد السر     
األقصى المبارك وابعد من ذلك اآلن ما هو معلوم لدينا ولدى كل األنظمة المسلمة والعربية بوضـع شـبكات                   
تيارات كهربائية على محيط الجانب الغربي للمسجد األقصى والهدف من ذلك هو عملية تشغيلها إليالم وإيذاء                
المسلمين في المسجد األقصى وعملية حشرهم كما يتم تجميع وحشر قطعـان المواشـي بطريقـة الـشبكات                  
الكهربائية والذي يزور المسجد األقصى اآلن يرى الكوارث ويرى فرق العار وهي عبارة عن فـرق سـياح                  

ة احتالليـة   تدخل إلى األقصى بمشاهد فاضحة وبلباس فاضح وتتحدى حرمة األقصى المبارك يوميـا بـإراد              
 واآلن ليس سرا أنهم يتحدثون بالعلن أن ما يسمونه الهيكل الثالث بكل             ،مفروضة من قبل المؤسسة اإلسرائيلية    

  .ساعة، وهم اآلن يتصيدون اقرب فرصة مناسبة لذلك24أجزائه جاهز ولديهم اإلمكانية لتركيبه في اقل من 
 أكثر من أي وقت مضى ورغم كل ما قيـل عـن   رغم كل ذلك فالمصلون اليوم والناس مرتبطون باألقصى     * 

المشاريع وعن التبشير هناك مقاومة بمعنى انه رغم الوعد األمريكي بـ جنان العولمة إال أن الـصوت الـذي                   
  يقول ال، أقوى اآلن من قبل، أال يدعو ذلك إلى التفاؤل؟ 

كي ظاهرة شاذة ومؤقتة ستزول بإذن       أن االحتالل اإلسرائيلي األمري    ، نحن نتحدث بروح المتفائلين والموقنين     -
  .اهللا تعالى كما زال كل احتالل استهدف العالم اإلسالمي 

17/8/2006صوت الحق والحرية   
  

  في تفسير حرب العدوان على لبنان  .48
 منير شفيق

مرة أخرى، وقبل االطراء إلنجازات حزب اهللا في هذه الحرب، وقبل إدانة العدوان وارتكاباتـه التـي تعـدت        
 الحرب، أو الجرائم ضد اإلنسانية، أو جرائم اإلبادة، يجب أن يتوقف كل حديث عن مسؤولية حزب اهللا                  جرائم

وذلك بالقول إن أسر الجنديين هو الذي أدى إلى اندالع العدوان،           .  األمريكي -في إثارة هذا العدوان اإلسرائيلي      
ا أسر الجنديين إذ لم يتوقع رداً بهذا الحجـم          أو كان الذريعة له، أو القول إن حزب اهللا اخطأ في حساباته عندم            

  . وبهذه الطريقة
وهي ان مـا وضـع لهـذه        . السبب األول في ضرورة التوقف عن ترداد هذه المقولة يعود إلى الحقيقة نفسها            

الحرب من أهداف وما وصلته من شمول يؤكد أن ال عالقة بينها وبين أسر الجنديين سـوى تـرداد المقولـة                     
  .  األمريكية في اعتبار أسر الجنديين هو الذي أدى إلى الحرب-اإلسرائيلية 

أما السبب الثاني فيرجع إلى أن تبني تلك المقولة يحمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة حزب اهللا جـزءا مـن              
المسؤولية عن هذا العدوان ونتائجه وتداعياته، ولو اعتبر أسر الجنديين مجرد خطـأ فـي الحـسابات ولـيس                

ففي ترداد هذه المقولة ظلم كبير لحزب اهللا وإنجازاته في الميدان العسكري وخطه الـسياسي الـدقيق                 . متعمداً
  . الذي يحسن الحساب، كما اثبتت الحرب نفسها إلى جانب الكثير من التجارب

 فبين الذي يعطى درجة عالية من القوة لهذه المقولة هو الربط التتابعي بين أسر الجنديين واندالع حرب العدوان                
ولكن ليس بالضرورة في تتابع حدثين أن يكون األول سببا للثاني، هكذا            . األمرين فارق يوم واحد أو بعض يوم      

فلو طبق هذا النهج على الكثير من األحداث التي تقع متتابعة لوقعت أخطـاء ال تحـصى،                 . تلقائيا، وبشكل آلي  
ثا أو شكليا وإنما يجب ان يوضع ضمن سياق واحـد           فاثبات التتابع يجب أال يكون حدي     . وربما جرائم أو مظالم   

وإذا كـان داعيـا   . فمجرد التتابع ليس دليالً وإن كان سهالً على التصديق والتسليم       . في التحليل العميق للحدثين   
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لالشتباه فليوضع موضع التدقيق والبحث والتحليل وليس الحكم المطلق وتحويل االتهام إلى تجميل أو تحميـل                
  . مسؤولية

ولكن لم يلتفت إليـه     . الك تتابع آخر، وبنفس طول الفترة الزمانية الفاصلة بين الحدثين حصل في االن نفسه             هن
بسبب االنقياد األعمى وراء اختباء أمريكا وإسرائيل خلف أسر الجنديين التخاذ ذريعة في شن العدوان، فيمـا                 

رائيلية أكثر بكثير من حدث أسر الجنديين الذي         اإلس -هذا التتابع الثاني يدخل ضمن سياق السياسات األمريكية         
   . يدخل في سياق قواعد لعبة جارية

هذا التتابع الثاني هو الرد اإليراني في بروكسل على إعطاء جواب قبل انعقاد مجموعة الثماني في بطرسبورغ                 
نا حول وقـف    ، فقبل يوم أو بعض يوم من اندالع حرب العدوان أعلن ان الرجاني ابلغ سوال              13/8/2006في  

فقد كانت أمريكا إسرائيل قد حشدت الضغوط على إيران         . التخصيب لبدء مفاوضات البرنامج النووي اإليراني     
لتعطى جوابها قبل انعقاد قمة الدول الثماني في بطرسبورغ فيما كانت إيران قد أعطت نفسها مهلة حتى نهايـة                 

 شن الحرب على حزب اهللا ولبنـان، فـي ذلـك            هذا الجواب هو الذي قرر    . شهر أغسطس من العام الجاري    
ولكن على إيران أن تفهم رسالته، فال تـصدق أن الـسبب فـي              . التوقيت، وإن لم يعلن عنه، بصورة واضحة      

  .الحرب هو أسر الجنديين
فهذا القرار هو جزء من قرار شن الحرب على إيران إذا لم تتراجع عن برنامجها النووي كليا، ولو كان فـي                     

خصيب لألغراض السلمية فقط، حتى لو صحب ذلك كل ما في الجعبة من شروط تضمن عدم تطويره                 حدود الت 
فاذا كانت حرب العدوان على إيران تقتضي نزع سالح حزب اهللا وتأمين الجيش             %. 5التخصيب إلى أكثر من     

جواب قبل انعقـاد  اإلسرائيلي من فتح جبهة عليه في حالة الهجوم على إيران، فإن الرفض اإليراني في اعطاء        
مجموعة الثماني يوحي أو يؤكد أن الجواب في نهاية أغسطس سيكون سلبياً، أي قبول مبدأ التفـاوض حـول                   
العرض لكن مع عدم وقف التخصيب أو ربما شروط حول المدى الزمني للمفاوضات وعودة التخصيب وهـو                 

  .ما يعتبره بوش وأولمرت رفضا
وقد أوضحت كونداليزا .  الخطوات العملية لشن الحرب األوسع على إيران       من هنا، أي مع هذا الرد ، تقرر بدء        

رايس ان هدف الحرب ليس استعادة الجنديين، وال حتى منع حزب اهللا من تكرار ذلك وإنما قالت إنها حـرب                    
 وقال بوش منذ األسبوع األول للعدوان، ايضا ان نزع سالح حزب اهللا يهدف إلى             . والدة الشرق االوسط الجديد   

  . إضعاف الموقف اإليراني في الموضوع النووي
وعندما انفضح السبب األساسي لشن حرب العدوان، وبدا واضحا ان أمريكا وإسرائبل هما من استخدما هـذه                 
الحرب ألغراض إقليمية وجعال من لبنان وسيلة ومسرحاً لها، وليس حزب اهللا، انبرت أصوات تفـسر أسـر                  

واستعاد أيتام الحرب البـاردة اسـتخدام نظريـة         .  السورية - اإليرانية   -يجية  الجنديين بأنه جزء من االسترات    
 األمريكي في هذه الحرب لصعب اتهامهما بـوكالء لدولـة           -فلو اخذنا الطرف اإلسرائيلي     .. الحرب بالوكالة 

ت كبرى أخرى في هذه الحرب منهما من هذه الناحية أصالء مما يجعل نظرية الحرب بالوكالة التي اسـتخدم                 
فالحرب بالوكالة تحتاج إلى متحاربين محليين أو إقليميين يعمـل          . في مرحلة الحرب الباردة مضحكة وسخيفة     

  . كل منهما لحساب دولة كبرى كما كان الحال بين السوفيات واألمريكان
ولفهم منصف لموقع حزب اهللا ودوره في هذه الحرب يجب أن نتذكر انه نـشأ بـسبب المقاومـة لالحـتالل                     

 عندما اضـطر الجـيش اإلسـرائيلي        2000وحقق انتصاره عليها عام     . ونما وترعرع في ظلها   . رائيلياإلس
ولم يقل أحد في تلك المرحلة انها حرب بالوكالـة، أو أن حـزب اهللا               . لالنسحاب من معظم الشريط الحدودي    

لمقاومة فـي لبنـان     ان إيران وسوريا دعما حزب اهللا أو ا       . فالعكس هو الصحيح  . يعمل لحساب سوريا وإيران   
. وكان ذلك دعما للموقف اللبناني المجمع على مقاومة االحتالل اإلسرائيلي في حينه           . ضد االحتالل اإلسرائيلي  

وهذا يعني ان حزب اهللا وعالقته بإيران وسوريا نبعت وتعززت من موقف لبنـاني ال عالقـة لـه باألزمـة                     
وال عالقـة   . أصبحت على نار حامية منذ أقل من سنتين فقط         اإليرانية حول البرنامج النووي التي       -األمريكية  
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فالتاريخ هو الفيصل فـي هـذا       .  السورية التي تفاقمت بعد حرب العدوان على العراق        -له باألزمة األمريكية    
  . الموضوع

، 1996النقطة الثانية هي ان خطف الجنديين يدخل ضمن سياق لعبة الصراع التي تقررت منذ اتفـاق نيـسان                  
 -ست خالل السنوات الثالث الماضية، وقد قام حزب اهللا بعدة عمليات تحت هـدف اسـتكمال التحريـر          وتكر

تحرير مزارع شبعا، واستعادة األسرى اللبنانيين، وحدثت اشتباكات وردود فعل لم تصل إلى إعـالن حـرب                 
ائتا مقاتل واطلقت مئـات     بل قبل شهرين فقط قام حزب اهللا بعملية كبيرة جداً ألسر جنود اشترك فيها م              . شاملة

الصواريخ، وتم احتالل موقع وراء الخط األزرق، ولكنه كان قد اخلي من الجنود، مع ذلك لم تنـدلع الحـرب                    
  فأين الخطأ في الحسابات هنا؟ . وإنما ردود ضمن قواعد اللعبة

سرى عشرة جنود،   ولهذا يمكن القول لو أن إيران ردت باإليجاب في بروكسل لما حدثت الحرب حتى لو أن األ                
  .  وبالطبع ال تتحمل إيران مسؤولية في ردها، فالمسؤولية كلها في رقبة أمريكا وإسرائيل

13/8/2006الحقائق   
  

  الحريري وجنبالط يطرحان تحديات فكرية وسياسية على حزب اهللا  .49
 نصير األسعد 

  .منذ يوم أمس، لكنه جديد ملتبس تموز الماضي، ثمة جديد في المشهد الجنوبي 12قياساً إلى ما قبل 
فللمرة األولى منذ نحو أربعة عقود، ينتشر الجيش اللبناني على كامل أرض الجنوب حتّى الحدود، وهذا معطى                 

ويبقى أن تنتشر قوات معززة من اليونيفيل كي تغدو اإلمرة العسكرية فـي المبـدأ للـشرعيتين                 . جديد بالفعل 
  .1701اً، وتنفيذاً للقرار اللبنانية والدولية جنوب

غير أنّه، وفي ظّل قرار مجلس الوزراء أول من أمس، يبقى الغموض قائماً في عدد من األمور، ال سيما فـي                     
  .نقطتين رئيسيتين

صحيح أن القرار كان على درجة معينة من الوضوح المبدئي لجهة تأكيد أن ال سالح خارج سالِح الشرعيتين                  
 الجيش واليونيفيل، غير أنّه ينطوي في الجانب العملي على غموض إذ تجنّب القرار تحديـد                في منطقة انتشار  

  .المصير العملي لسالح المقاومة في هذه المنطقة
إما أن حزب اهللا اتفق مع الجهـات        : فواحد من اثنين  ،  انتشار الجيش ضمن أية معطيات    : قرار مجلس الوزراء  

ن سالحه عملياً في عهدة الجيش، وإما أنّه أبلغ هذه الجهـات قـراره االحتفـاظ                المعنية في الدولة على أن يكو     
وبما أن قرار مجلس الوزراء ليس محدداً على هذا الـصعيد،           . بسالحه مع تجميد لفترة معينة لعمليات المقاومة      

قـوم المنظّمـة الدوليـة      ماذا قالت الحكومة لألمم المتحدة وبماذا تعهدت كي ت        : فإن السؤال المطروح هو اآلتي    
  .بواجبها لجهة تعزيز القوات الدولية وإرسالها إلى الجنوب كما ينص القرار الدولي؟

النقطة األولى إذاً، تتعلّق باحتماالت موقف األمم المتّحدة، أي دول القرار، حيـال             .. بماذا أبلغت األمم المتّحدة؟   
دة تبلّغت أن سالح المقاومة جنوب الليطاني ومناطق االنتشار كافّة          فإن كانت األمم المتّح   . ما تبلّغته من الحكومة   

سيكون عملياً في عهدة الجيش وتحت إشرافه، ليس مفترضاً أن تتأخّر المنظمة الدولية في تنفيذ ما يتعلّق بهـا                   
 مختلـف عندئـٍذ   لكن، إن كانت تبلّغت أن ثمة نوعاً من التجميد العملي للمقاومة، فإن األمر        . 1701من القرار   

بالصلة مع مضمون القرار نفسه، إذ من المعروف حتّى اآلن أن لبنان كان تبلّغ أن اليونيفيل لن تـأتي إالّ فـي                  
حال كانت منطقة جنوب الليطاني خاليةً من السالح غير الشرعي.  

؟، وهل هو منسق مـع      فهل قرار نشر الجيش اعتباراً من يوم أمس مبني على الصيغة األولى أم الصيغة الثانية              
األمم المتّحدة وعلى أساس أي من الصيغتين؟، وهل رضيت األمم المتّحدة بالصيغة التجميديـة؟، أم أن األمـر                  
سيقتصر في النهاية على انتشار للجيش بدون اليونيفيل؟، أم أن ثمة استعداداً أبدته المنظمـة الدوليـة لمواكبـة         

أما النقطة الثانية فتتعلّق بــحزب اهللا،       .. ماذا بالفعل؟ .. مة ألغاماً على الطريق؟   مرحلة انتقالية مديدة؟ أم ان ث     
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فأن يكون قراُره وضع السالح في عهدة الدولة شيء، وأن يكون قراُره تجميد اسـتخدامه أو انتظـار ظـرف                    
 .الثاني معنى آخـر   ذلك أن للموقف األول معنى سياسياً معيناً، وللموقف         . مناسب إلعادة استخدامه، شيء آخر    

فإذا كان الموقف الفعلي للحزب هو الموقفُ الثاني، أي المحافظـة           .. تكيف جديد : الموقف الفعلي لـحزب اهللا   
على السالح جنوب النهر، فإن المشهد الجنوبي ال يعود جديداً إالّ من زاوية حجم انتشار الجيش ورقعـة هـذا                    

 تمـوز   12اوية حزب اهللا، فال يكون شيء كثير تغير قياساً إلى ما قبل             أما إذا نُظر إلى المشهد من ز      . االنتشار
 تموز لم يكن للحزب ظهور مسلّح علني في الجنوب عموماً وفي منطقة جنـوب الليطـاني                 12فقبل  . الماضي
كـن   تموز لـم ت 12وقبل .  تموز لم تكن للحزب مواقع ونقاط عسكرية علنية في تلك المنطقة    12وقبل  . تحديداً

ولذلك، فإذا كان الموقف الثاني هو قراره، فإن الحزب يكون في صدد عودة ما إلى               . مستودعات أسلحة معروفة  
  . تموز، أي أنّه في صدد صيغة تكيف ما مع المستجدات12ما قبل 

إن . .إذاً، إن الجديد الذي برز أمس مع انتشار الجيش ملتبس في انتظار اتضاح الصورة فـي األيـام المقبلـة                   
األول هو موافقة حزب اهللا علـى       : وذلك بالرغم من أن كثيرين يدعون إلى أخذ أمرين في االعتبار          . اتضحت

انتشار الجيش وصوالً إلى الجنوب وهو أمر إيجابي في حد ذاته، واألمُر الثاني هو أن حزب اهللا حتّى لو لـم                     
ار آخر، فإنّه لن يعود ألسباب موضوعية كثيـرة         يكن في وارد إعادة النظر جذرياً في وظيفة سالحه حتّى إشع          

  .يتعلّق الرئيسي منها بأهل الجنوب ومستلزماتهم، إلى استخدامه في األمد المنظور، أي لفترة طويلة نسبياً
. إن المسألة مرة أخرى، ليست مسألة نزع سالح حـزب اهللا          .. عالقة السالح بالدولة هي االستراتيجية الدفاعية     

ومرة أخرى أيضاً، ليس األمر اعتراضاً على تسوية تمت فـي مجلـس             . القة هذا السالح بالدولة   هي مسألة ع  
وفي عالقة سالح حزب اهللا بالدولة، عـاد        .. .الوزراء بديلها كان يمكن أن يكون عدم التوصل إلى قرار بالمرة          

  .موضوعرئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبالط في مؤتمره الصحافي أمس إلى أصل ال
ورأى، كما  . إعتبر جنبالط أن تثمير ما حصل خالل المواجهات مع إسرائيل يكون بتعزيز الجيش، جيش الدولة              

كان يؤكد قبل الحرب اإلسرائيلية على لبنان، أن االستراتيجية الدفاعية إذ تُبنى على توحيد اإلمرة القتالية فـي                  
وغني عن القول أن جنبالط يقدر      . د تشكيالت مقاتلة ضمن الجيش    الدولة، تكون بدمج المقاومة بالجيش أو بإيجا      

أن من المفترض أن تكون تجربة حرب تموز قد حسمت فكرة االستراتيجية الدفاعية على أساس ارتكازها إلى                 
  .الجيش معززاً

ـ  ط على دور الجـيش     وإذا كانت االستراتيجية الدفاعية تقوم من وجهة نظر وليد جنبال         ..  حد فاصل  49هدنة ال
 مطورة، وهي عملياً اآلن     1949في المجال العسكري، فإنّها في المجال السياسي تقوم على اتفاقية الهدنة للعام             

فعندما ينتشر خمسة عشر ألف جندي في منطقة الجنوب، فليس ذلـك            .  قيد التطوير  1701وتأسيساً على القرار    
 وعندما ينتشر عدد متساٍو من القوات الدولية مع الجيش ـ إذا انتـشر هـذا    .من البنود التنفيذية التفاقية الهدنة

بكالم آخر، إن عماد االستراتيجية الدفاعية هـو  .  أيضا49ًالعدد ـ فليس ذلك من البنود التنفيذية التفاقية العام  
  .الجيش معززاً في الجانب العسكري، وحمايتها باتفاقية الهدنة في الجانب السياسي

  الدخول إلى الدولة واالعتراف النهائي بالطائف: الحريري وجنبالط
صحيح أن جنبالط أثار العديد من اإلشكاليات التي يطرُحها الوضع في الجنوب في صورته المستجدة، ومنهـا                 

، ونشر الجيش في ظّل غموض قد يكون قاتالً فـي لحظـة             1701مخاوف من التباسات التنفيذ اللبناني للقرار       
بيد أن ما طرحه جنبالط على حزب اهللا وأمينه العام السيد حسن نصراهللا هو مجموعة مـن التحـديات                   . ينةمع

الفكرية والسياسية، تقاطَع فيها رئيس الحزب التقدمي االشتراكي مع حليفه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري،               
ن تكون األضعف بعد اآلن في المعادلة الوطنية، وحـددها          وتتّصل جميعاً بفكرة الدولة التي أكّد الحريري أنّها ل        

جنبالط منعاً ألي التباس بأنّها دولة الطائف تحديداً، وهي الدولة التي يتفق االثنان علـى أنّهـا القويـة لكـن                     
  .الديموقراطية والسيدة والحرة في الوقت نفسه
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طبيعة الحال ـ هو تحدي القبول بالدخول إلى الدولـة   التحدي األول ـ وكلمة تحد هنا ليست تعني االستفزاز ب 
بالمعنى الفعلي، وليس فقط المشاركة في بعض أطرها الدستورية، والمدخل األول هو المساهمة ببناء الجـيش                

  .واندماج المقاتلين فيه
دنة حداً فاصالً بين    والتحدي الثاني هو االعتراف بما يعترف به الطائف لجهة اتفاقية الهدنة، ليس فقط لكون اله              

والسالم الذي ال يمكن للبنان أن يسير فيه بمعـزل عـن            ) التي ال يستطيع لبنان تحمل أوزارها لوحده      (الحرب  
سائر العرب أيضاً، بل لكونها حداً فاصالً بين مشروع بناء الدولة في لبنان والحـسابات االقليميـة، الـسورية                   

  .وااليرانية، لغير مصلحة لبنان
والتحدي الثالث الذي يطرحه الحريري وجنبالط على حـزب اهللا هـو   .. لة المركزية ووحدتها على المحك الدو

تحدي االعتراف الصريح والحاسم والنهائي باتفاق الطائف ودولته، بحيث ال يكون ثمة اعتراف بالدولـة هنـا                 
ه حزب اهللا في هـذا المجـال، مـصير         وحقيقة األمر هنا، أنّه يتوقّف على ما سيقرر       . وعدم اعتراف بها هناك   

وبكالم آخر، ثمة هـواجس     . الدولة ومصير وحدتها في آن، على اعتبار ما يمثّله الحزب على الصعيد الطائفي            
من الغموض بشأن سالح حزب اهللا، حيث يبدو في أحيان كثيرة ومن كالم عدد من مسؤوليه أن السالح لـيس                    

 هي مسألة األرض واألسرى فقط، بل إنّه يرتبط أيضاً بـطبيعة الدولة التـي          مرتبطاً بقاؤه بالمسألة الوطنية بما    
          اللفظي المطمئن علـى        . يرى حزب اهللا انّها يمكن أن تستوعبه، كما بطبيعة النظام السياسي وال يكفي هنا الرد

             الديموقراطي من تأكيد االنتماء إلى دولة الطائف ونظامها السياسي إلى دولة المشاركة    هذه الهواجس، بل ال بد ،
ذلك أن كّل ما يجعل وحـدة       . وليس دولة الفيتوات التي تشبه الدولة الفيديرالية وال تشبه الدولة المركزية بشيء           

  .الدولة مسألةً معلّقة أو مشكوكاً بوجودها وبجدواها، إنّما يضاعف الهواجس
عتباراً من أمس، أي بما هو جديد غير كامل أو          في ضوء ما تقدم، من الواضح أن المشهد الجنوبي كما تجلّى ا           

يمكن الترحيب به وهذا هو الغالب على المواقف الـسياسية فـي            . غير مكتمل، يمكن النظر إليه بأوجه مختلفة      
لكن يمكن أيضاً الحذر من غموضه الذي إذا تبين أنّه مزيد من الغموض السلبي ستكون نتائجه خطيـرة                  . لبنان

ي على وحدة الدولة المركزية، إذ ماذا يبقى من الدولة ومن وحـدتها إن ُعـرض الجـيش                  على عماد الدولة أ   
  .لتجربة قاسية أدت إلى ضربه وتفكيكه، ماذا يبقى غير الفوضى الخطيرة؟

18/8/2006المستقبل   
 

  الفتنة في لبنان إذ تستيقظ على وقع الخطاب .50
 عريب الرنتاوي

ب الرئيس بشار األسد األخير، ليس في واقع الحال سوى مشروع لم نكن نضرب بالرمل، حين قلنا أن خطا
ولم نكن نضرب بالمندل حين قلنا أن مثل هذه المقاربة، .. حرب أهلية جديدة، استحق معه وصف خطاب الفتنة

على ما انطوت عليه من مزايدات ومحاوالت الختطاف نصر المقاومة اللبنانية وتجييره، ستحرج أصدقاء 
ن، وفي المقدمة منهم حزب اهللا، فقد جاءت تداعيات الخطاب على لبنان، زيتا حارا على جمر سوريا في لبنا

اللبنانيون الذين تابعوا الخطاب بكثير من القلق والخوف والتحسب، كانوا األكثر . الحساسيات اللبنانية المشتعلة
 وتحشيد جبهة مضادة، مستعيدين إدراكا لتداعياته، فهب فريق الرابع عشر من آذار، هبة رجل واحد، لتجييش

كل الصور والذكريات المؤسفة لزمن الوصاية، ومحذرين من مغبة استئناف عصر االغتياالت والتصفيات التي 
 .أطاحت بعدد كبير من رؤوس ورموز العمل الوطني اللبناني

 فقد - على األقل  لفظيا-وحزب اهللا، نأى بنفسه عن الخطاب وأصحابه، وهو وإن رأى فيها تعزيزا لمواقفه 
 آذار كمنتج إسرائيلي ورأس جسر للعدوان الذين تعرضت 14أدرك قادته، أن حديث الرئيس األسد عن قوى 

له بالدهم، إنما يؤسس لفتنة يخشى حزب اهللا أن تأخذ معها بريق انتصاره الذي ما زال متوهجا في العقول 
 .ة المحلية وأزقتها الضيقةفي دهاليز السياسي: والضمائر، وتدخله إلى حيث ال يريد
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حزب اهللا، الذي ترمز خالل أسابيع المواجهة، وغطت راياته وشعاراته وصور زعيمه الكاريزمي شوارع 
العواصم العربية واإلسالمية، بل وحتى الغربية ، يخطئ أفدح الخطأ، إن هو انساق وراء طبول التصعيد 

مشق، أو إن هو تحول إلى خطاب مذهبي ضيق، أو بيدق واالقتتال وتصفية الحسابات التي قرعت مؤخرا في د
 . تحركه حسابات األدوار التي تشغل بال القيادة السورية وتؤرقها

لقد أسس حزب اهللا بمقاومته البطولية في لبنان لمرحلة ودور، تضيق بهما حدود الضاحية وبعلبك والجنوب، 
في اختطاف األضواء والتأييد والشعبية حتى من ، وهو نجح )10452(بل ويضيق بهما لبنان بكيلومتراته الـ

منافسين تاريخيين له في هذا المضمار، ومن المؤسف أن بعض العواصم اإلقليمية تريد السطو على هذا 
المنجز وتصرفه بعيدا عن غاياته كمشروع مقاومة، موحد للعرب السنة والشيعة على حد سواء في مواجهة 

 . عدوهم الرئيس، إسرائيل
تلتقي على إبقاء جبهة الجنوب مفتوحة وإدامة ..  حساباتها التي تلتقي وتفترق مع حسابات حزب اهللالسوريا

جذوة االحتكاك وفرصه مع تل أبيب، وتفترق حين تنصرف دمشق إلى تقديم دورها اإلقليمي على ما عداه من 
لبنان وفلسطين وإلى حد ما في أولويات، وتبدي حنينا فائضا الستعادة سيطرتها على ما تعتقده أوراق قوة في 

العراق، بينما القوى المحتسبة عليها أو المقربة منها، وباألخص حماس وحزب اهللا، لهما مشروعهما التحريري 
المقاوم، المتصل بتحرير األرض واإلنسان، فحذار حذار من اختالط األجندات والمشاريع، وإال سيتحول كفاح 

خبراء المقاصة السياسية، الذين يعرفون كيف يواصلون الكفاح والمقاومة المقاومتين إلى لقمة سائغة في فم 
 . حتى آخر جسر في لبنان، وآخر مقاتل من حزب اهللا، وآخر فدائي فلسطيني

ها نحن نشهد ما كنا نتحسب منه من تداعيات، فالخطاب السوري يتحول اليوم إلى عنصر تأزيم داخلي في 
 . في تمكين اللبنانيين من الحفاظ على وحدتهم وتماسكهم الداخليينلبنان، بدل أن يكون عامال مساعدا

18/8/2006الدستور   
  

  الخيار طهران .51
 سحر بعاصيري

أبعد من االساءات التي وجهها الرئيس السوري بشار االسد الى لبنان ومن اهدافها المعروفة، يبدو ان هجومـه                  
  .مه معهم ويحصر خياراته، على قلّتها، بايرانعلى بعض الزعماء العرب يقطع الخيط الرفيع المتبقي لحك

هاجم الدول التي اتهمت حزب اهللا باالقدام على مغامرة ووصف من اتخذوا هذا الموقف بانهم انصاف الرجال                  
وفـتح علـى نفـسه      . السعودية ومصر واالردن  : لم يسمهم لكن العنوان معروف    . واصحاب انصاف المواقف  

صحف هذه الدول من نوع سرقة النصر من دون طلقة رصاص والتساؤل            هجوما مضادا ال يزال مستمرا في       
لكن االغرب هو مسارعة وزير االعالم السوري الى التأكيد ان ما قالـه             . عن هدف تخوين اللبنانيين والعرب    
  .االسد لم يكن اال صرخة عتب كبيرة

ا بـمقاومة سوريا وتشكيكا فـي      كيف يكون العتب بهذه اللغة ان لم يكن خيارا؟ وكيف يكون رد العتب استخفاف             
  نيات رئيسها ان لم يكن انعكاسا لما بلغه موقف هذه الدول منه؟ 

ال شك في ان صرخة العتب تزيد عزلة سوريا عن هذا المحور العربي وخصوصا عن السعودية ومصر اللتين                  
  .ت عالقاتهما معهحرص االسد على حماية العالقات معهما واستفاد من تغطيتهما لحكمه حتى في اصعب لحظا

واذا صح هذا حتى وقت ليس ببعيد من منطلق حرص السعودية ومصر على حماية النظام العربي الرسـمي،                  
فبعد الهجوم االخير يبدو صعبا على الحكم السوري ان يفك عزلته العربية من دون اجراء تغييرات اساسية في                  

ن ان تقبال معه بانصاف الحلول وانصاف المواقـف،         سياسته الخارجية، بقدر ما يبدو صعبا على هاتين الدولتي        
خصوصا بعدما ترجم تحالفه االستراتيجي مع ايران في لبنان وبعدما صار واضحا في نظر هؤالء حجم الخطر                 

  .االيراني
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 اما النه ال يستطيع واما النه ال يريد وامـا           -ولكن يتضح اكثر فاكثر منذ مدة انه بات من الصعب على االسد           
 ان يقوم بالخيارات المطلوبة منه عربيا واستطرادا دوليا النه سيبدو كمن ينكـسر امـام الـذين                  -معا  لكليهما  

فاختار الهروب الى االمـام،  . ساهموا في اخراج قواته من لبنان وافقدوه تاليا الورقة الرابحة في دوره االقليمي            
وما خطاب  . قيع اتفاق الدفاع المشترك معها    كما اعتاد منذ توليه السلطة، ووثق تحالفه مع ايران وصوال الى تو           

  . االنتصار سوى تكريس لهذا الخيار بحلوه ومره
لكن مشكلة سوريا فيه انه ال مجال للمقارنة بينها وبين ايران في ميزان القوى بينهما، ال في اوراق القـوة وال                     

يجعلها شريكا متساويا في التحالف بل      وهذا ال   . في النفوذ االقليمي وال في الثروة وال حتى في االهتمام الدولي          
  .جزءا من االستراتيجية االيرانية وما قد يتبع هذا الوضع

االسد استعجل الهجوم على العرب، النه وضع سوريا في موقع ايراني يفتح الباب لتشديد عزلتها دوليا وعربيا                 
ي موقع عربي يـضعف كثيـرا       الى ان يتضح اتجاه المواجهة او المفاوضة بين ايران والغرب، ووضع نفسه ف            

  .فرص رهانه على ان العرب، رغم كل شيء، سيعودون الى احتوائه
18/8/2006النهار   
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 محمد حسين فضل اهللا  
لعل مشكلة الرئيس األميركي جورج بوش في تصرفاته وأحاديثه وقراراته هذا االنتفاخ في الشخصية، الذي 

، وربما >ينطق بلسان اهللا< السماء الى األرض، حتى أنه تحدث في مناسبة معينة بأنه يخيل اليه بأنه مبعوث
ساعد ذلك في قدرة بعض المحيطين به، في داخل إدارته وخارجها، من المحافظين الجدد والفريق الصهيوني، 

دونه له من مواقف، على النفاذ الى داخله في عملية إيحاء بتضخيم الذات، ليدفعوه الى الخضوع لهم فيما يحد
ويقنعونه به من قرارات في األمور الداخلية والخارجية، وال سيما في إحساسه بقسوة الدولة التي يرأسها 

 .. باعتبارها الدولة األقوى التي تملك فرض إرادتها على العالم كله، وال يملك أحد أن يفرض عليها شيئاً
لمختلفة على أكثر من موقع في العالم، سواء أكان هذا الموقع من وقد ُيخيل اليه أنه قادر على إصدار األحكام ا

الدول التي ينسجم معها، او من الدول التي ال يرتاح اليها، او من الجهات المتنوعة من المنظمات او من الفئات 
، >الخيرمحور <وبعضها اآلخر > محور الشر<المختلفة ممن يحدد موقفه منها سلباً او ايجاباً باعتبار بعضها 

أو يطلق على هذه الجهة او تلك وهذه الدولة أو تلك صفة اإلرهاب أو صفة الحرية، من دون أن يخضع في 
تقويمه أو أحكامه ألية اعتبارات قيمية فيما هي القيم الدينية واإلنسانية، وهو يظن أن موقع القوة الذي يملكه في 

نه، على أساس تخيله أنه قادر على الضغط على أفكار يجعل الناس يصدقونه ويتبعو> امبراطوريته الكونية<
 . الناس، كما هو قادر على الضغط على حياتهم العامة والخاصة

ولذلك، فإننا نالحظ أنه يتحدث عن قضايا العالم بطريقة عشوائية ال تحمل أي منطق، وال توحي بأي احترام، 
فرصة لشن الحرب على هذا البلد أو ذاك، معتقداً بأن بل إنه يرى في أكاذيبه في القضايا السياسية واألمنية 

القوة التي يملكها تبرر له ذلك، وتجعل بعض الرأي العام في الداخل أو بعض الدول التي تلتقي مصالحها مع 
مصالحه تؤيده وتوافقه وتتحرك معه، كما حدث في احتالله للعراق بحجة الكذبة الكبرى وهي مواجهة أسلحة 

 . مل لديهالدمار الشا
لقد تحول هذا الشخص إلى شخص مغرور يختنق في داخل إعجابه لنفسه بحيث ال يرى في العالم أحداً غيره، 

إنه .. فمن اتبعه كان ممن يتحرك في ساحة الديموقراطية والحرية، ومن خالفه كان في دائرة الشر واإلرهاب
في داخل ذاته، ويتحرك من خالل الشياطين الذين الشيطان الساذج الذي ال يملك من أمره شيئاً، ألنه يعيش 

يحيطون به في إدارته، ويصدرون قوى الشر في العالم باسمه، وهذه هي قضية هذه اإلدارة الجديدة التي 
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أصبحت مشكلة للناس، حتى لحلفاء أميركا، في تخطيطها ألكثر من حرب ظالمة ضد مختلف شعوب العالم، 
 .ة للناسعلى اساس مصادرة المصالح العام

 ايلول أدخلته في إرباك عقلي، وهستيريا شعورية، 11وربما يالحظ المحللون لشخصية هذا الرئيس ان احداث 
ألنه لم يكن يتصور كيف يمكن أن يقوم فريق من الناس، وال سيما من المناطق التي يسيطر عليها، بتهديد 

ستطاع معه شياطين إدارته ان يخططوا الستغالل أميركا بالطريقة التي جرت فيها هذه األحداث، األمر الذي ا
ذلك لتخويف من ُيراد تخويفه، وحرب من ُيراد إعالن الحرب عليه، والضغط على من ُيراد الضغط عليه، 

 .. >الحرب ضد اإلرهاب<والدخول إلى كل مواقع العالم الثالث تحت تأثير شعار 
يد كل دولة تتحرك في داخلها الجماعات التي تختلف في وقد بدأ ذلك في الحرب على أفغانستان والعراق، وتهد

سياستها عن سياسة الحكومة األميركية، وتطالب بالحرية وحقوق اإلنسان والمحافظة على ثرواتها، لتتهمها 
أميركا باإلرهاب، وتطالب الدول التي يعيشون فيها بمالحقتهم والقضاء عليهم بمختلف الوسائل في القتل 

 السياسي، وقد امتدت المسألة الى مواجهة رجال االنتفاضة في فلسطين كحركة حماس والسجن والحصار
والجهاد اإلسالمي وغيرهما، حيث أصدرت هذه اإلدارة بقيادة رئيسها حكمها عليها بأنها منظمات إرهابية، مما 

المطلوب أميركياً أن عطّل مسألة المفاوضات، وأسقط خطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية، ألن 
تكمل إسرائيل مشروعها االستيطاني والجداري، وتستكمل إبادتها للشعب الفلسطيني من أجل إسقاط إرادته 

 . الوطنية في التحرير
وال تزال اللعبة األميركية في مسألة اإلرهاب تتمثل في حركتها الضاغطة على العالمين العربي واإلسالمي من 

انت حرب لبنان هي حرب أميركا لحسابها وحساب إسرائيل، من أجل الشرق األوسط موقع العقدة ضدهما، فك
الجديد ومصادرة قاعدة القوة الرافضة والممانعة في لبنان، والمتمثلة بالمقاومة اإلسالمية التي تحولت إلى منهج 

مي، مما يمكن ان يغير جديد في المواجهة للصهيونية وللسياسة األميركية وعمالئها في العالم العربي واإلسال
وهكذا، الحظنا كيف قادت اإلدارة األميركية هذه الحرب بكل شراسة .. الوجه السياسي في الشرق األوسط كله

ووحشية بكل الوسائل السياسية التي حركت فيها ضغوطها على الدول العربية الخاضعة، وعلى حلفائها في 
 العالمية ضد المقاومة وحملتها المسؤولية في إثارة الحرب، االتحاد األوروبي والروسي، بحيث وجهت الحملة

واعتبرت إسرائيل في موقع الضحية والمقاومة في موقع المجرم، في الوقت الذي يعرف فيه المحللون الذين 
 . يدرسون األحداث أن خطف الجنديين اإلسرائيليين ال يمكن أن يتسبب تحت أي ظرف بمثل هذه الحرب

دارة الى منع او تعطيل أي قرار لوقف اطالق النار على مستوى دولي، بالرغم من المآسي وقد عمدت هذه اإل
الفظيعة التي ارتكبها الجيش الصهيوني في مجازره ضد المدنيين اللبنانيين، وال سيما األطفال، وفي تدمير 

اليهود قتل األطفال والنساء البنية التحتية للبنان، ألن الرئيس بوش قد استلهم في هذه الحرب إباحة الحاخامات 
 .. والشيوخ، واستوحى ذهنية المحافظين الجدد الذين يستحلّون دماء العرب والمسلمين لحساب اليهود

ولم تكتِف اإلدارة األميركية بذلك، بل إنها نصبت جسراً جوياً لنقل األسلحة المتطورة الى إسرائيل، وذلك 
. ن أجل تسجيل نصر إلسرائيل وهزيمة للمقاومة، ولكن من دون نتيجةلإلمعان في قتل المزيد من اللبنانيين، م

وال يزال الرئيس األميركي يتابع حملته الوحشية الظالمة، وأكاذيبه السياسية الساذجة، في حديثه عن مسؤولية 
ة المقاومة عن الحرب، في الوقت الذي يعرف فيه هو وإدارته أن إسرائيل كانت في مدى السنين الست الماضي

تعتدي على لبنان، في اختراق حدوده يومياً بحراً وبراً وجواً، وكانت المقاومة تتولى مهمة الدفاع عن الوطن 
بأكبر قدر ممكن من الحكمة واالنضباط حذراً من إرباك الواقع السياسي في المنطقة، ألنها لم تكن في وارد 

 . عدو لمنعه من العدوانإثارة الحرب، بل في وارد إيجاد قاعدة أمنية للتوازن مع ال
وفي ضوء هذا، دخلت المقاومة في الحوار الوطني اللبناني للتخطيط الستراتيجية الدفاع عن الوطن، مما جعل 
النادي السياسي اللبناني يتحرك لتقديم االقتراحات، في الوقت الذي أعلنت فيه المقاومة أنها ال تريد أن تكون 

داخل الدولة، وهو ما حاول الرئيس بوش أن يوحي به في اتصاله برئيس بديالً عن الدولة، أو تكون دولة 
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حكومة لبنان، وال تريد لسالحها أن يكون سالح ميليشيا داخلية الستخدامه في الواقع الطائفي للحصول على 
دو، موقع داخلي متقدم، بل أرادت أن تكون مساعدة للدولة وداعمة لها في تقوية وجودها وأمنها في مواجهة الع

حتى أنها أعلنت بأنها سوف تنسحب بكل عناصرها وسالحها عندما تملك الدولة القوية القادرة إمكانية الدفاع 
 .. عن الوطن ضد العدوان

ولكن اإلدارة األميركية برئاسة بوش تحاول قلب الحقائق، ونشر األكاذيب، وتسخير اإلعالم لتشويه صورة 
أثناء تعليقه على الجهات التي > اإلسالم الفاشي<كي مؤخراً بالحديث عن المقاومة، ليخرج علينا الرئيس األمير

إننا نعتقد أن هذا التعبير .. تخطط لتفجير الطائرات، وربما استعاد في ذهنه حديثه السابق عن الحرب الصليبية
ذا  أيلول، بل يدل على عقدة مرضية يعيشها ه11عن اإلسالم ليس مجرد رد فعل لما حدث في > الوبشي<

الرجل ضد اإلسالم والمسلمين، ألن الحركية اإلسالمية الواعية المنفتحة على الحرية ترفض الهيمنة األميركية 
على العالم، وهذا ما نتمثله في استراتيجية السياسة األميركية في العالم اإلسالمي في دعمها للدكتاتورية في 

الشعب الفلسطيني، وفي احتاللها للعراق وألفغانستان، اضطهاد شعوبها، وفي الدعم المطلق إلسرائيل في إبادة 
 . وفي الطريقة التي تدير بها الحكومة األميركية أوضاع المسلمين في الداخل األميركي

إننا، في الوقت الذي نعتقد فيه بأن اتهام اإلسالم بالفاشية، ألن بعض المسلمين يمارسون بعض األعمال التي 
عض الناس يتحدثون عن اتهام المسيحية بالنازية، ألن بعض المسيحيين قد قاموا توصف باإلرهابية، قد يجعل ب

بالحركة النازية، نريد التأكيد أنه ليس هناك إسالم فاشي، وإسالم إرهابي، وإسالم متطرف، وإسالم معتدل، إن 
 والظالمين اإلسالم يمثل وحدة روحية إنسانية تنفتح على حقوق اإلنسان، وتحمي حرياته، وترفض الظلم

واالستكبار والمستكبرين، وما يقوم به بعض المسلمين من أعمال شاذة سلبية ال يتحمل اإلسالم وزرها، كما أننا 
 . ال نحمل أوزار ما يقوم به بعض المسيحيين، وال سيما الدول الغربية المستكبرة

بتُلي به الشعب األميركي، يمثل حركة وختاماً، إن هذا الرئيس الذي ابتُلي به العالم في مرحلته الحاضرة، وا
شيطانية في إثارة الحروب من خالل نزوة ذاتية في عملية استعراض القوة، وحالة ذاتية خاضعة للشياطين 

وعلى العالم أن يعرف كيف .. المحيطين به في السيطرة على العالم لحساباتهم الخاصة ولتعقيداتهم المرضية
ألمني الذي يصيب اإلنسان في قضاياه المصيرية والحيوية، ألن العالم لن يجد يواجه هذا السرطان السياسي وا

  .السالم العادل ما دام هذا الرئيس وإدارته في موقع المسؤولية الكبرى في العالم
18/8/2006السفير اللبنانية   
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 عمر عياصرة 
حركة، وعدم إدراكهم لالمتيازات التي يحظون بها في األردن، والسماح لهم بالعمل            قضية نكران الجميل من ال    

العلني المشروع والمشاركة السياسية، وبناء شبكة عالقات اجتماعية واسعة، هذه الحجج تثير نوعاً مـن األلـم                 
ن ثقافة المجتمع   واألسى، فهل الحركة اإلسالمية أفراداً وشخوصاً وخطاباً، قادمون من مكان وزمان مختلف ع            

  وتراثه وطموحاته وأهدافه؟
أزمة في الضمير، وفقدان بصيرة، تلك هي السمات المحركة والفاعلة لألصوات والممارسـات التـي سـادت                 
مسرح الحدث السياسي األردني في الشهور الماضية، حيث تناولت تلك األصوات واألفكار والممارسات، دور              

ثت عن حجم نفوذها وشكل امتدادها، وطبيعة اهتماماتها، وتعالت نبرات لها           الحركة اإلسالمية في األردن وتحد    
منابر، باتجاه تقليم أظافر الحركة، والعمل على تعديل سلوكها، وإعادة هيكلة بنائها وخطابها، ربما بما يتناسب                

  . مع أفق هؤالء وقصر نظرهم وأزمة ضمائرهم
 مـع مـا صـاحب       – محمد أبو فارس وعلي أبو السكر      –الميان  وجاء الحكم القضائي، الذي تلقاه النائبان اإلس      

اعتقالهم من ممارسات عرفية وسلوكيات مقصودة وذات داللة، جاء هذا الحكم ليترجم البداية الواضحة إلدخال               
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العالقة بين المؤسسة الرسمية األردنية والحركة اإلسالمية في جدل سياسي وإعالمي واجتماعي، يسوده التلويح              
  . مني واالبتزاز، وغياب صوت العقل ومصلحة الوطن وأمنهبالحل األ

وتال ذلك خطوات جدية ومثيرة، من خالل حل الهيئة اإلدارية لجمعية المركز اإلسالمي وإحالـة ملفهـا إلـى                   
المدعي العام، لتدخل العالقة مرحلة من الوضوح في مراد الطرف الحكومي ورغباته، وفق حوار أمني، يسوده                

  . قالتوتر والقل
قيادة الحركة اإلسالمية، تعاملت مع األزمة بمنتهى الوضوح، ومارست سلوكاً سياسياً طبيعياً يعبر عـن نهـج                 
الحركة واتجاهات سيرها، وأصدرت بيانات وأقامت لقاءات واجتماعات مع الطرف اآلخر، وربما أحدث ذلـك               

و سماع كل األصوات، وتلك ميزة، حسبها       جدالً داخل الحركة، يؤكد على بنية الحركة الحوارية واتجاهاتها نح         
البعض أنها مؤشر للتطرف ودليل على صعود تيار ذو ميول صدامية، وتلك تهمة سببها قصر النظر ودخـول                  

  . االستبداد في البنية الثقافية لفكر هؤالء المتحررين زعماً
قشة جملة من الـدعاوي     وحيث إني لست إخوانياً، ولكن حرصي على الوطن، وقراءتي لمصلحته تدعوني لمنا           

التي ساقها الكثيرون كمسوغات لتصعيد األزمة مع الحركة اإلسالمية، والعمل على إعادة إنتاجها بصيغ توافق               
  . هواهم وقصر نظرهم، وتوافق كذلك فوضى األجندات التي تعتمل في صدورهم

ي كل أرجاء الـدنيا، وهـذا الـصعود         فالحركة اإلسالمية، تمأل فراغاً كبيراً في إدارة اإلحياء الديني الصاعد ف          
الديني ال يستطيع أن يوقفه صحفي هنا وكاتب هناك، ووفق ذلك فالحركة بخطابها الوسطي واعتدالها الممارس                
على أرض الواقع، تشكل ضمانة إلدارة التدين وتوجيهه الوجهة السليمة حتى ال يخرج عن إطـاره وطـوره،                  

 تدعو للفراغ ولحـل     -ولألسف–كره الفراغ، واألصوات في األردن      فيضرب هنا وهناك بغير هدي، فالطبيعة ت      
  . الحركة، حتى تشهد ساحتنا ما ال يحمد عقباه

أما الحديث عن تحوالت سياسية جذرية في مواقف الحركة ودورها، وتوصف هذه التحوالت بالخطيرة، فهـذا                
م يتغول التشدد عليها بحـال مـن        محض افتراء ويحتاج لدليل ووجهة نظر، فالمناهج والسلوك هي كما هي، ل           

األحوال، وعلى العكس من ذلك، فالتشدد الرسمي الممثل بقانون الصوت الواحد، والرزمة القانونية التي تبعـت     
اتفاقات وادي عربة، لم تلقى من الحركة إال وعياً ومرونة جعلت من أمن الوطن أولويـة حقيقـة، وممارسـة                    

 تـشددا   -بشكل سـلمي  -يث عن ثوابت األمة وأحالمها وحتى طوباوياتها        عملية، فأين التشدد، وهل يعتبر الحد     
  وعنفا؟ 

وسار البعض باتجاه الحديث عن االنفصام الشديد للعمل السياسي للحركة عن موقف المؤسسة الرسـمية، وأن                
ده ثمة تجاهالً مقصوداً من الحركة، لجملة موازين القوى التي تصوغ القرار الرسمي األردني، وأن ذلـك مـر                 

الستقواء الحركة بالخارج والتماهي معه، وهذه التهمة ما هي إال صياغات إنشائية، ال وقائع تثبتها أو بـراهين                  
تدعمها، فالحركة اإلسالمية في األردن في خطابها الملتزم بهموم األمة وشؤونها، تراعي الخصوصية األردنية              

 أدارت بها الحركة اإلسالمية موضوع طـرد قـادة          بمنتهى الحكمة والمرونة، والدليل على ذلك الطريقة التي       
  . حماس من األردن، فهذه وقائع أكثر قوة وأقرب داللة النحياز الحركة للوطن وحجمه وقدرته

قضية نكران الجميل من الحركة، وعدم إدراكهم لالمتيازات التي يحظون بها في األردن، والسماح لهم بالعمل                
ية، وبناء شبكة عالقات اجتماعية واسعة، هذه الحجج تثير نوعاً مـن األلـم              العلني المشروع والمشاركة السياس   

واألسى، فهل الحركة اإلسالمية أفراداً وشخوصاً وخطاباً، قادمون من مكان وزمان مختلف عن ثقافة المجتمع               
ـ                صلحة وتراثه وطموحاته وأهدافه؟، فالحركة جزء من نسيج طبيعي للوطن، ينتج ذاتياً، ويرفض غير العمل لم

  . الوطن وإنسانه
أما مؤسسات الحركة اإلسالمية، فهي ال ترغب بسحب البساط من تحت أقدام الدولة، أو القيام بانقالب أبـيض                  
كما يزعمون، بل هي مؤسسات وطنية رصيد للوطن والمواطن، تؤدي وظيفتها االقتصادية واالجتماعية بمنتهى              

  . لرسمية، ويعلم القائمون عليها حجم الدور المنوط بهاالشفافية، وهي مؤسسات خاضعة لرقابة المؤسسة ا
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آخرون، يتهمون الحركة باالصطفاف في المحور اإليراني السوري ومع حركات حزب اهللا وحماس، وهي دول               
 ال تكن وداً لألردن ونظامه، ولها خيارات سياسية بعيـدة عـن خيـارات الدولـة                 –كما يزعمون –ومنظمات  

تقد أنها من الضخامة واالفتراء وسوء الفهم بمكان، فالحركة اإلسالمية تملك برنامجـاً             األردنية، وهذه مسألة أع   
سياسياً سلمياً، بمعنى أنها وإن تقاطع برنامجها مع أي كان، فهي تتعاطى معه بشكل سلمي حـواري وضـمن                   

ـ              ع الحركـة   مؤسسات شرعية، كالمجالس التشريعية، وهذا المنطق هو اللغة الموضوعية والعلمية للتعـاطي م
اإلسالمية، ومناقشة دستورية برنامجها وقانونية سلوكها، دون كيل التهم الجاهزة والتي تجذر عمق الهوة بـين                

  . مكونات المجتمع األردني
مصلحة الوطن، تقتضي قراءة تشكيالته االجتماعية والسياسية، بمنتهى الموضوعية وبعيـداً عـن ضوضـاء               

والفرصة كبيرة أمام الغيورين على مصلحة وأمن هذا الوطن، وحتى          . اتالموقف وإرث العداء وتصفية الحساب    
رسميون وحركة إسالمية، حتـى نـصل       : يعيش الجميع في كنف األمن وأعماق الحماية، أن يراجعوا مواقفهم         

  . لصيغة تشكل ضمانة لمواجهة التحديات
17/8/2006مجلة العصر   

  
  !اسرائيل وحزب اهللا خاسران في حرب لم تُستكمل .54

 راغدة درغام 
انها في محطة وقف األعمال القتالية وليست في مرحلـة وقـف            . رب اسرائيل وحزب اهللا في لبنان لم تختتم       ح

ما يجوز قولـه    . وبالتالي، كل الكالم عن انتصار هذا الطرف أو ذاك هو لالستهالك وسابق ألوانه            . النار الدائم 
اذا استؤنفت، فانها ستجعل من لبنان الخاسر األكبـر ألن          اآلن هو أن هذه حرب بخاسرين، اذا توقفت حقاً، أما           

خريطة الطريق الى وقف النار والحلـول الدائمـة         . الحرب المستأنفة ستضاعف من تدمير ودمار لبنان وأهله       
واضحة للمتحاربين المباشرين كما لألطراف التي ترعاهما وعلى رأسها الواليات المتحدة وايران وسورية انما              

يضاً على الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبناني، وكذلك على األسرة الدولية ألن ال مجال فـي هـذا                 العبء يقع ا  
 هو مفتاح االنتصار لكل الالعبين      1701فتطبيق القرار   . المنعطف للهروب الى األمام أو للقفز على استحقاقات       

متاحة في هذا القرار، أما البديل فإنه حرب        اذا تم تنفيذه بشجاعة وإقدام وبشفافية خالّقة كي يستفاد من الفرص ال           
اسرائيلية على لبنان، وليس فقط على حزب اهللا، حسبما يتوعد االسرائيليون، مما سيسفر عن انتصار اسـرائيل   
.وايران وسورية على أشالء اللبنانيين  

اسـرائيل  . ضاعال منتصر في هذه الحرب حتى اآلن ألن االنتصار يفترض الحاق الهزيمة باآلخر لدرجة االخ              
وهذا . توقفت العداءات ألن كليهما كان في حاجة لالنقاذ       . و حزب اهللا لم يخضع اسرائيل     . لم تخضع حزب اهللا   

  .يعني أنهما خاسران في حرب لم تستكمل
اسرائيل خاسر كبير ألن هذه الحرب فضحتها وصورتها دولة ضعيفة توسلت من االسرة الدولية االنقـاذ مـن                  

األهم، ان اسرائيل لم تجرؤ على الحرب مع ايران الدولة الممولة للصواريخ واألموال             . مخالب حزب ومنظمة  
اسرائيل خاسرة ألن   . لـ حزب اهللا، وال مع سورية الدولة الميسرة لوصول الصواريخ واألسلحة الى حزب اهللا             

ل الراعيـة   هذه الحرب فضحت افالسها وألصقت بها تهمة الجبن والخوف من فتح جبهات الحروب مع الـدو               
  .للحرب مع حزب اهللا، حتى وهي تتحداها علناً

هناك من يعتبر هذا الوصف للوضع قصر نفس ويشير الى مفاجآت مرتقبة، غير ما حدث في الجولة األولـى                   
هؤالء يعتقدون أن استنتاج اعفاء سورية من المحاسـبة والمواجهـة اسـتنتاج             . من الحرب، في حال استئنافها    

ات مهمة في الواليات المتحدة تحاول دفع اسرائيل الى الحسم عسكرياً مع سـورية ألنهـا   خاطئ تماماً وأن جه  
  .أضعف الحلقات سياسياً وميدانياً
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فتوعـدها  . دروس هذه الحرب عديدة وعلى اسرائيل أن تقلع عن سياسات بائسة وفاشلة ومدمرة لها وللمنطقة              
 يثبت انها تستقوي على الضعيف عندما       - في لبنان     بدالً مما تسميه بحربها على حزب اهللا       -بحرب على لبنان    

  .تعجز عن مواجهة القوي أو تخشى توسيع الجبهات
فهي اآلن ترفض قطعـاً طروحـات رئـيس         . عناد الحكومة االسرائيلية في شأن مزارع شبعا أعمى بصيرتها        

قت االجماع، والتـي تتـضمن      الحكومة اللبنانية، فؤاد السنيورة، الواردة في الخطة اللبنانية من سبع نقاط، وال           
طرح االنسحاب االسرائيلي من مزارع شبعا بهدف وضعها تحت وصاية األمم المتحدة، الـى حـين ترسـيم                  

  .الحدود بين سورية ولبنان ليحسم ان كانت لبنانية أو سورية
الى ايـران   ترفض اسرائيل بحجة ان التنازل في شأن شبعا يشكل مكافأة لـ حزب اهللا ويبعث الرسالة الخاطئة                 

  .وفي هذا الطرح سخافة وقصر نظر وأمر يتطلب تحدي االدارة األميركية واألمم المتحدة. وسورية
فرفض التجاوب مع خطة السنيورة يعني عملياً ان اسرائيل تريد تعزيز موقف حزب اهللا الذي يبرر المقاومـة                  

 سـورية خاضـعة فقـط       -مسألة لبنانية   أما بقولها ان هذه المزارع      . باستمرار احتالل اسرائيل لمزارع شبعا    
لترسيم الحدود بين البلدين، فإن اسرائيل تعطي سورية عمداً حق الفيتو وسلطة التالعب بلبنان، اذ في وسـعها                  

  .أن تستمر في رفض ترسيم الحدود كي تبقى مزارع شبعا المنطق أو الذريعة الستمرار المقاومة
ملكية لبنانية لمزارع شبعا وبانسحاب اسرائيلي من هذه المزارع،         فحتى ولو أتت هذه الحرب في لبنان بإيضاح         

خاسر ألن مزارع شبعا حجة اختلقتها      . فهو ايضاً خاسر في هذه الحرب     . ليس في األمر انتصار لـ حزب اهللا      
فهي رفضت تسليم الوثائق والخرائط الثبات الملكية اللبنانية التي تحدثت عنها، والتي لربما ستكتـشف               . سورية

عندئذ، يكون حـزب    . مشق بعد االنسحاب االسرائيلي منها الخرائط والوثائق التي تثبت انها في الواقع سورية            د
اهللا استدعى حرباً دمرت البنية التحتية للبنان وشردت مليوناً وأكثر وقتلت اكثر من ألف شخص نـصفهم مـن                   

الثمن غال وغال جداً من أجـل مـزارع   حتى وان كانت لبنانية، ان    . لسورية... األطفال من أجل تحرير شبعا    
  .شبعا

حزب اهللا خاسر ايضاً ألن هذه الحرب بينت استعداده لتقديم لبنان وأطفاله وأهله عربوناً في حساب مفلس اسمه                  
ولو كانت هناك حقاً رغبة عربية وملحـة        . فال يوجد مثل هذا االستعداد    . االستعداد العربي واالسالمي للمقاومة   

 االسرائيلية ولطالبوا الرئيس السوري بـشار االسـد ان          -شد المتطوعون على الحدود السورية      بالمقاومة الحت 
  . االسرائيلية أمام المقاومة التي يطيب له وضعها قبل وفوق الدولة انما في لبنان فقط-يفتح الجبهة السورية 

فلتنطلـق  . الستئذانه فـي دولتـه    فإذا لم تكن المقاومة في حاجة الى اذن من الدولة، كما قال االسد، ال حاجة                
الشعوب الى سورية ولتقتحم الحدود ألنها ليست في حاجة الى اذن من االسد وحكومتـه ولنـر حينـذاك رأي                    

  .الرئيس السوري في دور المقاومة العربية في بالده من دون استئذان الدولة السورية وحكومتها
ويعرف أن مؤسسته العسكرية ضـعيفة  . وارد المقاومةالرئيس بشار االسد واثق ان الشعوب العربية ليست في      

أما االنتصارات التي يزعمها الرئيس السوري لـ حزب        . وغير قادرة اطالقاً ال على الحرب وال على المقاومة        
  .اهللا فإنها تفضح العجز السوري البالغ، ال غير

الرئيس االيراني محمود أحمدي نجـاد      فخطابات المغاالت والتهديد والتظاهر باالنتصار التي أدلى بها الثالثي          
والسوري بشار األسد وزعيم حزب اهللا حسن نصر اهللا كانت لها نكهة االستغالل والتهديد، لـيس السـرائيل،                  

 الذي طالبـه بـالكف      1559 آذار فإنه يشكل انتهاكاً آخر للقرار        14اما تطاول االسد على أقطاب      . وانما للبنان 
ة، ثم ان تهديداته لشهود في التحقيق في اغتيـال الحريـري سـتترتب عليهـا                عن التدخل في الشؤون اللبناني    

  .محاسبات
 ألن وقف العـداءات فـي       1701قد يكون النظامان في ايران وسورية في مقدمة الساعين وراء احباط القرار             

خـر وراء   الـسبب اآل  . لبنان ال يرضيهما وألنهما يجدان في وقف النار الدائم خسارة لبرامجهما في المنطقـة             
  .معارضتهما القرار هو فحوى ما يتضمنه ويطالبهما تحديداً به، بالزام
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 تتحدث بلغة الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة اذ ان مجلس األمن، بموجبها،              1701 من القرار    15فالفقرة  
نان بأسـلحة ومـا     يقرر ان على جميع الدول اتخاذ التدابير لمنع أي بيع أو تزويد أي مجموعة أو أفراد في لب                 

يتصل بها من تجهيزات من كل األنواع ولمنع تزويد أي مجموعة بأي تدريب أو مساعدة تقنية سوى ما تـأذن                    
  .به حكومة لبنان أو قوة األمم المتحدة

 من القرار، يدعو مجلس األمن حكومة لبنان الى تأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول               14كذلك، وفي الفقرة    
يقرر مجلس األمن ان بين مهمات القـوة الدوليـة          ) و (11وفي الفقرة   . سلحة غير المأذون بها   لمنع دخول األ  

  .14المعززة مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تنفيذ أحكام الفقرة 
يطيب للبعض ترجمة تعبير بناء على طلبها وكأن كامل األمر متروك للحكومة اللبنانية بال محاسبة أو مراقبـة                  

فالتعبير يقصد احترام سيادة الحكومة اللبنانية كوسيلة لـدعم هـذه           . هذا كالم غير صحيح   . ألسرة الدولية من ا 
إن هـذا   . السيادة وال يعني اطالقاً بأن في حال طاب للحكومة اللبنانية عدم تنفيذ بنود القرار، فلن يحاسبها أحد                

لعسكري، لغة يقـرر والمـستخدمة عامـة        قرار لمجلس األمن الدولي، وهو يتضمن عند الحديث عن الحظر ا          
 ال  1701إن القـرار    . واألمر ذاته ُيطبق على تجريد حزب اهللا من السالح        . بموجب الفصل السابع من الميثاق    

يترك األمر لحكومة السنيورة أو لشخصه وإنما يعطيه الفرصة لضمان التعاون من حزب اهللا في التخلي عـن                  
  .المسبقة وقبل أن يتراجع عن دعمه لخطة الحكومةسالحه، بناء على موافقة حزب اهللا 

حالياً، ان حكومة السنيورة تُعطى فسحة زمنية لمعالجة سالح حزب اهللا معه بالوسائل السياسية تفهماً الفرازات                
المواجهة معه بالقوة وإدراكاً بأن ال الجيش اللبناني وال القوة الدولية المعززة في وارد تجريد حـزب اهللا مـن                    

واقـع  . ح بالقوة العسكرية، إنما هذا ال يعني أبداً أن هناك استعداداً دوليا للقبول باحتفاظ حزب اهللا بسالحه                السال
األمر أن إسرائيل تستخدم الفترة الزمنية المتاحة كفرصة لمعالجة سياسية لسالح حزب اهللا، تستخدمها إلعـادة                

يليون يقولون في المحافل المغلقة إن الرد علـى         المسؤولون اإلسرائ . تجهيز نفسها عسكرياً لحرب لن تخسرها     
بمعنى أنه سـتكون    . فشل الحكومة اللبنانية واألسرة الدولية في تجريد حزب اهللا من السالح سيكون على لبنان             

  .حرباً على لبنان وليست مجرد حرب على حزب اهللا
 في تمكين حزب اهللا عسكرياً، وإنما       هذه الحكومة اإلسرائيلية لن تنتقم من إيران وال من سورية بسبب أدوارهما           

تريد أن تعتمد على األسرة الدولية وعلى القوات الدولية لتأمين الحدود اللبنانية مع الجيش اللبناني لمنع تـدفق                  
إنها تعتقد أن عزل سورية من قبل األسرة الدولية بسالح فاعل وكذلك حجـب              . االسلحة والعتاد الى حزب اهللا    

أما إيران، فإنها خارج فلك االنتقـام       . ا ديبلوماسياً وادخالها فلك المفاوضات والمحادثات     مكافأتها عبر احتضانه  
  .والمواجهة لدى الحكومة اإلسرائيلية بقيادة ايهود أولمرت

هذا ال يعني على االطالق أن هناك دواعي لالرتياح في دمشق وطهران، ال سيما أن المؤشرات تفيد بإطاحـة                   
فـإذا كانـت    .  عنيف المرحلة المقبلة التي ستكون لها بصمات بنيامين نتانيـاهو          حكومة أولمرت وتولي رجل   

  .حكومة أولمرت تتحسر وتتباكى وتتجنب الحزم والحسم، فإن حكومة نتانياهو ستأخذ الحروب الى موقع رأسها
أهمية االسرة   وكأنها استفاقت فجأة إلى      1701اآلن، ترمي الحكومة اإلسرائيلية كل البيض في سلة تنفيذ القرار           

واقع األمر أنها استنتجت أن تفكيك حزب اهللا مهمة ليست قادرة عليها بحرب كتلك التي خاضتها مـع                  . الدولية
حزب اهللا في لبنان، وأن ليس أمامها سوى الحرب التقليدية بين الدولتين، اللبنانيـة واإلسـرائيلية، إذا رفـض                   

  .حزب اهللا نزع سالحه
 بين حزب اهللا وإسرائيل، وهو استخدامهما للحكومة اللبنانية تبريراً لخياراتهمـا            هناك قاسم مشترك مهم وملفت    

وإسـرائيل  . فالحزب يحمل الحكومة مسؤولية اصرارها على تخليه عن سالحه بتهديد واضح لهـا        . ولمواقفهما
  .تحملها عواقب عدم التمكن من التفاهم مع حزب اهللا على نزع سالحه

ه فدية وثمناً والعوبة في طموحاتهما االستراتيجية وفي حسابات فشلهما في االنتـصار             كالهما يرتهن لبنان وأهل   
  .الحاسم في حربهما البائسة
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كالهما يعتزم إطاحة حكومة فؤاد السنيورة، كل بأسلوبه وكل لغاياته وكل بحساباته المدروسـة أو بحـساباته                 
ومسؤولية إدارة جورج   . لسنيورة وحكومته مصلحة ايران وسورية تقتضي تحقيق هدف التخلص من ا        . الخاطئة

دبليو بوش ومسؤولية األمم المتحدة واألمين العام كوفي أنان تقتضي قطع الطريق على الغاية المـشتركة بـين    
  .دمشق وطهران وبين إسرائيل و حزب اهللا

لتبرعـات  وهذا يتطلب تمكين حكومة السنيورة بأكثر من اصدار القرارات وايفاد القـوات الدوليـة وحـشد ا                
إن األمـر يتطلـب مـن اإلدارة        . وااللتزامات بإعادة بناء لبنان، على رغم أهمية هذه المواقف واالجـراءات          

األميركية ابالغ إسرائيل أن التصرف اآلن بغطرسة وامالء ال يليق بها وهي العاجزة عن صنع الحرب وعـن                  
وعليه، ان أمام واشنطن    . ضعف سورية صنع السالم، الفاشلة في حرب مع حزب والخائفة من حرب مع دولة ب            

فرصة نادرة لالمالء على إسرائيل اليوم من أجل المصلحة األميركية الوطنيـة كمـا مـن أجـل المـصلحة                    
  .اإلسرائيلية في نهاية المطاف

 أكثر من خشبة خالص ألكثر من غارق، بما في ذلك إسرائيل و حـزب اهللا، وفيـه أيـضاً       1701ففي القرار   
تعنت إسرائيل في رفـض التعامـل مـع    . لعام كوفي أنان للعمل مع األطراف نحو حلول دائمة       توكيل لألمين ا  

مزارع شبعا يتطلب موقفاً حازماً من واشنطن نحو إسرائيل بأن عليها الكف عن افتراض قيامهـا بـاالحتالل                  
يها، اسـتراتيجياً   فكلفة االنسحاب من مزارع شبعا أقل بكثير من كلفة االصرار على البقاء ف            . كحق من حقوقها  

  .وعملياً، اقليمياً ودولياً
فمزارع شبعا باتت اليوم راية يرفعها حزب اهللا لحشد العاطفة العربية واإلسالمية وراء المقاومة ووراء التهكم                

احتفاظ إسرائيل بها سيجعل من حسن نصراهللا بطالً أضخم         . على اسرائيل وهيبتها المزعومة في وجه المقاومة      
ع العربي واإلسالمي، ألن تحريرها سُيصبح صرخة التعبير عن الغضب ووسيلة حشد الكراهية             في ذهن الشار  

فقليل من التفكير بمنطقيـة يجـب أن        . إلسرائيل وألميركا والعزم على قهرهما واجبارهما على التقهقر تراجعاً        
 الماسة لسياسات جديدة لها،     يؤدي باإلدارة األميركية الى الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لتستفيق الى الحاجة          

  .بدءاً من شبعا، وانتهاء بفلسطين وبالذات نحو السلطة الفلسطينية
سورية قد ال تنجو مـن      . الكارثة على فلسطين ستبقى في الصدارة ايضاً      . عدا ذلك، سيأتي بالكارثة على لبنان     

قد تكـون إيـران وحـدها       .  بلبنان الكارثة، و حزب اهللا بالتأكيد سيكون جزءاً مدمراً من الكارثة التي ستلحق           
  .وقد يحصل حزب اهللا على بطاقة شكر له بالفارسية لتدميره لبنان. المنتصر في نهاية المطاف

18/8/2006الحياة   
  

  هل يمهد جنراالت إسرائيل وساستها لبداية النهاية للمشروع الصهيوني؟ .55
 مروان بشارة

.  الفاشلة مرات ال تحصى أمالً كل مرة بنتيجة مختلفـة          أحد تعريفات الجنون السياسي أن تكرر نفس السياسات       
!) والجنون(لكن وللمفارقة   . وهكذا تعود علينا مرة أخرى إسرائيل لتدمر في لبنان وفلسطين أمالً بنتيجة مختلفة            

  .لربما تكون النتيجة فعال مختلفة هذه المرة، ويبدأ العد العكسي لنهاية اسرائيل خالل العقود الخمسة المقبلة
 -وكان أكثر من سياسي ومعلق اسرائيلي اعتبر ان الحرب االسرائيلية في لبنان وفلسطين هي حرب وجودية                 

وهو تعريف يستهجنه اللبنانيون والفسطينيون ويرون فيه تمويها وتبريراً لـ حرب إختيارية تهدف الى ضرب               
السابق أرييل شارون رأى في     وكان رئيس الوزراء    . لبنان وفلسطين والتخلص من حماس وحزب اهللا بوحشية       
 باعتبار أن الفلسطينيين حاولوا منذ ذلك الوقـت         1948االنتفاضة الثانية استمراراً لـ حرب االستقالل أي نكبة         

وإذا  .ودون توقف تدمير دولة اسرائيل وبناء فلسطين الكبرى كما أشار وزير الحرب السابق شـاؤول موفـاز                
 كي يفسر احتجاز ثالثة جنود من أجل استبدالهم بمحتجزين عرب علـى             كان المرء يحتاج الى كثير من الخيال      

لـم  ) وبالتالي أغبيـاء  (أنه حرب وجودية، فإن الحرب االسرائيلية التي يقودها جنراالت حاقدون ومتعجرفون            
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 تستوعب التاريخ وال تفهم الجغرافيا، يمكن أن يكون هدفها تدمير لبنان وغزة على المدى القريب ولكنها تمهـد                 
  .لتقويض الحلم الصهيوني على المدى البعيد

لقد ازدادت إسرائيل قوة وشراسة وعصرنة في العقود االربعة االخيرة، إال انها لم تربح حربـاً واحـدة منـذ                    
بل قُتل من االسرائيليين فـي االنتفاضـة الثانيـة علـى أيـدي              . 1967) يونيو(انتصارها في حرب حزيران     
ما قُتل خالل تلك الحرب حين واجهت الدول العربية مجتمعة، واستمرت حربهـا             التنظيمات الفلسطينية أكثر م   

/ بعد حرب تشرين األول   (واضطرت الى االنسحاب من سيناء      . في لبنان اكثر من شهر دون اي حسم عسكري        
ـ ) بعد االنتفاضة الثانية  (، وقطاع غزة    ) سنة من المقاومة   22بعد  (، إضافة الى جنوب لبنان      )1973اكتوبر   ى ال

وتبين في كل مرة أن     . ان عادت تتخبط في مواجهة مقاومة شعبية تزداد هي االخرى صالبة وتمسكاً بقضاياها            
إسرائيل ال تفهم وال تتحرك إال بمنطق القوة وبعد دمار وقتل وفشل استراتيجي، وأنها رفضت التخلـي عـن                   

  .ارتياح أمنيسياستها الكولونيالية واحتاللها كلما شعرت هي وحلفاؤها في واشنطن ب
ستخسر حروبها غيـر    ) ومن ورائها واشنطن  (وإذا كانت دروس القرن العشرين تشكل أي دليل، فإن تل أبيب            

المتكافئة كما سبق وخسرها األلمان واالنكليز والروس واالميركيون والفرنسيون وااليطاليون على رغم تفوقهم             
، كما أكد اهم الخبراء العسكريين االسـرائيليين        العسكري واالقتصادي على الشعوب التي كانت تحت سيطرتهم       

  .البرفسور مارتن فان كريفيلد في مقالة له في هيرالد تريبيون حول الحرب الدائرة في لبنان
وعلى رغم كل ما يمكن أن يقال عن الضعف الرسمي العربي وعن المؤامرات والمساومات غير المشرفة، إال                 

، وجبنها أحياناً أخرى، فشلت في تحويل إنتصاراتها العسكرية حتى سـنة            أن حكومات اسرائيل بعجرفتها أحياناً    
 الى انجازات سياسية، وفشلت منذ ذلك الحين في أن تترجم تفوقها االستراتيجي على الدول والجيـوش                 2000

العربية الى سالم وتطبيع كالضمان الوحيد المتاح لها كي تعيش بأمان في المنطقـة، وهكـذا بقيـت الدولـة                    
ولم تعترف يوماً أن احتاللها يشكل منظومـة        . كولونيالية هدفاً للكراهية والعداء ومصدراً لإلحتقان والحروب      ال

  .وهي ليست سوى ردود أفعال بالمفرق) واالرهاب(من العنف المنظم بالجملة ومصدرا للمقاومة 
صراع الحرية ضد االحتالل،    فأدانت حكومات واشنطن واسرائيل االرهاب بإعتباره معوقاً للحرية ولم تعترف ب          

وأصبحت الشعوب العربية وعلـى رأسـها الـشعب         . كون األخير هو المعوق االول للسالم والتطور والحرية       
 االسرائيلي الـذي    -الفلسطيني عرضة لإلبتزازات ورهائن للحرب على االرهاب وضحية التقارب االميركي           

ه لسياسة شارون التدميرية لكل مسار سياسي بادعائه أنه         حدا بأمثال االنتهازي شمعون بيريز الى أن يبرر دعم        
  .ال يمكن ان يعارض سياسة إسرائيلية تدعمها واشنطن

 بروز قيادات شرق أوسطية معتدلة طالما بحثت عن حلول وسطية مع واشـنطن واسـرائيل                األخيرشهد العقد   
 العربية التي عرضـت علـى       2002ابتداء من القبول بشروط اتفاق اوسلو المهينة وحتى مبادرة قمة بيروت            

إسرائيل سالماً وتطبيعاً شامالً مقابل انسحاب كامل من االراضي المحتلة وحل عادل يتم التفاوض عليه لمسألة                
 االسرائيلي، لكن نـسفتها     -وأعربت هذه القيادات عن نيات حقيقية لحل عادل وشامل للنزاع العربي            . الالجئين

وهنالك أكثر من دراسة اسـرائيلية      . ضتها حرب واشنطن الشاملة على االرهاب     سياسة الغباء اإلسرائيلية وأجه   
وأميركية تعتبر ان إسرائيل وحليفتها واشنطن خذلتا الرئيس االيراني السابق محمد خاتمي الذي كـان مـستعداً                 

  .نلمفاوضات جدية حول مشروع طهران النووي والقبول بحل عادل للمسألة الفلسطينية على أساس الدولتي
وهكذا ولى عهد خاتمي وجاء المتشددون بأحمدي نجاد وبرنامجه النووي وتهديداته إلسرائيل، وذهـب صـدام                
الضعيف الذي تخلى عن اسلحة الدمار الشامل وحضرت مجموعـات المقاومـة والميليـشيات والمجموعـات       

 حكومتي شارون وأولمرت    االرهابية، وتقدمت حركة حماس الراديكالية على حركة فتح البراغماتية بعد تجاهل          
. لـ أبو مازن وتقدم حزب اهللا لمقاومة اسرائيل مدعوماً من إيران وارتفعت نسبة التأييد لالخـوان المـسلمين                 

وتتقدم في العالم العربي مشاعر التطرف واالصولية والعداء إلسرائيل وحلفائها مما يهدد بأن الحروب المفتوحة               
  . عليهما في نهاية المطافالتي تديرها إسرائيل وواشنطن سترتد
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كانت الذريعة األهم، وربما األصح، في تبرير وحشية الرد االسرائيلي وقيام حكومة اولمرت بمعاقبة اللبنانيين               
والفلسطينيين تتمحور حول استرجاع قوة ردعها، التي تعتبرها رصيدها االستراتيجي الحيـوي فـي المنطقـة                

لكـن  . هجمات على نقاط اسرائيل العسكرية الحدودية واختطاف جنودها       العربية، لثنيهم عن معاودة مثل تلك ال      
يبدو ان هذا الرد العنيف والفاشل بالذات هو الذي أضعف قوة الردع االسرائيلية وفتح الباب على مـصراعيه                  

جية امام صراعات غير متكافئة في المستقبل ضد اسرائيل والواليات المتحدة، وهذا ما يعني بداية نهاية استراتي               
الجدار الحديدي المفروضة على العرب وبالتالي بداية نهاية مشروع الدولة االمنية وترجمته على واقـع دولـة                 

  .المهاجرين والمستوطنين
فقد أدى التوتر واالستنزاف واإلرهاب والتدهور االقتصادي واالجتماعي الى هجرة يهودية من إسرائيل الـى                

ويرى عـالم   .  الهجرة اليهودية الى إسرائيل    بدايةيتين وللمرة األولى منذ     الدول الغربية فاقت في السنتين الماض     
االجتماع االميركي اليهودي ايان لوستيك وآخرون غيره أن العامل االمني والسياسي هو المحرك األهـم وراء                

ايـة  الهجرة مما يفسر زيادتها مع وبعد حلول االزمات، مثل تلك التي شهدناها مع الحرب على االرهـاب وبد                 
االنتفاضة الثانية، في حين اعتبر العديد من الباحثين أن الهجرة من إسـرائيل مرتبطـة بالوضـع المعيـشي                   

 إن كان ذلك لألغنياء الذين يرون استثمارات وتسهيالت جديدة في الغـرب االكثـر               - السياسي   -االقتصادي  
  .استقراراً، او الفقراء الذين يجدون في الغرب فرص عمل اكثر

د المهاجرين من إسرائيل عدد المهاجرين اليها، األمر الذي تكرر في السنتين الالحقتين على ما يبدو،                وفاق عد 
على رغم تستر مركز االحصائيات المركزي على ما تعتبره إسرائيل تطوراً خطيراً في مجال زيادة الهجـرة                 

دية خالل عقود مـن الـزمن بـسبب         وكان لوستيك أشار الى امكانية أن تخسر إسرائيل غالبيتها اليهو         . السلبية
الفارق في تزايد المواطنين العرب واليهود، وقدوم العمالة االجنبية والهجرة غير اليهوديـة مـن جمهوريـات                 

وحذر لوسـتيك مـن أن      .  الف 400االتحاد السوفياتي سابقاً الى اسرائيل والتي يصل عدد افرادها الى حوالي            
التي تؤثر على مستقبل إسرائيل التي تحاول حكومتها تمويـه اعـدادها            الهجرة الى الخارج تشكل أهم العوامل       

  .ألنها تمس مصداقية ومشروعية الدولة اليهودية
ومع استمرار التوتر والحروب المفتوحة مع الجوار الذي تزداد فيه االصوليات صالبة، فإن تراجع إسـرائيل                

ن او يخفف من حدة التوتر او حالـة عـدم           وراء جدار أمني او فصل عنصري لن يهدئ من روع االسرائيليي          
االستقرار، مما يعني المزيد من الهجرة من إسرائيل في غياب الهجرة اليها باعتبار أن كل من كان يمكـن ان                    
يهاجر الى اسرائيل قد فعل ذلك ابتداء من هجرة االوروبيين الذين ضاعفوا عدد السكان في اسرائيل، والحقـاً                  

ا السكان مرة أخرى في الخمسينات والستينات وأخيراً المهاجرون من جمهوريـات            اليهود العرب الذي ضاعفو   
 ووصل عددهم الى نحو المليون، نحو الثلثـين         2000  عام االتحاد السوفياتي سابقاً الذين أتوا بشكل كبير حتى       

  .بينهم من اليهود
وكان أن  . لبيتهم الساحقة نية الهجرة   أما ما تبقى من يهود فرنسيين أو ماليين اليهود االميركيين، فليست لدى غا            

رجع نصف اليهود االميركيين الى الواليات المتحدة، وربع الفرنسيين الى فرنسا، وهؤالء هم الـذين سـبق أن               
ورغم قانون العودة العنصري الذي يفتح امام اليهود باب العـودة           . هاجروا الى إسرائيل في السنوات الماضية     

 يبحث اآلن عن الهجرة الى إسرائيل اال إذا تصاعدت موجة الالسامية في اميركا              الى اسرائيل، فليس هنالك من    
من الناحية المقابلة، فإن عدد اليهود الذين يفكرون بالهجرة من اسرائيل، حسب            . وفرنسا وهو أمر مستبعد اليوم    

 إلى، وبالتـالي  خارج   زاد، في حين زاد عدد الذين يرغبون ان يكبر أطفالهم في ال             قد االستطالعات االسرائيلية 
لقد انخفضت الغالبية اليهودية بحسب المصادر االسرائيلية وإذا كانت دراسة مسارات وعمليات التغيير المحلية              
واالقليمية ضرورية لقراءة المستقبل، فإن الصورة التي تعطيها هذه المسارات تعبر عن تراجع فـي اسـتقرار                 

 لدى المواطن العادي، وبالتالي عن تراجع عن تمسكه بمواطنيتـه  وأمن ومشروعية الصهيونية والدولة اليهودية  
وكـان رئـيس   . وبحثه عن خيارات اخرى في الخارج من دون أي شعور بالذنب، كما كان الحال في الماضي  
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الكنيست ورئيس الوكالة اليهودية ابراهام بورغ تحدث بصراحة لـصحيفة هـآرتس عـن انهيـار المجتمـع                  
  .بار ان التوتر االثني والقومي والديني يحرم المجتمع اليهودي من االمل بالمستقبلاالسرائيلي الفاشل باعت

يبقى انه في إسرائيل، كما في اميركا، هنالك اقلية تزداد فاشية وعنصرية، تفضل ان تغرق المنطقـة بالـدماء                   
قبل المـشروع   ومع هذا فإن مست   . على ان ترى إسرائيل تعيش بصورة طبيعية في محيطها العربي واالسالمي          

الصهيوني المعلن والمتمثل بالدولة اليهودية اآلمنة والمعترف بها، كملجأ ليهود العالم وحاضنة لقوميتهم الجديدة              
ونبوءاتهم القديمة، قد ُحسم وبدأ ُيستنفد على عتبة االصوليات الدينية الصاعدة في المنطقـة ويتراجـع علـى                  

ا انفجر ستكون نتائجه وخيمة على ما بعد تل أبيـب، وهكـذا             مشارف قانا وغزة في ظل احتقان عنف شديد إذ        
  .وكما يقال فإن حروباً بهذه االهمية ال تترك للجنراالت

وليس صدفة ان يؤكد البروفسور زبغنيو بريجينسكي مستشار االمن القومي السابق للـرئيس كـارتر، وأهـم                 
وإسرائيل في سياساتهما، فهـذا يعنـي نهايـة         الخبراء االستراتيجيين االميركيين، انه إذا ما استمرت واشنطن         

  .الوجود االميركي في المنطقة وبداية نهاية اسرائيل في الشرق األوسط الجديد
18/8/2006الحياة   
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