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 حركة حماس تحدد ستة شروط لتشكيل حكومة وحدة وطنية .1

لت ان مصادر فلسطينية مطلعة قاأن :  أشرف الهورة عن مراسلهاغز من 19/8/2006 القدس العربي ذكرت
حركة حماس وضعت ستة شروط لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي اتفق الرئيس محمود عباس 

وأوضحت المصادر أن الشرط األول يحدد أن  . ورئيس الوزراء إسماعيل هنية على بدء المشاورات لتشكيلها
لحركة هي الكتلة األكبر في تتولي شخصية مرشحة من حماس مهمة تشكيل الحكومة الجديدة باعتبار ان ا

المجلس التشريعي، فيما تشترط أيضا أن يكون تمثيل الفصائل الفلسطينية في الحكومة بنفس نسبتها في المجلس 
التشريعي الفلسطيني مما يعني أن األغلبية في الحكومة ستكون لصالح حركة حماس كونها أكبر كتلة برلمانية 

لشرط الثالث ينص على أال يتم تعيين أي شخص متهم سابقا بالفساد في وأشارت المصادر الي أن ا .فلسطينية
الحكومة الجديدة، فيما الشرط الرابع في أن يستمد برنامج الحكومة الجديدة من البنود الواردة في وثيقة األسري 

والسادس أما الشرط الخامس فهو إطالق سراح الوزراء والنواب المختطفين لدي إسرائيل قبل تشكيل الحكومة، 
العمل على أن يكون تشكيل الحكومة بداية لرفع الحصار السياسي واالقتصادي المفروض على السلطة 

 .الفلسطينية
وفي موضوع متصل أعلن جمال الخضري وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الفلسطينية، 

ولوجيا المعلومات في تصرفه بهدف إنجاح أنه سلم هنية رسالة يضع بموجبها حقيبة وزارة االتصاالت وتكن
 .المشاورات الجارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الفصائل الفلسطينية مجتمعة

 من مصادر خاصة أن الرئيس عباس هعلمتما:  عبدالقادر فارس عنغزة من 19/8/2006عكاظ  واوردت
 عن طريق وسيط، شروطها بشأن غادر يوم أمس غاضبا من موقف حركة حماس التي قامت بإبالغه كتابيا

وهو ما اعتبره الرئيس أبو مازن شروطا غير مقبولة، ، تشكيل الحكومة، وقد رفض أبو مازن تسلم الرسالة
وتراجعا عن االتفاق الذي تم في االجتماعين اللذين عقدا األربعاء والخميس الماضيين في غزة مع رئيس 

  . ل تشكيل الحكومة الحكومة إسماعيل هنية، وعرقلة للمشاورات حو
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حماس ما زالت < رئيس كتلة فتح في البرلمان عزام االحمد ان هقال الى ما  19/8/2006 السفير وأشارت
انا اقول باسم فتح باننا لن نقبل تحت اي . تتحدث عن إلحاق الفصائل بحكومتها وليس عن حكومة وحدة وطنية

  .>نحن نقبل ان نكون شركاء.. ظرف ان نكون ملحقين
  

   فاشلة في البقاع  إسرائيليةحاولة إنزالم .2
 أن مقاتلي حزب اهللا تمكنوا من إحباط عملية إنـزال،           : وكاالت األنباء   عن 18/8/2006 48عرب   نشر موقع 

وجاء أن وحدات إسـرائيلية خاصـة        . مدينة بعلبك في البقاع    غربفجر اليوم السبت، بالقرب من بلدة بوداي        
 أنها اصطدمت بنيران المقاومة اللبنانية، األمر الذي اضطرها إلى التراجع تحت            ، إال بلدةالحاولت التقدم باتجاه    

 بعد أن قصفت طائرة مروحية إسرائيلية محطة كهربـاء          جاءت هذه المحاولة كما أن   ،   الطائرات الحربية  غطاء
حزب يحتفظ  ال أن هذه العملية تعتبر خرقاً لقرار مجلس األمن، وأن        ،  ونقل عن مصادر في حزب اهللا     . بلدةالفي  

وفي نبأ الحق جاء أن إثنين من أفراد الوحدات الخاصـة قـد             . لنفسه بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين      
وكان قد جاء أن الطلعات التي قامت بها الطائرات الحربية اإلسرائيلية            .أصيبا إال أنه لم ترد أية تفاصيل أخرى       

أكدت المصادر اإلسرائيلية مقتل ضابط إسرائيلي      ا  هومن جهت  .الليلة الماضية شرق بعلبك كانت غارات وهمية      
 تحققـت   التـي هـداف الوقال الناطق بلسان الجـيش أن أ  .عمليةالوإصابة آخرين، جراح أحدهما خطيرة، في      

 كانت من أجل منع عمليات إرهابية ضد إسرائيل، عن طريق منع وصول وسائل قتالية مـن إيـران                   ،بالكامل
ونقل عن مصادر في الجيش أن العملية ال تتناقض مع قرار وقف إطالق النار، بذريعة               . وسورية إلى حزب اهللا   

  .حزب اهللالأن الجيش يحتفظ لنفسه بحق منع تهريب وسائل قتالية إلى 
ن أن المقاومات األرضية أطلقـت      ين لبناني ين أمني ي مسؤول  من بيروت إفادة    19/8/2006سي إن إن    وأضافت  

 الطائرات اإلسرائيلية، كما أن األخيرة لم تطلق أية قذائف على أي أهداف في المنطقة،               نيران رشاشاتها باتجاه  
فيما رفض الجيش اإلسرائيلي التعليق على هذه األنباء، لكنه قال إن إسرائيل لم تهاجم لبنان منذ سريان وقـف                   

  .إطالق النار
 

  خطفت مواطناً من القوزح سرائيلإ: قيادة الجيش .3
 على خطف المـدعو   أقدمتسرائيلي في بلدة القوزح قوات العدو اإلأن مديرية التوجيه ،شصدر عن قيادة الجي 

  .عبداهللا ملك وهو من سكان بلدة بيت ليف الجنوبي
   19/8/2006المستقبل 

  
  هناك شلل في الوزارة الحالية:فتوحروحي  .4

 مؤخراً مع قيادة حركة نأبوماز  الرئيسأكد روحي فتوح، أن االجتماع الذي عقده:  عبدالقادر فارس:غزة
الجندي اإلسرائيلي األسير وتبادل أسرى فلسطينيين، ووقف إطالق : حماس في غزة تناول ثالث قضايا هي

. الصواريخ المحلية من قطاع غزة على إسرائيل، ووثيقة الوفاق الوطني وتحديداً تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
الجتماعات السابقة دار في نفس الحلقة المفرغة دون نتائج، أن هذا االجتماع وكما هو الحال في ا: وأوضح

وعلى ضوء استمرار حالة المناكفة السياسية، وشلل الحكومة،كان ال بد لنا من تفعيل منظمة التحرير، التي هي 
 ونوه الى ان الحكومة. األصل لتقوم مبيناً أن المنظمة خارج كل التجاذبات واالستقطابات المحورية في المنطقة

الحالية التسير ضمن هذا التوجه، بل ان حماس والجهاد االسالمي اختارا ان يكونا في المحور 
وعن وثيقة الوفاق الوطني، قال فتوح إن البند السادس من الوثيقة، ينص على تشكيل . السوري /االيراني

لمتطلبات الدولية لتحقيق حكومة وحدة وطنية تستند إلى برنامج سياسي يأخذ بعين االعتبار القضايا الهامة وا
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السالم وإن قيادات حماس تقول إن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تستند إلى نتائج االنتخابات التشريعية أي 
  .بمعنى عدم مراعاة الطيف السياسي للمشاركة فيها

  19/8/2006عكاظ 
  

  الصهاينة يعتقلون نائب رئيس الوزراء الفلسطيني .5
القوات الصهيونية اعتقلت فجر أن : حسين محمود عن المراسل  19/8/2006 اخوان اون الين ذكر موقع

وفيما لم يصدر عن  !!اليوم نائب رئيس الحكومة ووزير التعلىم الفلسطيني الدكتور ناصر الدين الشاعر
عن زوجة نائب رئيس الحكومة هدى الشاعر ) رويترز(الصهاينة أي تعلىق على تلك الخطوة نقلت وكالة 

ا على أن الصهاينة قد اعتقلوا زوجها من منزله في رام اهللا بالضفة الغربية فجر اليوم بعد أن طوقت تأكيده
  .عدةُ سيارات جيب صهيونية المنزَل قُبيل الفجر

 استنكرت، بشدة اختطاف قوات  الفلسطينيةالحكومة أن 19/8/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية وأوردت
اعر، وقال غازي حمد، الناطق باسم الحكومة إن عملية االختطاف هذه تأتي في إطار االحتالل للدكتورالش

 .مسلسل إسرائيلي مستمر لتقويض النظام السياسي الفلسطيني وهدم وإفشال الحكومة الفلسطينية المنتخبة
يز وأضاف حمد، من الواضح أن إسرائيل أصبح موقفها واضحاً بعد انتهاء الحرب في لبنان، وتريد ترك

جهودها ضد الشعب الفلسطيني وحكومته، من خالل التصعيد العسكري والبلطجة والقتل اليومي والمجازر 
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تجري  .وعمليات االعتقال واالختطاف المستمرة دون أي حسيب أو رقيب

ما يكون التجاوب ضعيفاً ألن اتصاالت دائمة مع جهات دولية من أجل وقف العدوان اإلسرائيلي، لكن عادة 
  .العالم ال يلتفت إلى ما يجري في فلسطين

  
   اعتقال الدويك سياسي: محامي رئيس التشريعي .6

حمل أسامة السعدي محامي الدفاع عن رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك سلطات االحتالل المسؤولية عن               
ب محامي الدفاع بالسماح بإدخال طبيـب خـاص         وقد استجابت المحكمة العسكرية في عوفر لطل       .المس بحياته 

لكي يقوم بفحص الحالة الصحية لدويك ولم تتطرق المحكمة في قرارها إلى ظروف اعتقال الدويك حيث انـه                  
وقال السعدي ان هيئة الدفاع لم تتعامل مع المحكمة ولـم            .يقبع في زنزانة صغيرة تعاني من نقص في الهواء        

ة وطالب باإلفراج الفوري عن الدويك الن اعتقاله سياسي وغير قانوني كما            تعترف بشرعية وصالحية المحكم   
  .حمل المحكمة وإسرائيل المسؤولية عن التدهور الخطير في صحته

  19/8/2006المستقبل 
  

  قدومي يتوقع حرباً جديدة بعد هزيمة إسرائيل ال .7
اروق قدومي، نشوب معارك جديدة ضد  توقع رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ف: أ. ب. د

ودعا القدومي . العدو اإلسرائيلي خالل الفترة المقبلة بعد هزيمة إسرائيل في حربها األخيرة ضد حزب اهللا
األنظمة العربية إلى أن تستيقظ من سباتها وتستعد للردع إذا عم الصراع في منطقة الشرق األوسط، وان 

وأضاف أنه بعد فشل التسويات التي . عرب تقديم مزيد من التضحياتخوض المعارك المقبلة سيفرض على ال
اعتمدت على المبادرة األميركية أصبحت الشعوب العربية تؤمن بأن الميدان العسكري هو أقوى المواقع التي 

 . من خاللها يمكن استعادة الحقوق المغتصبة
  19/8/2006البيان  
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  تان األمني في قطاع غزةبحث سبل إنهاء حالة الفليوزير الداخلية  .8
عقد وزير الداخلية سعيد صيام اجتماعاً يوم أمس ضم قادة ورؤساء األجهزة األمنية الفلسطينية، بحضور مدير 

وأفادت مصادر مقربة من الداخلية أنه تم تدارس الوضع  .األمن الداخلي العميد رشيد أبو شباك، في مدينة غزة
لفلسطينية خالل االجتماع، وأن الوزير صيام أصدر تعليمات بإعادة األمني من كافة جوانبه في األراضي ا

وأضافت ذات المصادر أن وزير الداخلية أصدر أوامره . تفعيل غرفة العمليات المشتركة بين األجهزة األمنية
بنشر الدوريات المحمولة والراجلة ومالحقة لصوص السيارات وحماية المؤسسات من العبث والسرقات، 

 .اهمة أوكار تجار المخدرات ومروجيها، وإزالة التعديات على األراضي ووقف عملية نهب الرمالوكذلك مد
وقد أعطى الوزير صيام تعليماته المشددة باعتقال العابثين بأمن المواطنين وممتلكاتهم، وطالب كافة أبناء شعبنا 

  . والمواطنالفلسطيني بالتعاون مع األجهزة األمنية، وتسهيل مهامها لمصلحة الوطن
  19/8/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  فتفت يزورعباس زكي .9

إستقبل وزير الداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت في مكتبه في الوزارة رئـيس ممثليـة منظمـة التحريـر                   
في ظل هذه الظروف واألوضاع والتواجـد الفلـسطيني         : الفلسطينية في لبنان عباس زكي الذي قال بعد اللقاء        

وقد ناقشنا األوضاع الفلسطينية وما مر به لبنان فـي هـذه            . الكثيف، نحن في حاجة الى التشاور والتسهيالت      
الفترة العصيبة وسبل الدعم الفلسطيني له على صعيدي اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد األحد فـي                 

  .القاهرة أو أي قمة عربية
 19/8/2006النهار 

  
  نقابي ضد حكومة حماس النضالهافتح تستأنف  .10

استأنفت نقابة الموظفين الحكوميين التي تسيطر عليها حركة فتح نشاطها النقابي ضد حكومة حمـاس               : رام اهللا 
وقال الناطق باسم النقابة     .بعد تجميد دام نحو شهرين تضامنا مع وزراء الحركة ونوابها المعتقلين في اسرائيل            

راب مفتوح في المدارس مطلع العام الدراسي الجديد فـي األول مـن             باسم حدايدة ان النقابة تدرس اعالن اض      
واضـاف ان   . المقبل احتجاجاً على عدم تلقي الموظفين رواتبهم منذ تسلم الحكومـة مهامهـا            ) سبتمبر(ايلول  

ادة الدفعات القليلة التي قدمتها الحكومة للموظفين ال تكفي لتسيير شؤونهم الحياتية، وبالتالي ال مفر من خطوة ج                
   .وقوية ومؤثرة في هذا االتجاه مثل اضراب مفتوح عن العمل

19/8/2006الحياة   
  

  مصلحتنا تتطلب تفعيل منظمة التحرير : فتوح .11
ن الحرب العربية اإلسرائيلية    اقال روحي فتوح، رئيس المجلس التشريعي السابق،        : عز الدين صالح  ،   رام اهللا 

صدارة دولياً، وعلينا أن نستثمر ذلك بحراك سياسي نـشط، يبـدأ   السادسة، أعادت قضية فلسطين إلى واجهة ال   
وأوضح في الندوة التي نظمها مكتب الشؤون الفكرية         .بتفعيل منظمة التحرير، خاصة على ضوء شلل الحكومة       

ن أول خطوة في هذا الحراك هي تخليص منظمة التحرير مـن حالـة   اوالدراسات التابع لحركة فتح في البيرة    
جز الذي تعاني منه، وتفعيلها وعلى كل المستويات والمكونات، خاصة وأنها األصل والحكومة هـي               الشلل والع 

لذا مطلوب منا عقد اجتماع عاجل للجنة        أننا نمر بمرحلة حساسة جداً،    : وتابع .الفرع وتعيش في حالة شلل تام     
 للمجلس المركـزي الفلـسطيني،      الدعوة إلى اجتماع  هو  مطلوب من هذا االجتماع     الو التنفيذية لمنظمة التحرير  

على أن يتخذ قراراً واضحاً، يؤكد فيه ثوابتنا الوطنية المتفق عليها، ويلزم الحكومة المشلولة بـصفتها الفـرع                  
وذكر إذا لم يتم تنفيذ هذا الخيار، فهناك خيار ثان، وهو أن يستخدم الرئيس عبـاس                 .على االلتزام بهذا القرار   
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 ويتخذ الخطوات الالزمة والشجاعة إلنقاذ فلسطين، مما قد يحصل لها من مخاطر،             صالحياته الدستورية كاملة،  
  .خاصة وأننا نمر في أسوء أوضاعنا السياسية، مكرراً أن الوقت ضيق وال مجال لالنتظار

18/8/2006وكالة األنباء الفلسطينية وفا   
 

  مقربون من اولمرت يعلنون نيته اقامة حكومة طواريء .12
ينوي االستجابة لنداءات رئيسة الكنيست االسرائيلية، واقامة حكومـة طـوارئ           أنه  أولمرت  ن  مأشار مقربون   

وتدور في أروقة الكنيست الكثير من األقاويل       . وطنية تضم شخصيات مثل ايهود براك ودان مريدور ونتنياهو        
هـذه   قربو بيـرتس  فيما عارض م   .حول إمكانية نقل بيرتس من وزارة األمن إلى المالية وتعيين موفاز مكانه           

  . يتحمل المسئولية عن الفشل العسكري في لبنانهتعني أنأنها  معتبرينالخطوة 
  18/8/2006 48عرب 

  
  خطة التجميع ليست على رأس سلم أولوياتنا  :أولمرت .13

أولمرت قال للوزراء في لقاءاٍت أجراها األسبوع الجاري في مكتبـه،           أن  : 18/8/2006 48 عرب   ذكر موقع 
إن خطة التجميـع، ال تقـف       فب الحرب في لبنان والضرر الكبير الذي لحق سكان بلدات الشمال،             في أعقا  أنه

وهو يفهم بأن عليه أن يالءم سلم األولويات الحكومية مع الواقع الـذي يقـف               . ولوياتألاليوم على رأس سلم أ    
ل وحكومة إسرائيل يقف غرض      مكان لتجاهل القضية الفلسطينية، ولكن أمام إسرائي       النه  أوقال  . أمام الحكومة 

ه ينتقد ويعارض بشدة تشكيل لجنـة تحقيـق         أن أيضا   هقال مقربون من  كما  . أساسي هو إعادة الحياة إلى الشمال     
  . إال أنه أرتأى أال يواجه خطوة بيريتس في هذا االتجاه. أحداث حرب لبنان األخيرةحولرسمية 
ن أهـآرتس ،    فـي    ، أعتبر ألوف بن أن  : الناصرةن   مراسلها م   أسعد تلحمي   عن 19/8/2006 الحياة   ونشرت
ماتت في اليوم الذي عاد الجيش اإلسرائيلي الى قطاع غزة بعد خطف الجندي، فيمـا الحـرب                 التجميع،  خطة  

 أنه من غير الممكن بيع اإلسرائيليين انسحابا أحادي الجانب بعد أن تبـين لهـم أن                  اولمرت، على لبنان أقنعت  
سرائيل في لبنان وغزة تحولت الى قواعد لمنظمات إرهابية إسالمية وأوكـاراً إلطـالق              المناطق التي أخلتها إ   

  .الصواريخ
  

  السالح لحزب اهللا  للتضييق على امداداتتركيةية اسرائيلمحادثات  .14
 ان حكومته تريد من الجيش التركي فرض ،ل مصدر أمني اسرائيلي كبيراق: الناصرة - مراسل اسعد تلحمي

تعتقد االستخبارات حيث . نع ايران من استخدام االراضي التركية إلعادة تسليح حزب اهللاحظر جوي وبري لم
االسرائيلية بأن االسلحة الثقيلة التي مدت بها ايران حزب اهللا مرت عبر االراضي او المجال الجوي التركي 

عبر العراق واالردن واعتبر المصدر ان دور تركيا مهم الن الطرق البديلة . الى سورية ومنها الى لبنان
الناطق باسم الخارجية االسرائيلية رفض  علما أن .شأن ال تزال مستمرةهذا الالمحادثات في إال أن . أغلقت

 .التعقيب تحديداً على الدور الذي قد تلعبه تركيا
  18/8/2006الحياة 

  
   له معلومات حساسة متعلقة بإيران وحزب اهللاونقل التقى رامسفيلد سرا يزبير .15

بحثـا موضـوعا    ، حيث    سافر إلى الواليات المتحدة والتقى سرا رامسفيلد       يزرت يديعوت أحرونوت، أن بير    ذك
 نقل لرامسفيلد معلومات حساسة حول ما يسمى بالتهديـد          ريزوتقدر أوساط إسرائيلية أن بي     .أمنيا حساسا للغاية  

 .اهللا بإيران وعالقة االثنين باإلرهاب العـالمي      نقل أيضا معلومات عن العالقة التي تربط حزب         كما  . اإليراني
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وقدرت األوساط إلى أن اللقاء تمحور أيضا حول معلومات إضافية تنوي إسرائيل نيلها من الواليات المتحـدة                 
  . في أعقاب الحرب األخيرة

18/8/2006 48عرب   
 

  بتشكيل لجنة تحقيقحكومتهوزير اسرائيلي يطالب  .16
 تحقيق في اخفاقات  مائير شيطريت انه افضل للحكومة اإلسرائيلية ان تشكل لجنةقال: تل أبيب ـ يو بي أي

 . من ان تفعل ذلك تحت ضغط الجمهورحرب لبنان،
19/8/2006القدس العربي   

 
  دعوة بيرتس لمفاوضة سوريا أحرجت اسرائيل أمام أمريكا: مسئولون في العمل .17

 في نفس اليوم الـذي      وته دع أن واوقال .ات مع سوريا  مفاوضلانتقد مسئولون في حزب العمل بيرتس، لدعوته        
أحـرج  بأنه   واوأضاف . فيه خطابا حربيا ضد إسرائيل هو أمر محرج ويعبر عن عدم إدراك سياسي             االسدألقى  

  .اإسرائيل قبالة الواليات المتحدة، ألن سوريا ساعدت حزب اهللا على التسلح ضد إسرائيل وأمريك
  18/7/2006 48عرب 

  
   إعالن إسرائيل وقف العمليات من باب المراوغة والتقاط األنفاس:زحالقة .18

أكد جمال زحالقة، أن العدوان اإلسرائيلي على لبنان لم ينته، مشيرا إلى خطاب أولمرت األخيرأمـام                : طولكرم
وأضاف قائال، إن   . هيئة الكنيست، حيث تحدث عن فسحة الستخالص العبر مما حدث تحضيراً للجولة القادمة            

وأعرب . ، وأنها سوف تفعل ذلك بطبيعة الحال وفق تفسيرها له         1701ائيل عينت نفسها وصية على القرار       إسر
عن اعتقاده من أن هناك اتفاقاً أمريكياً إسرائيلياً على العمل بالمسار العسكري بموازاة الـضغط الدبلوماسـي                 

 على ما فشلت إسرائيل في تحقيقـه،        السياسي، بحيث تحاول الواليات المتحدة وعمالؤها في المنطقة الحصول        
  .وذلك تحت التهديد العسكري اإلسرائيلي المستمر باستئناف العدوان

  18/08/2006قدس برس 
  

   استخدام حزب اهللا ألسلحة روسيةحولاسرائيل تحتج لدى روسيا  .19
وظفين كبـار    أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى تشكل من م        ، كبير  اسرائيلي نقل عن مسؤول حكومي   : الناصرة

في وزارتي الخارجية والدفاع وأعضاء في مجلس األمن القومي زار موسكو خالل األسبوع وقدم الى السلطات                
الروسية احتجاجاً رسمياً على أن اسلحة روسية بيعت إليران وسورية وصـلت الـى حـزب اهللا، خـصوصاً                   

الدعاءات اإلسرائيلية ال أساس لها من      اعتبرت موسكو ان ا   فقد  ،  امن جهته  أما   .الصواريخ المضادة للمدرعات  
  .الصحة، وشددت على أن الوفد لم يقدم أي دليل إلثبات ادعاءاته

  19/8/2006الحياة 
  

  حرب على اإلرهاب لمساهمتها في ال مالية مساعدةبواشنطن اسرائيل ستطالب  .20
شـنطن للحـصول علـى      افادت صحيفة يديعوت احرونوت أن الحكومة اإلسرائيلية ستقدم طلباً رسمياً الى وا           

.  باليـين دوالر   6مساعدة مالية بمبلغ بليوني دوالر لتغطية نفقات الحرب المكلفة على لبنان والمقدرة بنحـو               
وزادت أن إسرائيل ستطلب أن يكون جزء من المساعدة المطلوبة على شكل منحة ازاء حقيقـة أن إسـرائيل                   

  .وقفت في جبهة الحرب على اإلرهاب في حربها على لبنان
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  19/8/2006الحياة 
  

   2 مدريدبيلين يدعو لعقد مؤتمر  .21
 على غرار الذي رعته 2التحاد االوروبي الى تنظيم مؤتمر مدريد  ادعا يوسي بيلين:  اف ب-مدريد 

واضاف ان مؤتمر مدريد فتح الباب امام  .91الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي في العاصمة االسبانية عام 
 . يجب ان يوصل الى اتفاقات مع سوريا ولبنان والفلسطينيين2واالتفاق مع االردن، ومدريد اتفاقيات اوسلو 

  19/8/2006الدستور 
  

   يستقيل غدااإلسرائيليوزير العدل  .22
قرر حاييم رامون تقديم استقالته غدا والتخلي عن حصانته البرلمانية، بعد قـرار المستـشار القـانوني                 : غزة

  . بتهمة التحرش الجنسيللحكومة بمالحقته قانونيا
  19/8/2006الشرق األوسط 

  
   بعد نقل كوستاريكا سفارتها من القدس المحتلةإسرائيليةخيبة أمل  .23

انتقدت إسرائيل أمس قرار كوستاريكا بنقل سفارتها من القدس المحتلة إلى تل            : عبدالرؤوف أرناؤوط  -رام اهللا   
  .استسالم لإلرهابأبيب، مؤكدة أن هذا القرار يمكن أن يفسر على أنه 

  18/8/2006الوطن السعودية 
  
  

  تزايد العداء لليهود في العالم بالتزامن مع حرب لبنان .24
تشير معطيات الوكالة اليهودية، إلى زيادة حوادث العنف ضد اليهود في كافة أنحـاء العـالم،                : القدس المحتلة 

ه الحوادث تزداد في المدن التي تسكن فيهـا         مشيرة إلى أّن هذ   .  على لبنان  ةبالتزامن مع بدء الحرب اإلسرائيلي    
  .جاليات لبنانية وعربية وإسالمية كبيرة

  18/08/2006قدس برس 
  

  بن عامي يعتبر نتيجة الحرب فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية  .25
ن نتيجة الحرب الحالية تتيح الفرصة للتوصل       أ يديعوت أحرونوت     معه شلومو بن عامي في مقابلة أجرتها     قال  

 إلى طريق ما، شريطة أال      هاأن على القيادة اإلسرائيلية أن تقود جمهور       عتقدأضاف أنه ي  و .وية سياسية إلى تس 
وفيما يتعلـق بفـك     .  هناك حاجة لفك اإلرتباط قليالً من الواليات المتحدة        كما أنه يرى أن   . التجميعخطة  تكون  

وضحت لكل إسرائيلي عاقل أن فك اإلرتباط       إن صواريخ المقاومة الفلسطينية أ    ،  فيقولعن الفلسطينيين   اإلرتباط  
بدون مهمات وبدون أجندة، وإلى حد كبير ساهم هذا         كانت   حكومة أولمرت    أن وفي نفس السياق أعتبر    .قد دفن 

كد أن عدم رغبة الحكومات السابقة بهذه الحرب الحالية         أكما   .األمر في تسهيل انشدادها إلى الحرب على لبنان       
فضلت توازن رعب متبادل بين حزب اهللا وإسـرائيل،         أنها  دية قوتها في هذه الساحة، و     ينبع من إدراكها لمحدو   

ويجري بن عامي مقارنة بين الحرب على سورية وعلى          .إلى أن تحين ساعة التوصل إلى حل سياسي جذري        
انتصار حزب اهللا، وبرأيه من الممكن أن يقوم الجيش بتدمير البنى التحتية بدون أي حساب في سورية وتحقيق                  

حتى انتـصار بنـسبة     و،  %50ال يوجد شيء اسمه انتصار بنسبة       ف ،، أما مع عدو مثل حزب اهللا      %50بنسبة  
.  صاروخ يومياً على إسـرائيل     200 على إطالق    ة قادر تمنظمة، طالما ظل  هكذا  ال يعتبر انتصاراً إزاء     % 90
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ن قـدرة   أ عتبـر ستعادة قدرة الـردع، ي     وأن إسرائيل كانت بحاجة إلى ا      ،حول مبالغة حزب اهللا في عملياته     أما  
، فقدت الكثير من هيبة الـردع بعـد    الدولة العظمى  الواليات المتحدة ، ويشير إلى أن     الردع هي قوة ال تستعمل    

ويضيف أنه رغم محدودية القوة المستخدمة في حال الحرب مع حزب اهللا، إال أن ذلك ال يعني                 . الحرب العراق 
تكنولوجية قد تضررت، وإنما أخطأت بوضع ذلك في اإلختبار في المكـان غيـر   أن قوة إسرائيل العسكرية وال  

 ومن جهة أخرى أشار إلى أن       . ليس لديه أدنى شك في أن سورية وإيران تدركان ذلك           ويشير إلى أنه   الصحيح،
 إذا وافقوا على فرضية، تميز إدارة بوش، وهي أن هناك صـراعاً بـين               االسرائيليين يخطئون  القرار   يمتخذ

ويوضـح أن علـى     .  رأس الحربة في الشرق األوسط      اسرائيل اإلسالم الراديكالي اإلرهابي وبين الغرب، وأن     
.  في لبنان، كان درساً واحداً بهـذا الـشأن         حدث، فما   هم ألخذ هذه الحرب على عاتق     واتطوعيأال  االسرائيليين  
 لـت ة، مع كل الضربات التـي أنز       سنوات من اإلنتفاض   6 إخضاعهم بعد    يتمن لم   يحتى الفلسطيني وأضاف أنه   

ال مـصلحة   ولفت إلـى أن      .عليهم، فلم تتغير مطالبهم بميللمتر واحد بالنسبة للتسوية الدائمة، ولذلك لم يهزموا           
. للواليات المتحدة في بدء مفاوضات مع سورية وإيران، وإنما العكس، لديها مصلحة في المواجهـات معهمـا                

 اإلسـتراتيجي، ويجـب إقنـاع        اسرائيل يجب أن تكون هدف    فلسطينيينالتسوية مع سورية ومع ال    وأوضح أن   
وعما إذا كانت حماس تعتبر جزءاً من اإلسالم األصولي، أجاب بأن اإلسالم األصولي هو بن                .األمريكيين بذلك 

أما حماس فهي حركة إسالمية راديكالية السامية، إال أن صراعها ال يخرج عن حـدود               . الدن وتنظيم القاعدة  
وكذلك األمر بالنسبة لحزب اهللا، فشرعية وجوده تنبع من         . ائيل، وال يزال أساس صراعها عسكرياً سياسياً      إسر

أن مواصلة الخطوات أحادية الجانب تعني اسـتدعاء المعركـة           وختم قائال،    .حربه لتحرير لبنان والدفاع عنها    
 غير الواضح اإلتجاه الذي يتجـه إليـه          أنه ال يزال من    لفت إلى و. القادمة بشكل عميق أكثر في داخل إسرائيل      

وبرأيه فإن من ال يضع أمامه هدفاً مركزياً يتمثل بترسيم الحدود الدائمة المعترف بها مـن                . القادة في إسرائيل  
  .  قبل العالم والجوار، فإنه يخطئ األهداف المركزية

  18/8/2006 48عرب 
  

  حرب تبحث عن شيطان لتلبسه عباءة الالعبريةالصحف : تحقيق .26
 ،يرى مراقبون أن سيل المقاالت والتقارير الذي أغرق مالحق الصحف العبرية أمس           :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

يزيده ارتباك عموم اإلسرائيليين الذين فقدوا ثقتهم بالجهاز السياسي، ويعاظم انقباض صدورهم وهـم يقـرأون                
وانتبـه   .اهللا لعدم تحضيرهم لهذه الحـرب     افادات جنود شاركوا في الحرب اهينوا عسكرياً أمام مقاتلي حزب           

كبير المعلقين في يديعوت أحرونوت الى ما أصاب الصحف من هيستيريا في األيام االخيرة، وكتب أن زمالءه                 
 يبحثون اآلن عـن     ، وهم يمجدون أبطال الحرب    ،المعلقين الذين حتى األمس القريب عكسوا ظاهرة عبادة الفرد        

هآرتس عما وصـفه غبـاء      في  وتحدث يوئيل ماركوس     .اء الحرب وخطاياها  شيطان، ليحّملوا ظهره كل أخط    
.  وما هي نتائجها   ،وانتقد تحديداً تهور أولمرت في شن حرب من دون أن يفحص أوالً إذا كانت عادلة              . الوزراء

أنـه  كما  . شكك في أن تكون لهذه الحكومة أجندة سياسية تضمن فيها انهاء واليتها القانونية            في نفس السياق،    و
أدى إلـى   ل سلفه عباس الموسوي     ا اغتي ، من أن  حذر الحكومة، التي يتسلّى أقطابها بفكرة اغتيال حسن نصراهللا        

 مـا وصـفها     ،يديعوت أحرونوت في  تناول رافي غينات    فقد  من جهته،    أما   . على وريث أكثر كفاءة    الحصول
م معرفته أنه يسلم مراقبة الجيش أليـاد        تمثلت بقيام أولمرت بتعيين بيرتس وزيراً للدفاع على رغ        التي  خدعة  ال

وتابع أن بيرتس مذنب ايضاً بقبوله منصباً وزارياً يعرف جيداً أنه ال يـستحقه وال       .غير مهنية تنقصها التجربة   
أن ما افتقر اليه بيرتس ليس التقارير االستخبارية إنمـا            محرر صحيفة غلويس االقتصادية     فيما أعتبر  .يناسبه

ما كتبه دان مرغليت المحسوب على أصدقاء رئيس الحكومـة، فـي   هو  ،جاء مفاجئاًال أن ما    إ .المنطق السليم 
وختم معرباً عن عدم ثقتـه بقـدرات أولمـرت          . عن خيبة أمله من أداء أولمرت وسلوكه      ، حيث عبر  معاريف
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تخاذ قـرارات    الى ضم باراك ونتانياهو وليبرمان وبيلين الى حكومته لتكون قادرة على ا            داعيا إياه وحكومته،  
  .صائبة

  19/8/2006الحياة 
  

    1948إسرائيل تمر بأكثر األزمات جدية منذ العام : بروفيسور ديف نحمياس .27
، الخبير في شؤون السلطة والحكم في هرتسليا، في تحليله للوضـع          ه  لاقما  : 18/8/2006 48 عرب   ذكر موقع 

.  للجهاز السياسي والمؤسـسات المركزيـة      وهي أزمة من الدرجة األولى    . مر بأزمة سلطوية  من أن اسرائيل ت   
ن هـذه األزمـة هـي أكثـر         بأويضيف   .، إضافة إلى هبوط الثقة بها      فقدت شرعيتها في وسط الجمهور     حيث

  .48األزمات جدية منذ العام 
مـؤخرا  حسب دراسـة أعـدها      إلى أنه وب  : 18/8/2006 اسالم اون الين      مراسل موقع  صالح النعامي ولفت  

من اإلسرائيليين يعتقدون بأن عصابات اإلجرام المنظم قد تسللت بالفعـل           % 50ن أكثر من    نحمياس، فقد تبين أ   
وتشير إلى عشرات األدلة التي تؤكد أن اإلجـرام المـنظم أصـبح              .إلى داخل مراكز الحكم في الدولة العبرية      

  .جزءا أساسيا ومؤثرا في الحياة السياسية اإلسرائيلية
  

  لية متطورة هدفها إيران مناورات إسرائي:صانداي تايمز .28
 ان وحـدات عـسكرية      ،نقلت صحيفة صانداي تايمز عن مصادر أمنية اسرائيلية القـول          : وكاالت   -طهران  

اسرائيلية خاصة تقوم بتدريبات سّرية متطورة، للهجوم برا وجوا في وقت واحد، علـى المفـاعالت الذّريـة                  
ة بناء مفاعل ذري بحسب نمـوذج المـصانع االيرانيـة           االيرانية، وقد جرى لتسهيل عملية المناورات التدريبي      

جري بمعرفـة وموافقـة     ي ذلكأن  ولفتت إلى   . 15-يجري تدميره في المناورة التدريبية، بمساعدة طائرات أف       
اتخذه أرييل شارون قبل مرضه، في اجتماع سّري عقده مع اللجنة           قد  الحكومة األمريكية، وبأن هذا القرار كان       

  . لية في صحراء النقباألمنية االسرائي
  19/8/2006الشرق القطرية 

  
   على قراءة الكتب في المجتمع اليهودي في إسرائيل اإلقبالانخفاض وتيرة  .29

كشف بحث جديد في إسرائيل، عن تراجع وتيرة اإلقبال على الكتاب في إسرائيل، مبيناً أن نسبة العائالت                 :عكا
انخفضت في العام الجـاري إلـى   إال أنها  % 42بل خمسة أعوام    اليهودية المسجلة في المكتبات العامة، كانت ق      

أن المجتمع العربي في إسرائيل، أكثر اهتماماً بالكتاب والثقافة من المجتمع اليهودي، إذ بلغت               وبين   .فقط% 22
ذلـك   ىعـز  إال أنه    %.24نسبة العائالت العربية التي استعارت الكتب من المكتبات العامة في العام الجاري             

  . بمعظمه بشبكة اإلنترنت اإللكترونية اليهودي إلى ارتباط المجتمعنخفاضاال
  18/8/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

 
  االحتالل يستخدم سالحاً جديداً ضد المتظاهرين في قرية بلعين .30

طينيين  ضـد المتظـاهرين الفلـس      األولى سالحاً جديداً للمرة     أمسأفاد شهود عيان بان جيش االحتالل استخدم        
وقال هؤالء إن الجيش اإلسرائيلي استعان بشاحنة تضخ مياهاً           ،واألجانب في قرية بلعين، غرب مدينة رام اهللا       

زرقاء اللون تسبب عدم التوازن والحكة الشديدة عند مالمستها للجلد أو المالبـس، وقـد أصـيب عـدد مـن           
لي القرية أن ضباط المخابرات اإلسرائيليين      وأوضح أها . المتظاهرين والصحافيين جراء هذا النوع من السالح      

كانوا قد اتصلوا بعدد من مواطني بلعين على هواتفهم النقالة، وأمروهم بعدم تنظيم المسيرة األسبوعية، إال أنهم                 
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وباإلضافة لهذا السالح الجديد، استخدم الجيش اإلسـرائيلي الرصـاص            ،رفضوا ذلك واستمروا في فعالياتهم    
  .الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرينالمطاطي وقنابل 

  19/8/2006 اإلماراتيةاالتحاد 
  

  
 قوة إسرائيلية تعتدي على األسيرات .31

دهمت قوة كبيرة من جيش االحتالل، غرف األسيرات الفلسطينيات في سجن هشارون للنساء، واعتدت على 
 وأفادت المحامية سوزان عليان، .خمس منهن بالضرب المبرح وصادرت جميع األجهزة واألدوات الكهربائية

المكلفة من قبل وزارة شؤون األسرى والمحررين بمتابعة قضايا المعتقلين في السجون اإلسرائيلية، بأن 
االعتداء تم بعدما احتجت األسيرات على عملية التفتيش العاري لهن من قبل السجانات على مرأى من ضباط 

 عن الطعام في خطوة احتجاجية على هذا اإلجراء ولم يتناولن إال  األسيرات اضربنأنوقالت عليان  . السجن
 عالمات ضرب مبرح بدت واضحة على وجوه وأجساد األسيرات أنوأشارت إلى . وجبة واحدة أول من أمس

.  السجانين استخدموا الكالب البوليسية في عملية االقتحامأنالخمس الالتي تعرضن لالعتداء، مشيرة إلى 
 .  الالتي تعرضن للقمع45ارة السجن عزلت األسيرات الـ وأضافت أن إد

  19/8/2006البيان  
 

  لجنة قانونية لدراسة إبطال صفقات بيع أوقاف الكنيسة لليهود : المطران حنا .32
اهللا حنا الجدل الدائر حول وضع الكنيسة األرثوذكسية في القدس  حسم المطران عطا:  نيفين عبدالهادي-عمان 

 فيها، والبطريرك الجديد نال الثقة الرسمية والشعبية ، وصفحة ارينيوس اإلطالقه ال أزمة على بالتأكيد على ان
 ، معلنا انه سيتم 1948 الكنيسة منذ العام أوقافوشكك األب حنا بكل صفقات بيع  .األبد إلىطويت بالنسبة لنا 

ين ، لدراسة إبطال صفقات بيع العمل على تشكيل لجنة قانونية ، تضم خبراء من كل دول العالم ومن فلسط
 وحتى اليوم ، مشددا على بطالن وعدم قانونية هذه 1948أوقاف وأمالك الكنيسة التي أبرمت منذ عام 

وقال المطران حنا خالل محاضرة ألقاها في منتدى المدارس العصرية ، االحتاللالصفقات التي تمت في ظل 
اهللا الثانـي والسلطة الوطنية  الملك عبدوالكنائس العالمية أن القيادة الحالية للكنيسة حصلت على مباركة 

الفلسطينية، وثقة الكنيسة بالبطريرك الجديد مقرونة بمحافظته على أوقاف وعقارات الكنيسة ، ورفضه التعامل 
  . مع اسرائيل ، أو مهادنتها

  19/8/2006الدستور 
  

 إعادة فتح معبر العودة في كال االتجاهين ولمدة يومين .33
أكد مدير غرفة العمليات المشتركة في معبر العودة الحدودي برفح، وجود موافقة أوروبية : مد الجملمح

وأشار  .إسرائيلية على إعادة فتح المعبر أمام المسافرين وفي كال االتجاهين، صباح اليوم وحتى مساء غد األحد
مكين آالف العالقين على هذا الجانب إلى أن ثمة إجراءات خاصة ستتبع على الجانب الفلسطيني من المعبر لت

من المغادرة بشكل هادئ وسلس، ولضمان عدم حدوث فوضى كالتي حدثت حين أعيد فتح المعبر قبل نحو 
 .عشرة أيام

  19/8/2006األيام الفلسطينية 
  

   ألف عائلة فلسطينية120العائالت يشتت تجميد لم شمل  .34
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 فإنه ،وحسب مصادر حقوقية ولة عن بعضها البعض،تعيش عشرات األلوف من العائالت الفلسطينية مفص
 ألف طلب للّم شمل العائالت في المناطق الفلسطينية، وقد رفضت 120خالل هذه الفترة؛ جرى تقديم أكثر من 

وأشارت المنظمتان هموكيد ومنظمة بتسيلم الحقوقيتين اإلسرائيليتان؛ إلى  .الدولة العبرية معالجة هذه الطلبات
 عن الخروج إلى خارج البالد خشية منعهم من العودة، فيما تعيش النساء األجنبيات المتزوجات امتناع الناس

وتزعم تل أبيب أّن هذه السياسة نابعة من أحداث انتفاضة  .من سكان المناطق الفلسطينية تحت التهديد بالطرد
كيف تخدم هذه السياسة األمن، األقصى والوضع األمني في الضفة والقطاع، ومع ذلك؛ لم تفسر إسرائيل يوماً 

حيث أنه على النقيض من ذلك، يتضح من البحث أّن سياسة التجميد التي تتميز بالتعسف وعدم الشفافية تخدم 
  .من بين ما تخدمه أهدافاً ديموغرافية

  18/8/2006قدس برس 
  

 أبناء مخيم بالطة يضربون عن الطعام في ايرلندا الشمالية  .35
لالجئين الفلسطينيين الواقع الى الشرق من نابلس في الضفة الغربية مظاهرة وإضراباً عن قاد أبناء مخيم بالطة 

الطعام في مدينة بلفاست بايرلندا الشمالية، وكان وفد مركز يافا الثقافي الممثل بفرقة عائدون للتراث الشعبي قد 
بلفاست في ايرلندا الشمالية، قاد اإلضراب عن الطعام والمظاهرة الشعبية الحاشدة التي أقيمت في مدينة 

وتخليدا للذكرى الخامسة والعشرين لإلضراب عن الطعام . لالحتجاج على الحرب ضد فلسطين ولبنان والعراق
 .بالسجون االيرلندية الذي راح ضحيته العديد من رموز الثورة االيرلندية

  19/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  سرائيل في البحرإكام العرب قد يطالب برمي الجيل القادم من الح: وزير خارجية قطر .36
 لبنان ستكون ىخيرة علسرائيلية األن الحرب اإلأقال الشيخ حمد وزير الخارجية القطري :  القدس العربي،لندن

كثر تطرفاً، وربما أن الجيل الجديد من الحكام العرب سيكون أساسية في المنطقة، وحذر من أنقطة تحول 
 إلىسرائيل في البحر ولهذا يجب االستفادة من الحكام المعتدلين الحاليين والتوصل إ  مقولة رميإلىيعودون 

مريكية،  الوطن العربي بسبب السياسة الخارجية األحباط تسود حالياً وجود حالة من اإلإلىونبه  .تسوية سلمية
 من يقاوم ية تؤيد حالياً من الشعوب العربىن الغالبية العظم أل؛عداءوهي السياسة التي خلقت العديد من األ

ن المزاج الذي ساد اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة في بداية أن نتذكر أوعلينا  .مريكاأسرائيل وإ
 ضد حزب اهللا، ولكنها غيرت لهجتها بسبب تغير، حيث كانت بعض الحكومات تتحدث علناًاللبنانية زمة األ

 .معنا اآلن الشارع العربي ليس ؛ضغوط الشارع العربي
 19/8/2006القدس العربي  

  
   من تل أبيب سيمنع العدوان لكنا سحبناهالسفيرلو كان سحب  :أبو الغيط .37

أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري أنه لو كان سحب سفير بالده من تل أبيب سيوقف : القاهرة
منا بذلك لكن سحب السفير لم يكن ليؤدي الحرب األخيرة ويوقف قتل األطفال وعدم تعرض لبنان للتدمير لكنا ق

 إلى أن السفير يزود الدولة وأجهزة األمن القومي المصري بالكثير من الرؤى واألفكار إلى هذا، مشيراً
والصياغات وما يحدث داخل المجتمع اإلسرائيلي بما يعني أن الحفاظ عليه أجدى من سحبه، كما أننا نحمله 

وشدد أبو الغيط في تصريحات للتلفزيون المصري  . بنقلها إلى الطرف اآلخرالكثير من التوجيهات لكي يقوم
على أن قطع العالقات مع إسرائيل ليس بالسياسة الحكيمة، مشيراً إلى أن هناك تعاقداً مصرياً إسرائيلياً ممثالً 

أفعال لن تحقق في اتفاقية السالم، وأن مصر دولة تحترم التزاماتها، كما أنه يجب أن ال ننجر وراء ردود 
وأكد أبو الغيط أن قيام مصر بتجميد معاهدة السالم مع إسرائيل  يعني العودة إلى سابق المعاهدة، أي  .الهدف
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إن : وجدد أبو الغيط رفض مصر المشاركة في قوات األمم المتحدة في لبنان يونيفيل وقال .إعالن حالة الحرب
اد منها عن طريق الخطأ وليس العمد، فهذا أمر ال يمكن مصر لو شاركت في هذه القوات ولسبب ما قتل أفر

   .أن يقبله أي مصري بأن يقتل جندي علي أرض لبنان بيد عربية أو إسرائيلية
  18/8/2006قدس برس 

  
 

   لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليينعربيةتشكيل هيئة  .38
سعى إلى اتخاذ اإلجراءات األساسية تسعى المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان، إلى عقد مؤتمر عربي ي: القاهرة

 .في سبيل محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين، على ما ارتكبوه من مجازر بحق الفلسطينيين واللبنانيين
لفلسطينية واللبنانية، اوقالت المنظمة إنها تجري في الوقت الحالي اتصاالت مع مجموعة من الشخصيات 

وأشارت إلى أنها تلقت بعض الردود من منظمات حقوق اإلنسان  ر،وناشطي حقوق اإلنسان، لعقد هذا المؤتم
وأوضحت المنظمة أنها تسعى لتشكيل جبهة وطنية عربية، تكفل صياغة إطار قانوني يحد من . الفلسطينية

  .االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان
  18/8/2006قدس برس 

  
  نصر اهللا ومشعل ونجاد  : األكثر شعبية في مصر .39

أظهر استطالع للرأي في مصر أن األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا هو الشخصية األكثر                 : زرويتر
شعبية في العالم العربي، من وجهة نظر المصريين، يليه القيادي في حركة حماس خالد مـشعل، فيمـا حـّل                    

 محافظـة   15ص، فـي    لف ومئتـي شـخ    أوشمل االستطالع نحو    . الرئيس االيراني محمود أحمدي نجاد ثالثاً     
مصرية، حيث طلب منهم االختيار من قائمة تتضمن اسم ثالثين شخصية بارزة في الشرق األوسط، من كتاب                 

   .وسياسيين وقضاة ورجال دولة ورجال دين
  19/8/2006السفير 

  
  مخاوف من اقتحام معبر رفح تدفع مصر لتشديد إجراءاتها األمنية .40

رية من إجراءاتها األمنية على طول الطرق المؤدية إلى معبر رفح           شددت السلطات المص  :  يسرى محمد  ،رفح
قال مسؤول أمنـي مـصري       و  لتكدسهم أمامه،   إلغالقه، وتحسباً  الحدودي لمنع وصول الفلسطينيين إليه نظراً     

شى أن يتعرض المعبر القتحام آخر من جانب المسلحين الفلسطينيين مثل ما حدث الشهر الماضي إلدخـال                 نخ
  وهـم حاليـاً     يوماً 50وأضاف أن هناك نحو ثالثة آالف فلسطيني عالقين منذ إغالق المعبر قبل نحو               .العالقين

  .داخل مدينة العريش والمحافظات المصرية األخرى القريبة من سيناء
  19/8/2006الشرق األوسط 

  
   نقل أسلحة إيرانية لحزب اهللا  عرقلتواشنطن : صحيفة أميركية .41

داي عن مسؤولين في االستخبارات األميركية أن واشنطن حالت دون وصول طائرة            و اس أيه تو    نقلت صحيفة 
ويقـول  . شحن إيرانية إلى سوريا، يعتقد أنها تنقل صواريخ متطورة وقذائف لحزب اهللا فـي جنـوب لبنـان                 

ـ     :أميركيونمسؤولون   ث بعد اندالع الحرب بين إسرائيل وحزب اهللا، بدأ محللو االستخبارات األميركيـة البح
ما عزز شكوكنا هو فعالية صواريخ      : وتابعوا. عن أدلة تثبت أن إيران تحاول إعادة تزويد الحزب بالصواريخ         

حزب اهللا المضادة للسفن، واعتقادنا بأن ترسانة الحزب ضئيلة، وعلمنا بأن إيران هـي المـصدر الرئيـسي                  
ة التقنية التقطت صوراً لجنود في      وذكرت الصحيفة تفاصيل تقرير حول عملية تجسس عالي        . ألسلحة حزب اهللا  
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بعـد  :  المضادة للسفن، وأضافت   802قاعدة جوية إيرانية يحّملون على متن طائرة شحن، ثمانية صواريخ سي            
ثمانية أيام من الحرب بين إسرائيل وحزب اهللا، استطاع الدبلوماسيون األميركيون إقناع كل من تركيا والعراق                

ر أراضيهما وأجوائهما باتجاه دمشق التي تعتبر نقطة عبور رئيـسية ألسـلحة             بعدم السماح لهذه الطائرة بعبو    
  .وترى الصحيفة أن التقرير يؤكد دعم الواليات المتحدة إلسرائيل . حزب اهللا

  19/8/2006السفير 
  

 
   إلى تل أبيبالسالحتحفظ ألماني على بيع  .42

ألمان من تلبية ألمانيا لمطالب اسرائيل      حذّر خبراء عسكريون     : وكاالت   - غسان أبو حمد     – طهران   -برلين  
بالحصول على السالح والتقنية العسكرية المتطّورة، وقالت خبيرة التسلّح في معهد البحوث األمنيـة والـسلمية                

 منـاطق التـوتر والنزاعـات أمـر     إلى بيع السالح األلماني     أنالتابع لجامعة هامبورغ، مارغريت يوهانسن،      
ة مع دول شرق أوسطية تكون مخالفة لقوانين التجارة العسكرية التي تحظّر بيع             محظور، وأن أي صفقة سالحي    

وفي السياق ذاته، انتقد خبير التسلّح في معهـد بـرلين           .  مناطق النزاع والحروب في العالم     إلىأسلحة ألمانية   
  . حوالي مليار يورو أوتفريد ناساور موافقة ألمانيا على البيع إلسرائيل غواصتين باألطلسيةللدراسات األمنية 

  19/8/2006الشرق القطرية 
  

    مواقف مجلس الكنائس العالمي من العدوانبسببانتقادات إسرائيلية  .43
 10أعلن مكتب مجلس الكنائس العالمي في بيان أمس، أن عودة وفد مجلس الكنائس الذي زار بيـروت بـين                    

الـذي   وأوضح الوفـد   .ف لم تكن هادئة    آب الجاري، بالتنسيق مع مجلس كنائس الشرق األوسط إلى جني          13و
 جنيف مؤتمراً صحافياً دان فيه      إلىعقد فور عودته     والذي   التقى المرجعيات الروحية والسياسية في بيروت ،        

الهمجية اإلسرائيلية، حيث أكد المنطق االستباقي اإلجرامي العدواني الذي حكم الحرب علـى لبنـان، داعيـاً                 
 أن ما جـرى أثـار اسـتياء    إلىوأشار المكتب  .ولياته الحقيقية في هذا السياق   تحمل مسؤ  إلىالضمير العالمي   

  .الحكومة اإلسرائيلية وكثير من الجهات الرسمية والخاصة في الواليات المتحدة وأوروبا
  19/8/2006المستقبل 

  
  الروسي يقف ضد إسرائيل التلفزيون: استطالع رأي .44

فترة من يوليو إلى بداية أغسطس أن القنوات الرئيسية في كشف استطالع أجراه مركز ميديالوجيا في ال
التلفزيون الروسي وقفت إلى جانب اللبنانيين ضد إسرائيل عندما قامت بتغطية العمليات العسكرية في الشرق 

ولم يستعمل الصحفيون العاملون . ويبدو لبنان طرفا متضررا على شبكة التلفزيون الروسي. األوسط إعالميا
وبث التلفزيون الروسي بيانات حزب اهللا أو . ن الروسي لفظ اإلرهاب عندما تحدثوا عن حزب اهللابالتلفزيو

وفي الوقت  .  مرة36 مرة في حين بلغ عدد المرات التي استشهد فيها بالجانب اإلسرائيلي 253مقتطفات منها 
ع أجراه أحد مراكز نفسه انخفض عدد المتعاطفين مع إسرائيل في الشارع الروسي حسبما أظهر استطال

 في المائة إلى 21وكشف هذا االستطالع أن نسبة المتعاطفين مع اإلسرائيليين انخفضت من . استطالع اآلراء
  وهو رئيس سابق لمنظمة أوسطيةويقول يفغيني ساتانوفسكي رئيس معهد الدراسات الشرق  .  في المائة16

.  تفوق موضوعيةً وسائل اإلعالم األوروبية واألمريكيةالمؤتمر اليهودي الروسي، إن وسائل اإلعالم الروسية
ويفسر  . ويتفق ساتانوفسكي مع من يرون ان القنوات الروسية تفضل عرض الدمار في لبنان ال في إسرائيل

  .ألكسي ماالشينكو من مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي التحيز بأن روسيا تؤيد موقف العرب أكثر
  18/8/2006وكالة األنباء الروسية 
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  خوف اللبنانيين من التوطين في غير مكانه :زكيعباس  .45
في ظل الجدل القائم حول مصير سالح المقاومة االسالمية تطرح في المقابل تساؤالت حول مـصير سـالح                  

هذا السؤال حملته النهار الى رئيس مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنـان              . التنظيمات الفلسطينية 
  . عاما44ً، وهو احد المسؤولين الكبار في فتح منذ عباس زكي

  ما هي في رأيك النتيجة التي اسفرت عنها حرب اسرائيل على لبنان؟* 
 لكنهـا   2000 ال شك ان هذه الحرب كانت مفاجأة السرائيل، وكان يجب ان تتعلم درساً من هزيمتها عـام                   -

 واالستخفاف باآلخرين، وبدأت بحرب مفتوحـة       وهي تعتمد دائماً طرق االستباحة    . نسيت كيف هرولت هاربة   
  .وسياسة االرض المحروقة وتسببت بأضرار بالغة جداً الهداف حددتها ولم تحصل على اي منها

  هل تعتبر ان حزب اهللا انتصر وان اسرائيل هزمت عسكرياً؟* 
 مهم في ظل الـدعم       ال وجود لمنتصر فعلي في هذه المعركة، لكن عدم انتصار اسرائيل على حزب اهللا امر               -

الدولي ووجود الواليات المتحدة حليفها االستراتيجي واعطائها فرصة كافية لتحفظ ماء الوجه وتعيد االعتبـار               
وانا اشّبه رئيس الوزراء االسرائيلي ايهـود اولمـرت         . الى آلتها العسكرية الحديثة كأسطورة تفّوق، ولم تنجح       

 عندما قال ان من يضع يده في وكر الـدبابير           1968شيه دايان عام    الذي وقف وقال انا اتحّمل المسؤولية، بمو      
معركة الكرامة علمتهم التسّمر بدل التقّدم، وهذه المعركة ستجعل اسرائيل تعيد قـراءة          . عليه ان يتحمل لسعاتها   

هل تستمر في هذه الحالة العدوانية التي قد تولّد حزب محمد في بلد وحزب علي فـي بلـد آخـر                     : الموضوع
يرهما، وتزكي نار الحرب الشعبية؟ ام انها تدرك انه كفى جرائم ضد الشعب العربي، وانهـا ال تـستطيع                   وغ

تحقيق اهداف عدوانها بالقوة وان تلتزم قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً انها للمرة االولى التي تنادي بهـا                 
  .1701اسرائيل وتتحدث عن موافقتها على قرار دولي هو 

  داء مختلف االطراف وتعاطيهم والحرب؟كيف تقّوم ا* 
 للمرة االولى لم يكن اداء لبنان عادياً بل إلهياً، واثبت ان على االرض مقاوماً بمنتهـى االرادة والـصالبة،                    -

ومفاوضاً من اشرس المفاوضين، وتكامل الميدان مع السياسة، وتكاملت الحكومة مع المقاومة، وتكاملت كـل               
 هي استيعاب الصدمة وهذه الكارثة او النكبة، اذ فتح الناس من مختلـف الطوائـف                الطوائف مع اولوية واحدة   

وهذا ما قوى رئيس الحكومـة فـؤاد        . ابواب بيوتهم للمرة االولى امام كل المهجرين وكان روح الفريق يعمل          
 في سجال   السنيورة وجعله يترك دافيد ولش ينتظر ساعة على الباب، وهذا ما جعل فرنسا تغّير موقفها وتدخل               

مع الواليات المتحدة وتقبل بالتعديل، وهذا ما جعل الواليات المتحدة ال تستعمل حق الفيتـو للمـرة االولـى،                   
وتوافق ايضاً على التعديل، وهذا ما جعل رئيس مجلس النواب نبيه بري يشكل حالة متقدمة الى درجة انه حين                   

 االسرى قال له لم يعد لي من دور، الن دوره كـان             كان يتحدث مع وزير خارجية ايطاليا ماسيمو داليما حول        
  .قبل هذا التخريب

 يوما ومـا فرضـه مـن        33واذا ادرك ان سر صموده      . لبنان يتصرف حتى االن تصرف المنتصر والموحد      
يجب . معادلة التغيير في الموقف الدولي وحافظ عليه، ألن هذا هو الجوهر واالساس، فسيكون هناك وضع جيد               

ا في كيف يمكن ان نمتن الصف اكثر، وان تكون اولويتنا اال يتحول هذا االنتـصار هزيمـة، واال                   التفكير دائم 
  .1701تضرب الجبهة الداخلية وان تبقى موحدة ريثما ينتهي تنفيذ القرار 

الـى أي   1559 يبدو ان نزع السالح الفلسطيني سيتم في اطار اتفاق الطائف والقـرار              1701بحسب القرار   * 
  لتزمون تطبيق بنود هذا االتفاق؟مدى انتم م

نحن في لبنان ضيوف نخضع الى السيادة اللبنانية وتحت القانون اللبناني وال نتخذ منه ساحة للكفـاح                 :  اوال -
ليست من االولويات اثارة موضوع السالح الفلسطيني االن، خصوصا في ظل           . المسلح او للحرب ضد اسرائيل    

 صاروخ رغم كل اشكال     4000 لحزب اهللا الذي قصف اسرائيل بما يقارب         الزخم العسكري الميداني والعمالني   
فالمعركة االخيرة اعطت المقاومة والسالح توصيفا جديدا ومعاني        . السيطرة الجوية والبحرية والبرية السرائيل    



 

 17

وعليه فالحديث عن اي سالح آخر او جهد مـشارك هـو بمثابـة         . جديدة ودالالت يجب ان تؤخذ في االعتبار      
  .اولة سرقة لدور حزب اهللا، وافتراض مشاركة مزعومة تثير االشمئزاز وتستفز مشاعر الناسمح
، والموجود منه حاليـا يخـضع       1991اذكِّر بأن السالح الحربي الفسلطيني تم جمعه من المخيمات عام           : ثانيا

  . اللبناني–للتنظيم المتفق عليه وفقا للحوار اللبناني 
حـان االوان   . يني اآلن للقول فحسب بوجود شركاء اجانب في لبنان لحـزب اهللا           اثارة موضوع السالح الفلسط   

نحن كفلسطينيين لن   . للبنان ان يعتز بأن احدا لم يشاركه في هذه المعركة وان من خاضها هو شعبه بكل فئاته                
ـ                  اع نكون السبب في اعطاء مبرر السرائيل لضرب لبنان، ولن نستدرج احدا للهجوم عليه، ونحن مـع االجم

  .اللبناني
بحسب قرار مجلس االمن لن يكون هناك سالح بين الخط االزرق والليطاني اال سالح الـشرعية اللبنانيـة                  * 

عندكم ثالثة مخيمات في البص والرشيدية والبرج الشمالي، كيف ستتعاملون مع هذا االمر؟ وهـل               . واليونيفيل
اع الياس المر ذكر ان الجيش سيدخل المخيمـات       ستسلمون سالحكم الى الجيش اللبناني خصوصا ان وزير الدف        

  لجمع السالح الفلسطيني؟
. نحن واالخوة في لبنان من مختلف االطراف في وضع مريح بشن هذا الموضوع وسنتفاهم على اي شـيء                  -

وهـذا  . وفي اعتقادي ليس الفلسطيني هو المستهدف االن، بل المستهدف كل البندقية اللبنانية ونحن جزء منهـا       
ضوع يعالج، ويجب اال يطفو على السطح ان الفلسطيني مشكلة وسنحاول قدر المستطاع اال نكون مشكلة،                المو

  .واكرر اننا لن نكون سبب في استدراج اسرائيل او اعطائها مبرر لمواصلة الهجوم على لبنان
يتم جمعه حتـى    لماذا لم   . في مؤتمر الحوار اجمع االطراف على جمع السالح الفلسطيني خارج المخيمات          *  

  االن في رأيك؟
 القيـادة   – في شأن السالح خارج المخيمات قام السيد حسن نصراهللا بدور مع االمين العام لـالجبهة الشعبية                 -

رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري وقدم اليه ورقة ربط          (احمد جبريل الذي اتى الى لبنان وقابل        ) العامة
اعتقد انه في هذه االوضاع، وبعد هذا التدمير للبنـان          . ية الفلسطينية، ولم يتلق جوابا    فيها السالح بالحقوق المدن   

ما من داع وال حاجـة الـى   . والتجربة المرة التي كادت ان تؤدي الى نهايات كارثية لوال الصمود االسطوري          
ليس السالح الفلسطيني هو الذي جعـل اسـرائيل         . ف والتحدث عن امور قد ال تكون اساسية في المعركة         التر

  .بالتالي هذا االمر يناقش بحسب حجم فعله. تضرب وال هو الذي ردعها
  ؟لكن بعض المواقع الفلسطينية تعرضت للقصف االسرائيلي* 
لم تكن معركة على الفلسطينيين بل كانـت        . سائل لم تكن مقصودة ألن الفلسطيني يحارب، بل ربما كانت ر          -

  .ولم تستهدف اسرائيل قاعدة عسكرية او وجود فلسطيني عسكري. جزءا من الضربات الموجهة على اللبنانيين
كيف سـيتم   . معروف ان بعض المخيمات الفلسطينية شكل بؤرة ومالذا للمجرمين مثل قتلة القضاة االربعة            * 

  التعامل مع هذا الموضوع؟
 اعتقد اننا تجاوزنا هذا الموضوع عندما قلنا لوزير العدل ولكل االجهزة، اذا كان هناك اي متهم فليسموه لنا                   -

الحديث عن المخيمات كان مركزاعلى مخيم عين الحلـوة وقـد زاره الـوزراء            .ونحن جاهزون لتسليمه فورا   
اناة التي يحياها في حرمانه من ابسط مقومـات  اللبنانيون وشاهدوا بأعينهم المأساة التي يعيشها الفلسطيني والمع       

كما ان مجيء المهجرين والنازحين اليه اكد ان المخيم ليس بؤرة امنية او بؤرة ارهاب بل هو انـصار                   . الحياة
ثم في كل العواصم الحضارية والعصرية تحصل جرائم اكثر مما يحصل في مخيماتنا رغم              . يستقبلون مهجرين 

ونحن جاهزون االن العادة تنظيم العالقة وترتيبها في ما يتعلق بـالمحكومين            . هاكل ما يشاع من ضجيج حول     
  .طلبنا من وزير الداخلية اعطاءنا قوائم لمعالجة هذه االمور بسرعة. غيابيا وظلما وبالمطلوبين

الى اي مدى تمون على بقية المنظمات داخل المخيمات لتسليم هـؤالء المطلـوبين؟ خـصوصاً ان هنـاك                   * 
  ات غير خاضعة الى السلطة الفلسطينية التي تمثلها؟منظم
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كلهم يقولون للبنانيين نحن اقرب اليكم من الممثل        .  ال تصدقي ان أياً من المنظمات ال تريد التجاوب مع لبنان           -
. الشرعي الوحيد، كل يبحث عن عالقة مع لبنان، خصوصاً ان في لبنان ا آلن تكامالً بين المقاومة والحكومـة                  

اليوم كل الفلسطينيين قالوا نحن مع      . نان اليوم اكبر بكثير من اي فصيل يطرح شعاراً يفتقر الى التطبيق           حجة لب 
حتى االن ال ارى فلـسطينياً      . لبنان وسيادته ووحدته، فلنجرب اوالً ثم اسأليني بعد ذلك عمّن يخرج عن النص            

نحن فـي هـذه     . شعارات تفتقر الى التطبيق   الصمود االسطوري للبنان الغى ما قبله من        . يضمر العداء للبنان  
  .المعركة نريد ان نسجل انتصاراً للبنان، والمشاركة في المقاومة شرف ال ندعيه

  في لقاءاتك والمسؤولين اللبنانيين ماذا بحثتم؟• 
 بحثنا في المساعدات التي نقدمها، وقد اجرينا حملة تبرعات في فلسطين رغم ظروفنا القاسـية واسـتنفرنا                  -
كما بحثنا في الوضع السياسي، وكيف ان لبنان وفلسطين مستهدفان من           . درنا في الخارج للقيام بحملة لالغاثة     كا

اسرائيل والعالم يقف متفرجاً على جلدهما، وفي المعركة المتواصلة علينا والمستمرة وكيف يمكن ان تكون لنا                
  .ة، وفي التنسيق حول مؤتمر القمة في مكةروقة واحدة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب المقبل في القاهر

هل هذا التخوف في محله في رأيـك خـصوصاً ان قـرار             . ال يزال قسم من اللبنانيين يتخوف من التوطين       * 
   الذي يطالب بحق العودة للفلسطينيين؟194مجلس االمن لم يأت على ذكر القرار 

د حل شامل وعادل في المنطقة وفي هذا رجوع          اليجا 338 و 242 يقول بالعودة الى القرارين      1701 القرار   -
فنحن نراعي التركيبة   : خوف اللبنانيين من التوطين غير مشروع لجملة اسباب       . الى قرارات االمم المتحدة كلها    

 اللبنانية، ونعي ايضاً حجم الـضغط       –الطائفية في لبنان، ونراعي الماضي السيئ جداً في العالقات الفلسطينية           
ققه على اسرائيل من خالل موضوع الالجئين في لبنان خصوصاً، النهم ال يزالون هنا كأنهم               الذي يمكن ان نح   

وكان هّماً عند الرئيس الراحل ياسر عرفات لـدى عقـد   . لجأوا باالمس اي ال حقوق لهم وال أمن وال استقرار         
وبالتالي ال يمكن ان يخطـر      . اتفاق اوسلو ليعيد الالجئين، ال سيما الموجودين في لبنان، وتم االتفاق على ذلك            

في بال اي فلسطيني ان يبقى في هذا الوضع الذي يعيشه في لبنان، او ان يكون عبئاً على لبنان، او أن يقبـل                       
 اللبنانية والتي حرصنا عليها عند اعادة استئناف التمثيل بيننا وبين           –كما انه من المسلمات الفلسطينية      . التوطين

ض التوطين والتهجير وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحتـرام سـيادة القـانون    لبنان والسير على قاعدة رف    
  .والعمل من اجل وحدة لبنان وتطويره وازدهاره

لكن ال شيء يطمئن اللبنانيين حتى اآلن في تطبيق القرارات الدولية التي تعطي الفلسطينيين امالً في عودتهم                 * 
  الى وطنهم وبالتالي عدم توطينهم؟

يل وصلت الى حافة الحافة، وبالتالي ال بد من فتح ملف السالم وهذا اصـبح ضـاغطاً حتـى علـى                      اسرائ -
اعتقد ان كل القذائف والقنابل التي سقطت علـى         . االسرائيليين النهم جربوا انفسهم ولم يعودوا اسطورة التفوق       

اذن يجـب   . ان لم تحقق لهم النصر    الضفة الغربية وقطاع غزة لم تنه الحالة الفلسطينية، واطنان القنابل على لبن           
ان يزداد االمل اآلن في ان نجد حالً نهائياً للسبب في الصراع الجاري في المنطقة، وهو االحتالل االسرائيلي،                  

واؤكد مرة اخرى ان اثارة موضـوعي       . وهو آخر احتالل في الكون، على ارضنا الفلسطينية ويجب ان ينقشع          
شرعية لها، ونحن في افضل الحاالت اآلن ومتفقون مع كل الرسـميين            السالح والتوطين هي محض عبث وال       
  .والمرجعيات الروحية والزمنية في لبنان

19/8/2006النهار   
  

  شروط السيد هنية .46
  إفتتاحية

عندما فرض مجموعة من الشروط قبل تشكيل  احسن السيد اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني صنعاً،
أ الرئيس محمود عباس مشاوراته رسمياً بشأنها االربعاء الماضي، ألن هذه الحكومة حكومة وطنية فلسطينية بد
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بالطريقة التي يتم الترويج لها، يمكن ان تكون البوابة لنسف الكثير من االنجازات التي حققتها المقاومة في 
سطينيين الي الواجهة الفترة االخيرة، وهي افشال كل مشاريع التركيع االسرائيلية، واعادة ملف االسري الفل

 .مجدداً
فمن غير المنطقي الحديث عن حكومة وحدة وطنية، وعشرة وزراء وخمسة وعشرون نائباً منتخباً، عالوة علي 

 .رئيس المجلس التشريعي، يقبعون خلف القضبان بعد خطفهم من منازلهم من قبل القوات االسرائيلية
بول بالحكومة هذه، مطالبة منطقية، والشيء نفسه يقال عن مطالبة السيد هنية باالفراج عن هؤالء كشرط للق

ضرورة ان يكون رئيس الوزراء من حركة حماس ، ألن أي حكومة ال يتزعمها مسؤول من حركة حماس 
فاسرائيل فرضت الحصار علي الشعب  .ستفسر علي انها تحقيق لالهداف االسرائيلية مجاناً دون اي مقابل

اربعمئة من اطفاله ونسائه، ودمرت بناه التحتية السقاط حكومة حماس، واالتيان الفلسطيني، وقتلت اكثر من 
بحكومة تقبل بشروطها وامالءاتها، وتقدم التنازالت التي تطالب بها، واي حكومة جديدة ال تشكلها حركة 

 .حماس هي تجاوب مع كل هذه المطالب االسرائيلية، واهدار مجاني للتضحيات الفلسطينية هذه
حماس فازت باالنتخابات، بعد ان صدقت االدعاءات االمريكية واالسرائيلية حول الديمقراطية، ثم حركة 

ووجهت بالعزل واالقصاء والحصار ومؤامرات افشال حكومتها من قبل االمريكيين واالوروبيين وبقايا السلطة 
 .الفلسطينية في صيغتها االولي، وبالتحديد جماعة اوسلو

تمسك بشروطه هذه، واذا كان السيد عباس يملك سلطة ونفوذاً وثقالً حقيقياً لدي اصدقائه السيد هنية يجب ان ي
االمريكان والمصريين واالردنيين، فإن عليه توظيف هذا الثقل، وهذا النفوذ من اجل االفراج عن رئيس 

 . المجلس التشريعي والوزراء والنواب المخطوفين في عملية قرصنة غير مسبوقة
االفراج عن هؤالء، ورفع الحصار الخانق عن الشعب الفلسطيني، ووقف عمليات االغتيال للناشطين وإذا تعذر 

واالبرياء، فإن البديل المنطقي هو االعالن عن حل هذه السلطة، واعالن الحرب علي كل من يريد اقامة سلطة 
ل علي خدمة االهداف بديلة، ألنها ستكون سلطة اشبه بروابط القري، بل ربما اكثر سوءاً منها، تعم

 .االسرائيلية
الرئيس عباس يجب ان يتوقف عن تحركاته هذه واحياء نهج اثبت فشله، واستيعاب الدروس التي نتجت عن 
الفوز الكبير للمقاومة االسالمية في جنوب لبنان، ومحاولة االستفادة منها وتوظيفها في خدمة مصالح الشعب 

 هذه السلطة الفلسطينية الهزيلة ماتت ونعاها االمين العام لالمم المتحدة، عملية السالم التي انجبت. الفلسطيني
 .ويبدو ان السيد عباس هو الوحيد الذي يعتقد انها ما زالت حية ترزق

اي حكومة هذه التي يتم الحديث والتشاور حول تشكيلها والشعب الفلسطيني يواجه الجوع والقهر، والمجازر 
ها محاوالت يائسة الهدف منها حرف االنظار عن انجازات المقاومة اللبنانية بدالً من االسرائيلية المتواصلة؟ ان

    .اظهار كل انواع التضامن معها
19/8/2006القدس العربي   

  
  مدى استعداد حماس لعقد صفقة مع إسرائيل  .47

 سكوت اتران
آمال اسرائيل في   :  واحداً يبدو مؤكداً   أياً تكن النتائج النهائية للصراع بين اسرائيل وحماس وحزب اهللا، فإن شيئاً           

  .وقاية نفسها من خالل بناء السور الواقي واالحتماء خلفه من غضب جيرانها المتشددين، ماتت الى األبد
إن الدرس الذي تعلمته اسرائيل من هجومها على لبنان، وعملياتها العسكرية في غزة؛ يفيد أن الصواريخ كانت                 

 الممكن أن يتمكن التعاون الدولي من حماية اسرائيل مع لبنان؛ لكـن مـا الـذي                 وقد يكون من  . الرد المناسب 
سيخرج اسرائيل من المأزق الذي تجد نفسها فيه في غزة، والذي تراجعت أخباره وتوقعاته بسبب الحرب فـي                  

نظر وهناك بعض األطراف التي تنتظر حركة جريئة من اسرائيل تفاجئ الجميع؛ إذ تظهر شجاعة وبعد                . لبنان
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وقد يستغرب بعضهم األطروحة القائلة ان الواليـات        . لدى الخصوم، وتمسك أصوات المعارضة عن التصاعد      
وسيؤدي ذلك الى تخفيف الغضب االسالمي تجاه       . المتحدة تستطيع مساعدة اسرائيل من طريق مساعدة حماس       

 وأنـصارها حـول العـالم، أن        لقد أظهرت النقاشات التي خضتها مع قادة حماس       . اسرائيل والواليات المتحدة  
  .اسرائيل ما تزال تستطيع أن تجد حالً عقالنياً مع خصمها الواسع التأثير

اسماعيل هنية، زعيم حماس المنتخب، ورئيس الوزراء الحالي، صار مقتنعاً اآلن أنه مـن أجـل إيقـاف آالم                   
ال نعارض قيام دولة فلـسطينية      نحن  : يقول هنية . شعبه؛ فإن حكومته مستعدة إلسقاط أطروحة تدمير اسرائيل       

قال الرجل لي ذلك في مكتبه بمدينة غزة        . ، يعيش فيها شعبنا بسالم    1967حرة على كل األراضي المحتلة عام       
لكننا بحاجة الى الغـرب لمـساعدتنا فـي         : ثم أضاف . في أواخر حزيران، قبل أن تدمر اسرائيل ذلك المكتب        

تسوية تاريخية مع فتح، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل اعترافاً          وقد وافق هنية على     . تجاوز الوضع الحالي  
بيد أن هذا القرار ذا األبعاد المهمة سرعان ما نسي لهجوم اسرائيل المدمر على غزة بسبب                . مضمراً باسرائيل 

خطف جندي اسرائيلي هو جلعاد شاليت، من جانب قوى راديكالية فلسطينية بينهم أعضاء في حركـة حمـاس                  
وقد رفض خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس والمقيم بدمـشق، إطـالق سـراح               . ا العسكري وجناحه

ومع أن اسرائيل وافقت في المبدأ على       . الجندي األسير إال إذا أطلقت اسرائيل سراح مئات األسرى الفلسطينيين         
وقد أخبرني  . ية واسعة إطالق سراح معتقلين فلسطينيين؛ فإن حركة مشعل يمكن أن تكون جزءاً من خطة سياس             

مستشار لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن أن هدف مشعل كان تدمير حكومة اسماعيل هنية إلثبات أن مشعل                 
  .نفسه هو صانع القرار في حركة حماس

وقد علمتُ أن هنية والقادة اآلخرين في حركة حماس ليسوا مرتاحين الى التحالف الذي أقامه مشعل مع إيـران      
لكن حتى المعتدلين من قادة حماس يشعرون أنهم وسط حـصار اسـرائيل والغـرب للحركـة؛                 . وحزب اهللا 

فخالد مشعل يقـول ان االسـالم ال        . وهذا أمر يدعو لألسف   . مضطرون لقبول أي مساعدة تأتيهم من أي جهة       
اسـرائيل؛  في حين ان هنية وزمالءه يرون إمكان إقامة سالم مـع            . يسمح بأكثر من هدنة طويلة مع اسرائيل      

إن المعروف أن هنية أكثر شـعبية فـي         . وبخاصة إذا كانت المفاوضات بشأن ذلك ستتم سراً وتتقدم بالتدريج         
وإذا أمكـن   . لكن خالد مشعل يسيطر على الميليشيا العسكرية للحركة وعلى مصادر التمويـل           . أوساط الحركة 

رار وجمع النفايات ـ بواسطة الحكومـات   إيصال المال لحماس الداخل لدفع المرتبات والوقود وإصالح األض
العربية المعتدلة ـ فإن أموال مشعل االيرانية ال تعود العامل المقرر، ويمكن للدعم الشعبي لهنيـة أن يـضغط    

  .عندها على الجناح العسكري في الحركة
كمـا أن الرهانـات     . اإننا نحتاج إليكم كما تحتاجون إلين     : لقد أوصل هنية مؤخراً ألميركا وأوروبا كالماً مفاده       

فهنية يريد أيضاً من الغرب االعتراف بأن فوز حماس في االنتخابـات الحـرة، يـشكل مبـادرة                 . عالية أيضاً 
وإذا اعترفت الواليات المتحدة بحكومة هنية، فإن ذلك يشكل فرصة للغـرب للحـد مـن                . ديموقراطية حقيقية 

ر حضارات، وليس الى صدام حـضارات؛ يقـول         نحن نحتاج لحوا  : الغضب الذي يشعر به العرب والمسلمون     
وقد قال لي خورشيد أحمد زعيم الجماعة االسالمية في باكستان، وإحدى أكبر الحركات االسالمية فـي                . هنية
. إذا قبلت حماس مبدأ الدولتين على أرض فلسطين، فإنني سأدعو المسلمين في العالم لقبول هذا األمـر                : العالم

الفلسطيني قد صار في نظر العـرب والمـسلمين أهـم           / يو أن النزاع االسرائيلي   وقد أظهر استطالع مؤسسة     
وقد يكون سفك الدم الغزير في كل من غزة ولبنان، الفرصة المحزنـة للبـدء فـي                 . أسباب النزاع مع الغرب   

  . الوصول الى نهاية لهذا النزاع الرهيب
17/8/2006هيرالد تريبيون،   
19/8/2006المستقبل   
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   !  بسرعة، حتى ال تكون فتنةادفنوهم .48
 طالل سلمان 

تقاطروا من كل حدب وصوب، رجاالً ونساء وفتية وأطفاالً، تسبقهم لهفتهم ويخنقهم الخجل من إظهار الحـزن                 
  . على الشهداء فترفع األمهات أصواتهن بالزغاريد بينما الدموع تسّح على خدودهن التي جرحتها لوعة الغياب

كُتب على كل نعش اسم مـن       ... م التي كانت قد قصفتها الطائرات حتى كادت تمحوها        أعيدت للشهداء أسماؤه  
  . كان مجهوالً فاحتسب كرقم فقط، فاستعاد الشهيد هويته الكاملة ومسقط رأسه ووالديه وعائلته

 كان الشهداء قد غدوا رموزاً تستمد قداستها من دمائهم المراقة من أجل أن تبقى أرضهم لهم، ومـن أجـل أن                    
يبقوا في أرضهم، ال يغادرونها وال هي تغادرهم بل تستعيدهم إلى رحمها ليكونوا السهل والجبل والقمح والعنب                 

  . والزيتون والمشمش والتبغ والحبق والورد الجوري
امنحوهم فرصة أن ترف على أجداثهم نسمة من هـواء          : ال أحد يتعّجل الوداع األخير    . مشت المواكب متباطئة  

ونا فرصة أن نسمعهم كلمة شكر على أنهم افتدونا من دون طلب، ومن دون منة، وأنهم نزفـوا                  وطنهم، وامنح 
آخر قطرة من دمائهم من دون أن تصدر عنهم صرخة وجع قد يسمعها العدو فيفترض أنه قد هزمنا في أرضنا                    

  . هذه التي هزمته مرات ومرات وحرمته من ادعاء االنتصار عليها
بلّغوهم أن تضحياتهم   . ، ولتكن زفة عرس جماعي لهؤالء الذين اصطنعوا بأرواحهم أمننا         تمايلوا بنعوشهم قليالً  

قد فّجرت مسلسالً من الفضائح السياسية والعسكرية والمالية واألخالقية في صفوف قيادة عدوهم اإلسرائيلي، ال               
اء ال تبلغوهم ما تفّجـر      ولكن، رج   .هو يعرف كيف يوقفها، وال النجدة األميركية السريعة تساعده في طمسها          

من جدل سياسي في لبنان، الذي بالكاد عرف شيئاً من الحوار الوطني، لكنه بتر قبل اكتماله في ظهيـرة ذلـك            
   .2006 يوليو/  تموز12االثنين الواقع فيه 

رجاء ال تزعجوا رحلتهم األخيرة فتخبروهم بما يقول بعض أهل السياسة جازمين بمـسؤولية الـضحية عـن                  
وكيف لكم أن تصارحوهم بأن بعض القادة حاولوا ويحاولون اغتيال إنجازهم، بعدما دفعـوا حيـاتهم                . يمةالجر

  . رخيصة الستخالصه من براثن الوحش اإلسرائيلي بآلة حربه الجهنمية
اتهامات رعناء، وما يشيع مـن اسـتنتاجات    رجاء ال تدعوهم يسمعون أو يقرأون بعض ما يقال وما يطلق من 

ة، وما يدّبر من فتن لتبرئة العدو وإدانة المقاومة، كأن الذود عن األرض قد بات جريمة يعاقـب عليهـا                    مضلل
لكـن  ... المجتمع الدولي، أو أن حماية الوطن بطوفان الدماء قد صار تهديداً للسالمة العامة وتصديعاً للدولـة               

 الرموز وطمس تخليهم بل هربهم من       بعض محترفي السياسة، تجار الحروب، يتعّجلون تشويه المعنى وإحراق        
  . أداء الواجب المقدس، برمي ماء النار على النصر واعتباره تهديداً للوحدة الوطنية

رجاء ال تزعجوا الشهداء في لحظاتهم األخيرة معنا بإبالغهم آخر ما توصلت إليه البالغة الخطابية عند أبطال                 
ولو أن العدو كان قد أصابها في مقتل لكـانوا أدانوهـا            ! نصرهاإن المقاومة مدانة ب   : الحروب األهلية في لبنان   

  ! بتهمة التسّبب في إضعاف المناعة الوطنية وإضاعة الوطن ووحدة شعبه
إن المقاومة متهمة اآلن بأنها قد خلخلت الحياة السياسية، والمؤسسة العسكرية، وحركة استقدام المستعمرين إلى               

  ! إسرائيل، فهل أفظع من هكذا جرائم؟األرض الفلسطينية، واالقتصاد في 
عـن اإلدارة   ) وفرنسا في الطليعة  (ثم إن المقاومة متهمة بأنها أربكت التحالفات الدولية، فافترق بعض أوروبا            

األميركية، ولو ألسباب تكتيكية، وموقتاً، وتخلخلت عالقة العالم اإلسالمي بهذه اإلدارة، وخاب فـأل األنظمـة                
سرائيلية وبالخطط التي ال يأتيها الخطأ ال من خلفها وال أمامها، خـصوصاً وهـي معـززة                 العربية بالقدرة اإل  

  . بالعبقرية األميركية وبحماية مجلس األمن الدولي
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هيا ادفنوهم بسرعة، واخلوا الساحة، قبل أن يعود الجيش الذي ال يقهر إلى             .. !ما أفظع جرائمكم  : أيها الشهداء 
  . أما سالح الحرب األهلية فمتاح لكل من يطلبه.  تحرير لبنان من سالحه المقاوم:إكمال المهمة الموعودة وهي

وبدال من أن تسّجلوا طلبات للتعويض عن آثار الهمجية اإلسرائيلية، عّجلوا فاطلبوا سـالحاً لحـروب                ! عّجلوا
من إعادة الـشهداء    الداخل، التي ينفخ في نارها الذين يكرهون النصر فيحاولون اغتياله حتى من قبل أن نفرغ                

  .إلى األرض التي أنبتتهم والتي ستعيد خلقهم، غداً، ليكونوا مستقبلها
19/8/2006السفير   

  
  الوضع الفلسطيني وخلل األولويات .49

 ياسر الزعاترة
على الرغم من ارتباط الحدث اللبناني عضوياً بالوضع الفلسطيني، إال أن واقع السلطة الفلـسطينية لـم يتـأثر          

جرى ويجري في لبنان، باستثناء بضع مسيرات للفصائل ال تختلف عـن مثيالتهـا فـي العواصـم                  كثيراً بما   
 في الجنوب اللبناني كان واحـداً مـن أهـم           2000 عام   مايو/ نتذكر في هذا السياق أن انتصار أيار      . العربية

تهم علـى تحقيـق     الحوافز التي أطلقت انتفاضة األقصى بعد ذلك بأربعة شهور حين شعر الفلسطينيون أن قدر             
، وأن سبيل التفاوض قد استنفد وقته، فيما تأكدت عبثيته فـي قمـة كامـب                نانتصار ال تقل عن قدرة اللبنانيي     

  .2000 عام يوليو/ ، تموز2ديفيد
طوال أكثر من شهر من الحرب على لبنان لم نلحظ تغيراً في الخطاب الفلسطيني، ال علـى صـعيد بعـض                     

 خطابهم المعتدل إياه، خالفاً لمتحدثين باسم الحركة التي تمثلها الحكومة ممـن             متحدثي الحكومة الذين واصلوا   
مالوا إلى خطاب مختلف يربط الحدث اللبناني بالوضع الفلسطيني، وال على صعيد الـسلطة ورئيـسها الـذي                  
 واصل ركضه مع مرجعيته المصرية خلف آثار الجندي األسير الذي غدا أهم ألف مرة من عشرة آالف أسـير                  

  .كانوا أشبعوا مديحاً منه ومن قادة فتح في سياق تمرير ما سمي وثيقة األسرى على حركة حماس
اآلن وبعد نهاية الحرب تتكرس عودة الخطاب الفلسطيني إلى سابق عهده، لكأن انتصاراً تاريخياً لم يتحقق في                 

تخابات على أساس حمايته، وليس     الساحة اللبنانية، بما يعلي من شأن برنامج المقاومة الذي خاضت حماس االن           
  .من أجل تشكيل حكومة يتحول الجهد كله نحو فك الحصار من حولها

يعود الخطاب الفلسطيني إلى سابق عهده، لكأن الدولة العبرية لم تضرب على أم رأسها، بدليل ما تعيشه مـن                   
عود السلطة إلى حـديث     ت. جدل داخلي يتحدث بعضه عن نهايتها كدولة ذات سطوة في منطقة الشرق األوسط            

حكومة الوحدة الوطنية، فيما كنا قد فرحنا بتصريحات رئيس الوزراء إسماعيل هنية حول ضرورة التفكير في                
  .حل السلطة، األمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني كما كان متوقعاً، ومعه العديد من قادة حركة فتح

ة الجندي األسير كمدخل لها، وصـوالً إلـى تـشكيل           الحديث عن تجديد التهدئة، إلى جانب التركيز على قضي        
حكومة وحدة وطنية يؤكد أننا إزاء حالة فلسطينية عبثية ال تريد التعلم من تجاربها، وال تريد الخروج من أسر                   
السلطة ومكاسبها بالنسبة للبعض، فيما تصر على خطاب فارغ حول التسوية والمفاوضات، لكأنها مـسار لـم                 

وفي حين تعيش الحكومة الفلسطينية في واقع أقرب إلى التركيز على           . ي أن يمنح الفرصة   يجرب من قبل وينبغ   
غزة وما يجري فيها، وهي مجرد واحد ونصف في المئة من مساحة فلـسطين يـتحكم االحـتالل بمـداخلها                    

 علـى   يركز أيضاً ) محمد دحالن (ومخارجها، يتكرر المشهد في معظم حراك السلطة، ال سيما أن رجلها األهم             
  .غزة التي يعتبرها دولته التي سرقتها حركة حماس وينبغي أن تعود إلى واليته بأية وسيلة

لسنا ضد أن يتحدثوا عن حكومة وحدة وطنية، وإن كنا ننحاز تماماً إلى مسار حل السلطة وتوريط االحـتالل،                   
 تسليم الجندي مقابل وعـود      لكننا ضد أن يتحدثوا عن تلك الحكومة كجزء من مسار متكامل تتركز عناوينه في             

بائسة مقدمة لمصر بشأن بضع مئات من األسرى سيكونون غالباً ممن شارفت أحكامهم على االنتهاء كما أكدت             
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التجربة الماضية، وبالطبع كمقدمة لتجديد ما يسمى التهدئة وصوالً إلى استجداء مسار تفاوضي جديـد علـى                 
  ).المقاومة(ل عن تفكيك البنية التحتية لإلرهاب قاعدة خريطة الطريق التي يتحدث بندها األو

لو كانت حكومة تشكل على قاعدة برنامج المقاومة، لقدمنا لها التحية، ولكنها تشكل على قاعدة وثيقة األسـرى                  
نظرياً، وعلى قاعدة التهدئة والتفاوض بال سقف زمني عملياً، ما يعني متاهة جديدة، فيما لعبة إفـشال حمـاس            

 إلى عودة فتح إلى قواعدها سالمة، ولو بعد ثالث سنوات ونيف تكون خاللها هـي المتحكمـة                  مستمرة وصوالً 
  .بالسلطة وجزء كبير من الحكومة

19/8/2006الدستور   
  

  التعاطي مع سوريا : حقيقة لوقف إطالق النار .50
 دنيس روس 

وفي المرتين  .  وإسرائيل  في التوسط لتفاهمات أنهت نزاعات بين حزب اهللا        1996 و 1993ساعدتُ في العامين    
كان حزب اهللا هو المحرض على الحرب بإطالقه صواريخ الكاتيوشا باتجاه اسرائيل، وكانت إسـرائيل تـرد                 
بالمثل، عاقدة العزم على إلحاق الضرر بقدرات حزب اهللا على شن الحرب، ولكـي تظهـر لللبنـانيين كلفـة                    

لى التعامل مع سوريا من أجل التوصل الى وقف ثابت          وفي المرتين، كنا بحاجة ا    . مغامرات هذا الحزب عليهم   
  . إلطالق النار

: والسؤال الذي يطرح هـو    . لكن وفي هذه المرة، تّم التوصل الى اتفاق لوقف إطالق النار من دون السوريين             
 من دون أن تشكل سوريا طرفاً في المعادلـة؟          1701هل يمكن تطبيق كامل شروط قرار مجلس األمن الدولي          

إذ إن تطبيق هذا القرار سيكون وبدرجة كبيرة رهناً بالسوريين إال، بالطبع، في       . ن مثل هذا األمر مستبعد    يبدو أ 
حال استطاعت القوة الدولية الجديدة المنتشرة مع الجيش اللبناني منع أي عملية اعادة تجهيز لحزب اهللا ودعـم                  

  . ه بحسب القرارالجيش اللبناني معاً، بحيث يتمكن من تنفيذ المهمة المحددة ل
 ال بّد أن تواجه بقدرة أكبر للقوة الدولية وبتفويض أكثـر            1701إن سوريا أكثر عزماً على إحباط تنفيذ القرار         

فهل ستكون للقـوة الدوليـة      . عدوانية لوقف أي محاوالت لمّد حزب اهللا باالسلحة ولمنع استعادته لقوته القتالية           
هل ستنتشر على كل الطرقات بين سوريا ولبنان، كي تكون قادرة على            القدرة على التفتيش المركز والمكثف؟ و     

تفتيش كل حركة للناقالت على هذه الطرقات؟ هل ستقيم هذه القوة نقاط تفتيش على طرقات العبور بين الشمال                  
وقت  ألف جندي، لتأدية هذه المهام ومنع حزب اهللا في ال          15والجنوب من لبنان للقيام باألمر؟ وهل يمكن إعداد         

  ذاته من تدريب عناصره وإعادة بناء تحصيناته في المنطقة ما بين الليطاني وحتى الحدود اإلسرائيلية؟ 
لكن، ونظراً للسرعة التي يتطلبهـا أمـر        . نظرياً، يحتمل أن تكون القوة الدولية مؤهلة لمواجهة هذه التحديات         

ادرة على تنفيذ مثل هذه المهمـة فـي أي وقـت            تشكيلها وانتشارها، هناك مبرر تام لالعتقاد بأنها لن تكون ق         
ومن المستبعد، حتى في أفضل األحوال، أن تكون هذه القوات عدوانية في ما يتعلق بإعاقة التجارة بين                 . قريب

  . سوريا ولبنان أو من أجل العمل بهمة على تحقيق الهدف الذي تسعى اليه بتجريد حزب اهللا من أسلحته
  ). خارجية الفرنسي أن أعلن أنه ال يتوقع نزع سالح حزب اهللاولقد سبق أصالً لوزير ال(

لكـن كـالً مـن    . ال شك في أن تنفيذ حرفية وروحية القرار سيتوقف أيضاً على الحكومة اللبنانيـة وجيـشها        
المؤسستين ما زال هشاً، وما زال باستطاعة المعارضة السورية اسـتغالل التباينـات المذهبيـة المتـصاعدة                 

آلن، ومع استعداد المجموعة الدولية لدعم الحكومة اللبنانية بالقوات وبالمساعدات من اجل اعـادة              وا. باستمرار
االعمار، لم يحصل على اإلطالق وال في أي وقت مضى، أن سنحت لللبنانيين مثل هذه اللحظة الواعدة للعمل،                  

شيكة، ستحصر مع الوقت بحكومتهم     ويجب أن يعلموا أن هذه المساعدة، الو      . بما تمليه عليهم واجباتهم الوطنية    
  . وجيشهم وتنفق وفق مسؤولياتهم
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فالتاريخ متخم بالقرارات الجيدة بشأن لبنان والتي لم تجد أي تنفيذ لهـا، ألن الـسوريين                . لكن ال يجب التوهم   
 وفي الوقت الذي يصف فيه الرئيس السوري بشار االسد انتصار حزب اهللا           . كانوا يمسكون بالقدرة على إعاقتها    

بأنه هزيمة لمخططات الواليات المتحدة في الشرق االوسط، تعلن وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايـس               
 سيشكل عقبة استراتيجية للنظام السوري، فهل ستغّير سوريا في سلوكها لكـي تجعـل               1701أن تنفيذ القرار    

   السابقة؟ مصير هذا القرار لألمم المتحدة مختلفاً عن مصير غيره من القرارات
قد يحدث ذلك إن عرفنا كيف نستفيد من األسس الجديدة الموجودة لممارسة المزيد من النفوذ على سوريا هـذه                   

. فلنفترض أن الفرنسيين وغيرهم من األوروبيين هم اآلن في صدد تركيز قوات لهم على أرض لبنـان                . المرة
ة بناء قوته العسكرية، ستصبح هذه القـوات غيـر          فإذا تّمت إعادة تجهيز حزب اهللا باالسلحة، وتمكن من إعاد         

  . هذا األمر يعطي الفرنسيين دعماً جباراً لمنع إعادة تسليح حزب اهللا. محّصنة وعرضة للهجوم الى حّد بعيد
وبالتالي يجب على إدارة بوش والفرنسيين، ومن خالل العمل بشكل ترادفـي، أن يحـاوال تغييـر الحـسابات          

 حزب اهللا ورقة لعب شيئاً يمكن استغالله لجعل سوريا عامالً في المنطقـة، أو يمكـن                 فسوريا تعتبر . السورية
علينا أن نخلق مع الفرنسيين ضغطاً شديداً محكماً لنوضـح لـسوريا أنهـا              . المتاجرة به في الظروف المالئمة    

  . راً في تغيير مسارهاستخسر شيئاً مهماً في حال عدم عزلها لحزب اهللا والقضاء عليه، وأن لديها ما يفيدها كثي
وبالتأكيد، فإن تمتع القوة الدولية بالثقة والعزم سيقنع األسد بأنه سيتّم استيعاب حزب اهللا وأن قيمة هذا الحـزب                   

إال أن على االسد ان يرى ايضاً ان سوريا ستدفع ثمناً واضحاً اذا حاولـت إعاقـة                 . بالنسبة لسوريا ستضعف  
لثمن انضمام فرنسا واالتحاد األوروبي الى المسعى االميركي، لعزل سوريا          وقد يكون هذا ا    1701تطبيق القرار 

  . اقتصادياً، في حال امتنعت عن إنهاء دعمها المادي لحزب اهللا
ومن المعقول جداً ان يحذر الرئيس      . إن األوروبيين يوفرون حالياً طريقاً اقتصادياً حيوياً حاسماً منقذاً للسوريين         

سد بأنه في حال تدفقت االسلحة الى حزب اهللا واصبحت القوات الفرنـسية عرضـة               الفرنسي جاك شيراك اال   
لكن وبالعكس، فاذا أنهـت سـوريا عالقتهـا         . للتهديد، فإن أوروبا ستقطع كل الروابط االقتصادية مع سوريا        

بـي دمـشق    العسكرية مع حزب اهللا وقبلت بمساعي الحكومة اللبنانية الستعادة سلطتها، فقد يعد االتحاد االورو             
  . بمنافع اقتصادية مهمة

إذ . بينما يشمل الفصل الثاني الواليات المتحـدة      . في مثل هذا السيناريو، يكون الفصل األول لالتحاد االوروبي        
إن إدارة بوش، التي عّبرت عن اهتمامها بإبعاد سوريا عن ايران، لن تستطيع تحقيق ذلك من غير التكلم مـع                    

ولم يعد يكفي ان تـستمر  . يع فعل ذلك باالستمرار في إلقاء تهديدات ال عواقب لها        كما أنها لن تستط   . السوريين
  . >إن السوريين يعرفون ما يجب عليهم فعله<: الواليات المتحدة بالقول

يجب على الواليات المتحدة أن تدعم مثل هذه الرسالة القاسية لالتحاد االوروبي برسالة خاصة منها الى االسد                 
نحن مستعدون لتطبيق سلسلة من العقوبات، بما في ذلك قانون محاسبة سـوريا وإجـراءات                <:تقول بالتحديد 

تنفيذية أخرى من شأنها أن تجعل من الصعب للشركات والمؤسسات المالية العاملة في سوريا من العمل فـي                  
  . >الواليات المتحدة

عن إقامة أي عالقات    ) وحتى العربية (ية  ويمكن لمثل هذه الرسالة أن تكبح الدول والشركات األوروبية واآلسيو         
إن مثل هذه الرسـالة بمثابـة       . تجارية او استثمارية مع سوريا مما قد يؤدي إلى خراب اقتصاد ضعيف أصالً            

  . رافعة يمكن استخدامها لبناء المصلحة السورية في التعاون
يجب أن يتّم إبالغهم أنـه      . اونال شك في أن السوريين سيرغبون في معرفة ما الذي سيجنوه من مثل هذا التع              

يمكن قلب الصفحة في العالقات بيننا وبينهم، وأن منافع اقتصادية ال بد ستحّل عليهم، وأنه سيكون هناك حتـى                   
غير أن أياً من هذه االمـور لـن         . استئناف وشيك لعملية السالم بين سوريا وإسرائيل بشأن مرتفعات الجوالن         

فلماذا، في النهاية، نوظف جهدنا وأي شـيء        . عدة لعزل حزب اهللا وحماس    تكون متاحة إن لم تكن سوريا مست      
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آخر في عملية سالم في حين تمسك هاتان المنظمتان وبدعم سوري بوسائل تخريب هذه العملية في أي وقـت                   
  تختارانه؟ 

ان تكـون   واذا كان على المـساعي الحاليـة        . إن التاريخ حافل بالمساعي الحسنة النوايا من اجل تحويل لبنان         
كما اننا سنحتاج الـى مقاربـة   . مختلفة، فإننا سنحتاج الى قوة دولية موثوقة وضعت لها مهام حقيقة، ال رمزية     

  . جديدة مع سوريا مقاربة تعطي السوريين المبرر الحتساب وتقييم مصالحهم بشكل مختلف
 واشنطن بوست

19/8/2006السفير   
  

  النقد اإلسرائيلي للحرب ضد لبنان  .51
ياليماجد ك  

ربما من السابق ألوانه التكّهن بطبيعة رّدة الفعل اإلسرائيلية الناجمة عن تداعيات الحرب ضد لبنان، بما فـي                  
ذلك انعكاساتها على النظام السياسي والخريطة الحزبية، والعقيدة العسكرية إلسرائيل، وكذلك لجهة انعكاسـاتها              

ولكـن   ودهم وعلى مستقبل دولتهم فـي هـذه المنطقـة،        على شعور اإلسرائيليين باألمان واالطمئنان على وج      
مجريات هذه الحرب، بوقائعها وتطوراتها ومفاجآتها، أشعلت وبفترة مبكرة نقاشا حامي الوطيس فـي الـداخل                
اإلسرائيلي، بين التيارات السياسية الفاعلة، في الحكومة وخارجها، وبين المستوى السياسي من جهة والمستوى              

الثابت أن هذه الحرب، وبغّض النظر عن نتائجها         .خرى، كما داخل اإلطار العسكري ذاته     العسكري من جهة أ   
ومآالتها السياسية والعسكرية، كوت الوعي اإلسرائيلي، وسخرت من غطرسة القوة لدى اإلسرائيليين، وبّينـت              

 الرغم مـن كـل هـذه        ولكنها، على  محدودية القّوة اإلسرائيلية، التي تستطيع أن تقتل وأن تخّرب وأن تدّمر،          
الميزات الوحشية، ال تستطيع أن تهزم الطرف اآلخر، فهي ال تنجح بإقناعه بالتسليم وال برفع الراية البيـضاء،    

  . وفوق كل ذلك هي بالتأكيد ال تستطيع أن تجلب األمان لشعبها، وال أن تفرض التطبيع مع محيطها
تسّجل بكونها بمثابة تقصير جديد، على غرار التقـصير         في السجال اإلسرائيلي الداخلي يبدو أن هذه الحرب س        

في حرب أكتوبر، وبأنها إخفاق عسكري كبير، السيما أن هذا اإلخفاق حصل بمواجهة قوة صـغيرة بالرجـال          
  . والعتاد، بالقياس لجبروت الجيش اإلسرائيلي

سـتراتيجية األمنيـة    وبشكل أدق فإن هذه الحرب ستسّجل بأنها الحرب التي زعزعت ركيزة الـردع فـي اال               
، بعد أن نجحت بتقويض أسطورة الجيش الذي ال يقهر، التي نسجت حـول الجـيش                )إزاء العرب (اإلسرائيلية  

  . اإلسرائيلي، الذي يعتبر بمثابة قدس أقداس إسرائيل
 إذ تبّين أن هذا الجيش، الذي يحتمي بطائراته وصواريخه ومدرعاته، ال يستطيع أن يهجم وال أن يحتل فـضال                  

عن أنه لم يعد يستطيع أن يحقق االنتصار الناجز؛ بعد أن ثبت بالملموس أن جماعة من المقاومين تتمتع بحرية                   
اإلرادة وقوة التصميم واالستعداد العالي للتضحية، تستطيع أن توجه ضربات قاسية له، وأن تحد من حركتـه،                 

  . وأن توقعه في شراكها
ل جالء أسطورة الحروب العربية ـ اإلسرائيلية، فباستثناء حـرب   وفي كل ما تقدم فإن هذه الحرب فضحت بك

ـ 1967ــ  1956(فإن الحروب األخرى إما شنتها إسرائيل ) 1973 (تشرين أول/ أكتوبر ، أو انهـا  )1982 
ما يعني أن العرب، على مستوى النظام الرسمي         ،)1948(كانت بمثابة مسرحية معدة، ومعروفة نتائجها سلفاً        

حسموا أمرهم مرة لمحاربة إسرائيل، أو لردعها، أو لتلقينها درسا، على األقل، إذا استثنينا حربـي  العربي، لم ي 
، وكذلك تجربـة الفلـسطينيين فـي        )1973 (تشرين أول / وأكتوبر) 1969على الجبهة المصرية    (االستنزاف  

ت قضم فاعلية الجيش    ، هذه التجربة التي استطاع    )2005 -2000(والثانية  ) 1993-1987(االنتفاضة األولى   
  . اإلسرائيلي وكسر هيبته وفضح صورته

  : ومن تفّحص طبيعة الجدل اإلسرائيلي، يمكن مالحظة أن هذا الجدل انصّب بداية على
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ـ ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، وإمكان تـشكيل حكومـة   2.  ـ تحصين الجبهة الداخلية، وإثبات مناعتها 1
لكـن وقـائع   . جلب االنتصار على حزب اهللا، وتغيير الواقع في المنطقة ـ إطالق يد الجيش ل 3. وحدة وطنية

الحرب، التي فاجأت اإلسرائيليين، أدت إلى خلق سجاالت إسرائيلية، أكثر عمقا وحدة وتعقيدا، فهذه الحرب لم                
تعد بمثابة حرب هجومية، أو حرب لقصم ظهر حزب اهللا، وإنما باتت حربا داخل البيت، وهي حرب هـددت                   

والمعنى من كل ذلك أن النقاش      . كل جدي صورة الجيش اإلسرائيلي، ومكانة إسرائيل الردعية في المنطقة         وبش
  . اإلسرائيلي بات يتحدث عن الحرب بمصطلحات الحرب الوجودية، التي يمكن أن تهدد وجود إسرائيل مستقبالً

ومي، واإلخفاق العـسكري للجـيش،      في هذا اإلطار بديهي أن اليمين اإلسرائيلي حاول استغالل اإلرباك الحك          
وعلى برنامجه المتمثل باالنسحاب األحادي، مثلما أنحى بالالئمة        ) رئيس الحكومة (لينحي بالالئمة على أولمرت     

بسبب ضعف خبراته العسكرية، وبدا اليمين اإلسرائيلي وكأنـه يـتهم           ) زعيم حزب العمل  (على عمير بيريتس    
وبكيفية إدارتها إلسرائيل، بأنها المسؤولة عن كل مـا جـرى، منـذ              ية،الحكومة ببرامجها وتوجهاتها السياس   
، وصوال إلـى    )2005(، إلى االنسحاب األحادي من قطاع غزة        )2000(االنسحاب األحادي من جنوبي لبنان      

بالمقابل فـإن اليـسار اإلسـرائيلي       . زيادة قوة حزب اهللا في جنوبي لبنان، أمام ناظر إسرائيل، وتجرؤه عليها           
وعلى رغم تمترسه بالدفاع عن إسرائيل في هـذه الحـرب، فـي              ،)متمثل بحزب ميريتس وبعض المثقفين    ال(

، فإن هؤالء حاولوا أن يحملوا الحكومة مسؤولية ما يجـري كونهـا             )بمصطلحاتهم(مواجهة إرهاب حزب اهللا     
 على االنسحاب من كامـل      ، وكونها ال تتبنى استراتيجية تتأسس     )الفلسطينيين واللبنانيين (تضيع شركاء السالم    

  . ، وعقد معاهدات سالم مع اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين1967األراضي العربية المحتلة عام 
السجال اإلسرائيلي طاول المستوى العسكري، وحمل الحكومة، ورئيس األركان دان حلوتس، مسؤولية المبالغة             

الجتياح البري، وبدوره فإن حلوتس يعتقد بأن سالح الجـو          بالضربات الجوية، وعدم التعويل منذ البداية على ا       
قام بمهمته، وأنه لم يكن بمستطاع القوى البرية تحقيق نجاحات كاسحة على حزب اهللا، من دون خسائر بشرية                  

  . فادحة
المناوشات بين الجيش اإلسرائيلي وحـزب اهللا تـذكر بـاألفالم           : ويصف ناحوم برنياع الوضع الميداني بقوله     

جيري يضايق  . توم القط القوي والمتحفز، وجيري هو الفأر الضعيف والذكي        . حركة الشهيرة توم آند جيري    المت
  . توم يرد الحرب. توم

. في الكازينو يصعب على من يربح أن يعرف متى يتوقف         ..وفي كل المناوشات فإن جيري الفأر هو المنتصر       
. فهو يعاقب المنتصرين والمهـزومين معـا  : لقمارولبنان أكثر حتى من بيت ا   . أما من يخسر فأصعب من ذلك     

  ) 10/8يديعوت أحرونوت (
وقد وصل السجال الداخلي في إسرائيل، حد اتهام الواليات المتحدة بأنها مسؤولة عما وصلت إليـه إسـرائيل                  

هذه الحرب كانت قبل كـل      : ، يعرض الوضع على النحو التالي     )زعيم ميريتس سابقاً  (مثال، هذا يوسي ساريد     
هذا ..مصيبة فادحة عندما انتخب جورج بوش رئيساً للواليات المتحدة        . شيء مأساة إسرائيلية، ولبنانية وعالمية    

  . شخص يرى العالم بصورة سطحية
وفقاً لتقاليد المسيحي األصولي الممزوجة بتقاليد الكاوبوي القادم من تكساس، يقوم بوش بتقسيم العالم إلى أخيار                

هو يضع نصب عينيه قراره الحازم بنشر الديمقراطية فـي كـل            .. نور ضد أبناء الظالم   وأشرار والى أبناء ال   
األسرة الدولية ممزقة ومفرقة ومشتتة ومـشرذمة،       ..دولة وقطر حتى ان غرق جميع مواطني هذه الدولة بالدم         

  .كما لم تكن في أي وقت من األوقات
فعلـون ويعجبـون مـن الـرئيس وبطانتـه          في إسرائيل فقط ما زالوا ين     ..هي ترفض السير في طريق بوش     

الواليات المتحدة بزعامة بوش دمرت قدرتها الردعية وقدرة العالم الحر، ومن خالل ذلـك أيـضاً      .الكونداليسية
إذا لم يكن الجني األميركي الذي سيطر على العراق مخيفا كما كانوا يتـصورون،              . القدرة الردعية اإلسرائيلية  
  . ، فال سبب إذا للخوف من المارد اإلسرائيليوقابال لإلرهاق واالستنزاف
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هنـاك  :أما أري شافيت فرأى دعوة أولمرت لحزم أغراضه والذهاب إلى البيت، يقول شافيت            ) 11/8هآرتس  (
ال يمكن قيادة شعب كامل إلى حرب وفي ظـل وعـده بالنـصر،              . هناك حدود لكل وقاحة   . حدود لكل أحبولة  

  . محظور أن يكون ايهود اولمرت يجلس في مكتب رئيس الوزراء..حكموإنتاج هزيمة مخجلة، والبقاء في ال
أنها تحتـاج إلـى رئـيس وزراء        . إسرائيل الجريحة والنازفة بعد الحرب تحتاج إلى بداية جديدة ورئيس جديد          

وبرأي زئيف شترنهال، فإن هذه الحرب هي أكثر الحروب فشالً، في تاريخ إسرائيل،             ) 11/8هآرتس  . (حقيقي
ت حملة عقابية جماعية بدأت بتهور وتسرع ومن دون دراسة، وبناء على تقديرات رديئة، بما في ذلك                 إذ تحول 

  .   إلى حرب حياة أو موت، وأشبه بحرب استقالل ثانية-وعود عسكرية ليس بمقدور الجيش أن ينفذها 
يلي يظهـر مـرة     الجيش اإلسـرائ  :ومن جهته فإن جدعون ليفي يطرح األمر على النحو التالي         ) 2/8هآرتس  (

ثمانية جنـود يقتلـون واثنـان       . جندي يختطف في غزة، فتدفع غزة كلها الثمن       : أخرى مثل بلطجيي الحارات   
  . يختطفان في لبنان فيدفع الثمن لبنان كله

الجميع يعرفون كيف بدأت هذه الحرب، ولكن هل يعرف أحد كيف           ..لغة القوة : لغة واحدة ووحيدة لدى إسرائيل    
ئر فادحة؟ حرب مع سوريا؟ حرب شاملة؟ هل يجدر أن يحدث ذلك كله؟ انظروا ما الذي يمكـن                  ستنتهي؟ خسا 

  . 7 /17هآرتس .)لحكومة أغرار مبتدئة أن تفعله خالل فترة قصيرة جداً
وكما قدمنا فإن النقاش اإلسرائيلي يتجه نحو االحتدام، ويبدو أن إسرائيل على عتبة تغيرات سياسـية وحزبيـة                  

  ما ستبينه التطورات اآلتية كبيرة، وهذا 
19/8/2006البيان   

 
   نفسهالالعب مرمى فيإصابات  .52

 حازم صاغّية
وبعض هؤالء الكثيرين لـم     .  كثيرون بحاجة الى نصر، أّي نصر، في هذه المنطقة من العالم التي هي منطقتنا             

 وقد يكـون مفهومـاً إلحـاح        .يتركوا السّيد حسن نصراهللا يستمتع بما اعتبره نصره فعاجلوا الى مقاسمته إّياه           
الرئيس السورّي على طلب النصر، إن لمناشدة شعبه، أو لرفع موقعه التفاوضّي لـدى األطـراف االقليمّيـين                  

  .إالّ أن إلحاحه وقد استفحل أربكه فإذا به يدخل أكثر من كرة في مرماه هو نفسه. والدولّيين، أو لألمرين معاً
لق من موقع ضعيف، ورثه وحافظ عليه، أنتجته اتفاقّية فّك االشـتباك فـي              ولنقل، بادئ ذي بدء، ان األسد ينط      

ذاك أن  . بيد أن الخطاب السياسّي السورّي يجعل الضعف، وفي صورة يومّيـة، تراجيـديا يونانّيـة              . الجوالن
 عن  التمجيد األقصى لمقاومة حزب اهللا يستدعي سلوكاً آخر، وكلما تعاظم الغزل بانتصار الحزب تعاظم السؤال              

سياسة دمشق في الجوالن، خصوصاً أن االنتصار كلما كبر قلّل األكالف التي قد يخشى الرئيس الـسوري أن                  
  .يتكّبدها

على أية حال فالكرة األولى التي أدخلها الرئيس في مرماه تتعلّق بصورة حليفه حزب اهللا وأمينه العاّم، إذ ظهرا                   
وفـي  . ؤه بين المحيط والخليج، في وصف االنتصار التاريخيّ       كأنّهما عامالن لديه، بعد إطناب، ترّجعت أصدا      

  .تبقى الكرة حيث وضعها الرئيس بشّار األسد) ؟(انتظار أن يستنكر حزب اهللا 
أما الكرة الثانية، وضحّيتها أيضاً الحزب نفسه، فإنه حّول النظر، في لبنان وبعض العالم العربّي، عن االنتصار                 

وعمالً بمبدأ رمية من غير رام انقشعت الحقائق المعقّـدة للمـسألة            .  السورّية -نانّية  التاريخّي الى المشكلة اللب   
  .اللبنانّية بوصفها أكثر كثيراً من منازلة مع العدّو الصهيونّي

 آذار فرصة يعيدون فيها التذكير بالحقائق األخرى التي طمـستها الحـرب             14وأما الكرة الثالثة فإنه منح قادة       
يستنهضون المشاعر واألفكار التي أراد الحكم السورّي أن يسّويها باألرض ويهيل عليهـا             والحزب ودمشق، و  

ويستحسن بالقادة اآلذاريين أن ينجحوا، هذه المّرة، في عملّية االستنهاض وأن يتعلّموا بعـض الجدّيـة      . التراب
  .والمواظبة من القائد المنافس، ذي الطبيعة اللينينّية، حسن نصراهللا
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ذاك ان احدى النظرّيـات     . رة الرابعة، وهي األكبر على المدى البعيد، فتّتصل بالموقع العربّي لسورية          وأما الك 
فهو احتفظ بـصداقة    : الرائجة في تحليل الرئيس الراحل حافظ األسد تتوقف عند قدرته على جمع المتناقضات            

وسط، ثم جمع بين الصداقات الثالث      مصر والسعودّية يوم كان الصديق األوثق لالتحاد السوفياتي في الشرق األ          
والتحالف مع إيران، كما شارك في حرب تحرير الكويت، الى جانب الواليات المتّحدة، مفّسراً مشاركته بلغـة                 

لكن الرئيس الحالي فكّك ما كان يجمعه والده كاشفاً المستور في ما خّص عواطف البعث               . بعثّية وقومّية عربّية  
عالقة سّيئة تربط دمشق بجميع الدول التي تُجاورها حـدودياً، وأخـرى سـّيئة              :  اآلن ولنتأّمل الوضع . الفعلّية

تربطها بالدولة العربّية األكبر وبالدولة العربّية األغنى، في ظل عالقات بالغة الـرداءة مـع القـوى الدولّيـة                   
لـذي بلغـه األسـد انجـذاباً        فإذا صّح أن لمحمود أحمدي نجاد جاذباً ال يقاوم، فليس الى هذا الحّد ا             . المؤثّرة
  .وانخطافاً

: وقصارى القول، أقلّه في ما يتعلّق بلبنان، إن الرئيس السورّي نّبهنا، على حسابه، الى حقيقة الوضع اللبنـانيّ                 
ومـا ينبغـي    .  آذار، وليس جائزاً أن يختزل بلد مركّب وتعددّي بقـضّية واحـدة            14هناك حزب اهللا وهناك     
ربط لبنان بمحور قد يزّج به في سياسات ال يعلم بوجهتها إال اهللا، والكفّ عن تحويلـه                 استنتاجه، بالتالي، عدم    

فأحمدي نجاد تقّبل التهاني، هو اآلخر، وتحّدث عن انتصاٍر جّسد، فـي رأيـه،              . ساحة للموت والقتل والتدمير   
  .غاة والموّحدينمقاومة إيران في حربها مع نظام صّدام بينما كان لبنان ساحة حقيقّية للحرب بين الط

. وهو جميعاً ما يحمل على القول إن حزب اهللا لن يبقى له الكثير من النصر نظراً إلى كثرة الباحثين عن نصر                    
، وفي سياق آخر وبأسماء أخرى، تقّدمت سورية نفسها لتنتزع من حلفائها اللبنانّيين والفلـسطينّيين               1976وفي  

للعبة ستتواصل ما دام لبنان ساحة، والعبث سيبقى متواصالً، في ظـّل            وا. نصراً كانوا حقّقوه في النزاع األهليّ     
  .رايات ايديولوجّية خفّاقة، ما لم يحّيد لبنان

19/8/2006الحياة   
 

  الرهان على الداخل اللبناني  .53
األشعل. السفير د  

وا يتوقعـون أن هـذا      الذين تابعوا أحادث لبنان منذ تحرير الجنوب بالقوة المقاومة وبال مقابٍل ال بد أنهم كـان               
الدرس القاسي للكيان الصهيوني لن يسكتَ عليه؛ فقد تبين له أن المقاومةَ اللبنانية تهز صورةَ الجيش الـذي ال                   
يقهر الذي بنيت عليه قصور األحالم الصهيونية، خاصةً بعد أن خاض هذا الجيش عـدة حـروب ضـد دوٍل                    

 من إعالِء كلمته، وهو ما شجع واشنطن علـى أن تـذهب بعيـدا فـي                 مجاورٍة للكيان وتمكَّن بالقوِة والسياسةِ    
أحالمها في استثماِر القوة الصهيونية لتطويع المنطقة كلها، فكانت هزيمة جيش االحتالل فـي الجنـوِب عـام                  

ع م بمثابِة جرِس إنذاٍر لها خشيةَ أن تضيع هيبةَ جبشها في نفوِس الدول المجاورة؛ ولذلك خططت القتال                2000
   .م1982حزِب اهللا الذي نشأ أصالً بمناسبِة الغزو الصهيوني لبيروت عام 

وما دام المشروع الصهيوني االستعماري يعتمد القوة والبطش بال رحمٍة كأداٍة وحيـدٍة إلنجـازه فلـم يفكِّـر                   
ردن وإقناعهما  الصهاينة في تطوير أدواٍت جديدٍة بعد أن نجحوا في استخدام معاهداِت السالم لتحييد مصر واأل              

بالسالم الصهيوني الذي يقول ببساطة أن القوةَ تصنع الحقَّ وأن من يملك القوةَ يملـك الحـقَّ فـي الـسيطرِة                     
واإلخضاِع، وأن الجيوشَ العربيةَ جربت المواجهة وعجزت، فقبلت حكومتها بسالٍم يتعايش فـي ظلـه الـذل                 

لمواجهات، وهذه صيغة بسيطة مقنعة تسندها أحـداث التـاريخ          وضياع الحقوق مع إراقِة الدماء التي سببتها ا       
العربي المعاصر والنكسات العربية المتتالية، ثم أصبحت هذه الصيغة صناعة مريحة إلشاعة اليأس والتـسليم،               
فانطلق الكيان مع أمريكا في نهِب الحقوِق العربية بعد أن نهشتا الكرامة العربية في العراق وفلسطين وخططـا                  

   .ها في لبنانلنهش
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م، فهذا هو السؤال الـذي  2000أما لماذا ضيع الكيان الصهيوني ست سنوات منذ اندحاره في جنوِب لبنان عام   
وجهته لجنة التحقيق في أحداث لبنان والتي سوف تطيح بالطبقِة السياسيِة والعسكريِة الحاكمة فيه؛ ألن خطـةَ                 

   .شل إلى سجل بوش الفاشل في كل مكانالعدوان لم تكن محكمة ويجب أن يضاف هذا الف
م ثم أكمل له    2000والحق أن الكيان الصهيوني لم يضيع وقتًا ولم يقصر في النيل من حزب اهللا الذي أذله عام                  

عقدةَ الذل التي جددت عند اليهوِد عقدة االضطهاد التاريخية فاستحضروا بهذا الذل أسطورة نبوخذ نصر مـع                 
اهللا المسلم العربي صد عدوانهم وشتت شملهم وأذهب حقدهم وريحهم، أمـا نـصر              فارٍق واحٍد، وهو أن نصر      

الوثني فقد اعتدى على مملكتهم وحطَّم مقدساتهم ونقلهم سبايا أذالء بقانوِن ذلك الزمان، وقد أظهر المعاصرون                
  . وة مشروعةمنهم أنهم ال يحترمون قانونًا وال أخالقًا وال يخضعون كالعبيِد إال للقوِة رغم أنها ق

لقد قطع الصهاينة شوطًا طويالً مع الوالياِت المتحدة في الكيِد ألعدائهم أصحاب الحق واألرض وهم المعتدون                
المتآمرون فتفتق ذهنهم عن تقطيِع أواصر العالقة بين حزب اهللا وسوريا وحماس وإيران فبدأ الضغط علـيهم                 

م ألنها عارضـت غـزو العـراق وأيـدت     2003 عام جميعا في وقٍت واحد، ولكن رأس الحربة كانت سوريا      
المقاومة ضد االحتالل في العراق وفلسطين، وهي لغة غير مألوفة في المنطقة التي تحولـت فيهـا المقاومـة                   
لالحتاللين الصهيوني واألمريكي إلى إرهاٍب كريه وتحالفت دول عربية للقضاِء على هذا اإلرهـاب، فبـدأت                

م بعـد   2004 الغريب المناقض لميثاق األمم المتحدة في سبتمبر         1559 مجلس األمن    المؤامرة باستصدار قرار  
أن تم التمديد للرئيس لحود وتعديل الدستور اللبناني وفَق أحكام الدستور نفسه، وحتى الذين اعترضوا بعد ذلك                 

بأيـة صـورة علـى      على التعديل والتمديد وساهموا في استصدار القرار كانوا ضمن الموافقين ولم يعترضوا             
، فسر هذا القـرار بحيـث يتـصدى         1559التعديل والتمديد، فال عالقةَ إذن بين التمديِد والتعديل وبين القرار           

لألعداء الثالثة وهم حزب اهللا بحله ونزع سالحه، والعالقة السورية مع لبنان بسحب القوات السورية من لبنان                 
في نظر القرار، فقد خرج من لبنان احتراما لقـراراِت مجلـس            باعتبارها قوات محتلة، أما الكيان الصهيوني       

األمن وبشهادة األمم المتحدة، ولما أدرك اللبنانيون المؤامرة وأن سالح المقاومة فوق المزايدات السياسية، وأن               
م هو نصر لكل لبنان، فقد أدخلوا سالح الحزب ووضع الحزب نفـسه فـي إطـار                 2000نصر المقاومة عام    

لوطني، فوجدت أمريكا والكيان أن زخم تنفيذ القرار قد تم استيعابه، فكان اغتيال الحريـري وتـسليط                 الحواِر ا 
الغضب العارم على هذا االغتيال نحو مفاصل القرار الرئيسية وهي الوجود السوري وحزب اهللا والمخيمـات                

  .الفلسطينية
م المجتمع اللبناني حول العامل السوري، واشتد       وتصاعدت قضية االغتيال ليحقق االغتيال وظيفته، وبالفعل انقس       

الجدل بين الفريقين حتى بعد انسحاب سوريا، ولكن المؤامرة واالغتيال بدأت خطوطهما تتكشف بعد أن اتجـه                 
 مـن   12التحقيق إلى حصر القضية في إطارها القانوني والقضائي، فكانت الحملة الصهيونية المروعـة فـي                

 ليس استنتاجا تحليليا، ولكنه للحق، ما أكده الكيان الصهيوني نفسه من أنـه أدرك               وهذا.. م2006 تموز/ يوليو
تلكؤ اللبنانيين خاصةً بعد مقتل الحريري في نزع سالح حزب اهللا وأنها منحت الحكومة اللبنانية فرصة ذهبيـة                  

/ دلة العالقات اللبنانيـة لنزع سالحه، والحلول محله في الجنوب وخلعه من الحياة السياسية والعسكرية ومن معا         
السورية، بعد أن هيأت الساحة بتعكير العالقات السورية اللبنانية وتأزيمها، واعتبار االبتعاد عـن              / الصهيونية

سوريا هو قمة االستقالل وأن وجود القوات اللبنانية هو استكمال لهذا االستقالل وبسط سيادة الدولـة اللبنانيـة                  
  .على كامل التراب اللبناني

 بنفسه وأيدته في    1559ويقول الكيان الغاصب إن لبنان وحكومته لم يستفيدا من الفرصة فبادر هو بتنفيذ القرار               
ذلك تصريحاتٌ أمريكية شهيرة، وأثار ذلك العجب إذ كيف يتسنى آلخر دولة في العالم ال تحترم أي قانون أن                   

مثل قمة محاوالت توظيف مجلس األمن لتـشويه        تنفذ قرارا أحاطته واشنطن بكل صور اإلجالل والشرعية، وي        
  .وجه الشرعية الدولية
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وانطلق اإلعالم الصهيوني في المجال القانوني يسوغ ذلك، ويضرب األمثلة من حاالت ومساهمات فقهية تبيح               
تي ال  ألي دولة أن تنفذ بالقوة أي قراٍر من مجلس األمن، إذا عجز الغير عن تنفيذه، وتلك من البدع القانونية ال                   

  . تنفذ في الترسانة الصهيونية
 بعـد أن أدركـت      1559معنى ذلك أن حملة إبادة لبنان هدفها القضاء على حزِب اهللا بتنفيذ إسرائيل للقـرار                

واشنطن أن اغتيال الحريري كان طلقة طائشة لم تؤِد إلى نزع سالح الحزب، وظن بعض السذج أن موافقـة                   
 في الحوار الوطني هي إشارة إلى مهادنة واشنطن في هذه المسألة، بينما             واشنطن على إدراِج قضية حزب اهللا     

الصحيح هو أن واشنطن أرادت أن تُفجر هذه المسألة في الساحة اللبنانية في الوقِت الذي يستعد فيه الـصهاينة                   
  .بتخطيٍط أمريكي لالنتقاِم من العدو الذي هز صورته الباطشة في المنطقة

رتد خيله وتفرق شمله انتقل إلى الوسيلة الثالثة بعد االغتيال والتدمير وهي قرار مجلس األمن               ولما خاب فأله وا   
 أي القضاء على حزب اهللا، وحيث اعتبر رئيس الوزراء الصهيوني أن صـدور              1559لعله يحقق تنفيذ القرار     

ن يدعي أنه انتصر عسكريا، ولم      هذا القرار وتركيزه على حزب اهللا نصرا دبلوماسيا كبيرا للكيان، ولم يجرؤ أ            
يتمتع بجسارِة الرئيس بوش الذي ادعى نصرا للصهاينة لم يزعموه هم ألنفسهم وكأنه يعيش في عالمه الخاص                 

  .بعيدا عن عالم الناس
وخالصةُ القول، أنه في الوقِت الذي تجاوز فيه الزمن واألحداث نزع سالح الحزب وحله، بـل أدى صـموده                   

ه الهائل على الكيان الصهيوني وتعريض مستقبله لخطٍر حقيقي يستدعي االحتفال به وتعزيزه وتقـدير               وانتصار
دوره، حتى إن ماليزيا اقترحت رسميا أن تقوم الدول اإلسالمية بتزويـد حـزب اهللا باإلسـلحة فـإن الكيـان                    

هو تأليب القوى اللبنانيـة التـي       الطريق األول   : الصهيوني يعول اآلن على طرٍق ثالثة للقضاء على حزب اهللا         
فـإذا  .. احتشدت من قبل في مواجهِة حزب اهللا المتحالف مع سوريا لكي تحول مؤشر العداء للحزب هذه المرة                

كان تحالف الحزب مع سوريا المتهمة بقتل الحريري يثير الغبار حول محالفة عدو لبنان وقاتـل رمـٍز مـن                    
وى المؤيدة لهذه النظرية، فإن الحزب اآلن حارب العدوان الـصهيوني           رموزه كما ادعت واشنطن والكيان والق     

وصده ولقَّن الصهاينة درسا، فهل عداء الحزب لللكيان الصهيوني  أيضا يجعله عدوا لهذه القوى اللبنانية؟ وهل                 
وهـو   1559 الذي تكفَّل بتنفيـذ مطلـوب القـرار          1701تشترك هذه القوى فعالً وتخلص في تطبيق القرار         

محاصرة حزب اهللا؟ تعلم هذه القوى جيدا أن الكيان الصهيوني يخطط إلذالل لبنان والهيمنة عليه بعد أن فصل                  
المسارين لسوريا ولبنان ولم يكن خطف الجنديين الصهيونيين من جانب حزب اهللا إال ذريعة لتنفيذ مخططه في                 

  .لبنان تحت عنوان القضاء على الحزب
لك أن إسرائيل تراهن عليهم في تنفيذ ما عجزت عنه بالقوة، وأنه يود دفع البالد إلى حـرٍب                  تعلم هذه القوى كذ   

أهلية يستغلها في جعل لبنان هذه المرة ساحة حقيقية لصراٍع إقليمي بحجِة التدخل للقـضاء علـى حـزِب اهللا،              
 الذي ينال من الجميع؟ تعلـم       وكأن القضاء عليه أصبح أمرا مشروعا، فهل توافق هذه القوى على هذا المخطط            

هذه القوى أيضا أن واشنطن التي قصدها السياسيون اللبنانيون يلتمسون منها النجدة والعون والبركـة والـسند                 
لدعم استقالل لبنان وسيادته في مواجهة سوريا وحزب اهللا هي نفسها واشنطن التي رفضت وقف أعمال اإلبادة                 

المزيد منها، فهل كان الكيان يبيد دولةً أخرى غير لبنـان التـي تباكـت               الصهيونية حتى ينتهي الصهاينة من      
  واشنطن وفرنسا على استقاللها وسيادتها؟

وتعلم هذه القوى رابعا أن حزب اهللا قد جعل لبنان نموذجا للكرامِة والصمود وإذالل العدو، فهل أنتم تعتقـدون                   
ة، وكما سمعته من بعضكم لكي يدافع عن بقائه؟ وهل ظهر   أن الحزب استخدم جسد لبنان كما يقول لكم الصهاين        

حزب اهللا في المكان الخطأ والزمن األسوأ وهل تعتبرون أن لبنان بلد مسالم ال يهمه االحتالل واالستـسالم وال     
يريد مقاومة تسبب له الكوارث، وأنه يفضل االزدهار على الكرامة بهذا المعنى الذي تروجه أنظمـة عربيـة                  

  م تحقق لشعوبها الحرية واالزدهار في الداخل وال الكرامة مع الخارج؟ حولكم فل
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وأخيرا، أنتم تدركون قطعا أن وجود المقاومة الفلسطينية في لبنان حمل لبنان أكثر مما يحتمله جسده النحيـل،                  
ـ                  ن الـشعب   فأيد البعض أن يخرج االحتالل هذه المقاومة، ولكّن حزب اهللا مختلف ألنه لبناني، وهو جـزء م

واألرض، فهل أنتم مستعدون لتقسيم لبنان الصغير بينكم أم أنكم تتفاهمون مع الصهاينة ضد جزٍء من شـعبكم                  
  !وأرضكم؟

إذا كنتم ال تزالون تتوهمون أن لكم وزنًا عند بني صهيون وواشنطن            : هل أدلكم على حلٍّ سحري لهذه المعضلة      
اتفقوا على تطعيِم جيشكم بعناصر المقاومة دفاعـا عـن أي           فأقنعوهما برحيل الكيان الصهيوني من أرضكم، و      

إذا كان لكم الحق فـي      .. عدواٍن محتمٍل أو استخدام للقوة إلذالكم وقهركم على عالقة أو تسوية ال يقبلها شعبكم             
  . االعتقاد بعد ذلك بما ترون من أفكار فتذكروا أنكم جزء من مجتمٍع يرى غير ما ترون

 كان من قبل الحملة الصهيونية حزبا لبنانيا أصبح يمثِّل برمزه وقيمه كـل العـالم العربـي                  إن حزب اهللا الذي   
  .واإلسالمي وشرفاء العالم حتى فنزويال، وحيث أراد الصهاينة القضاء عليه

17/8/2006اخوان اون الين   
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