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  29  :كاريكاتير
*** 

 تدمير اسرائيلي منظم لألحياء السكنية ومجازر متنقلة تودي بالعشرات: لبنان .1
يوم الخامس من االعتداءات االسرائيلية على لبنان، بالمزيد من المجازر في اختتم ال:  ناجية الحصري،بيروت

 .حق المدنيين وحتى مراكز الدفاع المدني وتدمير منظم ألحياء بكاملها في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية
اً قرب وارتكبت اسرائيل مساء امس ثالثة مجازر دفعة واحدة في مدينة صور اذ استهدفت الغارات حياً سكني

.  طابقاً قرب الثانوية الرسمية والشارع الذي يؤدي الى ثكنة الجيش12مستشفى جبل عامل وبناية مؤلفة من 
وادت الغارات الى اطباق الحجارة على الناس، علماً ان احد المباني يضم مركزاً للدفاع المدني، وشوهد 

 االستغاثة عبر محطات التلفزيون إلرسال الجرحى يلوحون بالمناديل للمارة النقاذهم فيما توالت نداءات
وارتكبت .  شهيداً فيما ال يزال عدد كبير من الضحايا تحت الردم14سيارات اإلسعاف، وأمكن إحصاء 

. اسرائيل مجزرة اخرى في عيترون قضاء بنت جبيل من خالل استهداف مبنى من طابقين، دمر على اصحابه
 من آل رسالن، وبين الشهداء اطفال، اضافة الى ثالثة 2خرس، و من آل اال6، بينهم 11وبلغ عدد الشهداء 

واسفر القصف اإلسرائيلي، الذي يعتبر  .جرحى، ويحمل الضحايا الجنسية الكندية الى جانب الجنسية اللبنانية
األعنف منذ خمسة ايام على الضاحية والذي استمر منذ ليل اول من امس وتواصل طيلة نهار امس، عن تدمير 

ء في حارة حريك وبئر العبد وصفير ومحيط المشرفية، وطمر ركام االبنية الشاهقة التي سويت باألرض احيا
عدداً من الضحايا الذين لم تتوافر الوسائل لسحبهم، وبين هذه المباني تلفزيون المنار، ولم توفر االعتداءات 

واوضح أحد مسؤولي  .ثم أعيد البثوانقطع بث تلفزيون المنار لبعض الوقت  .المستشفيات والبنى التحتية
وأعلنت ادارة المحطة عن ان القصف التدميري والهمجي من قبل  المنار إن انقطاع البث جاء لسبب تقني فقط

العدو الصهيوني وآلته الحربية اإلرهابية، ادى الى إصابة اثنين من العاملين في القناة إصابات طفيفة، فيما 
واكدت ان حجم الدمار الكبير الذي حصل في  .الم تحت رعاية اهللا وحمايتهخرج كل العاملين من المبنى بس

مبنى المحطة المركزية في ضاحية بيروت لن يثنينا عن متابعة مسيرتنا ورسالتنا االعالمية، بل سيزيدنا 
القصف المركز كان يتكرر بكثافة كل نحو  .اصراراً على تأدية الرسالة المهنية اإلعالمية بإخالص وصدق

نصف ساعة، وتوسع صباحاً الى طريق المطار مستهدفاً محيط مستشفى الرسول األعظم حيث أصيبت سيارة 
وتجدد القصف على  . السلطان ابراهيم حيث أصيبت حسينية-تابعة لفوج اإلطفاء، ثم الى منطقة األوزاعي 

د ربع ساعة، المنطقة منطقة الضاحية قرابة الحادية عشرة قبل الظهر، واستهدفت البوارج الحربية، بع
وتصاعدت بعدها الغارات .  دقيقة الى سقوط صاروخين50وتعرضت الضاحية في الواحدة و. بصواريخ جديدة

وعجزت سيارات االسعاف والدفاع المدني  .بكثافة على مناطق حارة حريك وبئر العبد والمشرفية والغبيري
 . عن دخول المنطقة بسبب كثافة النيران

واغارت الطائرات الحربية على مثلث دير . ستهدف قرى وبلدات الجنوب بعد تقطيع اوصالهالتدمير نفسه ا
قانون النهر، الذي يؤدي الى بلدة العباسية من الشرق، واستهدف منزالً سقط فيه شهيد هو المواطن حسن 

ة واستهدفت غارة أخرى مفرق بلد. حريري وجرحت زوجته أمينة حمود، كما جرح طفل لم يعرف اسمه
العباسية الغربي عند مدخل صور الشمالي، حيث تم تدمير مبنى من ثالثة طوابق في منطقة تسمى مدينة 
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وكان فجراً، أغار على محيط بلدة وادي جيلو، وفي ساعات الصباح األولى أغار على محيط بلدة . األحالم
ية فوق قرى منطقة صور ولم كما نفذت غارات وهم. القليلة وأول وادي زبقين مستهدفاً األحراج المجاورة

وقصفت البوارج الحربية الخط الساحلي  .تغادر طائرات االستطالع والمروحيات االسرائيلية سماء المنطقة
وأغارت الطائرات على المنطقة الواقعة بين عبا . جنوب مدينة صور في شكل متقطع، ومحيط بلدة طيردبا

الجنوب في حزب اهللا الشيخ نبيل قاووق، وقصفت المدفعية والزرارية، ودمرت منازل عدة بينها منزل مسؤول 
منطقة العرقوب، وتساقطت القذائف في شكل عشوائي في محيط قرى الماري، المجيدية، حلتا، كفرشوبا، 

 - كما استهدف القصف الطريق التي تربط الماري براشيا الفخار، وطريق العباسية . كفرحمام، راشيا الفخار
وتعرضت مرتفعات جبل سدانة، ومزرعة بسطرة لرشقات رشاشة ثقيلة من موقعي رمتا  . الخيام-عين عرب 

وتعرضت بلدة شبعا . والسماقة، في ظل تحليق كثيف لطائرات حربية وطائرات استطالع من دون طيار
مع تصاعد القصف على معظم منطقة العرقوب، ليصل الى معدل  .وأطرافها الى قصف اسرائيلي عشوائي

 في الدقيقة الواحدة، استخدمت اسرائيل القنابل العنقودية إليقاع اكبر عدد من اإلصابات، كما أفيد ثالث قذائف
وتركز القصف ما بين الهبارية وراشيا الفخار وكفرشوبا وكفرحمام، . عن اطالق قنابل فوسفورية على المنطقة

ر الواقعة بين حناويه ودير قانون وطاولت االعتداءات زبدين ومنطقة النصا .اال انه لم يسجل وقوع اصابات
 النبطية، - خراج البازورية، وخراج منطقة طيردبا، وطريق عام زبدين -رأس العين، ومنطقة المعمورة 

حيث استشهدت مواطنة، وأصيب عشرة آخرون بجروح، نقل أربعة منهم الى مستشفى الشيخ راغب حرب في 
وسيم فقيه، محمد قبيسي، نزهة منتش، فادي : كومي، وهمتول، وستة بينهم طفالن الى مستشفى النبطية الح

وسقط  .بنوت، عبداهللا طراف سليمان، عبد اهللا جعفر، زينب وكوثر برجاوي، قاسم كوثراني وأحمد حب اهللا
اكثر من عشر قذائف في محيط مدينة صور لجهة منطقة ضهر الجمل، وأغارت الطائرات على منطقة العبادة 

واصيب منزل المواطن . بعيتيت، وعلى منزل عبد العزيز ترحيني بين عبا وجبشيتالتي تربط وادي جيلو 
عادل الحاج ملحم في شكل مباشر، حيث استشهد ثمانية مواطنين هم صاحب المنزل، محمد زريق، نديم ملحم، 

عرف نجيبة ملحم، هناء ملحم، دالل ملحم، عبد الرحمن مجهول باقي الهوية وهو عراقي الجنسية، وطفل لم ت
دعاء وبتول الحاج ملحم، وخادمة من التابعية : هويته، اضافة الى جرح اثني عشر آخرين عرف منهم

وقصف محيط بلدة طيردبا،  .كما أفيد عن استشهاد المواطن عبد الحسن عميص في المنطقة. السيريالنكية
زالً، وثالثة على بلدة واغارت الطائرات على محيط منطقة قدموس واخرى على بلدة العباسية واستهدفت من

برج الشمالي واستهدفت منزل المواطن رامز زيات، وأدت الى استشهاد زوجته وزوجة أخيه وطفلين، وسقوط 
 صواريخ ادى انفجارها الى تضرر عدد من 8وأغارت الطائرات على بلدة الخيام مطلقة  .ثمانية جرحى

وتوسع . لي الطاهر المشرفتين على مدينة النبطيةوقصفت المدفعية اإلسرائيلية منطقتي الدبشة وع. المنازل
 .القصف الحقاً ليشمل مناطق العيشية، الريحان، حوال، الطيبة والخيام، ما ادى الى تضرر عدد من المنازل

وأدت الغارات الى اشتعال . وتعرض محيط بلدة دير عامص الى غارات متتالية وكذلك محيط بلدة بدياس
 .وتعرضت احياء النبطية عصراً الى قصف اسرائيلي مركز. ن للمواد البالستيكيةالنيران في معمل صفي الدي

 منشور اسرائيلي
رمت الطائرات اإلسرائيلية امس في بيروت والجنوب ومناطق اخرى منشورات، في إطار الحرب النفسية 

لي سيزيد من اعماله موجهة الى السكان والجيش اللبناني موقعة باسم دولة اسرائيل، أعلن ان الجيش اإلسرائي
وطالب السكان باالمتناع عن التواجد في األماكن التي  .في لبنان ضد األعمال اإلرهابية المستمرة لحزب اهللا

 أماكن إطالق الصواريخ باتجاه اراضي دولة - :يوجد فيها ويعمل منها حزب اهللا ضد دولة اسرائيل بما فيها
 .اسرائيل

 .تاد العسكري لحزب اهللا اماكن وجود مخازن الذخيرة والع-
 . مراكز حزب اهللا في جنوب بيروت والمناطق التي تحت سيطرته في جنوب لبنان-
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 . ضاحية بيروت الجنوبية مركز اإلرهاب-
ودعا الجيش اإلسرائيلي اللبنانيين والجيش اللبناني الى االمتناع عن تقديم المساعدة سواء كانت مباشرة ام غير 

 .وكل من يفعل ذلك يعرض حياته للخطر. مباشرة لعناصر حزب اهللا
 معاناة وتهديد ونزوح

وادى الحصار المفروض على المنطقة منذ خمسة ايام الى نقص حاد في المواد التموينية واألدوية، وتعالت 
صرخات المرضى وال سيما الذين يحتاجون الى غسل كلى وال يستطيعون الوصول الى المستشفيات، اضافة 

 من الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري والسرطان والقلب، باتوا يفتقدون الى األدوية الى ان العديد
ولم تكتف القوات االسرائيلية بالحصار بل انها واصلت حربها التهويلية على  .الضرورية للحفاظ على حياتهم

 ترك منازلهم على وجه األهالي في عدد من القرى والبلدات الحدودية، ومنها قرية البستان ببث دعوات الى
وأرسلت القوات الدولية آليات من الناقورة الى بلدة مروحين والبستان إلجالء األهالي بعد اإلنذارات، . السرعة

لكن عدداً من العائالت رفض المغادرة، وتواجه فرق الصليب األحمر واإلغاثة صعوبة في الوصول الى القرى 
 ألف نازح من 50س بلدية صور عبد المحسن الحسيني ان اكثر من واعلن رئي .الحدودية بسبب تدمير الطرق

 عائلة من الخيام الى جب 120فيما نزح نحو . القرى الحدودية التي هددتها اسرائيل بالتدمير لجأوا الى صور
وكانت مدينة بعلبك عرضة ليل اول من أمس الى  .جنين، وتم توزيعهم على المدارس الرسمية في المنطقة

ودمر القصف منزالً في حي آل اللقيس في .  الغارات الجوية موقعة المزيد من الضحايا المدنيينسلسلة من
وحلقت الطائرات االسرائيلية في اجواء البقاع الغربي، ومنطقة البقاع  .المدينة وجرح المواطن خالد حسن
 البقاع، -الجبل  -وواصلت محاوالتها استكمال قطع طريق بيروت . وأجواء الشمال وصوالً الى عكار

 . الباروك، ما أدى الى اقفال هذا المنفذ-فأغارت فجراً على طريق كفريا 
  الرد على مرتفعات الجوالن

وردت المقاومة اإلسالمية على مرابض المدفعية االسرائيلية في مرتفعات الجوالن السورية المحتلة، في وقت 
 .ية والعزية لقصف مدفعي اسرائيلي وغارات جويةتعرضت قرى واطراف بلدات زبقين، ياطر، القليلة، الحن

وسجلت اشتباكات بين رجال المقاومة اإلسالمية وقوات االحتالل اإلسرائيلي قرب الوزاني، وجنوب معتقل 
 16/7/2006 - 15الخيام، وذكر بيان للمقاومة االسالمية أن قوة صهيونية معادية، حاولت عند منتصف ليل 

ا في القطاع الغربي نحو األراضي اللبنانية، فتصدى لها مجاهدو المقاومة اإلسالمية، التقدم من موقع بركة ريش
 .»حيث فجروا بها عبوة ناسفة ادت الى تدمير وإحراق جرافة ضخمة كانت تتقدم القوة المذكورة

 قيادة الجيش
 اركان الجيش وتفقد رئيس .العريف جورج يوسف نهرا والجندي علي منير زين: ونعت قيادة الجيش الشهداء

اللواء الركن شوقي المصري، مركز الجيش في منطقة البترون الذي تعرض للقصف المعادي اول من أمس 
كما عاد العسكريين الجرحى في المستشفيات واطلع على أوضاعهم . وسقط فيه شهيد وعدد من الجرحى

 .الصحية
 حركة امل

لذي سقط في الغارات التي استهدفت محيط مدينة ونعت قيادة حركة امل احد كوادرها الشهيد وسيم فقيه ا
 .النبطية

 استنفار األطباء
 .وناشد نقيب األطباء ماريو عون األطباء للتطوع والتواجد في مركز الصليب األحمر

  18/7/2006الحياة 
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  اغالق البورصة اللبنانية واقبال على شراء الدوالر   .2
 في المائة االسبوع الماضي فيما تمـسك المواجهـة   14 هوت ظلت بورصة االسهم اللبنانية مغلقة أمس بعد ان       

وقال وزير المالية    .وحزب اهللا بخناق االقتصاد اللبناني وقادت الى االقبال على جمع الدوالرات          ” اسرائيل“بين  
ان البورصة ستغلق ابوابها ألسباب أمنية على الرغم مـن          : اللبناني جهاد ازعور أمس األول للتلفزيون المحلي      

اغلقـوا  “قال رئيس اسواق الخزانة ورأس المال في بنك لبناني كبيـر  و. تمرار التعامالت في سوق العمالت   اس
  . البورصة ألننا في حرب

اذا فتحت السوق ستهبط القـصى      . ال معنى لفتح السوق في ظل هذه الظروف       “وقال مستشار مالي في بيروت      
وقال رئيس أسواق الخزانـة ورأس       .”توقف التعامالت حد مسموح به خالل اليوم ويبقى عند هذا المستوى مع           

سيـستمر  ) الوضع(ال يعرف الناس ان كان      . تثير أمور كثيرة حالة من عدم اليقين      “المال في بنك لبناني كبير      
   )رويترز( .”ستة أيام أو ستة أسابيع أو ستة اشهر

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

    سكان النبطية معزولون ويتوقعون األسوأ .3
” االسرائيلي“باتت بلدة النبطية الجنوبية شبه معزولة عن باقي لبنان، ويتوقع سكانها األسوأ بعد أن أنذر الجيش                 

  .مواطني الجنوب بمغادرة قراهم والتوجه شماالً إثر إطالق حزب اهللا صواريخ على حيفا
وأضـاف  . ”لمنطقـة  ألف شخص محاصرون فـي ا      300هناك  “وقال رئيس بلدية النبطية مصطفى بدرالدين       

في اشارة الى إنذار جيش الكيان سكان القـرى         . ”من الناس أن يغادروا ديارهم    ” االسرائيليون“طلب  “مستهجناً  
من صواريخ حـزب اهللا، فـي       ” اسرائيل“الحدودية اللبنانية بالرحيل من أجل إقامة منطقة عازلة بهدف حماية           

” حـزب اهللا  “منذ يوم األربعاء الماضي رداً على أسـر         في لبنان   ” اسرائيل“اطار عدوان عسكري عنيف تشنه      
  )ب.ف.ا( .واطالق صواريخ عليها” اسرائيليين“جنديين 

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  العدوان على لبنان وفلسطين محاولة لكسر المقاومة واألمة  : هنية .4
ي الشرس على قطاع غزة ولبنـان       أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن الهجوم اإلسرائيل       :  فايز أبو عون   ،غزة

يكشف النقاب عن أن هناك خطة إسرائيلية كانت حكومة االحتالل قد أعدتها مسبقاً لتحقيق أبعاد أكبر بكثير من                  
وقال هنيـة فـي      .قضية تحرير الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى المقاومة الفلسطينية، ولدى المقاومة اللبنانية          

 دليل قاطع على أن هناك خطة إسرائيلية معدة لتحقيق أبعاد أكبر بكثير من              إن ما يجري هو   : تصريح صحافي 
الهدف من وراء ذلك هـو كـسر إرادة          ":وأضاف إن  .قضية الجنود األسرى سواء في لبنان أو داخل فلسطين        

مـا  ، مشيراً إلـى ان      "الشعوب وإسقاط مواقع الممانعة في األمة وإلحاق الهزيمة بالشعوب العربية واإلسالمية          
يجري في بيت حانون من اجتياح وقصف واستهداف ألبناء الشعب الفلسطيني إنما يتساوق مع ما يجري أيضا                 

إن هذه السياسة ال يمكن لها على اإلطـالق         : "وتابع هنية  .في بيروت وكافة المدن والقرى والمخيمات اللبنانية      
تحقق أو تلحـق الهزيمـة بـإرادة الممانعـة          أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وهذه األمة، وال يمكن لها أن            

إن : "وحول ما يتعلق بقضية الجندي اإلسرائيلي األسـير قـال هنيـة     ".والمقاومة لدى هذه األمة على اإلطالق     
الحكومة ليست طرفاً مباشراً في هذا الموضوع ولكن الحكومة تتحمل المسؤولية الوطنية، وبالتالي أجرينا فـي                

لقد أطلقنا مطلع الشهر الحالي في هذا اإلطار مبادرة         : "وأضاف".  فلسطينية وعربية  هذا الصدد اتصاالت مكثفة   
قائمة على أساس التهدئة ووقف االعتداءات اإلسرائيلية على القطاع وإجراء مفاوضات حول قـضية الجنـدي                

بر هنية عـن    وفي السياق ذاته ع    ".اإلسرائيلي األسير على قاعدة التوصل إلى حل عادل ومتوازن لهذه القضية          
الفلسطينية التي تنتهجهـا    " الحرب المفتوحة والتدمير الممنهج للبنى التحتية     "إدانته واستنكاره الشديدين لما أسماه      
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سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ مدة طويلة، زادت وتيرتها وبشكل محموم ومبرمج منذ الخامس والعشرين من               
ات والمباني هو دليل واضح على أن الهدف من ذلـك هـو          إن قصف مقرات الوزار   : "وقال .حزيران الماضي 

شل حركة وعمل الحكومة الفلسطينية وتدمير البنية التحتية للنظام السياسي الفلسطيني، وضرب مقومات الدولة              
وفي معرض رده علـى     ". الفلسطينية المنشودة، وذلك ألغراض وأبعاد أكبر بكثير مما هو ظاهر على السطح           

ول إن كان الهجوم اإلسرائيلي على لبنان سـيطغى علـى موضـوع العمليـة العـسكرية                 أسئلة الصحافيين ح  
إن العدوان الذي تتعرض له غزة ما زال، يتـصدر ويحتـل األجنـدة              : "اإلسرائيلية على قطاع غزة، قال هنية     

 القـائم   إن احتالل العدوان اإلسـرائيلي    "وأضاف   ".السياسية سواء على الصعيد المحلي أو اإلقليمي أو الدولي        
لألجندة السياسية على المستوى المحلي واإلقليمي والعربي، يأتي من منطلق أن فلسطين ترقى إلى دائرة الفعل                

وعقب هنية على تـصريحات الـرئيس        ".السياسي المباشر طالما بقي االحتالل جاثماً على األرض الفلسطينية        
ية فلسطينية، وذلك بعد االنتهاء مـن األزمـة         محمود عباس األخيرة نيته الشروع في تشكيل حكومة وحدة وطن         

إن موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يندرج في سياق التوافـق الـوطني             : "الحالية في قطاع غزة بالقول    
في ضوء ما يجري على الساحة الفلـسطينية        "وأضاف إنه    ".الفلسطيني وينسجم أيضا مع نداءاتي في الحكومة      

 عن الحوار الفلسطيني الفلسطيني فإن فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية أكثـر          من تطورات وتوافق وتكامل نتج    
نحن من جانبنا سوف ندرس هذا الموضوع وسوف نحدد آليات عمل           : "وقال ".تأمينا لسالمة الساحة الفلسطينية   

الـضفة  ونوه هنية إلى أن الحكومة بكل وزاراتها وبمختلف مواقع تواجدها في             ".ذلك حينما تنتهي هذه األزمة    
الغربية وقطاع غزة تمارس عملها وتتابع مسؤولياتها وتتحرك على أساس تقديم الخدمة الوطنية المسؤولة لكل               

نحن قادرون رغم المعاناة ورغم اآلالم ورغم االجتياحات على أن نتبع الطـرق          "وقال   .أبناء الشعب الفلسطيني  
 الفلسطيني على كافة الصعد الـسياسية والميدانيـة         التي تحافظ على عمل هذه الحكومة وتقديم ما أمكننا للشعب         

  ".والصحية والتعليمية وفي إطار العالقات اإلقليمية الدولية والتواصل مع األمة العربية واإلسالمية
  18/7/2006األيام الفلسطينية 

  
  "  اإلسرائيليين"الخارجية الفلسطينية تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب  .5

حدث باسم الخارجية الفلسطينية أن الفلسطينيين يعملون مع المجموعة العربية علـى            قال المت  :”الخليج “-غزة  
صياغة مسودة قرار موحد سيرفع الى األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي إليجاد آليات دولية لـصد العـدوان                  

ل على قصف   واعتبر المتحدث طاهر النونو أن إقدام االحتال      . على قطاع غزة ومؤسسات الحكومة    ” االسرائيلي“
مقر وزارة الخارجية للمرة الثانية وتدميره بالكامل دليال على دخول حكومة االحتالل فى حالة اربـاك شـديد                  

وقال إن االحتالل لم يقتنع فى المرة       . تمارس بناء عليها عملية تخريب منظم وتدمير لكل المؤسسات الفلسطينية         
ية دليال على حالة الحنق والحقد من نجاح العاملين بـالوزارة           االولى بقصفه للوزارة وجاء قصفه لها للمرة الثان       

  .في خوض المعركة الدبلوماسية المناطة بهم على كافة الصعد المحلية االقليمية والدولية
  18/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  المقاومة مستمرة ما دام هناك احتالل  : القدومي .6

لفلسطينية فاروق القدومي عقب لقائه أمس األمين العـام لجامعـة           أكد رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير ا      
الدول العربية عمرو موسى في القاهرة أن الفلسطينيين مستمرون في المقاومة ما دام هناك احتالل وهذا أمـر                  

ضد الشعب الفلسطيني تدلل علـى أن       ” اإلسرائيلية“إن العمليات العسكرية    “: وقال. مشروع للشعب الفلسطيني  
  . ” عاما13ًوأنها مستمرة في اإلجراءات األحادية منذ ” إسرائيل“م غير موجود في ذهن السال

وأشار الى أنه على العرب مسؤوليات وواجبات وعلى مجلس األمن الدولي الخروج بمشروع سالم يؤدي الـى      
أصبح لألسـف    “وأوضح أن هناك اجتماعاً عربياً على أن المسار السلمي في الشرق األوسط           . استقرار المنطقة 
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مجمداً وفاشالً وال بد من البحث عن فكرة جديدة نستطيع من خاللها اسـتعادة الحقـوق الفلـسطينية الوطنيـة                    
وأشار الى أنه بحث مع موسى االمكانات التي يمكن من خاللها أن التقدم بمشاريع بالتشاور مـع              . ”والمشروعة

اجل من جميع األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة        الع” إسرائيل“القوى الدولية النافذة من أجل انسحاب       
 وأيد القدومي دعوة اليمن إلى عقد قمة        2003الدولة الفلسطينية وفق رؤية الرئيس األمريكي جورج بوش عام ،         

  )قنا. (عربية
  18/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  أسر جندي إسرائيلي في الضفة    .7

 .امس أنها اختطفت جنديا إسرائيليا في الضفة الغربيـة        '' شهداء االقصى  ''أعلنت كتائب : عالء المشهراوي ،غزة
قولها في بيان إن عناصرها اختطفوا جنـديا مـن          '' شهداء االقصى ''عن  '' يديعوت أحرونوت ''ونقلت صحيفة   

   . وتضمن البيان أيضا اسم الجندي المختطف.شرطة حرس الحدود االسرائيلية في الضفة الغربية
 18/7/2006ماراتية االتحاد اال

  
   مرات على مقاوم  8المؤبد  .8

أصدرت سلطات االحتالل، حكما بالسجن المؤبد ثماني مرات على المعتقل إياد محمـد أبـو               : ”الخليج“نابلس    
سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي في الضفة الغربيـة، وقـررت             “قائد  )  عاماً 28(الرب  

” سالم“وأفاد فريد هواش، محامي مركز رسالة حقوق االنسان، بأن محكمة            .قيق عسكرية تحويل محام للجنة تح   
  .العسكرية، حكمت على أبو الرب، وهو من بلدة جلبون شمالي جنين، بالسجن المؤبد ثماني مرات

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

  مقتل جندي إسرائيلي في نابلس   .9
تبنى متحدث مجهول باسم كتائب شهداء االقصى المنبثقة عن حركة          في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس،        

فتح، عملية التفجير التي ادت الى مقتل هذا العسكرِي واكد المصدر االسرائيلي مقتل الجندي، موضحا ان عبوة                 
  .ادت الى موتِه واضاف ان ثالثة جنود آخرين اصيبوا بجروح احدهم اصابته خطيرة

 االسرائيلية امس انها احبطت محاولة لتفجير قنبلة بتوقيفها فلسطينيا كان يحمل            من جهة اخرى، اعلنت الشرطة    
  .العبوة في القدس الغربية

  18/7/2006القبس الكويتية 
  

 كتائب القسام وسرايا القدس تقصف عسقالن والبلدات االسرائيلية بالصواريخ محلية الصنع .10
قسام صباح أمس بصاروخي قسام محطة الكهرباء في  قصفت كتائب الشهيد عز الدين ال: باسم أبو شارب،غزة

وعلى صعيد متواصل،  .1948مدينة عسقالن المحتلة، ومغتصبة كفار سعد داخل األراضي المحتلة عام 
 .قصفت كتائب القسام، فجر أمس بلدة اسديروت بصاروخ من طراز قسام

ق قذيفتي هاون وصاروخي قسام وذكرت كتائب القسام في بالغ عسكري آخر أن مجاهديها تمكنوا من إطال
إذ تعلن كتائبكم المجاهدة مسؤوليتها عن هذه المهمة الجهادية، فإنها قطعت على : وأضاف .على بلدة ناحل عوز

نفسها عهداً أمام اهللا عز وجل ثم أمامكم يا أبناء شعبنا وأمتنا بأن تتصدى ألي عدوان صهيوني على قطاع غزة 
 لن ينساها أبداً بإذن اهللا، وأن تبقى وفية لدماء الشهداء والجرحى، ولألسرى الحبيب وأن تلقن العدو دروساً

 .األبطال، وأن تواصل مسيرة الجهاد و المقاومة حتى يتحرر كامل التراب بإذن اهللا تعالى
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من جانبها أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي عن قصف مدينة عسقالن المحتلة 
 إننا في سرايا القدس نؤكد على :وأضاف البالغ . مطورين من طراز قدس متوسط المدى أمسبصاروخين

استمرار العمليات الجهادية و االستشهادية في األرض المحتلة، ونهدى هذه العملية إلى مقاتلي الشعب اللبناني 
 .األبطال

 18/7/2006الحياة الجديدة 
  

 ق النار في قطاع غزة وجنوب لبنانمركزية فتح تدعو الى وقف فوري وشامل الطال .11
 دعت اللجنة المركزية لحركة فتح الى وقف فوري وشامل الطالق النار في قطاع غزة وجنوب : وفا،رام اهللا

لبنان مشددة على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق االوسط، جاء ذلك في بيان اصدرته اللجنة في 
ولم يتمكن عدد من  .رئيس محمود عباس في رام اهللا امس وامس االولختام عدة اجتماعات عقدتها برئاسة ال

 .أعضاء مركزية فتح في قطاع غزة وبعض المحافظات من حضور االجتماع بسبب االجراءات االسرائيلية
 :وأصدرت اللجنة المركزية البيان التالي في ختام اجتماعاتها

الى المزيد من الوحدة والتالحم الوطني لتفويت الفرصة تدعو جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد " فتح"ان حركة 
على المعتدين االسرائيليين، فوحدتنا الوطنية الراسخة هي الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل المؤامرات 

وتتوجه اللجنة المركزية بالتحية والتضامن مع شعبنا اللبناني البطل والحكومة اللبنانية  .على مدى تاريخنا
صمود والمقاومة، وتؤكد اللجنة المركزية أن شعبنا يقف بكل قوة وصالبة الى جانب الشعب اللبناني وقوى ال

الجرائم االسرائيلية الوحشية " فتح"الشقيق في وجه العدوان االسرائيلي الغاشم، وتدين اللجنة المركزية لحركة 
 .ب صموده البطوليبحق شعبنا اللبناني ومؤسساته ومنشآته االقتصادية والحيوية بهدف ضر

 :تؤكد على المواقف التالية في وجه العدوان االسرائيلي" فتح"ان اللجنة المركزية لحركة 
 تدعو اللجنة المركزية، الى وقف فوري وشامل الطالق النار في قطاع غزة وجنوب لبنان والى انسحاب :أوالً

خاذ قرار عاجل وملزم لوقف العدوان القوات االسرائيلية المعتدية، وتدعو مجلس األمن الدولي الى ات
 .االسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني

 ان اطالق سراح األسرى الفلسطينيين واللبنانيين، هو موقف اجماع وطني ال يمكن التنازل أو التراجع :ثانياً
ذ الترتيبات لضمان عنه تحت ضغط العدوان االسرائيلي، وان األمم المتحدة مدعوة بدورها الى التحرك واتخا

 .اطالق سراح أسرانا ومعتقلينا وكذلك اطالق سراح الجنود االسرائيليين األسرى
تدين وتستنكر اعتقال الوزراء والنواب الفلسطينيين بهدف شل الحكومة " فتح" ان اللجنة المركزية لحركة :ثالثاً

 اللجنة المركزية أن على حكومة اسرائيل الفلسطينية ومنعها من أداء عملها في خدمة شعبنا الفلسطيني، وتؤكد
أن تطلق سراح الوزراء والنواب الفلسطينيين على الفور فاستمرار اعتقالهم سيؤدي الى مزيد من التدهور 

 .األمني والسياسي
تدعو الى عقد المؤتمر الدولي للسالم في الشرق األوسط، على أساس " فتح" ان اللجنة المركزية لحركة :رابعاً
رة العربية للسالم في قمة بيروت وخطة خارطة الطريق، وعلى األسرة الدولية ومجلس األمن واللجنة المباد

 .الرباعية تحمل كامل المسؤولية لوقف التدهور الراهن في عملية السالم
تدعو القادة والرؤساء العرب الى سرعة التحرك لمواجهة هذا " فتح" ان اللجنة المركزية لحركة :خامساً
ن الخطير على الشعبين الفلسطيني واللبناني، والى وضع استراتيجية عربية موحدة الستعادة أرضنا العدوا

ان مبادرة السالم العربية تشكل . وأبنائنا األسرى وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
فض السالم وتصر على األساس السليم الحياء عملية السالم وقطع الطريق على حكومة اسرائيل التي تر

االحتالل واالستيطان والتوسع في أرضنا الفلسطينية والعربية، ان االنسحاب االسرائيلي الكامل من األراضي 
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الفلسطينية واللبنانية والسورية والى خط الرابع من حزيران هو األساس السياسي المقبول عربياً لتحقيق األمن 
 .واالستقرار والسالم في الشرق األوسط

 ان اللجنة المركزية تدعو أشقاءنا وأصدقاءنا الى مد يد العون والمساعدة لشعبنا الفلسطيني المحاصر :سادساً
في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، والعادة بناء ما دمره وما يدمره االحتالل االسرائيلي يومياً 

 بالشكر والتحية الى كل أشقائنا الذين يواصلون دعمهم بطائراته ودباباته وصورايخه وقنابله الثقيلة، واننا نتوجه
 .ومساعدتهم لشعبنا الفلسطيني ولشعبنا اللبناني في مواجهة هذا العدوان االسرائيلي الغاشم

تتوجه اللجنة المركزية بالتحية واالكبار الى شعبنا الصامد في فلسطين ولبنان والى مقاومينا األبطال وتعاهدهم 
د وتعزيز الوحدة الوطنية لدحر المعتدين االسرائيليين عن أرضنا الفلسطينية واللبنانية على مواصلة الصمو

 .والعربية
  18/7/2006الحياة الجديدة 

 
  مظاهرة يهودية عربية في تل ابيب ضد الحرب على لبنان .12

ء استمرار  زادت عصبية القادة العسكريين والسياسيين في اسرائيل جرا       : ابتهاج زبيدات -العرب اليوم -الناصرة
  .رغم الدمار الشامل الذي تخلفه قذائف سالح الجو والمدافع االسرائيلية, قصف الصواريخ من لبنان

وبدأوا تنفيذ عملية تدمير شامل ومسح عن وجه األرض لمواقع حزب اهللا في الجنوب اللبناني ولكل ما يعتقـد                   
ناطق عسكري ان الهدف من هذه العملية هـو         وقال   .بانه بيت أو مقر أو مكتب تابع لحزب اهللا أو أحد أفراده           

مسح آثار حزب اهللا عن وجه األرض حتى ال يعود له أي وجود في المنطقة الممتدة من نهر الليطـاني الـى                      
  .الحدود بين اسرائيل ولبنان

ـ         , عمير بيرتس , وأكد وزير الدفاع االسرائيلي    ا ان الشرطين األوليين لوقف الغارات االسرائيلية على لبنان هم
اطالق سراح الجنود االسرائيليين الثالثة المأسورين في لبنان وغزة وضمان انتشار قـوات الجـيش اللبنـاني                 

  .وحدها في الجنوب وابعاد حزب اهللا الى الوراء
نائب رئيس الحكومة ووزير التطوير االقليمي انه يجب مواصـلة          , وفي حديثه للقناة االولى قال شمعون بيرس      

الحقـد  , يوجد جسم غريب في لبنان يخدم ايران ويسبب الهدم        :" تى االنتصار عليه قائالً     التصدي لحزب اهللا ح   
لكنه في الوقت ذاته ابدى معارضة لدخول قوات الجيش من البـر لعـدم               ".والكراهية وآن اآلوان للتخلص منه    

  ".علينا منع اقتراب حزب اهللا من حدودنا والمس بجنودنا" وقال, وجود حاجة لذلك
قت الذي تحاول األحزاب السياسية في اسرائيل اظهار وحدتها واجماعها القومي مـع مـا تقـوم بـه                   وفي الو 

الحكومة شهدت مدينة تل ابيب مساء أمس االول مظاهرة يهودية عربية ضد الحرب على لبنان وقد رفعت فيها                  
  .ية في لبنانعدة شعارات طالبت بالبحث عن الحلول األخرى غير قتل األبرياء وتدمير البنى التحت

  18/7/2006العرب اليوم 
 

  حزب اهللا  'سنواصل الهجوم أسبوعا ونعمل الستنزاف : كالم إسرائيلي .13
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود اولمرت الليلة الماضية، انه يريـد تطبيـق              : القبس والوكاالت  -القدس  

  .'يمر عبر طهران ودمشقمحور الشر الذي 'القرارات الدولية في لبنان، منددا بما اسماه 
وفي الوقت نفسه اكدت القيادة العسكرية االسرائيلية انها ستواصل غاراتها التدميرية ونشاطها العـسكري فـي                

هذا الكالم الليلي جاء ليمحو كالم الصباح عن الرغبة في القبول بدخول الجـيش اللبنـاني       ! لبنان اسبوعا كامال  
التوصل الى اتفاق   'في افتتاحيتها امس انه ينبغي من اجل انهاء االزمة          ' هآرتس'الى الجنوب ، اذ كتبت صحيفة       

  . 'مع لبنان من خالل مسؤولين دوليين
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، أنفعل واشعر برغبـة فـي       ) مقتل ثمانية اسرائيليين في حيفا    (حين يردني ما يحصل     'وقال أولمرت لوزرائه    
ن المعارك ستنتهي في نهاية االمـر       تحطيم كل شيء، لكن ذهني وعقلي يرغمانني على التصرف بمسؤولية ال          

اذا كانت هناك فرصة في التوصـل       'ورأى انه   . 'بفضل الدبلوماسية مع دول صديقة نحن حاليا على اتصال بها         
الى قاعدة مشتركة تتضمن عناصر تحمل الجيش اللبناني على االنتشار على طول حدود لبنان الجنوبية، فعلـى                 

  .'الحكومة اللبنانية ان تغتنمها
ما نقلت القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي عن ضابط كبير قوله ان الهجوم على لبنان قد ينتهي خـالل                   في

، مـشددا   'حـزب اهللا  'ايام، اكد وزير الدفاع عمير بيريتس ان بالده لن توقف حملتها اال بعد القضاء على نفوذ                 
اسـرائيل  'واكد بيريتس ان    . ياتها العسكرية على انه لن يتم السماح الي جهة بالضغط على تل ابيب لوقف عمل            

وفـي رد علـى الـدعوات       . 'لن تسمح الي قوة عسكرية سوى الجيش اللبناني باالنتشار في المنطقة الحدودية           
ال اعتقـد اننـا     'الغربية لنشر قوات دولية على الحدود، قالت المتحدثة باسم الحكومة االسرائيلية ميري ايسين              

  .'بعدوصلنا الى هذه المرحلة 
  18/7/2006القبس الكويتية 

 
  إسرائيل تهدد بتدمير شبكة الكهرباء   .14

هجماته الـصاروخية  ' حزب اهللا'هددت اسرائيل بتدمير شبكة الكهرباء في لبنان اذا ما صعد : بيروت ـ القبس 
ل مـن   ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اجرى اتصاالت عاجلة مع ك         ' القبس'وعلمت  . على المدن االسرائيليةِ  

وكانت الطائرات االسرائيلية   . الرياض وباريس الن من شأن ذلك ان يفاقم من حجم الكارثة التي تواجهها البالدِ             
قد نفذت سلسلة غارات على معمل الجية المركزي لتوليد الطاقة وعلى محطات فرعية مختلفة، مما ادى الـى                  

  .وِتاعتماد نظام تقنين قاس جدا في انحاء البالد وصوال الى بير
  18/7/2006القبس الكويتية 

  
  إسرائيل تحذر رعاياها من الخطف   .15

ب ـ اوصت اسرائيل رعاياها بعدم التوجه الى البلدان العربية واالسالمية، حيث قد يتعرضون  .ف.القدس ـ ا 
الـصراع مـع    'ووجهت اجهزة مكافحة االرهاب االسرائيلية توصيات في اطار          .لعمليات خطف من حزب اهللا    

قبـول هـدايا غيـر      'كما اوصت بعدم     .'سعيه الى خطف االسرائيليين في الخارج     'حذرت فيها من    ' حزب اهللا 
  .'متوقعة او دعوات الى قضاء عطل مجانا من قبل عناصر مشبوهة او مجهولين

  18/7/2006القبس الكويتية 
  

  الصحافة االمريكية منقسمة حول االعتداء االسرائيلي على لبنان .16
مت الصحف االمريكية حول العملية التي تشنها قوات االحتالل االسرائيلية فـي لبنـان              انقس: ب.ف.ا-واشنطن

  .معربة بالخصوص عن خشيتها من انعكاسات هذا الهجوم
  "اسرائيل "الذي تعرضت له كل من الهند و" االرهابي"وقارنت الواشنطن بوست بين الخطر 

 18/7/2006العرب اليوم 
 

  حتياط وتشكيل فرق خاصة وراء الحدود  تستعد الستدعاء اال" إسرائيل" .17
. حاولت اقتحام القطاع الشرقي في جنوب لبنان، على التراجع        ” إسرائيلية“أرغمت نيران حزب اهللا أمس دورية       

 رجالً والمدعومة بجرافة الخط األخضر الذي رسمته األمم المتحـدة فـي             15وقد تخطت الدورية المؤلفة من      
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وأضافت المـصادر ان القـذائف اسـتهدفت الجنـود          . لبنان وفلسطين المحتلة  القطاع الشرقي من الحدود بين      
  .الذين حاولوا إقامة ستائر ترابية في الجزء اللبناني من قرية الغجر، وأرغمتهم على التراجع” اإلسرائيليين“

سكرية شكلت خمس فرق ع   ” اإلسرائيلية“مطلعة أمس ان القيادة العسكرية      ” إسرائيلية“الى ذلك، كشفت مصادر     
خاصة من القوات المختارة في جيش االحتالل لتعمل ما وراء الحدود داخل األراضي اللبنانية، وفـي منـاطق                  

  .محددة منها
وأفادت أن عمل هذه الفرق حتى اآلن استطالعي تنتقل عبر الطائرات المروحيـة ثـم تعيـدهم الـى داخـل                     

منـاطق فـي الجنـوب      ” بتطهير“رحلة قادمة   على الحدود، وستقوم هذه الفرق في م      ” إسرائيل“معسكرات في   
اللبناني، بعد استهدافها بالقذائف والصواريخ من خالل إنزال عناصر هذه الفرق واالصطدام مع عناصر حزب               

  .اهللا، حيث الدبابات ال قدرة لها على الحركة في مثل هذه الحاالت
استعداداً الستدعاء االحتياط في حـال      ” إسرائيل“أقام معسكراً وسط    ” اإلسرائيلي“وأضافت المصادر أن الجيش     

  .اتخذ المستوى السياسي والعسكري قراراً نهائياً بتنفيذ العملية البرية الواسعة داخل األراضي اللبنانية
وذكرت أن قيادة الجبهة الداخلية في الكيان بدأت عمليات إصالح وصـيانة سـريعة فـي المالجـئ العامـة،           

، تحـسباً   ”إسرائيل“ب ورمات غان، كما نشرت قوات أمن كثيفة في وسط           خصوصاً في مدن هرتسليا وتل أبي     
  .من عمليات مسلحة تقوم بها خاليا تابعة لحزب اهللا من خالل إطالق نار الرشاشات والقيام بتفجرات

أنزلت الى ساحة العدوان ضد لبنان سبعة أنظمة تسلح جديدة تـستخدم ألول             ” إسرائيل“وأوضحت المصادر ان    
، وبعضها محرم دولياً، وكشفت المصادر أن هنـاك خاليـا           ”اإلسرائيلية“من الصناعات العسكرية    مرة، وهي   

تجسسية داخل المدن اللبنانية تبث أوالً بأول وعبر أجهزة متطورة معلومات استخبارية الى طائرات في الجـو                 
  .مرتبطة بها بأنظمة خاصة

ير واسع في مناطق الجنوب، وإبقائها مكشوفة وإقامـة  وأكدت ان قوات الجيش تلقت أوامر منذ أيام بإحداث تدم   
  ) وام-ب .ف.ا. (حقول ألغام إلبعاد خطر حزب اهللا

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

  إسرائيل تستبيح بيت حانون وتحول الخارجية الفلسطينية إلى أنقاض   .18
بعض انحاء الضفة الغربية    العدوان االسرائيلي على قطاع غزة و     :  ورويترز -ب  .ف. القبس وأ  -غزة، القدس   

التي تستخدمها قوات ايهود اولمرت فـي       ' التدميرية الشاملة 'يأخذ طابعا اكثر حدة، ويستخدم فيه بعض الوسائل         
قصفها لمختلف المناطق اللبنانية للمرافق والمؤسسات الحيوية، وهو ما حصل امس في تحويـل مقـر وزارة                 

ت مصادر طبية امس ان عدد شهداء العملية العسكرية االسـرائىلية           الخارجية الفلسطينية الى انقاض، فيما افاد     
والتي بدأت فجر االحد ارتفع الى سبعة مع سقوط فتى فلسطيني، واصـيب             ) شمال قطاع غزة  (في بيت حانون    

  .وقد حصل دمار هائل في البنية التحتية والمؤسسات الخاصة والعامة.اكثر من ستين بجروح
  18/7/2006القبس الكويتية 

  
  استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص االحتالل في بيت حانون   .19

امس عملياتها العسكرية في بيت     ” االسرائيلي“وسعت قوات االحتالل     :غزة، نابلس  رائد الفي، أمين أبو وردة       
حانون، حيث توغلت الدبابات واآلليات العسكرية بغطاء جوي في عمـق اراضـي البلـدة، حيـث استـشهد                   

ت محاولة لطائرات االحتالل في اغتيال ناشطين، ودمرت ما تبقى من مقر وزارة الخارجيـة               فلسطينيان، وفشل 
  . الفلسطينية في مدينة غزة، وردت المقاومة بقصف عسقالن وسديروت

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
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  غالبية فلسطينية تؤيد صفقة لتبادل األسرى   .20
األسير بمقابل، واستئناف مفاوضـات     ” اإلسرائيلي“ية الجندي   أيدت غالبية فلسطينية حل قض     :”الخليج “-نابلس  

السالم، ورفضت استقالة الرئيس محمود عباس أو حكومة رئيس الوزراء اسماعيل هنية، وأعربت عن قلقهـا                
  .على توفير لقمة العيش

ج عن الجندي    في المائة اإلفرا   96،3وأظهر استطالع للرأي اجراه المركز الفلسطيني الستطالعات الرأي تأييد          
 في المائة ان اإلفراج عـن       47،2مقابل تحرير اكبر عدد من األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ورأى            

 في المائة استقالة الرئيس أبو مـازن،        74و9ورفض  . جميع األسرى من النساء واالطفال مقابل الجندي معقول       
 في المائة استئناف مفاوضات السالم واعتبـر        65،1وأيد   . في المائة استقالة هنية أو حكومته      58،5وعارض  

 في المائة   24،8 في المائة ان تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن أن ينهي الحصار االقتصادي، بينما رأى                48،6
  . في المائة بوقف الصواريخ13،8وطالب ” اسرائيل“ان ذلك سيتحقق باالعتراف ب 

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

   في رام اهللا وغزة وتونس تنديدا بالعدوان االسرائيلي على لبنانتظاهرات واعتصامات .21
شارك اكثر من الفي فلسطيني امس في مسيرة جماهيرية في رام اهللا بالضفة الغربية تاييدا               :  وكاالت –عواصم  

  .لحزب اهللا اللبناني وللتنديد باالعتدءات االسرائيلية على لبنان وغزة
ان هذا اليوم يتم فيـه      "كلمة القوى الوطنية واالسالمية التي نظمت المسيرة        وقال مصطفى البرغوثي الذي القى      

اليوم يتصدى لبنان وارضه    "مضيفا  , "الفرز بين من يؤمن بكرامة العرب ولبنان وبين المتخاذلين والمستسلمين         
  ".وشعبه وغزة وشعبنا الفلسطيني للعدوان االسرائيلي الشرس

ئيليين ليسوا سببا للعدوان وانما هناك مخطط جاهز تنفذه اسرائيل هدفـه            ان االسرى االسرا  "واضاف البرغوثي   
  ".كسر ارادة الشعبين الفلسطيني واللبناني واالمة العربية

وتظاهر نحو ثالثة آالف فلسطيني في نابلس والضفة الغربية مطالبين حزب اهللا باطالق الصواريخ علـى تـل                  
  .ابيب

 ان مسيرات دعم لحزب اهللا والفلسطينيين نظمت امس في عـدة مـدن    من ناحية اخرى افاد التلفزيون السوري     
  .سورية من بينها دمشق وحلب

 18/7/2006العرب اليوم 
 

  فتح معبر رفح يوماً واحداً للقادمين فقط   .22
 سـاعات النهـاء     9يفتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر أبوابه اليوم الثالثاء لمدة              :”الخليج“غزة    

وكانت قوات األمن المصرية قد احبطت أول أمس محاولـة          . ينيين العالقين على الجانب المصري    أزمة الفلسط 
  .جديدة قام بها مسلحون إلدخال العالقين بالقوة

إن الممر الحدودي سيعمل بكامل طاقته تحت اشراف المراقبين األوروبيـين  : قال مدير المعبر سمير ابو نحلة    و
مساء اليوم الثالثاء، من أجل تمكين العالقين في األراضي المصرية من العودة            من الثامنة صباحاً حتى الخامسة      

 آالف فلسطيني ينتظرون أيضاً فتح المعبر للسفر الى مصر ودول عربية وأجنبيـة      3الى القطاع وأشار الى أن      
وطالبـاً  أخرى، لكنه أشار الى ان المغادرة سيتم البت فيها بعد مشاورات، خاصة أن هناك مرضى ومغتربين                 

  .يدرسون في الخارج علقوا في القطاع بعد قضاء عطالت الصيف مع ذويهم
إن السلطة الفلسطينية تواصل جهودها من أجل فتح المعبر         : وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات     

  .باالتجاهين وإنهاء األزمة التي أدت الى اإلغالق، حتى يعمل المعبر كالمعتاد
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من المصرية قد أحبطت محاولة مسلحين إحداث فجوة في الجدار الفاصل بمنطقة كندا الواقعـة               وكانت قوات األ  
  .بين بوابة صالح الدين والبراهمة خلف مسجد الشهداء، فقامت باغالق الفتحة على الفور

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

  االحتالل يغلق جمعية خيرية في الخليل   .23
وخـتم  . س االثنين مؤسسة خيرية فلسطينية في الخليل جنوب الضفة الغربيـة          أقفل جيش االحتالل أم   : ب.ف.ا

  .    ”حتى إشعار آخر“الجيش مقر جمعية يطا اإلسالمية الخيرية بالشمع األحمر 
  18/7/2006الخليج اإلماراتية 

 
  فجرت مزيجا من المواقف المتباينة  ' الوعد الصادق'عملية : كتاب الصحافة .24

اكد أن المقاومة في فلسطين ولبنان هي مقاومة مـشروعة          ن  ب الصحافة المحلية بيانا   أصدرت مجموعة من كتا   
أمام احتالل غاصب سجله حافل بخرق القوانين والمواثيق الدولية، وأمام عجز المجتمع الدولي عـن إصـدار                 

  .قوانين تردع الكيان الصهيوني عن تمرير دبابته على جماجم األطفال العزل
  18/7/2006القبس الكويتية 

  
  رفضنا دائما التطبيع مع إسرائيل ونساند الشرعية اللبنانية  : محمد الصباح .25

نحن في احلـك ايـام      : محمد الصباح .قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د        :كتب محمود حربي  
 وللحقـوق   الكويت اثناء الغزو لم نخضع لمطالب التطبيع مع اسرائيل، وظل موقفنا مساندا للشعب الفلـسطيني              

مؤكـدا رفـضه    ' لذا ندعم الحكومة والشرعية اللبنانية، وال شأن لنا بالشأن اللبناني الداخلي          'واضاف   .العربية
  .المزايدة على عروبة الكويت ومواقفها المنشودة

  18/7/2006القبس الكويتية 
 

 حمدان بن زايد يؤكد مواصلة تقديم المساعدات االنسانية للشعب الفلسطيني   .26
مو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة الهالل األحمر دعم ومـساندة               أكد س 

دولة االمارات العربية المتحدة للشعب الفلسطيني من اجل استعادة حقوقه المشروعة واقامة دولتـه المـستقلة                
  )وام. (وعاصمتها القدس الشريف

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  يفتح باب التبرعات إلغاثة الشعب اللبناني  الكويتي حمر الهالل األ .27
فتحت جمعية الهالل االحمر الكويتي امس باب استقبال التبرعات لصالح الـشعب اللبنـاني             :كتب فالح الفضلي  

  .الشقيق لمساعدته في مواجهة االعتداءات االسرائيلية
رعات اقباال ضعيفا من المـواطنين والمقيمـين        لقد شهد اليوم االول للتب    : وقال رئيس الجمعية برجس البرجس    

متوقعا زيادة العدد في االيام المقبلة، مشيرا الى ان حملة التبرعات واستقبال المساعدات المادية مفتوحـة فـي                  
المقر الرئيسي وفي المحافظات الست، ونبه الى انه مطلوب المسارعة بتقديم المساعدات لهذا الشعب الـشقيق                

  .في ازمته
  18/7/2006الكويتية القبس 
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  "  طعنها في الظهر"مهري وبلحاج يطالبان بدعم المقاومة والتوقف عن  .28
رأى األمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني الجزائريـة عبدالحميـد مهـري، ان               :رابح هوادف ،  الجزائر

انتصرت إلرادة الجمـاهير    انها  : قائالً. ”اسرائيل“المقاومة في لبنان وفلسطين دشنت شوطا جديدا في مواجهة          
وشدد مهـري علـى ضـرورة دعـم         . العربية والمسلمة، بعدما صار تعاطي األنظمة قاصراً على حد تعبيره         

ومساندة المقاومة بكل الوسائل المتاحة، واالمتناع عن طعنها في الظهر دبلوماسياً وعالنية، في انتقاد لـبعض                
  .”المغامرة غير المأمونة العواقب “المواقف العربية الرسمية التي وصمت المقاومة ب

من جانبه أبدى الزعيم البارز في جبهة اإلنقاذ المحظورة علي بلحاج، استياءه الشديد من بعض المواقف تجـاه                  
ما يحدث حالياً في لبنان، وقال بلحاج انه زار مقر السفارة السعودية بالجزائر، وعبر للسفير الـسعودي عـن                   

من مواقف خاصة تلك التي قالت عن المقاومة إنها مغـامرة غيـر محـسوبة               غضبه احتجاجاً على ما صدر      
  .العواقب

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  إسرائيل استغلت انفالت بعض التيارات وقراراتها الـمنفردة: السعودية  .29
إن : لـة شددت السعودية، أمس، من انتقاداتها لنشطاء لبنانيين وفلـسطينين، قائ         : أ.ب.الرياض ــ رويترز، د   

  .أفعالهم أتاحت الـمجال إلسرائيل لشن حرب ضد شعبيهم
انفـالت بعـض العناصـر والتيـارات        "وتطرق بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي إلى ما وصفه بـ            

وانزالقها إلى قرارات منفردة استغلتها إسرائيل أبشع استغالل لتشن حرباً مسعورة ضد لبنان الـشقيق وتحكـم                 
  ".سطيني بأكملهأسرها للشعب الفل

  18/7/2006األيام الفلسطينية 
  

   سيارة إسعاف إلى لبنان  24خليفة يأمر بإرسال  .30
 سيارة اسعاف كاملـة     24، بإرسال   ”حفظه اهللا “أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة            

 أول سمو الشيخ محمد بن زايـد        وبمتابعة من الفريق   .التجهيز الى لبنان فورا، للمساهمة في إسعاف المصابين       
آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وصلت الى مطار دمشق الدولي امـس طـائرة                   

  .    وسيتم تأمين وصول السيارات الى لبنان . سيارة اسعاف وستصل البقية اليوم15شحن إماراتية تحمل 
  18/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  لغ دول مجلس األمن قلقها من تطور األحداث في لبنان وغزة  االمارات تب .31

 استدعى محمد حسين الشعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ظهر أمس االثنين في مكتبه بشكل عاجـل                 :وام
ن الدولي باالضافة الى سفيري المانيا واليابان واطلعهم على قلق          سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس االم      

  .االمارات من تطورات االحداث في كل من لبنان وغزة
واكد خالل اللقاء مضمون البيان الصادر من مجلس الوزراء الذي يعبر عن قلق االمـارات ازاء االعتـداءات                  

طال البنية التحتية وتعرض الحكومـة اللبنانيـة للخطـر       على لبنان والتي تودي بحياة المدنيين وت      ” االسرائيلية“
  .وتهدد سالمة وأمن لبنان

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
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  مسؤولون وبرلمانيون عراقيون يطالبون بتحرك عربي ودولي جاد لوقف العدوان   .32
 علـى الـشعب     استنكر مسؤولون وبرلمانيون عراقيون العدوان الصهيوني المتواصـل        :بغداد  زيدان الربيعي   

ووقف يتفرج اليوم على ما يجري    ” الذي مهد باألمس الحتالل العراق    “اللبناني، وانتقدوا ضعف الموقف العربي      
، داعين الى تحرك عربي جاد ومسؤول لوقف ما يتعرض له لبنان وشعبه من اعمال قتـل                 ”في لبنان وفلسطين  

  .وتدمير همجية ووحشية
” اسـرائيل “المجتمع الدولي والهيئات الدولية بالتدخل الضغط على        ” يجالخل“كما طالب هؤالء في تصريحات ل       

وقال نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي إن لغة العنف والعدوان ال يمكـن أن               . لوقف هذا العدوان الجائر   
 تحل أي خالف، وعلى األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي واالتحاد األوروبي تحمل مسؤولياته، فـي تجنيـب             

الذي يمثل حرباً غير متكافئة     ” اإلسرائيلي“الشعب اللبناني الكارثة التي تحيط به اآلن من جراء تواصل العدوان            
  .بالمرة

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  لبنان كطائر الفينيق سينهض من جديد  : القطريون .33
 لبنان بظالل حزينة علـى الـشارع   منذ اليوم االول الندالعها، القت الحرب االسرائيلية على: لدوحة ـ القبس 

وان كانت تستحوذ على معظم     .. القطري والحياة العامة في البالد، لكن من دون مالحظة اي ردود فعل شعبية            
  .احاديث المواطنين والمقيمين في كل االماكن وكل االوقات

ى التـصدي السـرائيل     فباستثناء خطب المساجد ليوم الجمعة الفائت، التي شجبت العدوان ودعت المسلمين ال           
  .والتضامن مع الشعب اللبناني، لم تخرج اي تظاهرة تعبر عن رفض القطريين للعمليات

صحيح اننا لم نخرج الى الشوارع، كما يحصل في العديد من العواصم العربية، لكن ليس               : وقال احد المواطنين  
  .معنى ذلك اننا نلزم جانب الحياد

وال يوجد في قطر تنظيمات سياسية او احزاب او نقابات او جمعيـات             . 'وقالبانحن مع لبنان الشقيق قلبا      'وقال  
  .حتى تنظم تظاهرة تعبيرا عن رفض الشعب للعدوان، وذلك على غرار التظاهرات التي شهدتها الكويت اخيرا

  18/7/2006القبس الكويتية 
 

  شعبية كبيرة لنصراهللا بين الموريتانيين   .34
عيش الشارع الموريتاني حالة غير مسبوقة من التفاعل مع األحـداث فـي لبنـان               ي :نواكشوط  المختار السالم   

علـى  ” اإلسـرائيلي “وفلسطين، حيث يستمر الموريتانيون ليل نهار أمام شاشات التلفزة لمتابعة وقائع العدوان             
وان علـى  وقال مسؤول في وزارة الداخلية إنه تم تسجيل أكبر غياب عن العمل منذ بدء العـد               . لبنان وفلسطين 

  .لبنان، لرغبة عشرات العمال والموظفين في البقاء في منازلهم لمتابعة األخبار
ويعتبر موريتانيون أن األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصراهللا من المقدسات، وقـد أطلـق أحـد تجـار                    

ها الشعبية  ، وغصت صالونات نواكشوط وبيوت    )لباس الرجال (نواكشوط اسمه على موضة جديدة من الدراريع        
بعشرات القصائد التي تمجد حزب اهللا ولبنان والمقاومة العربية، ويعلو التصفيق من بيوت العاصمة كلما ذكـر                 

  .”اإلسرائيلي“إنجاز للمقاومة في مواجهة العدوان 
، وطالـب   ”إسـرائيل “الحكومة إلى قطع العالقات الدبلوماسـية مـع         ) الحاكم سابقاً (ودعا الحزب الجمهوري    

ب المرويتانية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام بالتعبير بالطرق المناسـبة عـن التـضامن مـع                 األحزا
  . الشعبين الفلسطيني واللبناني في محنتهما وصمودهما

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
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  تجاوز الحدود  " إسرائيل"عدوان : جاكرتا .35
ودعت الكيـان   . للبنان تجاوز الرد االنتقامي العادي    ” لياالسرائي“ أكدت اندونيسيا ان العدوان الجوي       :رويترز

الى وقف الغارات التي دمرت الكثير من البنية التحتية في لبنان، وكذلك اطراف الصراع الى العودة الى مائدة                  
ندين الهجمات العشوائية التـي تـسببت فـي         “: وقال وزير الخارجية االندونيسي حسن ويراجودا      .المفاوضات
  . ”فيها ضحايا من المدنيين االبرياءخسائر بما 

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  خبير مصري يتوقع مكاسب لحزب اهللا في النهاية   .36
توقع خبراء في األمن القومي واالستراتيجية العسكرية أن تصب األعمال العسكرية المشتعلة             :”الخليج“القاهرة    

وفي ملتقى إدارة االستراتيجية األمنيـة      . العسكري والسياسي حاليا في لبنان لمصلحة حزب اهللا على المستويين         
وتوالت عليها ردود حزب اهللا تصب في مصلحة        ” إسرائيل“في القاهرة أمس، قالوا ان حرب المدن التي بدأتها          

الحزب على المدى البعيد، وإن بدا أنها تدمر البنية التحتية اللبنانية، مشيرين إلى تغير موقف مصر بشكل نسبي                  
  . لى ضوء المستجدات العسكرية في المنطقةع

وقال الخبير في معهد ناصر للدراسات العسكرية اللواء أركان حرب سعيد الصالحي إن استباق النتائج في ظل                 
وال نعرف مدى قـوة     ” إسرائيل”الوضع العسكري الحالي غير صحيح، خصوصاً أننا نعرف القوة العسكرية ل          

  .حزب اهللا
ال تستطيع المغامرة في هذا الشأن، خصوصاً أن        ” إسرائيل“ان  : حرب الدائرة حالياً، وقال   واستبعد أن تتوسع ال   

كلنا : وأضاف. ”اإلسرائيلي“قوتها البشرية محدودة، ناهيك عن الحالة المعنوية التي تنهار بسرعة في المجتمع             
  . انتفاضة األقصىفي انتفاضة أطفال الحجارة وبعدها” اإلسرائيلي“يذكر الحالة المعنوية للمجتمع 

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

   مليون يورو  329االتحاد األوروبي يرفع الدعم للفلسطينيين إلى  .37
 مليون يورو في شكل مساعدة غذائية للفلسطينيين األشد حاجة،          20أعلنت المفوضية األوروبية أمس أنها ستقدم       

 .هرباء وضخ المياه وإعادة تأهيـل وإصـالح منـشآتهما         كما أنها ستقدم أمواالً اخرى لشراء وقود لمولدات الك        
 مليونـاً العـام     929 مليون يورو الـى      250وأشارت الى ان العون األوروبي الى السلطة الفلسطينية سيرتفع          

ان تدهور الوضع االنـساني فـي األراضـي         : وقالت مفوضية الشؤون الخارجية بنيتا فيريرو  فالدنر       . الحالي
ق، وأشارت الى ان األموال لن تقدم الى الحكومة الفلسطينية مباشرة بل عبر وكاالت األمم               الفلسطينية مثير للقل  
  .                                     المتحدة المختصة

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

  إجالء آالف األجانب جواً وبحراً وبراً وروسيا تنقل رعاياها من غزة ولبنان إلى األردن   .38
امس عمليات اجالء الرعايا االجانب من لبنان، وارسلت دول عديدة سفناً حربية ومدنية وطائرات لنقـل                تكثفت  

  )وكاالت( .مواطنيها، في حين كان هناك آالف يتدفقون براً إلى سوريا
  18/7/2006الخليج اإلماراتية 

 
  اقتراح بإرسال قوات دولية إلى جنوب لبنان   .39

االتصاالت الدولية بين لبنان واسرائيل اليجاد مخـرج لمـأزق الحـرب            نشطت   : وكاالت - عواصم   -القبس  
المفتوحة من خالل ارسال قوات دولية الى جنوب لبنان وسط رفض اميركي العطاء اولوية لوقف النار قبـل                  
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االتفاق على طريقة بسط سلطة الدولة اللبنانية على جنوب لبنان، فيما القصف االسـرائيلي مـستمر وكـذلك                  
  . ودعا وزراء الخارجية االوروبيون الى وقف الطالق النار.المجازر

وقد تضاربت التوقعات بين ممثل االتحاد االوروبي خافيير سوالنا الذي غادر متشائما ووفد االمم المتحدة الذي                
 بين بيروت والقدس ومنها اقتراح تسليم الجنديين االسرائيليين       ' بعض الخطوات األولية المشجعة   'حقق ما اسماه    

هذا فيما سيشكل االعالن الصادر     .. للحكومة اللبنانية من دون تبادل اسرى، وهو اقتراح لم يرد عليه حزب اهللا            
  . عن الدول الثماني الصناعية اساس قرار سيعرض الخميس المقبل على مجلس االمن الدولي

ان تـشكيلها  ' مع'لى لبنان وكان رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير قد تحدث عن قوة دولية كبيرة قد ترسل ا      
يستغرق وقتا على حد قوله، فيما ابلغه الرئيس بوش ان المطلوب اوال ان يطلب االمين العام لالمـم المتحـدة                    

ونحن ال نلـوم اسـرائيل وال       .. اجبار حزب اهللا ليتوقف عن فعل هذا القرف       'كوفي عنان من الرئيس السوري      
اال بالتوصـل   ) اطالق النـار  (ليس بوسعك ان توقف هذا االمر       ': بالقول، وعقب عليه بلير     'نلوم الدولة اللبنانية  

  .'الى اتفاق على هذا الوجود الدولي
  18/7/2006القبس الكويتية 

  
  تحرك دولي لوقف اطالق النار ومعركة برية في مزارع شبعا .40

 تـدخل   فشل مجلس االمن في اصدار قرار بوقف اطالق النـار بنـاء علـى             : وكاالت-العرب اليوم -عواصم
 جندي كما 8000ودعت مجموعة الثماني الى نشر قوة دولية على حدود لبنان الجنوبية بعدد يزيد عن         , امريكي

صدرت انتقادات حادة من فرنسا للعدوان االسرائيلي لدى زيارة رئيس الوزراء الفرنسي لبيروت وفيما ركـز                
ض حزب اهللا الوساطات باعتبارها منحازة كليـا        الوسطاء الدوليون على المطالبة بتنفيذ الشروط االسرائيلية رف       

  .للمطالب والشروط االسرائيلية
 18/7/2006العرب اليوم 

  
  بوش في حوار مع بلير يشتم سوريا وحزب اهللا   .41

ناقش الرئيس األمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بليـر األزمـة فـي                :لندن  عمر حنين   
سجلته ميكروفونات لم يكونا يعلمان بوجودها، وذلك أثناء حضورهما         ” ٍلبصراحة وبصوت عا  “الشرق األوسط   

واستخدم بوش عبارات نابية غير مألوفة في       . قمة الدول الثماني الصناعية الكبري في سان بطرسبرج الروسية        
ـ  ” سكاي نيوز“وذكرت محطة  .األعراف الدبلوماسية عند حديثه عن سوريا وحزب اهللا   ة التلفزيونيـة البريطاني

إن الزعيمين كانا يبحثان الخطوات الالزمة لممارسة ضـغوط علـى           : التي وفرت تسجيالً كامالً لهذه المحادثة     
وأبلغ بوش بلير في هذه المحادثة التـي لـم تكـن للنـشر أن               . ”إسرائيل“سوريا لوقف هجوم حزب اهللا على       

  .”ستنتهي األزمةلحل األزمة أن توقف سوريا وحزب اهللا عن نشر هذه القذارة و” المفتاح“
إلى المنطقة لكي يمهد الـسبيل      ” بزيارة شخصية “وعرض رئيس الوزراء البريطاني خالل النقاش إمكان قيامه         
  .أمام زيارة تقوم بها وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس

وأشار إلى  . ”يزداد تدهوراً “وحذر بلير من المخاطر التي ينطوي عليها الموقف في الشرق األوسط وإمكان أن              
أنه سيكون بوسعه الحديث مع الالعبين الرئيسيين في المنطقة من أجل ضمان نجاح زيارة رايس الرامية إلـى                  

  .”إسرائيل”بين حزب اهللا و” وقف األعمال الحربية“
ويبدو بوش في إحدى مراحل هذا النقاش كأنه يعرب عن إحساسه بخيبة األمل إزاء األمين العام لألمم المتحدة                  

عليك أن تتحدث هاتفياً مع الرئيس الـسوري        “إنه كان يود أن يقول ألنان       : وقال الرئيس األمريكي  . كوفي أنان 
  .”تعمل شيئاً“وأن ” بشار األسد

  18/7/2006الخليج اإلماراتية 
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  "  الثماني"دوفيلبان ينقل للسنيورة رسالة حاسمة من  .42

زراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان أمس في بيروت إلـى         دعا رئيس الو   :”الخليج”باريس  بيروت  بشير البكر و      
، وذلك إثر محادثات أجراها مـع نظيـره اللبنـاني فـؤاد             ”هدنة إنسانية فورية إلنهاء معاناة السكان المدنيين      “

التي يحق لها الدفاع عن نفسها، حـسب        ” إسرائيل“، ودعا   ”أولويتنا هي وقف إطالق النار    “السنيورة، وأضاف   
  .”ر أكبر قدر من ضبط النفسقوله، إلى إظها

، والحيثيات التي أحاطت    ”الثماني“وأضافت المصادر أن دوفيلبان قام بزيارته الطالع السنيورة على أجواء قمة            
، حيث وقفت قمة الثماني أمـام المخـاطر         ”اإلسرائيلي“ببيانها الذي أعطى الضوء األخضر الستمرار العدوان        

، واعتبرت أن عدم حسم المعركة لجهة نزع أو تدمير هـذا            ”إسرائيل“ على   الفعلية التي يمثلها سالح حزب اهللا     
بات في الميزان، ولن يطول الزمن حتى تبدأ الهجرة المعاكسة، وبالتالي فما            ” إسرائيل“السالح يعني أن مستقبل     

  .ليس عملية انتقامية، بل حرب وجود” إسرائيل“تقوم به 
  18/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
 وروبي يدعو اسرائيل والسلطة الى حل االزمة الراهنة بوسائل سلميةالمجلس اال .43

اعرب المجلس الوزاري االوروبي عن قلقه الشديد حيال استمرار التوتر بين :  نورالدين الفريضي-بروكسيل 
اسرائيل والفلسطينيين وما يترتب عليه من خسائر بشرية، ودعا الطرفين في بيان اصدره امس في بروكسيل 

 .»وحل االزمة الراهنه بوسائل سلمية... وقف كل عمل من شأنه انتهاك القانون الدولي «الى
وطغت على اجتماعات وزراء خارجية االتحاد دوامة الحرب االسرائيلية على لبنان وقصف المقاومة االسالمية 

 في كل من غزة ويضع االوروبيون االفراج عن الجنود االسرائيليين المحتجزين. مدن وبلدات في اسرائيل
 .ولبنان شرطاً مسبقاً لتوفير ظروف وقف اطالق النار

االفراج فورا ومن دون شروط عن الجندي «وطالب الوزراء االوروبيون، في بيان منفصل، الفلسطينيين بـ 
وضع حد للعنف والنشاطات االرهابية، ومنها اطالق «، ودعوا القيادة الفلسطينية الى »االسرائيلي المختطف

الى اقصى درجات ضبط النفس «في المقابل، دعا االتحاد اسرائيل . »ورايخ على التراب االسرائيليالص
ووجوب ان يتمتع » االفراج فورا عن اعضاء الحكومة والمجلس التشريعي«و » وتفادي العمل غير المتناسب

 .المعتقلون بحقوقهم الشرعية وفق مقتضيات القانون الدولي
بية من عواقب تدهور الوضع االنساني جراء استمرار العقوبات الجماعية بعد ان وحذرت المفوضية االورو

كانت اسرائيل دمرت جزئيا محطة توليد الكهرباء والشلل الذي نجم بالنسبة الى المرافق الحيوية مثل محطة 
يتا وقالت عضو المفوضية، مسؤولة العالقات الخارجية بين. تحلية المياه وادارة شبكات الصرف الصحي

 مليون 20، واعلنت امس قرارا بتقديم معونات بقيمة »بلغ حافة الكارثة«فيريرو فالدنير ان الوضع في غزه 
وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل «وستنفق المعونات عنه طريق . يورو في نطاق آلية دعم الفلسطينيين

وفير االغذية وتقديم منح مالية لفائدة نحو وبرنامج الغذاء العالمي من اجل ت) اونروا(» الالجئين الفلسطينيين
 . الف عائلة من المعوزين جدا في اراضي السلطة الفلسطينية200

من اجل تأمين وفاق واسع يدعم اهداف «ويدعم االتحاد االوروبي الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس 
جيب وتنفذ المبادىء الثالثة المتمثلة في التي تست«ويبدي استعداده لعمل الحكومة الفلسطينية » خريطة الطريق

وقف العنف واالعتراف بحق اسرائيل في الوجود والقبول باالتفاقات المبرمة وااللتزامات السابقه، ومنها 
  . »خريطة الطريق

  18/7/2006الحياة 
 



 

 20

 اطالق الجنديين قد ال يوقف الحرب والوضع في المنطقة لم يخرج عن السيطرة بعد: بوتين .44
رفض الرئيس الروسي فالديمير بوتين توجيه اتهامات الى بعض الدول بدعم االرهاب :  رائد جبر-موسكو 

في الشرق االوسط واعتبر ان الوضع في هذه المنطقة لم يخرج عن السيطرة بعد، لكنه استبعد خالل مؤتمر 
 الى حل االزمة صحافي ختامي عقده في سان بطرسبورغ ان يؤدي اطالق الجنديين االسرائيليين في لبنان

القائمة، فيما لمح الكرملين الى ضغوط اميركية واسرائيلية جرت اثناء إعداد البيان الختامي الجتماع قمة الدول 
 .الثماني الكبرى

وابلغ بوتين الصحافيين ان بالده حصلت على معلومات من جهات ديبلوماسية عربية وجهات رسمية لبنانية 
 .هداف أخرى من خالل حربها على لبنان غير مسألة تحرير الجنديينمفادها أن إسرائيل تسعى إلى أ

وقال مساعد الرئيس الروسي سيرغي بريخودكو ان روسيا لن تعارض فكرة نشر قوات دولية لحفظ السالم في 
وأضاف أن هذا  .لبنان، لكنه اعتبر ان هذه الخطوة ستكون ممكنة فقط في حال دخول الوضع في طريق مسدود

 . يدخل ضمن صالحيات مجموعة الدول الثماني الكبرى حيث يجب أن يصدر عن مجلس األمنالقرار ال
يجب النظر في «: وقال. ووصف بريخودكو مسألة إرسال قوة حفظ سالم روسية إلى منطقة النزاع بأنها صعبة

  .»وسيامدى حاجة الوضع للوجود الروسي، وجدوى هذا الوجود من الناحية السياسية والفنية بالنسبة لر
  18/7/2006الحياة 

  
  " الوعد الصادق"إلى " الوهم المتبدد"من  .45

  عوني صادق  
في كرم أبو سالم، نفذت المقاومـة       ” الوهم المتبدد “بعد أكثر من أسبوعين على تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية          

مرت وحكومته عقولهم وهـم     ، األمر الذي أفقد إيهود أول     ”الوعد الصادق “في لبنان عملية    ” حزب اهللا “اإلسالمية  
وكما أصابت العملية األولى مقتالً في كل ما يحرص         . على طريقهم إلى هاوية السقوط ال محالة عاجال أو آجال         

عليه الصهاينة من أوهام حول صورة جيشهم الذي ال يقهر وقوة ردعهم التي ال تقاوم، أكملت العملية الثانيـة                   
  .على تلك األوهام جميعا

يكن لدى أولمرت أية خيارات غير اللجوء إلى الورقة الوحيدة التي يمتلكها كيانه، وهي ورقة القوة                إزاء ذلك لم    
العسكرية القادرة على القتل وارتكاب المجازر ضد المدنيين وتدمير البنى التحتية للحياة في كل من قطاع غزة                 

نطقتين من دون أن يحرك ذلك ساكنا ال        في الم ” اإلسرائيلي“وهو ما فعله وما زال يفعله الجيش        . وجنوب لبنان 
  .على المستوى العربي وال المستوى الدولي

، وبصرف النظر عن حجم الخسائر المادية       ”جنوب فلسطين وجنوب لبنان   “ومع الحرب المفتوحة في الجنوبين      
لتحول والبشرية المتوقعة التي يمكن أن تصيب األطراف جميعا، وبصرف النظر عن كل االحتماالت المفتوحة               

لسوريا وإيـران وتحميلهمـا     ” اإلسرائيلية“المنطقة كلها إلى ساحة حرب واحدة، خصوصا في ضوء التهديدات           
األول، أن  : المسؤولية عما يجري، فإن أمرين مؤكدين منذ اآلن ال يحتاجان انتظاراً للتأكيـد عليهمـا، وهمـا                

 من يخوض الحـرب اليـوم هـو المقاومـة           االنكسار لن يكون من نصيب الجانب الفلسطيني أو اللبناني، ألن         
والثاني . مدعومة بتأييد شعبي ال مجال لنكرانه، وبالتالي فالصمود واستمرار المقاومة هما السلوك المنتظر منها             

أن انتصار الكيان الصهيوني في هذه الحرب ليس ممكنا ألن االنتصار الحقيقي سيكون انتـصاراً سياسـياً أوال        
  .هاينة مثل هذا االنتصاروأخيرا، ولن يتوفر للص

في ” اإلسرائيلية“، بل والمؤسسة العسكرية     ”اإلسرائيلي“وإذا تركنا جانبا ما تبدد من أوهام حول صورة الجيش           
األسابيع الثالثة األخيرة، فإن الوهم األكبر الذي تبدد بفعل المقاومة الباسلة في فلسطين ولبنان يتمثل في ما بـدا     

وحقيقة طويت في سـجالت التـاريخ بعنـوان القـضية           ” هم المتبدد والوعد الصادق   الو“كأنه أمر استقر قبل     
فبالرغم من التراجع الواضـح الـذي أصـاب مفهـوم المـشروع             .  الصهيوني -الفلسطينية والصراع العربي  
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إسرائيل العظمى في   “إلى  ” الكبرى من النيل إلى الفرات    ” إسرائيل““الصهيوني في أذهان أصحابه، وتحوله من       
، فـإن الهـدف األبعـد للمخططـات         ”ود ما تقترحه خطة أولمرت في ما يسمى خطة االنطواء أو التجميع           حد
  . الصهيوني من خالل هذه التصفية-كان تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع العربي” اإلسرائيلية“

تباط معه بقـرار منفـرد      أعادت جيش أولمرت إلى قطاع غزة الذي يفترض أنه فك االر          ” الوهم المتبدد “عملية  
، بما  ”الحل“أحادي الجانب دونما اتفاق أو حتى تنسيق مع الجانب الفلسطيني، فكانت هذه العودة جواباً على هذا                 

يعني ببساطة شديدة أن الحلول المنفردة أحادية الجانب لن تعيش طويالً، ولن تقدم حلوال للصراع الدائر واألهم                 
 الذي يحتاجه ويريده ويسعى إليه من وراء هذه الحلول، وأن الحل الحقيقي ال              لن توفر للكيان الصهيوني األمن    

بد أن يكون إما بانسحاب حقيقي من كل األراضي المحتلة دون مفاوضات، أو باتفـاق علـى الحـل يعتـرف                  
كذلك فإن فشل الحل المنفرد أحـادي       . بالحقوق الوطنية للطرف األصلي في الصراع، وهو الطرف الفلسطيني        

انب في غزة يفترض حكما فشل الحل المنفرد أحادي الجانب الذي تفكر فيه وتعمل علـى تنفيـذه حكومـة                    الج
  .”التجميع“أولمرت في الضفة الغربية عبر خطة 

فأسقطت الوهم القائل إنه في اإلمكان تصفية القضية الفلسطينية أو إنهاء الـصراع             ” الوعد الصادق “أما عملية   
عن الشعوب العربية ودون حل عادل لهذه القضية يعيد ألصـحابها حقـوقهم، وأن               الصهيوني بعيداً    -العربي

اإلهمال الذي تالقيه في أوساط وهيئات المجتمع الدولي ال يعني إهماال في أوساط الشعوب العربيـة، كمـا أن                   
الصلبة في عقول   االنحياز الدولي من خالل االنحياز والنفوذ األمريكيين للكيان الصهيوني ال يغير هذه الحقيقة              

  .وقلوب األمة العربية وظروف حياة شعوبها اليومية
لقد نجحت عمليتان فذتان، لكنهما مجرد عمليتين في النهاية، في إعادة االعتبار لمسائل كثيرة غاية في األهمية،                 

مقدمة منها  وعلى العالم أجمع، دوال وحكومات وهيئات، وفي ال       . مثلما أسقطتا أوهاماً بدت في منتهى االستقرار      
هيئة األمم المتحدة و مجلس األمن الدولي، أن يفهموا جميعا أن ما يجري اليوم في ما يسمونه منطقة الـشرق                    

لفلسطين واألراضي العربية، وأن الوضـع      ” اإلسرائيلي“األوسط ليس إال واحدة من نتائج ومخرجات االحتالل         
” اإلسـرائيلي “ب إلى حالة الحرب، ما دام االحتالل        سيستمر على هذا النحو، من حالة الحرب إلى حالة الالحر         

وأن هذه المنطقة، ومن ثم المصالح الغربية أساسا، لـن تعـرف الهـدوء أو               . لهذه األراضي العربية مستمرا   
االستقرار، واألهم من ذلك كله أن الكيان الصهيوني لن يعرف األمن أو االستقرار ما دام يحتل أرضا عربيـة                   

وليعلم هؤالء جميعا أن وجود االحتالل يـستدعي وجـود          . العربية واستقرار وتقدم بلدانها   ويهدد أمن الشعوب    
الـوهم  “ولن تكون عمليتـا     .. المقاومة، ولن تعدم األمة يوما ما يبقي على شعلة المقاومة مهما كانت الظروف            

  .  آخر هذه العمليات بالتأكيد” الوعد الصادق”و” المتبدد
  18/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الى اين تمضي المواجهة بين حزب اهللا واسرائيل؟ .46

  لقمان اسكندر
إذا شعرت اسرائيل بان الحرب طال أمدها وانها بدأت تقع في ورطة حرب دولة مع حزب ثم هي لـم تقـدر                      "

فانها ستقفز الى االمام من خالل ادخال دولة أخرى بهذه الورطة عبر إزاحة خَِطرة بـاالنحراف نحـو                  , عليه
  ".دولة وحزب" ليقال ان الحرب بين دولتين وليس بين ,سورية

معـه فـي    " العرب اليوم "هذا ما اعرب المفكر السياسي الدكتور عدنان ابو عودة عن خشيته من خالل حديث               
هذه الحرب التي تنـدلع وألول  , تداعيات الحرب الدائرة حاليا بين حزب اهللا من جهة واسرائيل من جهة اخرى           

  . اع العربي االسرائيلي ويشم رائحة نيرانها المجتمع االسرائيلي في العمقمرة في تاريخ الصر
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هذا السيناريو لن يكون بعيدا إذا ما شعرت إسرائيل بالعجز في تحقيق أهداف هجومهـا بـأن                 : يقول أبو عودة  
تهـى الـى    ان, مشيرا الى أن الذي بدأ بأسر حزب اهللا لجنديين اسرائيليين         , تندفع الى مغامرة الحرب ضد دولة     

  .صيغة حرب حقيقية لم يشعر بها العرب منذ زمن بعيد
 تلك الخسائر   - أسر الجنديين    -المشكلة في كل ما يجري وخصوصا في الحديث عن مسوغات الحرب االولى             

لم يعد مقبوال من أهداف اسرائيلية للحرب بعد كـل هـذه            : يقول ابو عودة  . الفادحة التي يتكبدها الطرفان معا    
 يكون المسوغ هو االفراج عن الجنديين يجب على االسرائيليين ان يشعروا بان هناك جدوى حقيقية                الخسائر ان 

ومن هنا تأتي خطورة الوضـع      " لبنان"استفادوا منها في مقابل خسارتهم لماليين الدوالرات هم والطرف االخر           
وسيسأل االسـرائيليون   , هذه الخسائر لم يعد منطقيا القول بان انقاذ الجنديين كان مبررا لكل           : "يقول .بشكل عام 

  ".?انفسهم هل استحقت حربنا كلفتها الباهظة
المشكلة االخرى التي بدأت تلوح في االفق بشكل جلي هي إن آخر ما تريده اسرائيل ان يتحول حزب اهللا الـى              

ـ          : يقول ابو عودة  .. قوة هائلة    ة ومـن ورائهـا     أعني قوة معنوية فما تخشاه هذه الدولة المحتلة لالرض العربي
تلك التـي اثمـرت وحـدها بتحقيـق         , الدول الغربية وبعض الدول العربية ان يمثل حزب اهللا شاهدا للمقاومة          

فتتحول هذه المقاومة الى مبدأ معقول وعملي ومشروع وقادر على تحقيق ما لم تحققه المفاوضات               , االنجازات
  .بكل تفاصيلها

جانبي من جهة واالستراتيجي من جهة أخرى هو مـا تـسعى إليـه               فان المطلب ال   - يتابع ابو عودة     -ولهذا  
ها قد  (اسرائيل والدول الغربية وبعض الدول العربية في حال أعلنت هزيمة حزب اهللا بالقول للشعوب العربية                

يجب عليكم االقتناع بانه ال مقاومة بعد اليوم وان كـل مـن             .. رأيتم ما فعله حزب اهللا وما فعلته اسرائيل به          
  ).حدث بذلك هو شخص مقامر ومغامر وفاشليت

وعلى رأسها الحرب النفـسية  ,  فان اسرائيل تستخدم كل ما لديها من امكانيات - والقول البي عودة     -ومن هنا   
  .االشاعات الحجج التافهة غير المقنعة والمخترعة

عالم بتحذيرها بان ما تفعله     عندما يبدأ ال  : يجيب ابو عودة بالقول   ? ولكن متى سترى اسرائيل ان حربها قد طالت       
فتتحول المواقف المحايدة الى ضغوط باتجاه طلب وقـف اسـرائيل العمالهـا             , قد فاق المقبول وما هو متوقع     

ولكـن  , مشيرا الى أن أحداً لن يستطيع أن يتوقع متى سيشعر العالم بان طاقته على االحتمال انتهـت                , الحربية
  .سيبدأ ضغط الرأي العام العالمي بالتململ, رباتهارويدا رويدا ومع انكشاف وحشية نتائج ض

وقال هو  , أما حول الرأي العام العربي فقد اعتبره ابو عودة غطاء للهجوم االسرائيلي على لبنان وليس العكس               
  .وهو ما يغري اسرائيل الى مزيد من العنف ومواصلة الحرب, رأي عام ضعيف لم يعبر عن نفسه بعد

  
 ان الوضع ما زال في طور التصعيد ولكن التصعيد باليد االسـرائيلية ولـيس               - عودة    يؤكد ابو  -وحتى االن   

  .العكس فكل المبادرات العسكرية هي ما تقوم به اسرائيل وليس حزب اهللا
فالساسة االسرائيليون يرغبون بانهاك    , ويرى أبو عودة أن الوقت حول الحديث عن تهدئة اسرائيلية لم يحن بعد            

اليأس والقنوط الى البيئة اللبنانية والمشهد برمته فتبدأ هذه البيئة بالتحول مـن بيئـة ناهـضة                 ودفع  , حزب اهللا 
  .ومن هنا يمكن تفسير الضربات القاسية ضد المدنيين, بحزب اهللا الى بيئة مناهضة له

 حتى االن لم    إن إثارة غضب اللبنانيين على حزب اهللا هو الوسيلة االنجع لنجاح العملية العسكرية التي             : ويتابع
  .يبد أنها تعط اكلها اسرائيليا

ولكن ابو عودة لم يتطرق اطالقا بالحديث عن ايران فسألناه عن ذلك فقال ما يتم الحديث عنه حول ايـران ال                     
إيران دولـة  : ويقول حول ذلك. يعدو كونه حديثاً اعالمياً مستبعدا كليا أن تقوم طهران بالتورط في هذه الحرب   

 بالمغامرة فالدول عادة لديها حساباتها ومسؤولياتها كدولـة تجـاه المجتمـع             ذههي ال تتورط به   اقليمية مهمة و  
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ولكن هذا ال يعني انها ليست في حلف مهـم          , ولذلك ال يمكن أن تتورط فيما يجري      , الدولي واالقليمي الذي فيه   
  .مع سورية وحزب اهللا

ي المنطقة في اشارة الى سؤالنا بانـه فـي حـال            وفي ذات السياق ال يرى ابو عودة حزب اهللا مخلب ايران ف           
يقول ابـو  ? تمكنت اسرائيل من ضرب حزب اهللا فان ذلك يعني انها نجحت في قص مخالب ايران في المنطقة          

عودة ان الحزب قام بما قام به على أساس كونه حزباً مقاوماً في الجنوب اي انه تفاعل مع معادلة لبنانية وليس                     
  . ينفي أن تكون ايران تستخدم الحزب في الكثير من المحطاتولكن هذا ال, ايرانية

حتى االن لم يظهر أي مؤشر على أن اسرائيل نجحت في تحقيق أهدافها او انها               : عدنا لسؤال ابو عودة بالقول    
 ان ما يسمع بين الحين واالخر في الساحة اللبنانية أو         : فاكد ابو عودة ذلك بل وزاد     , حتى تقترب من هذا النجاح    

 ال تستطيع الحصول على اجمـاع شـعبي         - في العادة    -فالمقاومة  , العربية ضد مقاومة حزب اهللا أمر متوقع      
ولكن المقاومة في المقابل تحرص على أن تعبئة الجمـاهير  , وهو ما حصل ويحصل في فلسطين وفيتنام      , كامل

ة يقوم بها حزب اهللا ضـد إسـرائيل         وهو ما تشير اليه العمليات العسكرية لحزب اهللا حاليا فأي عملي          , وراءها
  .ستعمل على تأخير تثوير الناس ضد الحزب

  الحرب ستنتهي بال غالب او مغلوب
ان كال الطرفين غير قادر علـى الحـاق الهزيمـة           ، فقد أكد    استاذ التاريخ المعاصر الدكتور علي محافظة     أما  

ال غالب وال مغلوب فيها رغم ان الطـرفين         الفعلية بالطرف االخر وان السيناريو المتوقع سيكون للحرب التي          
  .سيقوالن انهما حققا اهدافهما من الحرب

مشيرا الى ادراك ساسة العدو ذلك      , علينا أن نفرق بين االهداف المتاحة واالهداف غير المتاحة السرائيل         : يقول
: ويـضيف  .العـدو تماما ولهذا فانهم ومن خالل تطورات العدوان الحالي يمكن ان نفهم ما الذي يفكـر بـه                  

السرائيل في عدوانها على لبنان مهمة وهي اخراج حزب اهللا من الجنوب وتسليم اسلحته إال انها عاجزة كليـا                   
  .حتى االن عن تحقيق هذا الهدف حاليا مهما كان شكل العدوان وقسوته

دولية الـى جنـوب     ولكن هذه االهداف لن تحققها الحرب وانما امريكا والدول الحليفة حيث سيتم ادخال قوات               
لبنان دون ان يتم استبعاد ان تكون من بين هذه القوات قوات امريكية من اجل دفع حزب اهللا بعيدا عن اسرائيل                     

  .لكن تحقيق هذا االمر لن يكون سهال اال في حالة تدمير الحزب وقواته وهو امر مستبعد حاليا
ولكن وبعد  , نسبة لحزب اهللا وهو تبادل االسرى     ولهذا فان المجتمع الدولي سيحرص على تنفيذ هدف الحرب بال         

دون ان يعنـي    , ان يتم ذلك ستمارس ضغوط هائلة على الحكومة اللبنانية من اجل ايجاد حل لسالح حزب اهللا               
وثانيا الـى   , ذلك ان االمر سينفذ فور القاء السالح فتجريد حزب اهللا من السالح يحتاج اوال الى سنوات طويلة                

  .س خارجيةادوات لبنانية ولي
  

نعم الن طهران الهدف االساسي للحزب سيكون       : محافظة. اما فيما اذا كانت ستوافق ايران على ذلك فيجيب د         
  .قد تحقق بتبادل االسرى

ولهذا ستنتهي الحرب بال غالب وال مغلوب بحيث يخرج الطرفان ليقول كل طرف بانه الـذي انتـصر علـى                    
  .االخر وسيكون ذلك دقيقا

محافظة ال اعتقد ان تتورط سورية بـالحرب لعـدة          . يقول د ? سيناريو دخول سورية الحرب     ولكن ماذا عن    
اسباب اولها انه ال توجد لدى سورية الرغبة في الدخول في الحرب النها ال تريد فـي الوقـت الحاضـر اي                      

اندة مجابهة اضافة الى انه ال يوجد مخطط امريكي لضرب سورية بسبب الوضع االمريكي في العـراق ومـس                 
ايران لسورية مما يعني انقالب الشيعة في العراق ضد امريكا وتقديم المساعدات العسكرية الضرورية لسورية               

  .في اي مجابهة محتملة السرائيل
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الن مثل هذه الحرب ستؤدي الى منع       , بالطبع قد تكون اسرائيل الراغبة في ان تفتح حربا مع سورية          : ويضيف
  .ولكن امريكا ستحول دون ذلك, ره لحماس وحزب اهللا معاالعون العسكري واللوجستي وغي

حول الظروف التي احاطت باختطاف الجنديين في       , الخبير في الشؤون االيرانية الدكتور نبيل العتوم      ويشير  أما  
 ان كلتا الدولتين تعانيان من ضغوط كبيرة وتريدان ابقاء المشاكل بعيـدة عـن               :كل من سورية وايران بالقول    

وتأييـد حركـة    , حزب اهللا : عدم استهدافها ألي ظرف كان وهما يشتركان في أوراق كثيرة ابرزها          حدودها و 
التي ) مجلس االمن (كما تشترك الدولتان في عالقات صراعية مع المنظمات الدولية          , المقاومة االسالمية حماس  

ـ         . تُسيطر عليها الواليات المتحدة     االمريكيـة   -وافز االوروبيـة    فيما ايران تحديدا ال تريد اعطاء رد على الح
واعلنت على لسان احد مسؤوليها انها لن توقف عملية تخصيب اليورانيوم تحت أي ظرف كان متبعة اسـلوب                  

  .المماطلة حتى ال يتخذ ضدها اي اجراء دولي جماعي
إن دمشق تعرف أن ردة الفعل االسرائيلي على اي عملية لحزب اهللا سوف تقضي على حكومـة فـؤاد                   : وزاد

السنيورة التي تعتبرها سورية احدى االنجازات االمريكية التي اضرت بالمصالح السورية في لبنـان وبالتـالي      
فمن المرجح ان الهجوم االسرائيلي على لبنان سيجعل وضعية حكومة السنيورة اشبه بوضعية اسماعيل هنيـة                

  .وهو المطلب الذي تتبناه ايران, في غزة
العتوم ان االجابـة    . يقول د ? ستدخل في المواجهة الدائرة في لبنان بشكل مباشر       ولكن هل هذا يعني ان ايران       

على هذا السؤال يرتبط بتعهد احمدي نجاد عندما اعلن قبل ثالثة ايام من أن اسرائيل ال تملـك القـدرة علـى                      
  .مهاجمة ايران محذرا في الوقت نفسه من أن شن اي عدوان على سورية سوف يواجه بالرد

العتوم ان تقوم طهران بالتدخل بشكل مباشر ولكنـه         . باالجابة ال يعتقد د   ? هي طبيعة جدية هذا التهديد    لكن ما   
يرى في المقابل امكانية ان تقوم طهران بفتح جبهات جديدة للتخفيف عن سورية كإشعال االوضاع في العراق                 

قائديا بتوجيه ضربات موجعة الـى      وافغانستان اضافة الى توجيه بعض التنظيمات التي ترتبط معها سياسيا وع          
  .المصالح االسرائيلية واالمريكية في المنطقة

بمعنى ان بيد طهران العديد من االوراق غير المباشرة قبل أن تفكر بالتضحية بمصالحها القومية لسواد عيون                 
  .سورية

  الحرب اختبار لقدرات السالح االيراني
ائيلية ليشكل مفاجأة لكل المراقبين لكن السؤال الذي يطرح نفسه          جاء اعالن حزب اهللا عن تدمير البارجة االسر       

هنا هل يمكن فهم ذلك ان طهران تعمل على توجيه رسائل الى من يهمه االمر مـن خـالل االسـلحة التـي                       
  ? يستخدمها حزب اهللا الى العمق واالهداف االسرائيلية

 حزب اهللا في مواجهته مع اسرائيل هـي صـناعة           يؤكد الخبير في الشؤون االيرانية ان االسلحة التي يوظفها        
بمعنى هي تريد ان تقول ان حزب اهللا        , ايرانية وهو ما تسعى طهران نفسها الى ابالغه للدولة العبرية وامريكا          

يستخدم هذه االسلحة االيرانية التي شكلت مفاجأة ليس فقط السرائيل بل للواليات المتحدة التي تمتلك اسـطوال                 
يج وبالتالي طلبت معلومات فورية من السالح البحري االسرائيلي حول طبيعة هـذه الـصواريخ               كبيرا في الخل  

التي استخدمها حزب اهللا ضد البارجة االسرائيلية ولماذا فشل الرادار المعقد المستخدم فيها من اكتـشاف هـذا                  
تبارا مهمـا لمـدى نجـاح       الصاروخ وتضليله وبالتالي فإن استخدام حزب اهللا االسلحة والمفاجآت سيشكل اخ          

  .مؤسسة التصنيع العسكري االيراني
العتوم ان طهران قدمت الى حزب اهللا صواريخ بعيدة المدى تغطي اغلب الرقعة الجغرافية السرائيل               . ويشير د 

وزوارق , اضافة الى طائرات من دون طيار تقوم بمهام اما جمع معلومات او تـستخدم الغـراض القـصف                 
هذا عدا  , ستخدام هذه الطائرات لمهمات عديدة اضافة الى صواريخ موجهة لتدمير السفن          سريعة ومن الممكن ا   

ومن الممكن استخدام الطائرات الشراعية والمناطيد خصوصا فـي         , عن االلغام والقذائف المدفعية والصاروخية    
ا يمكـن القـول      طيارا من حزب اهللا لتنفيذ مهمات اقل م        50ظل معلومات غير مؤكدة مفادها تدريب اكثر من         



 

 25

ومن هنا لماذا تم تدريب هؤالء الطيـارين ومـا          , عنها بأنها سرية ألن حزب اهللا فعليا ال يملك طائرات مقاتلة          
  ?الهدف والمهمات المنوطة بهم

لقد اثبتت العمليات العسكرية التي قام بها حزب اهللا ليس فقط امتالكه اسلحة نوعية بل قدرته اللوجستية العالية                  
اضافة الى صعوبة ازالة خطر الصواريخ التي يطلقها حزب         , الهداف االسرائيلية ونوعيتها واهميتها   وتحديده ل 

كذلك اهمية الكم الكبير من الصواريخ بعـدما  , اهللا خصوصا اذا علمنا ان مدى هذه الصواريخ اكبر من المتوقع    
             ريد ان يوجه رسالة ردعية الى اسـرائيل      اعلن حسن نصر اهللا ان المقاومة تملك آالف الصواريخ وهو بذلك ي

  .ورسالة مباشرة اخرى الى الداخل اللبناني بأنه الوحيد القادر على حماية الدولة اللبنانية والدفاع عنها
العتوم ان سيناريو التصعيد هو الذي تـسعى        . وحول السيناريوهات ودور ايران وسورية في صياغتها يرى د        

ثرة لقدرات حزب اهللا بهدف الزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس           اليه اسرائيل من خالل توجيه ضربات مؤ      
 والمتعلق في احد بنوده بتجريد حزب اهللا من سالحه واعادة انتشار الجيش اللبنـاني               1559االمن الدولي رقم    

  .وهذا اذا تم فمعناه تقزيم لدور حزب اهللا
د الثورة االيرانية انها ترفض نزع سالح حزب        على ان طهران استبقت هذا السيناريو واعلنت على لسان مرش         

لن يتم ذلك اال مـن      ? ولكن كيف ستترجم ايران هذا الموقف الى واقع ملموس تساعد حزب اهللا على البقاء             , اهللا
خالل مساعدة حزب اهللا عسكريا ويبدو ان ذلك تم سابقا وبالتالي فان اسرائيل ستلجأ الى استراتيجية جديدة وهو                  

  .حرب بهدف تغيير قواعد اللعبة السياسية واستهداف سوريةتوسيع رقعة ال
ولكن ماذا عن امكانية جر ايران الى المواجهة ليكون ذلك ذريعة لتدخل امريكي لـضرب المنـشأة النوويـة                   

العتوم ان القيادة االيرانية تدرك ثمن تدخلها المباشر لنجدة ومساعدة سورية وبالتالي فهـي              . يقول د ? االيرانية
على ان التصعيد سيخدم ايران من ناحية اشعال        , رك بشكل مباشر في المواجهة اذا فرضت على دمشق        لن تشا 

المنطقة حتى تتمكن طهران من كسب الوقت اكبر فترة ممكنة وهذه االستراتيجية لها دالالتها واال لماذا تـصر                  
آب وهذا بسبب اختيارهـا     طهران على ان ردها على الحوافز االوروبية االمريكية سيكون بعد منتصف شهر             

لتكنولوجيا نووية جديدة ابلغ عنها الرئيس احمدي نجاد الذي يشترك مع السيد حـسن نـصر اهللا بمـا يـسمى                    
  .«انتظار وترقب المفاجأت»

 18/7/2006العرب اليوم 
 

  هل هنالك معادلة جديدة فعالً؟ .47
  حيدر رشيد

واذا كـان المقـصود بـذلك ان        , لة لم يتبلور بعـد    ولكن شكل هذه المعاد   .. االجابة على هذا السؤال تبدو بنعم     
اما اذا كان المقصود ان صواريخ حزب اهللا وصلت الى حيفا           , الصراع بات ايرانياً اسرائيلياً فهذه ليست جديدة      

وربما تستطيع الوصول الى تل ابيب فهذه ال تعكس مقومات المعادلة الثابتة الن استمرارها يعتمد على نتـائج                  
  .ئيلية الحالية على لبنان وجنوبه بشكل خاصالهجمة االسرا

المعادلة الجديدة اذا كانت موجودة فربما تكون في موقف دول الثماني بمن فيهم روسيا تحديداً والـذي يـشكل                   
لمطالب حزب اهللا في الحالة التي تبلورت بعد اسر الجنـديين           , ل ورفضاً يانحيازاً كامالً وواضحاً لموقف اسرائ    

وهذا الموقف باالضافة الى انسحاب سورية مـن        , مطالبة بمبادلتها باسرى لبنانيين وفلسطينيين    االسرائيليين وال 
وتبلور شعار نزع   « 1559»س االسبق رفيق الحريري وما تبعه من صدور القرار رقم           يلبنان بعد اغتيال الرئ   

 االمريكي للعـراق رغـم      سالح المليشيات اللبنانية وحظر حمل الفلسطينيين للسالح خارج مخيماتهم واالجتياح         
كل ذلـك يـشكل     ... الواقع الصعب الذي تعيشه القوات االمريكية والمقاومة متعددة االشكال التي تتعرض لها           

  .مفاصل هامة من المعادلة الجديدة التي يمكن الحديث عنها اآلن
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 ترجمتها الى وقائع وافعال     ولكن هذه ال يمكن   , حزب اهللا يلقى الدعم والتأييد بالقطع من غالبية الجماهير العربية         
في نفس الوقت الذي ال يلقى فيه أي تعاطف         , كما يلقى الحزب دعماً بشكل أو باخر حتى ايران وسورية         , تذكر

وعلى الساحة اللبنانية فان انقساماً طولياً بين مكونات الشعب اللبناني قائم           , من بقية الحكومات واالنظمة العربية    
وبالتالي فان  , بل حتى مجرد وجوده وحمله للسالح ايضاً      ,  به حزب اهللا مؤخراً فقط     بالفعل ليس في جانب ما قام     

الوضع يبدو اكثر صعوبة مما كان عليه قبل تسارع االحداث األخيرة باالضافة الى ان الـشروط االسـرائيلية                  
وتهدف الى تعميق حالة   لوقف العدوان الغاشم ضد لبنان معروفة تماماً وتلقى الدعم والمساندة من الثمانية الكبار              

  .االنقسام الداخلي والطائفي وتأليب اطراف اخرى من جهة ثانية
ما يجري االن ادى بالمقابل الى توحيد عناصر الكيان الصهيوني السياسية المختلفة وحول الجميـع فيـه الـى                   

ـ    يالذي كان رئ  « عمير بيرتس »صقور بمن فيهم حمائم حزب العمل وعلى رأسهم          ات العمـال   ساً التحـاد نقاب
  .واصبح وزيراً للحرب ويتعامل مع االحداث بشكل اكثر صالفة من زعماء اليمين االسرائيلي التقليديين

ربما يكون ذلك صحيحاً ولكن هذه المعادلة ربما ال تكون كما نشتهي نحـن او          ...ظهور معادلة جديدة في االفق    
  .في مصلحة شعوبنا وقضايانا الوطنية

 18/7/2006العرب اليوم 
 

 حرب من أجل قواعد جديدة للعبة .48
  عماد فوزي شُعيبي
ن مع ما يجري اليوم في لبنان من عمل عسكري فتح المنطقة على كل االحتماالت، فإن على من يتابع األمر أ                   

يتمتع بعقل بارد، لرؤية األمور بلغة السياسة، ألن المنطقة تسير بمكاسرة إرادات بهدف تغيير قواعـد اللعبـة                  
  .جديد فيها" ستاتيكو"وفرض 

 بعد تواجد دام عقـدين، كـان سـتاتيكو          2000أيار عام   / مايو 24فيوم انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان يوم        
سرائيل، وهو ستاتيكو حاول اإلسرائيليون بعد عـامين ونـصف مـن            وقواعد لعبة قد فرضا بين حزب اهللا وإ       

  .الغزو، إيجاد مخرج لهم منه
 جاء تصويت الحكومة اإلسرائيلية لصالح االنسحاب في غـضون بـضعة            1985كانون الثاني   / يناير 14ففي  

  . ولكن هذا القرار أثار عاصفة سياسية عندئذ6 إلى 16أشهر بنسبة 
يس الوزراء في حكومة االئتالف القومي قد صرح بأن قوات الدفاع اإلسرائيلية لن             وكان إسحق شامير نائب رئ    

  .تنسحب من لبنان بدون ضمانات أمنية حتى لو استغرقت الترتيبات لذلك سنوات
ورفض شامير خطة هيئة األمن اإلسرائيلي لالنسحاب من لبنان واعتبرها استسالماً، إال أن هذا ما قـد حـدث                   

 إذ خرجوا بدون ضمانات أمنية ما خال الخط األزرق الذي لم يمنـع              2000ائيليين في عام    عند انسحاب اإلسر  
من فتح الصراع مرة أخرى وإن بصورة أقل، وذلك عبر مزارع شبعا، خاصـة أن بقـاء مـشكلة الالجئـين                     

  .الفلسطينيين قد دفع اللبنانيين إلبقاء الصراع مستمراً
 يرون أن انبثاق هذا البعد الشيعي المرعب لنشاطات عـسكرية ضـد   -كما يقول دانيل سوبلمان-اإلسرائيليون  

إنه إحدى مفاجآت الـسالم  "إسرائيل من لبنان يمكن وصفه كما وصفه إسحق رابين وزير الدفاع حينذاك بالقول   
إن الجماعة الدينيـة    … يبدو وكأن جني الشيعة قد انفلت من الزجاجة بطريقة لم يتوقعها أحد           . في حرب الجليل  

كثر إهماالً في لبنان تغتنم الفرصة فجأة لتحارب في سبيل دورها في المجتمع اللبناني بتوحيد مصالح الشيعة                 األ
  ".من خالل ممارسة اإلرهاب ضد قوات الدفاع اإلسرائيلية

 حل حزب اهللا في الصورة اإلستراتيجية اإلسرائيلية باعتباره         2000وعندما جاء االنسحاب اإلسرائيلي في عام       
ة فريدة من نوعها، إذ هو تنظيم ذو نفوذ هائل دون المسؤوليات والقيود التي تميز الدولـة ذات الـسيادة،    ظاهر
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وهو منذ االنسحاب أصبح مجهزاً بآالف من قذائف الكاتيوشا والصواريخ طويلة المدى مما زاد االهتمام فـي                 
  .إسرائيل بشأن نواياه

نه تنظيم ينتظر الفرصة السانحة لفك الوثـاق عـن قدراتـه            كانت الصورة العامة عن حزب اهللا في إسرائيل أ        
  .اإلستراتيجية

وبذلك تحول حزب اهللا إلى عامل ردع أساسي كان على إسرائيل أن تضع في حـسبانها ردود أفعالـه علـى                     
  .طورات الحاصلة في المنطقةالت

 مثال بأن حزب اهللا يهيـئ إلسـرائيل كمينـاً           2002وكانت هنالك تخمينات لالستخبارات اإلسرائيلية في عام        
إستراتيجياً سيؤدي إلى فتح الجبهة الشمالية، ويبدو أن هذا الكمين قد وقعت فيه إسرائيل بعد أربع سنوات مـن                   

  .االنتظار وإثر تحوالت إقليمية
أرسيت قواعد لعبة بين إسرائيل وحزب اهللا تمثلت في منظومة من االضطرارات التي صاغت قواعد اللعب                لقد  

  :وهي حسب اإلسرائيليين تتضمن ثالثة مبادئ
-، األمر الذي يمنع النشاط      425اعتراف بالخط األزرق الذي قررته األمم المتحدة على أساس القرار             - أ

  .ه، وفيما وراءه لحزب اهللا على طول-المعلن على األقل
 . مزارع شبعا متروكة للنشاط العسكري للمنظمة بصفتها أرضا محتلة-ب
  .الذي يقضي بأن يرد حزب اهللا على إسرائيل بأعمال مشابهة لتلك التي تنفذها" العين بالعين" مبدأ -ج

 عنـدما رسـم     وعند دراسة اإلسرائيليين عنصراً من عناصر اللعبة، وهو االعتراف بالخط األزرق، يرون أنه            
رجال األمم المتحدة خط الحدود الجديد بين إسرائيل ولبنان إثر انسحاب إسرائيلي، رفض حزب اهللا االعتراف                

  .بشرعية الخط المقرر، ذاك الخط الذي تسميه األمم المتحدة الخط األزرق
 داخل لبنان فـي     غير أن حزب اهللا تعامل عملياً مع الخط األزرق وحصر نشاطه المبادر المعلن ضد إسرائيل              

  .قاطع مزارع شبعا فقط
وعلى هذا فقد غدت مزارع شبعا كساحة عمل شرعية بتقاطع للمصالح منوط بأن يعمل حزب اهللا وفقا لمقاييس                  

  .محددة، تقلص حتى الحد األدنى مخاطر المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وسوريا
 المحافل االستخبارية في إسرائيل شهادات عديـدة تـشير          في األشهر التي سبقت االنسحاب تراكمت في أوساط       

إلى نوايا حزب اهللا في طرح استمرار وجود إسرائيل في القرى اللبنانية السبع التي ضمت إلى إسرائيل كذريعة                  
  .لمواصلة الكفاح المسلح

ـ        (غير أن القرى حسب الرؤية اإلسرائيلية هي         ا، وابـن   قدس وملكية والنبي يوشع وهونين وصـالحة وتربيح
  .اعتبرت في المقياس اإلسرائيلي قرى إسرائيلية) القمح

بحكم األمر الواقع والنشاط ضدها إشكالي ومحمل بالمخاطر، وهي لعبة اختـار حـزب اهللا ادخارهـا بـذكاء                   
  .للمرحلة القادمة، أي لمرحلة ما بعد مزارع شبعا

لنشاط العـسكري لحـزب اهللا ضـد إسـرائيل؟،          ويتساءل اإلسرائيليون لمن بالتالي الكلمة األخيرة في مسألة ا        
  .والجواب لديهم الذي يستدعي رؤية معمقة أيضاً أنه ال يوجد جواب تام أو واضح على هذه المسألة

، وحسب هذه القواعد فإن حـزب اهللا        "العين بالعين "العنصر الثاني في قواعد اللعبة هو نار مضادات الطائرات          
ضد نشاط إسرائيلي في الساحة اللبنانية أو       " العين بالعين " على سبيل الرد     لن يخرج عن نطاق نشاطه المعلن إال      

  ".القدر بالقدر"تصعيد استثنائي في ساحة المواجهة مع الفلسطينيين، والهدف هو تنفيذ قاعدة 
  .كان ثمة ما يشدد احتمال أن يبقى الهدوء النسبي على مدى أبعد" قواعد لعب"بمجرد نشوء 

متواصـلة  " آنيـة "بين إسرائيل وحزب اهللا ووضـع       ) أو جنتلمان " (اتفاق سلبي "ومع ذلك فإن احتماالت نشوء      
  . إسرائيلومستقرة نسبيا، من شأنه أن يثقل على عدة عوامل وعلى رأسها استمرار نشاط حزب اهللا ضد
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كما أن حزب اهللا ال يرد بالضرورة بشكل تلقائي على كل عملية إسرائيلية يعتبرها في نظره خروجا عن قواعد                   
  .اللعب، ألن عقالنيته كانت تدفعه لحسابات معقدة

محاولة الحفاظ على ردعه كي يحمل إسرائيل على االمتناع عـن الهجـوم،             : قد عمل حزب اهللا على مستويين     
  . لكل تطورواالستعداد

حاول اإلسرائيليون منذ أربعة أعوام فرض قواعد جديدة للعبة بمنع مبدأ العين بالعين أو القدر بالقـدر، وذلـك                   
بمحاولة زج سوريا في توقعات الرد على رد حزب اهللا على استباحة إسرائيل للبنان في غير مكان جوا وبـرا                    

  .وبحراً رغم ما يسمى بالخط األزرق
 بأن أي عمل من حزب اهللا ومن ثم من قبل حماس والجهاد اإلسالمي سوف يؤدي إلـى الـرد                    فحاولوا التهديد 

حيث لم يوفر حزب اهللا الفرصة للتـذكير بمبـدأ          -على الطرف السوري، فكانت العملية على الرادار السوري         
  ).رادار مقابل رادار (-العين بالعين بتدمير رادار إسرائيلي
قرب دمشق لمحاولة ترسيخ قاعدة جديدة وغريبة فـي العقيـدة العـسكرية             وكان الهجوم على عين الصاحب      

  ".حماية العمق اإلسرائيلي بالعمق السوري"اإلسرائيلية المضطربة وهي 
لم تفلح هذه القاعدة ألنها كانت من النوع غير المبتكر من ناحية التغطية الدولية، رغم تغطية الواليات المتحدة                  

  .إلسرائيل بصورة مستمرة
كن أوروبا وروسيا والصين كانوا ينبهون إلى أن االستمرار فيها يعني انفجاراً شامال، ممـا جعـل إسـرائيل                   ل

  .تعتمدها ظاهراً وال تستخدمها فعالً
بعد سقوط البرجين في نيويورك وسقوط بغداد انفرد اإلسرائيليون بالفلسطينيين وحاولوا تغيير قواعـد اللعبـة                

وحاولوا مراراً تغيير قواعد اللعبة مع حزب       ... لسياسيين إلى استباحة الحصانات     بالقضاء على أوسلو ثم قتل ا     
ال (اهللا وسوريا، بحرب من طرف إسرائيل ممنوعة على اآلخرين وسالم غير وارد في األجندة اإلسرائيلية أي                 

  ).سلم والحرب من طرف واحد
المدى البعيد ويريد اغتنام الفرصة الدولية      وكان الطرف اآلخر على قناعة بأن المعادلة ليست في مصلحته على            

  . اإلقليمية للعمل–
  :جاءت الفرصة بقراءة عميقة اليوم للفويرقات

 الواليات المتحدة تريد إستراتيجية خروج من العراق بعد إدراكها واقع المستنقع الذي سقطت به، وسـوريا                 -1
  ن يتساءلون كيف؟تعلن االستعداد للمساعدة في خروج المحتل، إال أن األميركيي

 مأزق المشروع النووي اإليراني واالنقسام الدولي حوله ال يفسح في المجال أمام االلتفـات نحـو مـشكلة                   -2
  . لتورط إسرائيلي في جبهة مفتوحة-إلى آخر حد-انفجار في الشرق األوسط بدعم 

  . إسرائيل ال تستطيع أبداً أن تخوض حروباً على أكثر من جبهة-3
  :جر حزب اهللا إسرائيل إلى مواجهة مفتوحة عبر

زيادة بقيمـة مـضافة لـصالح      ...  إعادة قواعد اللعبة إلى المربع األول حيث القدر بالقدر والعين بالعين و            -1
  .حزب اهللا

وأصـبحت  . ألساسي في العقيدة العسكرية اإلسرائيلية وهو نقل الحرب إلى أرض اآلخـرين            نسف المبدأ ا   -2
  . خارج حدود مناطق الصدام الكالسيكية1949مناطق هادئة منذ عام 

  . ال منطقة محددة للصراع طالما أن إسرائيل تجاوزت قواعد اللعبة واستباحت العمق والسيادة اللبنانيين-3
  .وال استفراد ألحد وال حل إال بقرارات الشرعية الدولية على مستوى واحد وشامل الصراع رزمة واحدة -4

  :من ناحيتهم يجرب اإلسرائيليون إمكانية تغيير قواعد اللعبة بطريقتهم
  . التجريب الستنزاف حزب اهللا واستنفاد قوته-1
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إسـرائيل وضـد المقاومـة       الدفع باتجاه خلق واقع إقليمي ينسجم مع مناخ دولي أفرط في التدخل لصالح               -2
، إلى إكمال هذا القرار بقرار يبعد حزب اهللا عن الحدود ويفرض            1559وسوريا، عبر مجلس األمن منذ القرار     

  . كيلومتراً على األقل عن الحدود20دخول الجيش اللبناني لمسافة 
 عبـر إنهـاك      استحداث شرخ بين حزب اهللا من جهة والحكومة من جهة أخرى والمجتمع من جهة ثالثة،               -3

  .المجتمع اللبناني للدفع نحو تفكيك سالح حزب اهللا
  . دفع األطراف إلى سالم األمر الواقع بعد إجهاد األطراف-4

الطرفان يسعيان إلى تغيير قواعد اللعبة وفرض واقع ساكن بطريقته، والسؤال الذي يطرح نفسه لتعيـين مـن                  
لصراع على المستوى الدولي الذي سـيراه مجلـس         سيصرخ أوال في لعبة عض األصابع، بغض النظر عن ا         

  :األمن قريباً، إذ إن معامل الصراع األساسي هو في اإلجابة عن السؤال المحوري المتشعب التالي
هل تحتمل إسرائيل حرب استنزاف طويلة في عمقها؟ وهل تحتمل إسرائيل أكثر من جبهة مفتوحة فـي نفـس                   

  الوقت؟ ثم من هذا الذي يجرب المجرب؟
 16/7/2006الجزيرة نت 
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