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  .. إصرار إسرائيلي على مواصلة العدوان بضوء أخضر من الواليات المتحدة .1

نقل عن مصادر فـي الجـيش اإلسـرائيلي          :وكاالتالونقالً عن مراسليه     19/7/2006 48عرب  نشر موقع   
ان، وأنه باإلمكان    يوماً من أجل تنفيذ أهداف الحملة العسكرية على لبن         14-10تقديراته بأن الجيش بحاجة إلى      

 .زيادة حجم القصف، وخاصة استهداف الصواريخ البعيدة المدى وكبار عناصر الذراع العسكري لحـزب اهللا              
ونقل عن وزير األمن، عمير بيرتس، يوم أمس الثالثاء، في جلسة تقييم للوضع مع كبار قادة األجهزة األمنيـة                   

كما نقل عن مصدر عسكري كبير قوله إنـه ال           !!نيأنه يجب مواصلة الهجمات بدون توقف وبدون تحديد زم        
كما جاء أن هناك تفاوتاً في تقديرات األجهزة األمنيـة           .يمكن القضاء على حركة شعبية ودينية مثل حزب اهللا        

يـشار إلـى أن رئـيس الحكومـة          .بشأن تأثير الغارات المكثفة على الروح القتالية لعناصر المقاومة اللبنانية         
هود أولمرت، قد قال يوم أمس إن الحملة العسكرية لن تنتهي بـسرعة، وأكـد أنـه يعـارض                   اإلسرائيلية، إي 

لن نوقف الحملـة حتـى ال   : كم قال إن الحملة غير محدودة بجدول زمني، ونقل عنه قوله     . الخطوات السياسية 
 إسرائيل فرصة   جورج بوش، قد منح    البريطانية أن  وفي السياق، كتبت الغارديان   !! نبدأها من جديد بعد شهرين    

كما جاء في الصحيفة أن بـوش أعطـى          !زمنية لمدة أسبوع، وذلك استناداً على مصادر إسرائيلية وبريطانية        
إسرائيل الضوء األخضر لشن العدوان على لبنان، وأن الواليات المتحدة تمنح إسرائيل مدة أسبوع إلنزال أكبر                

ونقلـت الـصحيفة عـن       .بالمطالبة بوقف إطالق النار   قدر ممكن من األضرار، قبل أن يبدأ المجتمع الدولي          
مصادر دبلوماسية أنه تم تحديد إطار زمني واضح يأخذ بعين اإلعتبار المخاوف من خـروج األمـور عـن                   

كما نقلت الغارديان عن مسؤولين أوروبيين كبار، أنـه مـن الواضـح أن     .السيطرة في حال مواصلة العدوان    
فـي  . ئيل الضوء الخضر، وصادقت على مواصلة الهجمات لمدة أسبوع آخـر الواليات المتحدة قد منحت إسرا    

حين صرحت عناصر بريطانية أن الهجمات ستتواصل حتى تقتنع الواليات المتحدة أن العمليـة قـد حققـت                  
كما نقل عن الصحيفة أن إدارة بوش، وبدعم بريطاني، عرقلت جهوداً دولية لوقف إطالق النار، في                 !!أهدافها

ونقل عن طوني بلير،     .من ومؤتمر الدول الصناعية ومؤتمر وزراء الخارجية األوروبيين في بريسل         مجلس األ 
أنه يؤيد الموقف األمريكي بشأن مواصلة إسرائيل شن عدوانها على لبنان حتى يتم إطالق سـراح الجنـديين                  

  .ووقف إطالق الصواريخ
ألربعاء في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة في لبنـان،        مدنيا على األقل فجر وصباح اليوم ا       43استشهد  ميدانياً،  

 مـدنيا   21 قتل   )جنوب لبنان ( )شمال شرق صور  ( ففي بلدة صريفا الواقعة      .وفق مصادر قوى األمن اللبنانية    
وقال احـد    . آخرون في قصف إسرائيلي جوي وبحري، فجرا، أدى الى تدمير حوالي عشرة منازل             30وجرح  

 شنت مقاتالت ومروحيات على مدى سـاعتين بـين الـساعة            : برس في وقت سابق    سكان البلدة لكالة فرانس   
 دمرت عـشرة منـازل      :وأضاف. الواحدة والساعة الثالثة سلسلة من الغارات على الحي نفسه في وسط البلدة           

وخلفت عمليات القصف فجوات عميقة فـي الطرقـات          .ال يمكننا إحصاءهم  . على األقل وثمة عشرات القتلى    
 تحطم الزجاج وخلع أبواب عشرات المنازل ونشوب حرائق كثيرة على ما أوضح المـصدر ذاتـه                 وأدت إلى 

في جنوب لبنان أيضا قتل ستة مـدنيين هـم           .مضيفا نحاول إخراج الضحايا لكن الوسائل المتوافرة لدينا بدائية        
سرائيلية في وسـط مدينـة      امرأة لبنانية وأطفالها الثالثة وامرأة سريالنكية ومواطن سوداني، في غارة جوية إ           

ارض جزئيا مبنى سكنيا مؤلفـا مـن        -ودمر صاروخان جو   .وقد جرح في الغارة أيضا أربعة مدنيين      . النبطية
أربعة طوابق ومنزال صغيرا في ساحة السوق في وسط النبطية وفق المصادر ذاتها التي أشارت الـى وقـوع                   

خمسة أشخاص هم زوجان وولداهما وقريبـة       من جهة أخرى أوضحت مصادر قوى األمن أن          .أضرار كبيرة 
لهم، قتلوا في انهيار منزلهم في بلدة سلعا قرب صور حيث سحبت جثثهم من المنزل الذي تهدم جـراء غـارة         

وفي شرق لبنان    .وفي وقت سابق أفيد أن عشرة أشخاص كانوا مطمورين تحت أنقاض هذا المنزل            . إسرائيلية
 .يلية استهدفت مبنى مؤلفا من أربعة طوابق في بلدة نبي شيت قرب بعلبك        قتل ستة مدنيين في غارة جوية إسرائ      
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-وأضاف المصدر أن الضحايا الست وهم من عائلة واحدة قتلوا عندما أطلقت طائرات إسرائيلية صواريخ جو               
وقتل خمسة مـدنيين فـي غـارة جويـة           .وبلدة نبي شيت هي معقل لحزب اهللا      . ارض دمرت المنزل جزئيا   

وأوضح المصدر أن المـدنيين الخمـسة        .ستهدفت عددا من الشاحنات في بلدة معربون قرب بعلبك        إسرائيلية ا 
وقـصفت   .كانوا في ثالث شاحنات ويستعدون للذهاب إلى حقولهم عندما اسـتهدفتهم الطـائرات اإلسـرائيلية              

اقل هذا الحزب قرب    الطائرات أيضا تعاونية تابعة لحزب اهللا في مدينة بعلبك ومنزال في مدينة الهرمل احد مع              
واستهدفت غارة جوية أيضا مركزا تجاريا من أربعة طوابق في الغازية الساحلية جنـوب               .الحدود مع سوريا  

وفي ساعات الفجـر     .وقد اخرج خمسة مدنيين بينهم ثالثة عمال مصريين من المبنى الذي دمر جزئيا            . صور
هـذا وقـد    .نوبية مستهدفا المربع األمني للحزباألولى قصف الطيران الحربي اإلسرائيلي ضاحية بيروت الج      

واسـتمرت المقـاتالت     .استهدفت الحربية اإلسرائيلية للمرة األولى وسط بيروت بقصفها إحـدى الـشاحنات           
اإلسرائيلية باستهداف شاحنات النقل فأصابت صواريخها شاحنتين محملتين بالخضار قرب مدينة زحلـة فـي               

   .لسائقين بجروحسهل البقاع مما أدى إلى إصابة ا
قال رئيس شعبة العمليات في الجيش اإلسرائيلي، غادي أيزنكوط، إن تهريب الوسائل القتالية مـن               من جانبه،   

الحديث هو عن صواريخ الجيش السوري وهي صـواريخ نوعيـة           : وقال !سورية إلى لبنان ال يزال يتواصل     
دت مـصادر إسـرائيلية أن الطـائرات        وكانت قد أفا   !  ملم، وليس عن صواريخ في سوق دمشق       220بقطر  

الحربية قصفت مساء أمس، الثالثاء، شاحنتين في البقاع اللبناني، بذريعة أنهما كانتا تنقالن أسـلحة ووسـائل                 
. وجاء أنه تم قصف الشاحنتين وتدميرهما في البقاع بعد عبورهما الحدود السورية            !قتالية من سورية إلى لبنان    
الطيران الحربي قصف شارع بيروت دمشق، ظهر اليوم، ما أدى إلى مقتل سـائق              وتابعت المصادر ذاتها أن     

شاحنة كان ينقل المواد الطبية التي تبرع بها اتحاد اإلمارات للبنان، ومن غير الواضح إذا كان الحديث هو عن                   
ن العدوان قصف   وفي المقابل أكدت وكاالت األنباء أن طيرا       !!الشاحنة التي زعم أنها تهرب األسلحة إلى لبنان       

وتعرضـت منـاطق    . قافلة سيارات إسعاف وشاحنة تحمل أدوية مقدمة من دولة اإلمارات على طريق البقاع            
  .متفرقة من البقاع إلى غارات مكثفة، بينها مدينتي بعلبك وزحلة التي قصفت مرتين مما أسفر عن مقتل لبناني

فلـسطين  ( مساء أمس الثالثاء، على شمال الـبالد      في هجمة صاروخية وصفت بأنها كثيفة وعنيفة،        بالمقابل، و 
 إسـرائيلياً، فيمـا قتـل       60 صاروخ كاتيوشا دفعة واحدة، أصيب أكثر من         40، حيث أطلق أكثر من      )المحتلة

 صاروخ كاتيوشا،   130وجاء أنه أطلق خالل يوم أمس على شمال البالد ما يقارب             .إسرائيلي واحد في نهارية   
 40وقالت مصادر إسرائيلية إن أكثر مـن        ! فترة زمنية تقل عن ساعة ونصف      صاروخ خالل    100سقط منها   

قذيفة كاتيوشا سقطت قرابة الساعة الخامسة من يوم أمس في مناطق مختلفة من إسرائيل بينها مدينـة حيفـا،                   
 5 وقد سقطت . جريحا28 قتيالً، و  13وأدت إلى سقوط قتيل، ليرتفع بذلك عدد قتلى الصواريخ في إسرائيل إلى             

 قذيفة في منطقة    20قذائف منها في مستوطنة يسود همعاله وسقطت قذيفتان منها قرب طبريا، في حين سقطت               
 قذائف  5 قذائف قرب روشبينا و    6كما سقطت   . ميرون حيث أفيد عن وقوع ثالث إصابات وصفت بأنها خفيفة         

ل الغربي تعرضت، بعد الساعة     وأفادت هذه المصادر أن منطقة الجلي      .في حيفا وعدة قذائف في كريات شمونه      
الخامسة من مساء الثالثاء، إلى قصف وصف بأنه ثقيل بصواريخ الكاتيوشا، بعد فترة مـن الهـدوء الحـذر                   

  .  ساعات4استمرت حوالي 
 صواريخ كاتيوشا في مدينة حيفا، قرابة العاشرة صباح اليوم، األربعاء، كمـا             3 أشخاص في سقوط     5أصيب  و

  . كامل، ووقعت أضرار لحافلةدمر أحد المباني بشكل
 رندة تقي الدينو راغدة درغام   ،بيروتوباريس  ونيويورك  نقالً عن مراسليها في      19/7/2006الحياة  وأشارت  

 اسرائيل أدخلت عنصراً إضافياً على حربها ضد لبنان باستهدافها الجيش اللبنـاني علـى                إلى أن   رويترز وعن
 ضباط، منهم   4 عسكرياً بينهم    11ة للجيش ما ادى الى استشهاد       نطاق واسع، فقصفت مرات عدة فجر أمس ثكن       



 

 6

كما سقط عشرات الجرحى في الثكنة نفـسها        . من سقط اثناء محاولته إنقاذ رفاقه جراء اصابتهم من غارة أولى          
وفيمـا اعتبـر     .التي تؤوي فوج األشغال المولج بعمليات اإلنقاذ ورفع األنقاض وإصالح الجـسور المهدمـة             

 شهداء اول من امس     6 اللبنانيون ان قصف الجيش امس، بعد ان أدى قصف مركزين له الى سقوط               المسؤولون
وقبله في مناطق اخرى هو توجيه ضربة لفكرة بسط سلطة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان على رغم المطالبـة          

افع عن األراضي اللبنانية    ولمح نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الياس المر الى ان الجيش سيد            .الدولية بذلك 
  .عندما تصبح المواجهة على األرض مثلما هي األمور متجهة

وجاء هذا التطور في ظل استمرار انسداد افق أي اختراق سياسي للهجوم العسكري اإلسرائيلي المتصاعد فـي                 
 مجزرة ثانية فـي      شهيداً من المدنيين، بعدما تكشفت     20اليوم السابع الذي ادى امس ايضاً الى سقوط اكثر من           

 من المدنيين من عائلتين كانوا لجأوا الى احد المنازل ليل اول من امـس،        11بلدة عيترون الجنوبية حيث سقط      
والحقت الطائرات اإلسرائيلية امس سيارات اإلسعاف وهي تقوم بعمليات اإلنقاذ ونقل المصابين، مـا أعـاق                

ارات العربية المتحدة تضم سيارات إسـعاف فـدمرت         عمليات الغوث، وقصفت قافلة مساعدات من دولة اإلم       
  . إحداها وشاحنة أدوية

كنيسة الروم األرثـوذكس فـي بلـدة راشـيا          أن  القدس  وبيروت  من   19/7/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  
تعرضت الى قصف اسرائيلي عنيف خالل لجوء أهالي البلدة اليها هربا من العدوان على المناطق السكنية فـي         

لدة، ما أدى الى اصابة عشرة أشخاص بجروح، واستخدمت قوات االحتالل في قصفها القذائف الفوسـفورية                الب
فيما تم استهداف معظـم الجـسور       و. المحرمة دوليا، وأدى القصف المعادي أيضا الى احتراق الكنيسة بالكامل         

ير، وشـهدت منـاطق الجنـوب       التي تربط الجنوب اللبناني ببيروت والبقاع، تواصلت عملية النزوح بشكل كب          
وكان أكثر من مليوني اسرائيلي قد الذوا        .والضاحية الجنوبية حركة نزوح كثيفة باتجاه مناطق بيروت والبقاع        

بالمالجئ بعد اطالق وابل من الصواريخ أصابت حيفا وصفد وكريات شمونة وكرمئيل وعكـا وطبريـا أول                 
ناعية في محطة القطارات في حيفا، في المكان الذي قتـل           أمس، وأحدث أحدها أضرارا بالغة في المنطقة الص       

  .20 اسرائيليين وأصيب أكثر من8فيه يوم األحد الماضي 
قال الرئيس اللبناني اميل لحود ان المجزرة التي ارتكبها العدو االسرائيلي بقصفه ثكنة فوج األشغال               من جانبه،   

ؤكد مرة جديدة ان اسرائيل ماضية في خطتها لتـدمير          المستقل التابع للجيش اللبناني في الجمهور فجر أمس ت        
استشهاد الضباط والعسكريين لن يزيد الجـيش اال تالحمـاً          : وأضاف. لبنان وشل مؤسساته األمنية واالنمائية    

ووصف لحود ما حصل بأنه عمل اجرامي        .وتماسكاً وتصميماً على الدفاع عن سيادة لبنان واستقالله وكرامته        
إال ان صمود الجيش ووحدته هما ضـمانة لوحـدة لبنـان            .  بعينه، وقال انهم يذبحون شعباً     بامتياز واالرهاب 

  .واستقراره
القصف اإلسرائيلي لحافلـة    اإلماراتي  استنكر سمو الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية           على صلة،   

وأكد استمرار تقديم الدعم والمـساعدة      مواد طبية أرسلتها دولة اإلمارات، للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني،           
لإلخوة في لبنان، وذلك خالل لقائه فيليب دوست بالزي وزير الخارجية الفرنسي في باريس أمس، حيث بحثـا                

وكانت قافلة سيارات اإلسعاف المرسلة مـن دولـة اإلمـارات            .العدوان اإلسرائيلي والملف النووي اإليراني    
 لغارة نفذتها الطائرات الحربية اإلسرائيلية، أسفرت عن إصابة شاحنة كانت           العربية المتحدة إلى لبنان تعرضت    

تحمل أدوية ومعدات طبية، وأصيب سائقها وأحد مرافقي القافلة مـن الحـراس األمنيـين التـابعين لـسفارة                   
تم إنه  : صرح بذلك محمد سلطان السويدي سفير اإلمارات في لبنان، وقال         . اإلمارات، وكانت إصابتهما طفيفة   

  .  سيارة إسعاف إلى وزارة الصحة اللبنانية13تسليم 
أسفرت الهمجية االسرائيلية المستمرة في يومها السابع أمس عن حصيلة مـن            : 19/7/2006السفير  وأضافت  

وبحـسب احـصاء    .  جريحاً اغلبهم من المـدنيين     553 شهيدا و  245الدم بدأت االربعاء الماضي بلغت سقوط       
 في غارات اسـتهدفت     487 مدنيا وجرح    216ة، استشهد منذ بداية العدوان االسرائيلي       لوكالة الصحافة الفرنسي  
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 64 جندياً فـي الجـيش اللبنـاني وجـرح           21واستشهد ايضا   . منازل وبنى تحتية وخصوصا طرقا وجسورا     
 .آخرون، فيما اعلنت المقاومة االسالمية استشهاد ستة من مقاتليها

  
  زب اهللا  سرائيل لن تتمكن من هزيمة حا: عون .2

ندد العماد ميشال عون رئيس كتلة االصالح والتغيير النيابية بالصمت العربي والدولي تجاه المجـازر                :بيروت
ان العرب مدعوون بحزم للمطالبة بوقف اطالق النار والعمـل علـى            : التي يتعرض لها الشعب اللبناني، وقال     

 هـل يجـوز     : لقاء مع فضائية الجزيرة امـس      وتساءل عون في   .ايجاد حل شامل وليس جزئيا ازاء ما يجري       
ان العـرب   : واضـاف  للعرب، حتى لو كان حزب اهللا مغامرا، ان يتركوا الشعب اللبناني يتعرض للمجازر؟            

كما تساءل عون عن االسباب التي جعلـت         .بإدانتهم لحزب اهللا يعطون الحق السرائيل لتفعل ما تشاء في لبنان          
ء لتفعل ما تشاء على االرض اللبنانية، واستهجن السكوت العالمي عما يجري            العالم يعطي اسرائيل بطاقة بيضا    

واشار عـون إلـى ان اسـرائيل         .وعدم المطالبة بوقف اطالق النار خاصة من الشعبين الفرنسي واالمريكي         
تيـة  تمارس حرباً تدميرية لبلد بأكمله، لكنه أكد ان هذه النزعة التدميرية، بما في ذلـك اسـتهداف البنـى التح    

والمرافق االساسية للوطن وحصار لبنان وتدمير المواصالت، لن توصل الى نتيجة، بل انها سـتجعل الـشعب        
واكد عون ان اسرائيل لن تستطيع القضاء على حزب اهللا النه ليس مجموعة مسلحين               .كله يشعر بأنه مستهدف   

ورأى عون أن الحرب الدائرة      .سياسيفقط، بل هو جزء من الشعب اللبناني، له غطاؤه األمني واالجتماعي وال           
وحجـم قـدرات     في لبنان هي صراع بين االنسان واآللة، في اشارة إلى ضخامة ترسانة االسلحة االسرائيلية             

 ان االنسان هو الذي اخترع اآللة وبرمجها، وبالتالي ليس غريباً ان تنتـصر المقاومـة                :المقاومة، لكنه اضاف  
وقلل عون من تأثير الحرب النفسية التي تشنها اسرائيل،          .ي كثير من الحروب   على القوة النظامية مثلما حدث ف     

واشار بالمقابـل الـى الخـسائر       . مؤكدا قدرة المقاتل اللبناني، الذي لم ينهزم حتى اآلن، على هزيمة اسرائيل           
  .الفادحة التي تتكبدها اسرائيل جراء هذا العدوان ومدى استعدادها لتحمل المزيد منها

  19/7/2006اإلماراتية الخليج 
  

  احتياطات في القصر الجمهوري تحسبا لغارات جوية   .3
بعد المباشرة بقصف مراكز الجيش، اتخذت احتياطات مشددة في القصر الجمهوري، خـصوصا مـع               :بيروت

توارد معلومات حول امكان قصف الطائرات االسرائيلية للقصِر وفي كل االحوال، ال يزال رئيس الجمهوريـة                
ره، وان مع تعزيز الدفاعات الجوية، وتنويع أمكنة التواجد، فيما لوحظ ان الرئيس اميل لحود، وبنصيحة                في مق 

من احدى الجهات ادخل تغييرا في أسلوب التصريحات، وعلى اساس ان يلعب دور من يسعى الى لم الـشمل                   
را في السياق الذي اخذته البالد علـى        امام الكارثة الهائلة التي تواجهها البالد، والتي يمكن ان تحدث تغييرا كبي           

  .امتداد نحو عام ونصف العام
 19/7/2006القبس الكويتية 

  
  السنيورة يناشد العالم السعي لوقف إطالق النار    .4

وفي اليوم السابع للعدوان االسرائيلي الواسع النطاق على لبنان، ظلت الجهود الدبلوماسية والـسياسية              : بيروت
قف اطالق النار تراوح في دائرة الشروط والشروط المضادة، ولم تبرز الى العلن اية بوادر               المحلية والدولية لو  
 فرئيس الحكومة فؤاد السنيورة استدعى مجدداً سفراء اميركا جيفري فيلتمان وفرنسا برنار             .ممكنة لحل األزمة  

م الجهود المبذولة لوقف    ايمييه وبريطانيا جيمس واط الى مكتبه في السرايا الحكومي صباح امس، وعرض معه            
 واجـرى   . وطلب منهم حث حكوماتهم للعمل على مساعدة لبنان ووقف العدوان المتمادي عليـه             .اطالق النار 

 طالبـاً المـساعدة     .السنيورة اتصاالت عاجلة بكل من امير الكويت والرئيس اليمني وأمين سر دولة الفاتيكان            
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 وناشد السنيورة المجتمعين الدولي والعربي الـسعي        .دة المنكوبين الدبلوماسية العاجلة والطبية والغذائية لمساع    
لوقف إطالق النار في لبنان وأبلغ سفراء فرنسا والواليات المتحدة وبريطانيا احتجاج الحكومة علـى تـصاعد                 

  .العدوان
 19/7/2006االتحاد اإلماراتية 

  
   نصّر على وقف العدوان أوالً ثّم نتحّدث بتبادل األسرى: صلّوخ .5

فوزي صلوخ امس، في تصريح وردا على سؤال عن حصيلة زيارة           اللبناني  اعلن وزير الخارجية والمغتربين     
الموفدين الدوليين الى لبنان ان ليس هناك من طروحات، هناك معلومات وتصوير افكار والقضية عالقـة الن                 

نحن نصر بادئ ذي بدء     : وقال. بنانالكرة عند االسرائيليين الذين باشروا بهذا العدوان البربري الشرس على ل          
على وقف هذا العدوان ومن ثم هناك مجال من اجل التحدث في امور كثيرة وبتبادل االسرى وبغير ذلك مـن                    

يقولون ان السرائيل   : واضاف. ودعا مجلس االمن الى التحرك بسرعة والعمل على وقف العدوان         . المواضيع
دفاع عن النفس بتهديم الجسور واالبنيـة وبقـصف المطـارات           حق الدفاع عن النفس ونحن نسأل هل حق ال        

والمرافئ البحرية؟ نحن نأمل من مجلس االمن ان يبدأ بمحادثات جدية لوقف العدوان، الفتا الى ان كل ما تقوم                   
 .به يناقض ويخالف القانون الدولي ومواثيق جنيف واالعراف الدولية

 19/7/2006البلد 
  

  اجهة وحزب اهللا بعض مجتمعنا موّحدون في المو: الحريري .6
 في هذه اللحظة    :الى خطأ من في هذا الوقت      اعالن سعد الحريري لشبكة سي إن إن االميركية رفضه التطرق         

هناك حرب تشن على لبنان ونأمل ان تنتهي ومن الضروري وقف اطالق النار والحصول علـى مـساعدات                  
ويجـب ان   . نتهاء الحرب ولكن ال يمكننا ذلـك اآلن       انسانية وسنتحدث عن كل شيء بعد وقف اطالق النار وا         

ورداً على سؤال قـال     . نبقى كلبنانيين موحدين وأن نقف الى جانب بعضنا في مواجهة هذا العدوان االسرائيلي            
نحن نحاول  . نحن نحاول الضغط على كل العالم للوصول الى توافق على حّل شامل وموحد ونهائي             : الحريري

 النار هو أمر ضروري جدا كما هو ضروري إعادة الجنود كما هو ايـضا ضـروري               ونؤمن أن وقفا الطالق   
حزب اهللا هو جزء    : وردا على سؤال قال الحريري    .  عاما 28االفراج عن اللبنانيين المعتقلين في اسرائيل منذ        

تال وكـان   لبنان كان مح  . من المجتمع اللبناني وواحد من االحزاب التي حررت لبنان من االحتالل االسرائيلي           
  . هناك مقاومة في الجنوب وحزب اهللا كان واحدا من االحزاب المقاومة

  19/7/2006السفير 
  

  سرائيلي  لن نقع في الفخ اال: الحريري .7
قالت مصادر دبلوماسية إن رئيس كتلة المستقبل اللبنانية الذي يزور تركيا حاليا طلب              : حسني محلي  ،أسطنبول

سرائيل باعتبارها الدول   اب أردوغان اجراء اتصاالت مع سوريا وايران و       من رئيس الوزراء التركي رجب طي     
المعنية مباشرة بالتطورات األخيرة الجارية في بالده، معبرا له عن استعداده للتجاوب مع اي مبـادرة تركيـة                  

لى وشدد الحريري في تصريحات عقب مباحثات اجراها مع اردوغان ع          .سرائيلي على لبنان  إليقاف العدوان اال  
أهمية الوحدة الوطنية اللبنانية، ودعا جميع اللبنانيين للوقوف معا مهما كانت التهديدت والضغوط االسـرائيلية               

  .وغيره مؤكدا أن اللبنانيين لن يقعوا في الفخ االسرائيلي الذي يستهدف الوحدة الوطنية اللبنانية
  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
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  ال تردع االعتداءات االسرائيليةاالستراتيجية الدفاعية : جعجع .8
شدد سمير جعجع على وضع كل القرار بيد الحكومة اللبنانية لمواجهة كل الذي يتعرض اليه لبنان، مبديا اسفه                  

وقال خالل مداخلة تلفزيونية ردا على       .للتغطية الدولية شبه الكاملة السرائيل لالستمرار في عدوانها بكل حرية         
طبعا هذا االمر ال يناسب اسـرائيل، ألن وجـود   : ئيلية لفصل قوات دولية للبنان قالسؤال عن الممانعة االسرا  

الن مهام القوة الدولية ستكون قتالية      . قوات دولية على الحدود الجنوبية يكون سدا منيعا لالعتداءات االسرائيلية         
ان ان تكون قوة الفـصل      وعن امك  .وليس مجرد مراقبة الحدود كما هي مهام القوة الموجودة على حدود لبنان           

ال يجب رمي التوصيفات الذي نريدها يجب ان        : الدولية تحت اشراف حلف الشمال االطلسي وصاية جديدة قال        
نستطيع ان نكون ضد مجيء قوات اطلسية الى لبنان ولكن ال نستطيع توصـيف مهامهـا                . نكون موضوعيين 

وعن مطالبة سعد الحريـري بمحاسـبة       . الواقعبالوصاية الجديدة فهذا القول غير موضوعي وال ينطبق على          
 آذار  14ان الذي سيؤدي الى تغييرات ليس الذي قاله النائب الحريري او قـوى              : المغامرين بمصير لبنان قال   

وردا على سؤال عما اذا اسـقطت االحـداث         . انما اثر كل حرب تحصل تغييرات كبيرة في الخرائط الداخلية         
 كنا نناقش في هذه االستراتيجية كانت مجـرد آراء أمـا اليـوم فنعـيش هـذه                  عندما: استراتيجية الدفاع قال  

االستراتيجية الدفاعية التي طرحها حزب اهللا في الحوار والتي كانت تتركز حول ان وجود حـزب اهللا يـشكل                   
  .رادعاً لالعتداءات االسرائيلية على لبنان، لكن االحداث الراهنة اثبتت عكس ذلك

 19/7/2006البلد 
  

  بالط ينتقد توقيت خطف الجنديين  جن .9
نتقد وليد جنبالط عملية خطف الجنديين االسرائيليين التي قام بها حـزب اهللا، فـي توقيـت وصـفه                    ا :بيروت

بالتوقيت االقليمي والدولي، في اشارة الى مسألة الملف النووي االيراني والمحاكمة الدولية باغتيال الحريـري،               
 المصري  االردني بشأنها، لكنه دان رد الفعل االسرائيلي الوحشي الذي اتخذ من              وأكد تأييده للموقف السعودي     

وقال جنبالط في لقاء مع التلفزيون المصري امس؛ ان ليس ثمة فـي             . قضية خطف الجنود مبررا لتدمير لبنان     
ـ :االفق ما يوحي بوجود بوادر لوقف إطالق النار، مضيفا       اي شـرط،   اننا نريد وقف اطالق النار ولكن ليس ب

نتحمل، نصمد ولكن بشرط ان تكون الدولة هي المسؤولة عن قرار السلم والحرب وعن قرار حماية لبنان بدءا                  
انـه بعيـدا عـن      : واشار حنبالط الى الكلمة التي وجهها السيد حسن نصر اهللا قبل يومين وقال            . من الجنوب 

او أبى، انه ال يستطيع ان يستفرد فـي قـرار           الخالف السياسي، فإنه ال يستطيع ان يقول شاء الشعب اللبناني           
  .انا موجود وأنتم عليكم ان تتحملوا ماذا افعل: الحرب والسلم ويقول لنا كدولة وكشعب

  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

   باليين دوالر3أضرار العدوان اإلسرائيلي على لبنان تجاوزت الى اآلن  .10
ن يومها السابع، مخلّفة وراءها مزيداً من الخسائر البشرية وفي           دخلت الحرب على لبنا    : دانيال الضاهر  ،بيروت

وعلـى رغـم تعـذر       .البنى التحتية والقطاعات اإلنتاجية، ليرتفع حجم األضرار وكلفة اعادة االعمار والبناء          
ليـون  إحصاء األضرار ميدانياً لتحديد كلفتها، قدر خبير اقتصادي للحياة كلفة األضرار في البنى التحتية بنحو ب               

ولم يغفل الخسائر التي نتجت من      . دوالر، الفتاً الى أن هذه الكلفة سترتفع في حال استمرار العمليات العسكرية           
ضرب الموسم السياحي الذي كان لبنان يعول عليه هذه السنة ليعوض ما فاته العام الماضي، مقدراً حجمها في                  

االقتصادي الى الخسائر المتوقعة على المدى المتوسـط        كما أشار الخبير     . وبليوني دوالر  1.5هذا المجال بين    
والمرجحة بالباليين، في انتظار استعادة االمن واستتبابه واالستقرار السياسي، لنتمكن من استرجاع الثقة فـي               

واعتبـر   .وربط نجاح ذلك، بطبيعة الحل السياسي، الذي سيرسو عليه الوضع في لبنان، وثباتـه نهائيـاً               . البلد
فسه، أنه اذا تأمن هذا النوع من الحل السياسي النهائي الذي يثبت االستقرار السياسي واألمني، فسيكون                الخبير ن 
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عامالً مهماً لتسريع عملية اعادة االعمار والبناء وحل كل المعضالت االقتصادية التي كان الوضع االقتصادي                
  .والمالي يرزح تحتها، من ضمنها عملية االصالح االقتصادي والمالي

 19/7/2006الحياة 
 

  يلبنان خاٍل من الوجود األجنب .11
انها مسألة ساعات فقط ويعود لبنان الى اللبنانيين، بعـد ان  . لبنان بات خاليا من الوجود االجنبي     : محمد بركات 

فـأمس االول كـان دور      . هذه المعلومات ليست تضليلية وال هي وهمية او خياليـة         . يخرج منه االجانب كلّهم   
فرنسية وتلك االيطالية ليخرج رعاياهما من لبنان عبر البحر، من اي مرفأ قادر على اسـتقبال سـفن                  الجالية ال 

امس االول اذاً غادر الفرنسيون وااليطاليون، ثم لحق بهـم امـس، مـن وسـط بيـروت،                  . البالد المقصودة 
وجيين، الذين ركبوا الـسفينة  بعدها كان دور السويديين والنر   . االلمانيون، الذين تجمعوا بدءا من الصباح الباكر      

hualظهرا وعادوا الى بالدهم، او بالدهم الثانية  .  
امس ايضا كان مرفأ بيروت على موعد مع سفينة ستبحر الى قبرص، وعلى متنها قبارصـة وآخـرون مـن                    

يون وفي االيام اآلتية سـيغادر الالتفيـون والمولـداف        . جنسيات مختلفة سيستخدمون الجزيرة معبرا الى بالدهم      
الى جانـب مـن غـادر مـن         . والكولومبيون، والكنديون سيغادرون اليوم، واالميركيون سيتم اجالءهم ايضا       

  . السوريين والمصريين والروسيين واالستراليين في االيام الماضية
 19/7/2006البلد 

  
  الصيني  ) C-802(صاروخ : أحد أبرز أسلحة حزب اهللا .12

الصاروخ الفرنسي الشهير المضاد لسفن الـسطح اكـسوسيت وتـم    هو في األساس مبني كنسخة مرخصة من   
 .تطويره في الصين بواسطة أكاديمية هيانغ للتكنولوجيا االلكتروميكانيكية والتي تقع في الجنوب الغربي لبكـين              

ويمكن لهذا الصاروخ ان يطلق من مواقع ومنصات عدة، برية، بحرية، جوية، اضافة الى نسخة معدلـة عـن             
ويعتبر من فصيلة الصواريخ المضادة لسفن السطح والمنصات البحرية، اضافة الى البريـة              .صاتطريق الغوا 

ويطير بارتفاع بالغ االنخفاض وهو بذلك عصي للكشف بواسطة الرادار وله رادار نشط يعمل بواسطة مبـدأ                 
ني ومن ضـمنها    اطلق وانس، وتم االنتهاء من تطويره في التسعينات وصدر الى دول مستوردة للسالح الصي             

ايران، والتي بدورها طورته محليا وباتت تصنع منه نسخا خاصة بها، وتم تحويله لصاروخ جـوال كـروز،                  
  .ليصبح اسمه منظومة نور

  :)C-802(المواصفات التقنية للصاروخ 
   امتار6بحدود : الطول
  . سم36: القطر

   متر1.18: عرض الجناح
  . كلغ815: الوزن

  .من مواد شديدة االنفجار كلغ 165: الرأس الحربي
  .محرك نفاث توربوجيت: محرك الدفع

  .ساعة/ كم1100 أو 0.9ماخ : السرعة القصوى
   كلم120 الى 40من : المدى االقصى
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  . امتار7 - 5: ارتفاع التحليق اثناء االنقضاض
  %.75: نسبة االصابة للهدف

 19/7/2006القبس الكويتية 
  

 سرائيل عرقلت جزءا منهااروا اتصاالت مع حماس وأوروبيون بتشجيع أمريكي أج: حماس .13
كشفت مصادر موثوقة ومطلعة في حركة حماس أن مسئولين أوروبيين ومـصريين أجـروا              : رامتان،  رام اهللا 

اتصاالت سياسية مع قيادة الحركة برضى أمريكي قبل وبعد أسر الجندي اإلسرائيلي في محاولة لوضـع حـل              
وقالت المصادر القيادية المسؤولة بالحركة وطلبت       .الحل إال أن إسرائيل عرقلتها    لالزمة المتفاقمة ومعرفة آفاق     

عدم الكشف عن اسمها إن مسؤوال فرنسيا بمنصب رفيع ومقرب من قصر األليزيـة كمبعـوث مـن اإلدارة                   
األمريكية حاول لقاء شخصية مركزية لحماس في السجون اإلسرائيلية ولكن إسرائيل رفضت السماح له بعقـد                

وقالـت المـصادر ان هـذه        .هذا اللقاء مما اضطر ه للتوجه لغزة وااللتقاء بشخصية رفيعة للغاية بالحركـة            
الشخصية القيادية بحماس قدمت رؤية الحركة حول آفاق الحل والحراك السياسي العام للخروج مـن الوضـع                 

 اتصل بالقيادي بالحركة    وحسب المصادر ذاتها فأن القنصل المصري في تل أبيب         .وحصار الشعب الفلسطيني  
المعتقل في السجون اإلسرائيلية واستمع إلى وجهة نظره فيما يتعلق بقضية الجندي اإلسرائيلي حيـث تمحـور                 
الرد على إطالق كافة األسرى الذين قضوا عشرين عاما فما فوق واألسيرات واألطفال والـوزراء والنـواب                 

 .ة التبادل بضمانات دولية ثابتةكمرحلة أولى وإطالق الجندي وبعدها تستكمل عملي
  19/7/2006القدس الفلسطينية 

  
  صرف راتب نصف شهر قريباً: هنية .14

أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن وزارة المالية ستقوم خالل األيام القليلة المقبلة بصرف نصف راتب                : غزة
مـن مـستحقات    % 20ا نسبته   عن شهر نيسان للموظفين كافة، موضحاً أن الحكومة استطاعت أيضاً توفير م           

ولفت هنية في اجتماع مجلس الوزراء أمس، إلى الدور الذي قامت به             .البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة     
وأضـاف أن    .الوزارة لتوفير مستحقات بعض الموردين في الوزارات المختلفة، خاصة ما يتعلق بالمستشفيات           

رض له من مصاعب كبيرة، خاصة بعـد اسـتهداف وتـدمير            الحكومة ماضية في تسيير أعمالها رغم ما تتع       
الوزارات وضرب البنى التحتية، مؤكدا أنها تتابع األوضاع من خالل خلية عمل لمجموعة من الوزراء تجتمع                

وأوضح أن الحكومة تابعت باهتمام كبير أزمـة         .بشكل شبه يومي لمتابعة التطورات في األراضي الفلسطينية       
وقود والمواد التموينية، مبيناً أنها تعمل على توفيرها مـن خـالل جهـود مـشتركة بـين       الكهرباء والغاز وال  

وأشار إلى أن الحكومة ما زالت تبحث عن بدائل إلمداد قطاع غـزة بالكهربـاء                .الوزارات ذات االختصاص  
ع وأكد رئيس الوزراء وجود اتصاالت مع مصر حول موضو        . والوقود بحيث تضمن استمرارهما دون انقطاع     

  . الكهرباء والوقود، موضحا أن هذه االتصاالت وصلت إلى مسافة قريبة من تنفيذ مشاريع على هذا الصعيد
من جهة أخرى عرج هنية على قضية افتتاح معبر رفح أمام العائدين إلى قطاع غزة، مشيرا إلـى اسـتمرار                    

 االختـصاص الفلـسطينية ومـع       وأكد أن الحكومة تتابع مع جهات      .دخول المسافرين العائدين إلى قطاع غزة     
الجانب المصري إمكانية فتح المعبر بشكل دائم، بحيث يعود عمله إلى ما كان عليه في الفتـرة التـي سـبقت                     

  .األزمة األخيرة
  19/7/2006األيام الفلسطينية 
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  الوطني الفلسطيني يطالب برلمانات العالم التحرك لوقف العدوان على لبنان وغزة .15
الب المجلس الوطني الفلسطيني كافة برلمانات العالم ومؤسساته المدنية بالقيام بـدورها فـي              ط: اسعد العزوني 

وقف العدوان الذي تنفذه اسرائيل من طرف واحد وتقـصد مـن ورائـه اذالل وتركيـع الـشعبين اللبنـاني                     
دوان على الـشعبين    وقال في بيان اصدره امس تضامنا مع الشعب اللبناني ان النية االسرائيلية للع             .والفلسطيني

الفلسطيني واللبناني متوفرة ومبيتة قبل التذرع باسر الجنود االسرائيليين وبعده وذلك تنفيذاً للسياسة االسرائيلية              
واكد المجلـس فـي      .المعروفة والتي بدأتها في الضفة وغزة رغم اعالنها االنسحاب الصوري من قطاع غزة            

 1982ي والتي وحدها الدم في جنوب لبنان ودفاعا عن بيروت عـام             بيانه على عمق العالقة مع الشعب اللبنان      
موضحاً ان الشعب الفلسطيني يقف الى جانب الشعب اللبناني ويدعو االمتين العربيـة واالسـالمية للوقـوف                 

 .الحقيقي الى جانب اشقائهم اللبنانيين الذين يتعرضون لحرب االبادة
 19/7/2006العرب اليوم 

  
  ل أحد ضباط األمن الوقائي في غزة هجوم مسلح على منز .16

 اعلنت مصادر فلسطينية ان احد حراس منزل الضابط في االمن الوقائي نبيل طموس قتل واصيب                :ألفت حداد 
وقال شهود عيان إن    . اثنان آخران بعد قيام عدد من المسلحين المجهولين باقتحام منزله في غزة وتفجيره جزئيا             

سلحين مجهولين بمحاصرة المنزل الواقع في حي النصر في غـزة وتفجيـر             االنفجار وقع بعد قيام عناصر م     
عبوتين داخل المنزل نتج عن تفجير إحداهما إصابة اثنين من حراس المنزل موضحين انهم سمعوا اصـوات                 

وأضاف الشهود أن المجموعة المسلحة قامت بـإطالق         .اطالق نار كثيف داخل المنزل عقب اقتحام المسلحين       
  . اتجاه المنزل قبل تفجيره األمر الذي الحق بالمنزل اضرارا جسيمةنار كثيف ب

  18/7/2006 48عرب 
  

  االحتالل يمدد اعتقال وزير المال الفلسطيني   .17
عمر عبدالرازق عـشرة أيـام علـى ذمـة          .مددت سلطات االحتالل اعتقال وزير المالية الفلسطيني د       : نابلس

 وقدمت الئحة اتهام امام محكمة سالم العسكرية ضد النائب في           التحقيق، حيث يقبع في سجن أيالون العسكري،      
التشريعي الفلسطيني ناصر عبدالجواد، حيث تقرر تعيين جلسة طعن في الثالثين من الشهر الحالي بناء علـى                 

ومنعت سلطات االحتالل عائلة وزير المالية من زيارة ابنها سعيد االسير في سـجن الجلمـة                 .طلب المحامي 
  .العسكري

  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

  فلسطينيين في مخيم المغازي في القطاع  ستة  مقاومين في نابلس وثالثاستشهاد  .18
أعلنت مصادر فلسطينية في نابلس، أن ثالثة مقاومين فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر بجـراح خـالل                 

رتفع عدد شهداء العملية العسكرية اإلسرائيلية      او. عملية اقتحام نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي لمقر المقاطعة       
وقالت مـصادر    . جريحا، إصابة بعضهم خطيرة    47 شهداء وما يزيد عن      6في مخيم المغازى وسط غزة إلى       

طبية فلسطينية بمدينة دير البلح أن أربعة شهداء وصلوا إليها وهم سائد قنديل ومحمد أبو عـشيبة وهمـا مـن     
 ومن جهتها قالت مصادر إسرائيلية إن خمسة من جنـود االحـتالل قـد               . فتح كتائب القسام وعمر محيسن من    

  .مخيم لالجئينالأصيبوا بجراح في االشتباكات التي وقعت في 
19/7/2006 48عرب   
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  ثقافة العزة والكرامة تجمع حماس وحزب اهللا  : البردويل .19
ح البردويل وجود أي عالقة تنظيمية      فى الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي صال          ن :غزة

ن ما يجمع حماس وحزب اهللا وفصائل المقاومة كافة هو القـضايا العامـة              ا ،وأضاف. بين حماس وحزب اهللا   
واألهداف المشتركة، وثقافة العزة والكرامة والصمود في وجه االحتالل اإلسرائيلي الذي يمعـن فـي القتـل                 

القوى الرافضة لسياسة التركيع واالنهـزام التـي تمارسـها إسـرائيل            ن كل   اوقال  . والتدمير في غزة ولبنان   
والواليات المتحدة، بينها أهداف مشتركة نبيلة تتلخص في التخلص من الظلم والبطش الـذي يمـارس علـى                  

  .الشعوب المقهورة في كل مكان
19/7/2006الخليج اإلماراتية   

 
  ..  منزل تعرض للقصف500 مليون شيكل تقديرات أولية لخسائر مباشرة لـ150 .20

 منزل من المنـازل     500تشير تقديرات ضريبة األمالك في سلطة الضرائب، التي تناولت حتى اآلن ما يقارب              
 مليـون   150التي تعرضت الضرار بصواريخ الكاتيوشا، أن الخسائر المباشرة تصل حتى اآلن إلى ما يقارب               

  .شيكل
ولية الناتجة عن كون ثلث سكان إسرائيل معرضين لـصواريخ          إلى ذلك، وفي السياق ذاته، تشير التقديرات األ       

الكاتيوشا، فإن ذلك يعطل الكثير من القدرات اإلنتاجية، بحيث تفيد التقارير أن الخسائر األسبوعية قد تصل إلى                 
  !! مليارد شيكل أسبوعيا7ً

  18/7/2006 48عرب 
  

  من اإلسرائيليين يؤيدون مواصلة العدوان  % 86 .21
مـن  % 86على الرغم من خالفات الـرأي التـي يـشهدها الـشارع اإلسـرائيليفإن               : ة  الخليج  القدس المحتل 

منهم حتى تصفية حزب اهللا، مقابـل       % 58اإلسرائيليين قالوا إنهم يؤيدون مواصلة العدوان على لبنان، وطالب          
 وقد نـشرت    طالبوا بوقف إطالق النار حاالً وإجراء مفاوضات،      % 17اعتبروا العدوان خطوة خاطئة و    % 14

من اإلسرائيليين يرغبون بـأن تـؤدي       % 23نتائج االستطالع أمس صحيفة يديعوت أحرونوت، وجاء فيه أن          
وكشف االستطالع عن تزايـد شـعبية رئـيس         . الحملة العسكرية فقط إلى إبعاد حزب اهللا عن الحدود الشمالية         

% 9لتي يدير بها الحكومـة، مقابـل        إنهم راضون عن الطريقة ا    % 78وزراء الكيان إيهود أولمرت، فقد قال       
عن رضاهم عن أداء وزير الحرب العمالي عميـر         % 72وعبر  . عن استياء شديد  % 8عبروا عن استيائهم و   

رداً، وكان بيرتس قد تلقى من قبـل انتقـادات          % 5عن استيائهم من أدائه، ولم يعط       % 12بيريتس، فيما عبر    
  %.4،2 شخصاً مع هامش خطأ يبلغ 513ى عينة تمثيلية من وأجرى االستطالع معهد مينا تسيماش عل. شديدة

  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  وتلويح بغزو بري   وزير يدعو إلى التفكير بمفاوضات بشأن األسرى .22
أطلقت إسرائيل أمس أكثر من إشارة، تناقضت مع بعضها، بشأن المدى الزمنـي             : القدس المحتلة  آمال شحادة    

مع تسريبها أنباء عن استدعاء فرق احتياط لتعزيز العمليات العسكرية، ألمح أحد الوزراء             للعدوان على لبنان، و   
فيها إلى ضرورة البدء بالتفكير في خيار تبادل أسرى، وذلك فيما لم تستبعد خيار الغزو البري في لبنـان مـن      

ثاني، والـذي قـال مـسؤول       أجل تطبيق األهداف المعلنة للعدوان المتواصل على لبنان، ويبدأ اليوم أسبوعه ال           
  .عسكري كبير في جيش االحتالل إنه قد يستمر أسابيع
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ورفض الجيش اإلسرائيلي أمس استبعاد غزو بري واسع للبنان في إطار اعتداءاته، وقال نائب رئيس أركـان                 
جـيش  الجيش موشي كابلينسكي لإلذاعة العبرية عندما سئل إن كان الجيش يستبعد غزوا بريا واسعا إن لدى ال                

احتماالت كثيرة للتحرك، وفي هذه المرحلة ال نعتقد أن علينا أن نرسل قوات برية كبيرة إلى لبنان، لكننـا إذا                    
  .اضطررنا لعمل هذا فإننا سنفعل، ال نستبعد هذا

وكان نائب رئيس أركان الجيش الجنرال موشي كابلينسكي قد قال إنه يتوقع أن تنتهي الحملة العسكرية علـى                  
حـين  : ل أسابيع، وإن إسرائيل بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق أهداف واضحة جدا، وزعم قـائال     لبنان خال 

  .نحارب اإلرهاب تكون هذه الحرب بحاجة ألن تكون دقيقة للغاية وتخطيطية للغاية وتستغرق وقتا
جـراء مفاوضـات    إلى ذلك، قال وزير األمن الداخلي آفي ديختر أمس إنه يتحتم على إسرائيل دراسة إمكانية إ               

إلطالق سراح أسرى لبنانيين من سجون الكيان، مقابل اإلفراج عن الجنـديين األسـيرين لـدى حـزب اهللا،                   
في نهاية األمر، علينا استعادة الجنود، وإذا كانت إحدى الوسائل لذلك إطالق سراح أسرى لبنـانيين،                : وأضاف

  . فسيأتي ذلك اليوم الذي نضطر فيه لدراسة هذه اإلمكانية
  19/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  رفع حالة التأهب في منطقة كفار سابا وبيتاح تكفا بذريعة إنذارات أمنية   .23

نصبت الشرطة اإلسرائيلية الحواجز بعد العاشرة من صباح اليوم، األربعاء، على مداخل كفار سابا والبلـدات                
ة األمنية تزعم أن انتحارياً في طريقة لتنفيـذ         القريبة منها في المنطقة، وذلك في أعقاب إنذارات وردت األجهز         

  !وجاء أن األجهزة األمنية بدأت بمالحقة المشتبه به. عملية انتحارية داخل إسرائيل
أو ما يـسمى بــعابر     ) 5(وتم إغالق شارع    . وتقوم قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود بتمشيط المنطقة        

القرب من منطقة بيتاح تكفا، مما أدى إلى ازدحامات مروريـة،           السامرة أمام حركة السير في كال االتجاهين ب       
  .وتقوم الشرطة بالتدقيق في هوية السائقين وتفتيش السيارات

  19/7/2006 48عرب 
 

  %  8.9نسبة البطالة لشهر أيار  .24
 253 أي حوالي    –من مجمل القوى العاملة     % 8.9وصلت نسبة البطالة في إسرائيل في شهر أيار الماضي إلى           

في شهر أيار من العام      و .وقد كانت نسبة البطالة في شهر نيسان مشابهة لتلك المعطيات         . ف عاطل عن العمل   أل
  .وقد جاءت تلك المعطيات من الدائرة المركزية لإلحصائيات%. 9الماضي 

حيـث  . 2003وقد تسجل الرقم القياسي للبطالة في إسرائيل في شهري تشرين ثاني وكانون أول مـن علـم                  
وفي بداية الـسنة الحاليـة       %.10 حدث انخفضت النسبة إلى      2004وفي أيلول   %. 10.9لنسبة إلى   وصلت ا 

  . 8.8 وفي شباط وآذار 8.7حدث ارتفاع طفيف في نسبة البطالة حيث وصل في شهر كانون ثاني إلى 
  .حة البطالةكما ويجدر الذكر أن العرب لهم حصة األسد في هذه النسبة إذ تتصدر القرى والمدن العربية الئ
  18/7/2006 48عرب 

  
  إسرائيل نقلت المواد الكيميائية الخطيرة   .25

 ذكرت االذاعة االسرائيلية الرسمية ان وزارة جودة البيئة الى جانب قوات األمن والدفاع المـدني                - ِأِشأ -غزة
وقال مـسؤول   تعمل منذ اسبوع على تخفيف مخزون المواد الخطيرة في المصانع االستراتيجية في خليج حيفِا               

في وزارة شؤون البيئة في تصريحات لالذاعة قللنا كمية االمونيا الى حد ادنى وبضعة اطنان فقط في المصانعِِ                  
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كما اننا خفضنا كمية الكروم وكذلك الكلور في المنطقة الى الصفرِِ اما األمونيا فخفض حجمها حتى المـستوى                  
  .االضطراري

  19/7/2006القبس الكويتية 
 

  .. ربي من النقب بتهمة طعن مجندة ومحاولة اختطافهااعتقال ع .26
 !تعرضت مجندة إسرائيلية ظهر، الثالثاء، لمحاولة اختطاف في الجنوب، انتهت بطعنهـا وخطـف سـالحها               

من إحدى قرى النقب حاول اختطاف المجندة بالقرب مـن          )  عاماً 34(وزعمت المصادر اإلسرائيلية أن عربياً      
ولما لم ينجح في إدخالها إلى سيارة كانت بحوزته، قام بطعنهـا بـسكين وخطـف                متسبيه ريمون في النقب،     

  .سالحها، ثم الذ بالفرار
  .وعلى الفور أقامت قوات األمن الحواجز، في حين بدأت طائرة مروحية بعملية تمشيط في المنطقة

مكنت من إلقاء القبض على     وأفادت اإلذاعة اإلسرائيلية أن المجندة أصيبت بجراح خفيفة، كما جاء أن الشرطة ت            
  .المطلوب وأن سالح المجندة كان ال يزال بحوزته

  18/7/2006 48عرب 
  

  أولمرت وليفني يبلغان األمم المتحدة التمسك بتطبيق الشروط اإلسرائيلية لوقف إطالق النار   .27
 اإلسـرائيلي إلـى     أخفق وفد األمم المتحدة في التوصل مع حكومة االحتالل        : القدس المحتلة  الخليج، ووكاالت    

وقف إطالق النار في لبنان، واستثمرت تل أبيب المباحثات مع الوفد لتوسيع المظلة الدوليـة علـى العـدوان،                   
وتأكيد تبني المجتمع الدولي مطالبها وشروطها قبل وقف العدوان على لبنان، فقد أبلغ رئيس الحكومـة إيهـود                  

مي الذي كان قد وصل إلى القدس المحتلة من بيروت أنـه ال  أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني الوفد األم  
استعداد لدى إسرائيل في الوقت الراهن لوقف إطالق النار، وأن العملية العسكرية لن تقف قبل إفراج حزب اهللا                  
عن الجنديين اإلسرائيليين اللذين يأسرهما، وتحقيق األمن لسكان شمال الكيان من ضربات الحـزب وتطبيـق                

وادعت ليفنـي أن    .  الداعي إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها         1559س األمن الدولي    قرار مجل 
  . االعتداءات اإلسرائيلية أوجدت الفرصة للحكومة اللبنانية للقيام بذلك، بعد أن أضعفت حزب اهللا

 بي سي األمريكية مـساء      وكانت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني قد زعمت في مقابلة بثتها شبكة اي            
أول أمس أن العدوان العسكري اإلسرائيلي أضعف حزب اهللا، وأوجد فرصة للحكومة اللبنانية لفرض سيادتها،               

  . وهي التي ربما لم تكن قادرة على ضبط حدودها الجنوبية بسبب وجود حزب اهللا
  19/7/2006الخليج اإلماراتية 

 
  ن العرب  بركة يطالب بتحقيق حول مضايقة الصحافيي .28

احتج النائب العربي في الكنيست محمد بركة رئيس كتلة الجبهة الديمقراطيـة علـى تعامـل                :  الخليج -نابلس  
قال فـي رسـالتي      .أجهزة األمن االسرائيلية الفظ مع طاقم قناة الجزيرة الفضائية القطرية في فلسطين المحتلة            

 ان اعتقال مدير مكتب القناة وليد العمري مرتين         :احتجاج الى وزيري األمن آفي ديختر والحرب عمير بيرتس        
والصحافي الياس كرام واثنين من الفنيين خالل تغطيتهما لالحداث في عكـا وحيفـا يؤكـد حملـة مالحقـة                    

  .الصحافيين العرب لحجب الحقيقة عن الجمهور، وطالب بإجراء تحقيق في الحادث
  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
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  ان من مخطط لجر سوريا إلى الحرب  بشارة والطيبي يحذر .29
حذر النائبان العربيان في الكنيست عزمي بشارة وأحمد         :القدس المحتلة، نابلس  وديع عواودة، أمين أبو وردة        

الطيبي من خطة إسرائيلية لجر سوريا الى الحرب بمباركة أمريكية، وهو ما أكده أيضاً أكاديميون فلـسطينيون               
  .وإسرائيليون

ان العدوان على لبنان يمثل لحظة تاريخية إلسرائيل التي تهدف الى استغاللها لحسم المعركة مـع                : قال بشارة 
وأوضح أن المخططات األمريكية في العراق ولبنان وفلسطين وسوريا فشلت، مـا جعـل إسـرائيل                . المقاومة

 1559بيـق القـرار     مذهولة ألن مخططاتها في لبنان أصابها الجمود، وبات واضحاً أمامها انه ال يمكـن تط              
بأدوات عربية، وما زال النظام السوري صامداً، وأشار الى قرار إسرائيلي أمريكي بحسم المعركة في لبنـان،                 

  .لكنه شدد على أن الحديث عن الحسم مستبعد في الواقع ألن المقاومة ال تأتي من تفوق عسكري
جية اإلسرائيلية الى فتح خط دبلوماسي بموازاة       واعتبر النائب الطيبي في حديث اللخليج ان إشارة وزيرة الخار         

العدوان، يظهر أن الحرب على وشك االنتهاء، ويعزز ذلك تصريحات وزير األمن آفي ديختر ان تـل أبيـب                   
  .سيكون عليها في نهاية المطاف القبول بتبادل األسرى

  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  الوقائية الهائلة  تمكن حزب اهللا من إصابته رغم قدرته : 5ساعر  .30
 SAAR 5/5يعتبر الزورق الحربـي او الطـراد مـن فئـة ايـالت ـ سـاعر        : علي محمد الهاشم: إعداد

االسرائيلي، الذي تمكن مقاتلو حزب اهللا من ضربه أخيرا، احدى احدث القطع البحرية االسرائيلية وهو مـزود                 
  .نسبيا) خفائية(رية منخفضة كما انه ذو تصميم ببصمة رادا. بانظمة عالية التطور ومتفوقة

يعود تاريخ طلب هذه القطعة البحرية للبحرية االسرائيلية الى اوائل الثمانينات حينما فازت شركة نورث روب                
غرومان االميركية لالنظمة القتالية المتنوعة، فرع االنظمة البحرية والسفن القتالية، بعقد لبناء ثالث قطع مـن                

 بنظام مدمج للقيادة    5وزود ساعر   . ائيلية على ان تتسلمها في منتصف التسعينات       للبحرية االسر  5طراد ساعر   
  .والتحكم وبانظمة قتالية وتشويش اسرائيلية الصنع وهي عالية التطور والدقة

 بمنظومة دفاع جوي صاروخي من طراز بـاراك         5زود ساعر   : صاروخ باراك او البرق   : الصواريخ القتالية 
 صاروخا تطلـق    32ي طور من قبل شركة الصناعات الجوية االسرائيلية محليا، ويثبت           او البرق بالعبرية والذ   

ويقدر مدى صـاروخ بـاراك      . رأسيا في مقدمة الطراد بالقرب من منظومة المدفع الرشاش الذي يطمر بالبدن           
 مهاجمـة    كلم من المواد شديدة االنفجار، ولديه ايضا قدرة        22 كلم ومزود برأس حربية تزن       10للدفاع الجوي   

ساعة، اي ضعفي سـرعة الـصوت ويهـاجم         /كلم2000اهداف سطحية كالسفن ايضا وتبلغ سرعته القصوى        
  . الف قدم18اهدافا على ارتفاعات سطحية وبالغة االنخفاض واخرى كذلك على ارتفاع 

ع  صوام 4 منصتا اطالق تحتوي كل واحدة منها على         5لدى الطراد ساعر    : صواريخ هاربون المضادة للسفن   
 كلم وبسرعة اقل من سرعة الصوت بقليـل         130الطالق صواريخ هاربون المضادة للسفن، والتي يبلغ مداها         

ويعتبر صاروخ هاربون ذا قدرات عالية وهو مـزود   .  كلغ من المواد شديدة االنفجار     227وبرأس حربي يزن    
افه وله القابلية علـى اصـابة       برادار نشط للتهديف، ويطير على ارتفاع محاذ لسطح الماء بقليل ويصعب اكتش           

  .اهداف ارضية ايضا ويزود بمحرك نفاث من نوع توربوجيت
هي من صنع اسرائيلي وقديمة الصنع ومن صنع محلي واقل فعاليـة مـن              : صواريخ غابريال المضادة للسفن   

المدنيـة  صوارخ هاربون السابقة، ولذلك يتم استعمالها لضرب اهداف اقل قدرة او فاعلية كالسفن والـزوارق                
  .وغيرها من السفن العادية غير القتالية نوعا ما
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زود الطراد بنظام دفاعي مضاد للصواريخ المقتربة جدا من الطراد والتي لم يـتم              : منظومة فالنكس الدفاعية  
تدور عنـد االطـالق وتكـون       ) غالبا سداسية (اكتشافها مسبقا وهي عبارة عن مدفع رشاش متعدد السبطانات          

لرصاصة او القذيفة فيها عالية السرعة جدا نتيجة ذلك بسبب اكتسابها لعزم دوران عال، وتقدر               سرعة انطالق ا  
 ملم وهو مزود بـرادار      20 االف رصاصة بالدقيقة الواحدة من عيار        3قدرة اطالق المدفع الرشاش القصوى      

  . كلم1.5للكشف ويبلغ مدى الرشاش 
 32لطراد تحوي ستة طوربيدات مـن فئتـي مـارك    هناك ست صوامع متعاكسة على جانبي ا : الطوربيـدات 

 والتي لديها قدرة كشف نشطة وهامدة ضد سفن السطح والغواصـات الحديثـة، وبـرأس                46واالحدث مارك   
  . كلم24 كلغ وبمدى يصل الى 44حربية تزن 

التمويه  بانظمة تشويش واعاقة الكترونية متطورة مثل نظام الخداع و5زود ساعر : انظمة الحرب االلكترونيـة   
 والذي يعمل على حـرف      AN/SLQ-25ضد الطوربيدات الذي يتم قطره بمسافة معينة عن الطراد من نوع            

كما زود بمنظومة انذار راداري لالهداف السطحية المحلقة، اضافة الى          . الطوربيدات المعادية بعيدا عن الطراد    
  .نظام الطالق السحب الدخانية المضللة لحجب الطراد

 لالهداف الجويـة    EL/M-22185ت رادار المسح على البرج الخلفي للطراد وهو من نوع التا            يثب: المجسات
 Typeاضافة نظام المالحة والتحكم باطالق النار المثبتين بالبرج االمامي الى جانب نظام السونار من نـوع  

796.  
 التي تعمل بوقودي     االلمانية، االولى في صناعة هذه المحركات،      MTUمحركان من صنع شركة     : المحركات

  .الغازولين والديزل حسب توفر احدهما
 5 الف حصان، وتبلغ سرعة ساعر       30 حصان اما الغازولين فهو بطاقة       6600تبلغ قوة المحرك بوقود الديزل      

  . كلم تقريبا7400 االف ميل بحري او 4ساعة وبمدى / كلم60 عقدة اي 33
 19/7/2006القبس الكويتية 

  
   الوطنيواب التجمعتواصل الحملة على ن .31

سجل ماراثون التحريض الدموي على نواب التجمع رقما قياسيا جديداًَ ، بعد ان بث وزير الداخلية روني بـار                   
جمال زحالقـه،   . على منصة الكنيست في خطاب هستيري حاقد ضد النائب د         ) الثالثاء(أون سمومه يوم أمس     

بـاالفعى ابن االفعى، كاشـفاً قاموسـه اللغـوي البـذيء     رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، واصفاً إياه     
  .والرديء وعقلية عنصرية من أرخص االصناف وقدراته في التهريج

وتجدر اإلشارة إلى أن الحملة األخيرة ضد نواب التجمع تتواصل منذ بعد الحملة العسكرية على قطاع غـزة،                  
عزمـي  .انت قد طالت الحملة أيـضاً النـائبين د        وك. واشتدت مع بدء العدوان على لبنان بسبب مواقف التجمع        

  .بشارة وواصل طه
  19/7/2006 48عرب 

  
  نصف مليار شيكل يوميا  : خسائر إسرائيل .32

غزة ـ ِاِشا ـ ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست االسرائيلية ان الهجمات الصاروخية التي يطلقهـا حـزب اهللا     
وحتى شمال اسرائيل على مدار االسبوع الماضـي تكلـف          على البلدات والتجمعات االسرائيلية ابتداء من حيفا        

  اسرائيل نصف مليار شيكل يوميا في صورة خسائر اعمال، مشيرة الى انه تم اغالق معظم المتاجر والمصانع 
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 االلكتروني قال ان اقتصاديين بالمؤسسة المالية دون آند         هاغير ان موقع   .في شمال اسرائيل او تخفيض نشاطها     
  .زالوا على ثقة بان االقتصاد االسرائيلي ال يواجه اي مخاطر كبيرةبرادستريت ما

  19/7/2006القبس الكويتية 
 

 طواقم إسرائيلية خاصة لتسريب معلومات وأخبار كاذبة   .33
كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أمس أن طاقماً خاصاً في وزارة الحرب يضم خبراء نفسيين وإعالميين، وضع                

يب معلومات وأنباء لوسائل االعالم العبرية ومراسلي االعالم األجانب يستفيد منها           خطة جديدة تهدف إلى تسر    
وقالت المصادر ان الوضع النفسي الصعب الـذي يعيـشه          . الجانب اإلسرائيلي في عدوانه المستمر على لبنان      

فيد من  وأوضحت ان قيادة جيش الحرب تست     . اإلسرائيليون يستدعي تطوير خطط للمس بالوضع النفسي للخصم       
االخبار التي ستقوم طواقم متخصصة بتسريبها إلى وسائل االعالم، وكشفت ان من بـين األخبـار التـي تـم                    

 موقعاً لـضرب    30تسريبها تلك التي تتحدث عن إصابة األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا وقصف                
  )وام. (الصواريخ تابعة لحزب اهللا في لبنان

  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

   مصاباً إسرائيلياً  435 .34
 435قولهـا إن    ) نجمـة داود الحمـراء    (نقلت االذاعة االسرائيلية على موقعها االلكتروني أمس عن منظمـة           

اسرائيلياً أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان العسكري التي يشنه الجيش االسرائيلي فـي لبنـان يـوم االربعـاء               
 آخرين بأنها   23ء مصابون بجروح خطيرة، فيما وصفت إصابات        ذكرت المنظمة أن تسعة من هؤال      .الماضي

  )ا.ب.د. (متوسطة، فيما يعاني اآلخرون من جروح طفيفة أو من الهلع
  19/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ومكتب أولمرت ينفي.. أوساط تتوقع انتهاء الحرب نهاية األسبوع .35

 اإلسرائيليين، قالت هآرتس الـصادرة امـس إن    بخالف تصريحات كافة المسؤولين:رام اهللا ـ أحمد رمضان 
  .عناصر سياسية إسرائيلية تعتقد أن الحرب الحالية على لبنان ستنتهي مع نهاية األسبوع، الخميس أو الجمعة

وبحسب المصادر نفسها، فإن إسرائيل تخشى أن يستغل حزب اهللا انتهاء المعارك ووقف إطالق النار من أجل                 
  .سائل القتالية، ويستمر في تدريب قواته، ويجدد تهديداته للجبهة الداخلية في إسرائيلالتسلح بالصواريخ والو

وكان وزير الدفاع عمير بيرتس، قد تحدث أمس االول عن اقامة حزام أمني جديـد بـدون تواجـد الجـيش                     
  .االسرائيلي على األرض بعرض كيلومتر في داخل األراضي اللبنانية

األمنية الجديدة على الحدود ليست كافية، ألنها ال تضمن عدم انتشار الصواريخ            وأضافت هآرتس إن الترتيبات     
  .بعيدة المدى في العمق اللبناني

في المقابل نقل موقع يديعوت أحرونوت االلكتروني، تصريحات صادرة عن مصادرمكتب رئـيس الحكومـة               
وجـد موعـد محـدد إلنهـاء الحملـة          ايهود اولمرت، مع بدء اإلتصاالت السياسية األولى، تشير إلى أنه ال ي           

العسكرية، ونفت أن يكون نهاية األسبوع الحالي أو بداية األسبوع القادم أو أي تاريخ آخـر موعـداً النهـاء                    
العدوان على لبنان، وإنما العكس، فإن الحملة العسكرية ستتواصل حتى تحقيق كافة األهداف التـي وضـعتها                 

  .الحكومة، على حد قول المصادر
هذه المصادر أن الواليات المتحدة تعارض إرسال قوات دولية، مشيرة الى أن مندوب الواليات المتحدة               اضافت  

في األمم المتحدة جون بولتون، قد شكك بقدرة قوات دولية على نزع أسلحة حزب اهللا أو وقف دعـم سـوريا                     
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جيشها، وليس إقامة هيئة دولية     وبحسب بولتون يجب اتخاذ الخطوات التي تعزز الحكومة اللبنانية و         . وإيران له 
  . جديدة

على صعيد متصل، وفي مقابلة مع إذاعة الجيش االسرائيلي، امس، قال وزير األمن الداخلي االسرائيلي، آفـي                
ديختر، عضو المجلس الوزاري المصغر ـ السياسي األمني، إنه يتحتم على إسرائيل دراسة إمكانيـة إجـراء    

نيين في السجون اإلسرائيلية، مقابل إطالق سراح الجنديين األسيرين الذين          مفاوضات إلطالق سراح أسرى لبنا    
  .وقعا في أسر حزب اهللا

في نهاية األمر علينا إعادة الجنود، وإذا كانت إحدى الوسائل لذلك إطالق سراح أسرى لبنـانيين،                : وقال ديختر 
ب عدم تحديد زمن للعملية العـسكرية       وأضاف أنه يج  . سيأتي ذلك اليوم الذي نضطر فيه لدراسة هذه اإلمكانية        

  .في لبنان، وعلى المستوى السياسي منح الجيش الفترة الالزمة التي يحتاج لها
  2006 تموز 19المستقبل 

 
  حزب الصعب تقدير حجم الضربة التي تلقتها أنظمة صواريخ ي: كابلنسكي .36

إن الحرب فـي    : ، موشي كابلنسكي  في حوار أجرته معه إذاعة الجيش، صباح اليوم، قال نائب رئيس األركان           
  . لبنان ستنتهي خالل عدة أسابيع ولن تصل إلى أشهر

ال حاجة اآلن إلدخال قوات برية إلى لبنان، ولكـن إذا اقتـضت             : وقال في حوار أجراه معه الراديو العام قال       
ى الجـيش القـدرة     إن حزب اهللا يمتلك مخزونا هائال من الصواريخ، ولد        : وقال كبيلنسكي . الحاجة سنقوم بذلك  

على إسـرائيل   :وأضاف. على إضعاف التنظيم بشكل كبير بحيث ال يتمكن من إطالق الصواريخ على إسرائيل            
أن تضعف حزب اهللا إلى حد يمكن من إبعاده عن حدود إسرائيل، إلى الشمال من نهـر الليطـاني، أو أبعـد،                      

  .ويجب التمسك بالحل الذي يجرد حزب اهللا من سالحه
من الصعب تقدير حجم الضربة التي تلقتها أنظمة الصواريخ التابعة لحزب اهللا            :  نائب قائد األركان   باألمس قال 

هذا التصريح يتعارض مع التقارير اليومية للجيش حول أعداد منصات الصواريخ التي            . خالل الحملة العسكرية  
  .يقوم بتدميرها في الجنوب اللبناني

  18/7/2006 48عرب 
 

  ينيين منذ بداية العدوان على غزة   فلسط107استشهاد  .37
 أعلن مدير عام االسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلـسطينية معاويـة حـسنين أن مائـة وسـبعة                    :قنا

 285حزيران الماضي، وأصـيب  /فلسطينيين استشهدوا منذ بداية العدوان االسرائيلي على قطاع غزة في يونيو          
واتهم حسنين جـيش االحـتالل باسـتخدام        . ت نفسية وعصبية   مواطنا بحاال  375 طفال كما أصيب     170منهم  

قذائف محرمة دوليا منها المسمارية واالنشطارية والحارقة، وهي تحدث حروقا شديدة وتمزقا باألوعية الدموية              
  .واالجزاء الداخلية للجسم

  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  االحتالل ينسحب من بيت حانون   .38
السرائيلي من مدينة بيت حانون بعد اجتياحها لمدة يومين، وقال رئيس البلدية محمـد              انسحب االحتالل ا  : غزة

ودمـر  .  دمرت تسعة منازل كليا فيما تضرر تسعون منزال آخر جزئيا خـالل اليـومين االخيـرين                :الكفرنة
ا الجـيش   وقدر االضرار التي انزله   . االسرائيليون قسما كبيرا من شبكة الكهرباء وشبكة صرف وتوزيع المياه         

  .االسرائيلي بالمدينة بسبعة ماليين دوالر
 19/7/2006القبس الكويتية 
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   منزالً وتدمير جزئي لمدارس األنروا في بيت حانون 60األنروا تستنكر تدمير  .39

 استنكرت المفوض العام لوكالة األنروا كارن أبو زيد اليوم الدمار الذي أحدثته قوات االحتالل فـي                :ألفت حداد 
 إن ما حدث ال     :وقالت أبو زيد في مؤتمر صحفي     . الة األنروا في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة        منشآت وك 

يمكن تقبله، وهو أمر فظيع وال يعقل أن يحدث في الوقت الذي تقوم المنظمة الدولية بجهود كبيرة إلعادة بنـاء                    
ي دمرتها قوات االحتالل في بيت       إن عدد البيوت الت    :وقالت .بيوت الالجئين الفلسطينيين في رفح وخان يونس      

  .  بيتا إضافة إلى التدمير الجزئي لمدارس األنروا وعيادتها الطبية60حانون يصل إلى 
من جهته قال عاطف عدوان وزير شؤون الالجئين الفلسطيني إن خسائر بلدة بيت حانون نتيجة هـذه العمليـة                  

 الحرب اإلسرائيلية دمرت مؤسسات تعليمية وصحية        ماليين دوالر، موضحا أن آلة     7اإلسرائيلية تقدر بحوالي    
 منزال بشكل جزئي    90 منازل بشكل كلي و    9 دونم من األراضي الزراعية، ودمرت نحو        400وجرفت حوالي   

  .باإلضافة إلى أضرار كبيرة بالبنية التحتية وخطوط الهاتف والكهرباء والمياه
  18/7/2006 48عرب 

  
  م األربعاء الستكمال إدخال العالقين إعادة فتح معبر رفح الحدودي اليو .40

عبر منفذ رفح البـري امـس       : رفح ماهر اسماعيل  نقالً عن مراسلها في      19/7/2006القبس الكويتية   نشرت  
وتوافد المئات من القـاهرة      . يوما منذ اغالق المعبر    26مئات الفلسطينيين الى قطاع غزة بعد معاناة استمرت         

 ساعة امس فقط، بدأت من الثامنة صباحا وحتى         11 ان فتح المعبر استمر      والعريش للتمكن من العبور، خاصة    
السابعة مساء، فيما تسمح السلطات المصرية بعبور الفلسطينيين المسجلين بانهاء اوراق خـروجهم والحـاالت               

  .االنسانية والنساء واالطفاء أوال
الحدودي جنوب قطاع غزة انه     أعلنت مصادر فلسطينية في معبر رفح       : 19/7/2006 48عرب  وأضاف موقع   

أعيد فتح المعبر، األربعاء، من اجل إدخال باقي العالقين على الجانب المصري من المعبر ممن لم يتمكنوا من                  
  .الدخول أمس الثالثاء

  
  مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تدين جرائم االحتالل في فلسطين ولبنان .41

يني، امس، تداعيات تواصل العـدوان العـسكري اإلسـرائيلي،          ناقش ممثلو مؤسسات المجتمع المدني الفلسط     
جاء ذلك، خالل اجتمـاع نظمتـه شـبكة         . وارتكاب المجازر الوحشية في كل من األراضي الفلسطينية ولبنان        

المنظمات األهلية الفلسطينية، في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، بحضور ممثلين عن عدد من األحزاب والقوى                
وأكد المجتمعون، أن أهداف العملية العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غـزة           . نظمات المجتمع المدني  السياسية وم 

وفي لبنان، تتعدى كونها ردة فعل على أسر جنود إسرائيليين، وجاءت في إطـار سياسـة إسـرائيلية شـاملة                    
لى قطاع غزة محاولة أخـرى      واعتبر هؤالء، أن العدوان ع    . ومتكاملة لتدمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني     

إلضعاف الكيانية الفلسطينية وتقويض أي أساس لتطويرها ونموها، وكرد إسرائيلي على موقف التوافق الوطني              
  .الذي انعكس في التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني، التي جسدت وعبرت عن وحدة اإلرادة والهدف الوطني

  19/7/2006المستقبل 
  

  ون تضامناً مع لبنانأطفال خان يونس يتظاهر .42
  نظمت جمعية تنمية الشباب في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، امس، مسيرة حاشدة لألطفال استنكاراً 
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  .للحصار والعدوان اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة ولبنان
  19/7/2006المستقبل 

  
  عشرة آالف أسير يتوزعون على ثالثين سجناً إسرائيلياً   .43

 افاد تقرير احصائي جديد صدر عن وزارة االسرى والمحررين الفلسطينية بأن سلطات االحتالل ال تـزال                 :قنا
) 720(تحتجز في سجونها حوالي عشرة آالف اسير يتوزعون على ثالثين سجنا ومعتقال ومركز توقيف منهم                

معتقال ) 553(اك أكثر من    أسيرا من قطاع غزة، والباقي من أنحاء الضفة والقدس ودول عربية أخرى، وأن هن             
موقوفا وأكثـر   ) 4575( أسيرا محكوما و  ) 4430(واضاف التقرير ان من بين االسرى       . منذ ما قبل االنتفاضة   

أسيرات ما زلن رهـن     ) 105(وأفاد بأن هناك    . يخضعون لالعتقال االداري من دون تهمة محددة      ) 850(من  
 .أسيرات يخضعن لالعتقال االداري من دون تهمـة       ) 5(موقوفة و ) 24(أسيرة محكومة و  ) 76(االعتقال منهن   

وال يزال فـي سـجون      . أسيرات وضعن أطفالهن داخل االسر منذ انتفاضة االقصى       ) 3(واشار الى أن هناك     
 الـف   700 أكثـر مـن      1967واعتقلت سلطات االحتالل منـذ عـام         .من االطفال االسرى  ) 359(االحتالل  
  . ضة أكثر من خمسين الفاواعتقلت منذ بدء االنتفا.. فلسطيني

  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  من المنشآت الصناعية في األراضي الفلسطينية % 43ر3تراجع إنتاج : اإلحصاء  .44
من أصحاب ومـديري الـمؤسـسات الـصناعية فـي          % 43ر3ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء أن      : البيرة

، أصبح أسوأ ممـا كـان       2006 اإلنتاج في شهر أيار      األراضي الفلسطينية أفادوا بأن أداء مؤسساتهم من حيث       
وأشـار جهـاز     .منهم أفادوا بأنه لـم يطرأ أي تغيير      % 32ر4عليه خالل شهر نيسان من العام نفسه، مقابل         

اإلحصاء في بيان له، أمس، حول نتائج مسح اتجاهات أصحاب ومـديري الـمؤسـسات الـصناعية بـشأن                  
اضي، إلى أن ارتفاع أسعار وتكاليف الـمواد الخام يعتبر العامل األهـم            األوضاع االقتصادية لشهر أيار الـم    

في % 85ر2من أصحاب الـمؤسسات الصناعية، بواقع      % 89ر6في التأثير على تكاليف اإلنتاج بحسب آراء        
من أصحاب ومديري الـمؤسسات الصناعية     % 85ر5وأوضح البيان أن     .في قطاع غزة  % 99باقي الضفة و  

في قطـاع   % 96ر9في باقي الضفة الغربية و    % 80ر5 تأثير األوضاع السياسية الحالية بواقع       أشاروا إلى قوة  
من أصحاب ومديري الـمؤسسات الصناعية قوة تأثير مصاريف النقـل علـى تكـاليف              % 81ر5وأكد  . غزة

 ).في قطاع غزة% 95ر9في باقي الضفة الغربية و% 75ر2(اإلنتاج 
  19/7/2006األيام الفلسطينية 

  
  مجلس األمن يفتقد المصداقية  : ىموس .45

أعرب االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن اسفه الشديد لموقف مجلـس   : سنية محمود ،القاهرة
 .االمن الدولي بعدم اصدار قرار بوقف النار في لبنان، معتبرا ذلك تعطيال لدور المجلس وافتقـادا لمـصداقيته                 

سرائيلية لوقف االعتداء غير مقبولة، وتعد امالءات، وال تدل على رغبة فـي             واشار موسى الى ان الشروط اال     
واشار االمين العـام الـى ان    .الحل، النه من المهم ان تتحقق المصلحة لكل االطراف وليس لطرف واحد فقط      

ـ                  و وقـف   فكرة تواجد قوات دولية في الجنوب اللبناني تم التطرق اليها في الكثير من االتصاالت، لكن المهم ه
العدوان فورا، وقال ان الجامعة تلقت موافقات ثماني دول على المشاركة في القمة الطارئة التي اقترحها اليمن،                 

  .وتنتظر موافقة سبع دول اخرى ليكتمل النصاب القانوني
 19/7/2006القبس الكويتية 
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  رةالمقاومة يجب ان تلتزم بحسابات الربح والخسا : حماس وحزب اهللا ينتقدمبارك .46

انتقد الرئيس المصري حسني مبارك المقاومتين الفلسطينية واللبنانية معتبرا ان نـشاطهما ال             : القاهرة، اف ب  
وقال مبارك في حديث نشرته صحيفة الـوطني         .يحقق سوى مكاسب محدودة وان الشعب هو الذي يدفع الثمن         

ه المقاومة يتعين ان تلتزم بحـسابات       ال احد يشكك في حق الشعوب في مقاومة قوات االحتالل ولكن هذ           : اليوم
ان اشعال الموقف تحقيقا لمكاسب محدودة يتجاهل الهدف االساسي للفلسطينيين وهـو            : وتابع. الربح والخسارة 

. اقامة دولتهم المستقلة، مشيرا الى ان ما ذكرته عن المقاومة الفلسطينية ينطبق بدوره على المقاومـة اللبنانيـة           
رائيلي في لبنان يجر المنطقة لمنزلق خطر، مشددا على ان الشعب اللبنـاني كالـشعب               ان التصعيد االس  : وقال

  . الفلسطيني يدفع الثمن
  19/7/2006القدس الفلسطينية 

  
  لمصلحة الوضع في لبنان وفلسطين  المملكة تسخر اتصاالتها: الفيصل .47

كون االربعاء على جـدول اعمـال       أعلن وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل أن االزمة اللبنانية ست          
وأشار الى أن المملكة تسخر اتصاالتها لمـصلحة        . ولي العهد السعودي االمير سلطان خالل زيارته إلى فرنسا        

 األولوية الملحة هي وقف إطالق النار، وأن اإلفـراج عـن            :الوضع في لبنان والوضع في فلسطين، وأكد أن       
  . الجنديين لن يتم إال بعد ذلك

  19/7/2006 المستقبل
  

  كارثة في لبنان وليس هناك من يحّرك ساكناً  : السعودية .48
أكد وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل أن البيان الذي أصدرته المملكة             :الرياض  عبدالنبي شاهين   

وذلـك  في وقت سابق حول الموقف مما يحدث في لبنان كان مباشراً وصريحاً، ولم يتضمن اتهاماً ألحد بعينه،                  
وقال الفيصل، أمس، في     .رداً على ما وصف بأنه اتهام سعودي غير مباشر لحزب اهللا بالمغامرة بمصير لبنان             

إن المملكة ال تصدر بيانات اال اذا كانت صريحة ومباشرة، وإنها لم تتهم أحداً بعينه، ولكن عند الـدخول                   : جدة
م شروط السيادة ألي دولة هـو اتخـاذ قـرار           في صراع ما يجب ان تحسب فيه الحسابات جيداً، وان من أه           

 .الحرب والسالم، مشيراً الى أنه إذا لم تكن للدولة السلطة المطلقة في هذا األمر عمت الفوضى وحل الـدمار                  
وأضاف أن المملكة لديها موقف واضح، وهو أنه ال يحق ألي فئة من الفئات، أياً كانت، أن تقرر هي بـذاتها                     

دون علم الدولة ومن دون استعدادها، مشيراً الى أن ذلك يتـيح المجـال للفوضـى                قرار الحرب والسالم من     
هناك كارثة حقيقية تحدث أمام أعين الناس، وليس هناك من يحرك ساكنا في الوقت الحـالي                : وقال .والخراب

األوروبي يزوران  وهذا ما يؤلم المرء حقيقة، رغم أن هناك مبعوثاً لألمين العام لألمم المتحدة ومبعوثاً لالتحاد                
  .المنطقة

  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

   تراجع خطط طوارئ لدعم لبنان اسوري .49
 علمت الحياة أمس ان السلطات السورية تقوم بمراجعة خطط طوارئ لتدعيم الوضـع              : ابراهيم حميدي  ،دمشق

ومباشـر علـى أي     الداخلي ودعم لبنان وشعبه، بعد اعالن مسؤولين سوريين ان دمشق سترد في شكل حازم               
  . عدوان اسرائيلي محتمل

 19/7/2006الحياة 
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  سوريا تندد بالصمت العربي والعالمي   .50
 مراكز استقبال للبنانيين الذين حرمهم جحـيم        4نددت الحكومة السورية، التي فتحت       :الخليج، وكاالت ،  دمشق

 العربي والدولي تجـاه العـدوان       القصف االسرائيلي المتواصل على لبنان لليوم السابع على التوالي، بالصمت         
الهمجي، وشددت على ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة وسريعة لردع إسرائيل ووقف عدوانها واعتداءاتها علـى               

  .لبنان وقطاع غزة
  19/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  االردن لم يحمل حزب اهللا مسؤولية العدوان على لبنان: الخطيب .51

 الخارجية عبد االله الخطيب النواب الذين التقاهم أمس في قاعة الصور             وضع وزير  : وليد حسني  ،العرب اليوم 
بالموقف الرسمي االردني الرافض للحرب على لبنان وبصورة االتصاالت الدبلوماسية العربية والدولية التـي              

ي ترأسـه   واكد الخطيب في االجتماع الذ     .يجريها جاللة الملك الحتواء امتدادات العدوان االسرائيلي على لبنان        
رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي على الموقف األردني الذي اعلن ادانته للعدوان االسرائيلي على لبنان                

. الشقيق والدعم االردني الالمحدود المساند للشعب اللبناني والعمل مع كافة االطراف االقليمية و الدولية لوقفـه               
 مشيرا الى ان    ، اهللا مسؤولية العدوان االسرائيلي على لبنان      ونفى الخطيب ان يكون االردن قد القى على حزب        

وسائل االعالم والصحافة عمدت لتشويه الموقف االردني كما دعا لعدم قيام بعض االطراف بجر المنطقة الـى                 
  .معارك ال تعرف نتائجها

 19/7/2006العرب اليوم 
  

  األردن يدعو إلى تحرك سريع إلنهاء العدوان   .52
اهل االردني الملك عبداهللا الثاني خالل اتصال هاتفي مع الرئيس  الفرنـسي جـاك شـيراك                  أكد الع  :ب.ف.ا

ضرورة التحرك السريع إلنهاء العدوان االسرائيلي على لبنان داعيا فرنسا إلى االسـتمرار بالقيـام بـدورها                 
  .الفاعل

  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

   أمام احتماالت كارثية  سرائيل تنفذ أجندة مسبقة وتضع المنطقةا: صالح .53
حذر الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح من ان التصعيد اإلسرائيلي ضد الشعبين الفلسطيني واللبنـاني     :  صنعاء

يضع المنطقة أمام تهديدات خطيرة تنذر بتقويض أسس األمن واالستقرار فيها ويضعها أمام مـصير مجهـول                 
 اليمني، في مقال نشرته صحيفة الثورة الرسمية اليمنيـة أمـس            ودعا الرئيس . واحتماالت تنبئ بأسوأ الكوارث   

المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الثماني الكبرى الى االضطالع بمسؤولياتهم األخالقية واإلنسانية في التدخل              
دولية الحازم والعاجل لوقف العدوان وإلزام إسرائيل بالخضوع الستحقاقات السالم العادل واالنصياع لإلرادة ال            

وقراراتها ذات الصلة بالصراع العربي اإلسرائيلي خاصة أن العرب قد اختاروا طريق السالم وأكدوا ذلك من                
واتهم الرئيس اليمني إسرائيل بتنفيذ أجندة معدة مـسبقاً         . خالل المبادرة العربية التي تم إقرارها في قمة بيروت        
  . لمنطقة عموماً بذريعة أسر ثالثة من جنودهاضد الشعبين اللبناني والفلسطيني واألمة العربية وا

  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مصر واالردن والسعودية واالمارات تعمل لحل حزب اهللا : يديعوت احرونوت .54
زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر امس، أن مصر واالردن والسعودية واالمارات العربيـة               

ة سرية ضد حزب اهللا اللبناني للعمل على حل الحزب وإبعاد النفوذ االيرانـي              المتحدة شكلت جبهة عمل داخلي    
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وذكرت الصحيفة نقال عن مصادر استخباراتية أن االمين العام لحزب اهللا حـسن نـصر اهللا تلقـى               .عن لبنان 
كان ينبغي لك أن تتشاور مـع حكومـة لبنـان قبـل اختطـاف الجنـديين                 : توبيخا من مبارك والذي قال له     

  .رائيلييناالس
 19/7/2006البلد 

  
  دعم مالي وطبي قطري للهالل األحمر الفلسطيني   .55

قدم الهالل األحمر القطري مساعدات مالية وطبية بقيمة مليوني ريـال الـى نظيـره                : طارق عبداهللا  ،الدوحة
وقال .  مستشفيات يشرف عليها في األراضي الفلسطينية      9الفلسطيني الذي يعاني من عجز في توفير احتياجات         

مساعد األمين العام للجمعية القطرية صالح المهندي ان الهالل األحمر القطري يعكف علـى شـراء معـدات                  
 ريال قطري، فضالً عن تأسيس مستشفى طوارئ في         3،179،000وأجهزة طبية للمستشفيات الفلسطينية بقيمة      
  .بيت لحم وتأهيل المستشفى األهلي في الخليل

  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  زوال اسرائيل بات قريباً  : نجاد .56
وقـال أمـام حـشد مـن        . اعتبر الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد ان زوال اسرائيل بات قريباً           :طهران

التعبويين في مشهد إن الصهاينة اشعلوا الحرب من أجل إبادة اآلخرين، وإلنقاذ أنفسهم، لكنه استبعد ان تنتهـي                  
ار إلى أن االسرائيليين ارتكبوا خطأ فادحاً ألنهم انتخبوا اسـوأ زمـان ومكـان               هذه الحرب مثل كل مرة، وأش     

وشدد نجاد على أن إزالة الكيان الصهيوني من المنطقة بات قريباً، وستفرح الشعوب              .وظرف إلشعال الحرب  
اء اإليرانيـة   ونقلت وكالة األنب   .في كل العالم بهذا الزوال لدولة دعية نشأت على االكاذيب واستمرت بالعدوان           

إن بعض الدول الغربية اتبعت منذ قرون هدف الهيمنة علـى منطقـة الـشرق األوسـط                 : إرنا عن نجاد قوله   
  .واستغلت ذريعة الهولوكوست إلعداد األرضية لتحقيق هذا الهدف

  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  م الحرب  غادروا فلسطين اآلن فقد بدأت ضدك: رائيليينسرئيس الشورى اإليراني لال .57
إنه لم يعد هناك مكان آمـن فـي         : قال رئيس مجلس الشورى اإليراني غالم حداد عادل        : ستار ناصر  ،طهران

. إسرائيل بعيداً عن هجمات حزب اهللا، وأن الحرب بدأت لتوها، واليوم هو يوم المقاومـة وتحريـر فلـسطين                  
 الفلسطينية المحتلة، وحان الوقت ليغـادروا       أن اليوم هو يوم هروبهم من األراضي      : وخاطب اإلسرائيليين قائالً  
 إذا كان من حقكم قتل المئات إلطالق سراح األسرى فمن حق الشعبين الفلـسطيني       :ويعودوا إلى ديارهم، وقال   

  .واللبناني قتالكم إلطالق سراح آالف األسرى
  19/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  سرائيلية  الطالباني ينتقد حزب اهللا ويستنكر االعتداءات اال .58

 استنكر الرئيس العراقي جالل الطالباني اليوم االعتداءات االسرائيلية الصارخة على لبنـان فـي               : كونا ،بغداد
وقال الطالبـاني فـي      .الوقت الذي انتقد فيه حزب اهللا بصورة غير مباشرة واصفا اياه بانه جهة غير مسؤولة              

هناك اعتداءات صـارخة علـى الـشارع     : اشميمؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الجمهورية طارق اله        
  .اللبناني وهذه االعتداءات على خلفية تجاوزات وقيام جهة غير مسؤولة بعملية عبر الحدود بين البلدين

 19/7/2006القبس الكويتية 
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   لبنان شبيهة بقوة كوسوفو في قوة دولية  نشرإقتراح .59

 غير قصد، عن اصدار قرار من قبل مجلس االمـن           بعدما عجز المجتمع الدولي، عن قصد او      : اسبرانس غانم 
يطلب وقف اطالق النار بين اسرائيل ولبنان، تمثل الحل الوحيد باقتراح ارسال قوة الرسـاء االسـتقرار فـي                   

غير ان هذا الطرح ال يزال يلقى تحفظات في ظـل           . جنوب لبنان وللمساعدة على وضع حد لالعمال الحربية       
 المزيد من الحذر، ومنهم روسيا التي اعلنت انها ستدرس مسألة مشاركة قوات             التزام اعضاء في مجلس االمن    

روسية بعد ان تتخذ االمم المتحدة قرارا، والواليات المتحدة التي اكتفت بالتعهد بالنظر في هذا االحتمـال فـي                   
مبكرا لمناقـشة   حال الضرورة، باالضافة الى الرفض االسرائيلي نشر قوة مماثلة واعتبارها ان الوقت ما زال               

كما ان اسبانيا اعلنت عبر وزير خارجيتها أنها لن تساند إرسال بعثة دولية من أي نوع إلى لبنان                  . احتمال كهذا 
واشار وزير الخارجية االلماني الى ان مشاركة االتحاد االوروبـي فـي            . بدون التأييد الكامل من مجلس االمن     

راء حول هذه المسألة، اصبح مصير طرح تشكيل هذه القوة ، الذي            ومع تفاوت اآل   .هذه القوة أمر لم يتقرر بعد     
كان تبلور اثر قمة مجموعة الثماني مجهوال، خصوصا ان عمل مثل هذه القوة يحتّم الهدنة التي ال تزال بعيدة                   

وفي حال االتفاق على ارسالها، يبقى مجلـس االمـن          . المنال علما ان عملية نشر هذه القوة يتطلب وقتا طويال         
الطرف الوحيد المخول تحديد مهمة مثل هذه القوة باالضافة الى حجمها ومهمتها وواليتها التي ليست واضـحة                 
بعد، غير ان هناك اجماع على ان دورها لن يكون مشابها لما تقوم به قوات حفظ السالم الموقتة المنتشرة حاليا                    

ن اعالن انان ان القوة المقترحة سـتكون قـوة          وبي .في جنوب لبنان يونيفل، كما ان عديدها سيكون اكبر بكثير         
استقرار وتوقعه ان يكون لهذه القوة مفهوم معدل ومختلف للعمليات مع صالحيات مختلفة من جهة، واعـراب                 
الرئيس الفرنسي عن رغبته في ان يكون لهذه القوة بعض وسائل الردع القامة حزام مراقبة في جنوب لبنـان                   

انية، توقعت مصادر دبلوماسية مطلعة ان تكون مهمة القوة التـي تنـوي االمـم               ونزع سالح الميليشيات اللبن   
وبالتالي ستشمل مسؤوليات الوجود االمني     .  في كوسوفو  1999المتحدة نشرها شبيهة بتلك التي نشرت في عام         

  :الدولي المهام التالية
  .ذه عند اللزوم الحؤول دون تجدد األعمال العدائية والحفاظ على وقف إطالق النار وإنفا-
  . تجريد حزب اهللا وغيره من الجماعات االخرى من السالح ووضع حد لجميع األعمال الهجومية-
  . تهيئة بيئة آمنة في إطارها يمكن للمهجرين والمشردين ان يعودوا الى ديارهم بأمان-
  .  الحفاظ على السالم واالمن في المنطقة-
  . مراقبة الحدود -

 موعد انعقاد مجلس االمن لهذه الغاية والذي من المتوقع ان يطلب، في قرار انشاء هـذه                 غير انه لم يحدد بعد    
  .القوة، تعاون جميع الدول في المنطقة تعاوناً تاماً لتنفيذ كل جوانب هذا القرار

 امـا . وتوقعت هذه المصادر ان يبلغ عديد القوة في المرحلة االولى حوالى عشرين الفا ثم يتم تقليصه تدريجيا                
واليتها فستكون عاما، يتخللها رفع تقارير دورية من قبل ممثل االمين العام في لبنان الى انان ومن ثـم الـى                     

  .مجلس االمن
 اثر  1978واكدت هذه المصادر انه لدى انشاء هذه القوة سيتم الغاء مهمة اليونيفل الموجودة في لبنان منذ العام                  

تحقق من االنسحاب االسرائيلي، بسط السالم واالمن الدوليين ومساعدة         االجتياح، وحدد قرار انشائها لها مهمة ال      
  . الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها الفعلية على جنوب لبنان

 19/7/2006البلد 
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  ال مساواة أخالقية في ما يتعلق بالخسائر البشرية  : بولتون .60
 انحياز مطلق السرائيل وعنصرية مقيتة، فقد       ف سفير الواليات المتحدة لدى االمم المتحدة بولتون عن        : ب.ف.ا

اعتبر قتل مدنيين لبنانيين مبرراً لكن قتل اسرائيليين غير مقبول، وقال ان مقتل مدنيين في لبنان امر مأساوي،                  
لكنه اشار الى انه ال يمكن ان نشمل في نفس االدانة االخالقية الهجمات االرهابية والخسائر الناجمة عن الدفاع                  

كان بولتون يرد على سؤال حول الخسائر في صفوف المدنيين بعد الغارات             .س الذي تمارسه اسرائيل   عن النف 
ان وقوع خـسائر فـي      : وقال بعد مشاورات مغلقة في مجلس األمن الدولي حول لبنان         . االسرائيلية على لبنان  

 اعتقد انه يكـون مـن       لكن: واضاف. انها مأساة . صفوف المدنيين يشكل موضوع قلق كبير لنا وللرئيس بوش        
الخطأ المساواة اخالقيا بين الضحايا الذين يسقطون بأعمال ارهابية والقتلى المدنيين الـذين يكونـون النتيجـة                 

  .المأساوية والمؤلمة العمال عسكرية يفرضها مبدأ الدفاع عن النفس
  19/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  إف بي آي تفتش عن أعضاء حزب اهللا  : واشنطن .61

قال مسؤولون في وكالة االستخبارات الفيدرالية االميركية اف بي آي أمس، إن الوكالة تبحـث عـن                 : ترزروي
وتـساءل  . عمالء محتملين لحزب اهللا، وسط مخاوف من هجمات تعكس توتر العالقات االميركيـة االيرانيـة              

ازيه، فيتكلم، ويهاجم هنـا    إذا تفاقم الوضع، هل سينزع حزب اهللا قف       : اف بي آي في والية ديترويت      مسؤول ال 
اف بـي آي فـي       وقال المتحدث باسـم ال    . في الواليات المتحدة، حيث ظل ممتنعاً عن فعل ذلك حتى اآلن؟          

. واشنطن، إن الوكالة كثفت تركيزها على حزب اهللا، بسبب ازدياد الصعوبات في العالقات االميركية االيرانية              
وجود المحتمل العـضاء مـن حـزب اهللا علـى االراضـي             أضاف إن هذه التحقيقات تتعلق بشكل خاص بال       

  . أضاف أنه ليس هناك أي مؤشرات استخباراتية على هجوم وشيك لحزب اهللا. االميركية
  19/7/2006السفير 

  
  هيالري كلينتون تقود مظاهرة قرب األمم المتحدة لدعم اسرائيل   .62

مم المتحدة لدعم اسرائيل في عدوانها على لبنان،        قادت هيالري كلينتون مظاهرة الليلة قبل الماضية أمام مقر األ         
وقالت هيالري   .شارك فيها زعماء يهود ومسؤولون منتخبون وحشد من مؤيدي إسرائيل في الواليات المتحدة            

 نحن سنقف مع إسرائيل ألنها تدافع عن القيم األمريكية، أما إيلي ويسيل الحاصل علـى                :أمام الحشد الصهيوني  
 إن إسـرائيل مهـددة      :القيادات اليهودية في الواليات المتحدة التي نظمت المظـاهرة فقـال          جائزة نوبل وأحد    

بحركتين استبداديتين، حماس وحزب اهللا، الذي يعتبر تحطيم الدولة اليهودية أسمى أهدافه، لكن إسرائيل تـدافع                
  .عن نفسها ونحن نقول لها استمري في ذلك

  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  لمسلمون في أمريكا يطلقون حملة للدفاع عن لبنان وفلسطينالعرب وا .63
 يستنكر مسلمو وعرب الواليات المتحدة عدم تحرك حكومتهم حيال الهجـوم العـسكري اإلسـرائيلي     :ب.ف.أ

وأثار جورج   .العنيف على لبنان ويخشون على حياة أقربائهم وأصدقائهم المحاصرين تحت القصف المتواصل           
 المسلمين والمتحدرين من أصول عربية عندما أيد حق إسرائيل في الدفاع عـن نفـسها                بوش استنكار مواطنيه  

حين شن جيش الحرب اإلسرائيلي هجومه على قطاع غزة قبل ثالثة أسابيع ثم مجـدداً عنـد بـدء العمليـات                     
  و بوش  منظمة اسالمية كبرى في مطلع األسبوع الماضي بياناً يدع11ونشر ائتالف يضم  .العسكرية في لبنان
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وتـضاعفت  . الى إدانة الهجوم على غزة بحزم، واصفاً تدمير البنى التحتية المدنية الفلسطينية بجرائم حـرب              
  .النداءات المستنكرة بعد الهجوم على لبنان

  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  هجمات حزب اهللا جرائم حرب  : هيومان رايتس .64
صف االسرائيلي المتواصل علـى لبنـان، مـستهدفا البـشر      تناست منظمة هيومان رايتس ووتش الق  :ب.ف.أ

والحجر، لتعلن امس أن هجمات حزب اهللا على مناطق مدنية اسرائيلية انتهاك خطير للقانون االنساني الـدولي                 
جاء في بيان صادر عن المنظمة ان الهجمات الصاروخية على اسرائيل االحد واالثنـين               .وتشكل جرائم حرب  

. ل هجمات من دون تمييز على مناطق مدنية وفي اسوأ االحوال استهداف متعمد للمدنيين             هي في افضل االحوا   
  . في كلتا الحالتين فإنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون االنساني الدولي وعلى االرجح جرائم حرب:وتابع البيان

  19/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مساعدة إنسانية أوروبية طارئة   .65
. مفوضية األوروبية رصد خمسة ماليين يورو استعدادا للقيام بتحرك انساني ممكن في لبنان             أعلنت ال  :ب.ف.أ

 :وأضـاف . من واجبنا التخفيف بأسرع ما يمكن من المعاناة    : وأكد مفوض العمل االنساني لوي ميشال في بيان       
ت موثوق بها   لكن مع الحصار من الصعب الحصول على معلوما       . يجب ان نجري تقييمنا الخاص لالحتياجات     

  .عن المدنيين النازحين وعن عدد الجرحى والقطاعات التي تحتاج لمساعدة عاجلة
  19/7/2006الخليج اإلماراتية 

 
  تداعيات الحرب اإلقليمية .66

  أحمد مجدالني. د
رد الفعل اإلسرائيلي الحاد والـمباشر على عملية حزب اهللا في الجنوب اللبناني يوحي وكـأن قيـادة الجـيش             

مة كانت بانتظار هذه الـمناسبة للتحرك لتضرب بكل قسوة، وتستخدم القوة الغاشمة لديها ليس بـدوافع                والحكو
االنتقام فحسب لكرامة الجيش الذي ال يقهر الذي تمرغت كرامته مرتين متتاليتين في اقل من أسبوعين في غزة                  

ذي بدا عاجزاً عن إدراك األبعـاد       وجنوب لبنان على أيدي قوات غير نظامية، بل وألن الـمستوى السياسي ال           
الحقيقية لهذا التحدي الذي يرميه كل من حزب اهللا في لبنان وحركة حماس في فلسطين في وجهه، بـدا هـذا                     
الـمستوى السياسي وكأنه أسير مواقف وتقديرات جنراالت الجيش الذين تحركهم الدوافع االنتقامية من جهـة،               

خرى، في حين غاب عن هؤالء جميعا درس ينبغي أال ينسى من التجارب             واستعادة الهيبة الـمفقودة من جهة أ     
  . السابقة سواء في لبنان أو فلسطين وهو أن ما لـم يتحقق بالقوة لن يتم تحقيقه بمزيد من القوة

وربما يكون هذا هو مأزق حكومة أولـمرت، التي ما زالت تصر على مواقفها في قضية الجندي األسير فـي                   
ـمبدأ التبادلية، وكذلك التعاطي مع الوضع الناشئ في لبنان بعد عملية حزب اهللا وَأسر جنديين               غزة من رفض ل   

آلة الحرب العسكرية اإلسرائيلية تحركت أوالً وبعد ذلك بدأت تتحدد الـمطالب السياسية، وربمـا              . من جنودها 
ة التي تريد تحقيقها من خـالل       أيضا ألول مرة تحدد إسرائيل وهكذا وبشكل علني في حروبها أهدافها السياسي           

  .تصعيدها العسكري
استخدام القوة الـمفرطة، والذي يالقي معارضة من قبل بعض األطراف األوروبية، ال يبطل مفعول الغطـاء                
الدولي الذي جرى تأكيده في اجتماع الدول الصناعية الثماني في سانت بطرسبيرغ بروسيا، وال يقلل من شأن                 

ي في مواصلة العمليات العسكرية تحت شعار الدفاع الـمشروع عـن الـنفس الـذي               الضوء األخضر األميرك  
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تمارسه إسرائيل، وهذا الشعار ال تتميز به الواليات الـمتحدة األميركية وحدها بل يشاطرها الـرأي غالبيـة                 
  .الـمواقف الدولية

ة التي حملهـا الــمؤتمر      الـموقف العربي الذي خرج به وزراء الخارجية بعد اجتماعهم الطارئ، والـمرار          
الصحافي لالمين العام للجامعة العربية الذي أعلن فيه وفاة عملية السالم الذي طال االنتظار إلعـالن وفاتهـا                  
وبدء مراسم دفنها، قد عزز الشعور لدى حكومة أولـمرت بأن الـمضي في استخدام مزيد من القوة لن يترك                  

عربي، الذي قرر اللجوء إلـى مجلس األمن الذي قد يجتمع أو ال            أية مفاعيل مباشرة وسريعة على الـموقف ال      
يجتمع، وإذا اجتمع فمن الـمشكوك فيه أن يخرج بآلية تعيد الحياة للعملية السياسية التي تم اغتيالهـا منـذ أن                    
انتقلت من رعاية دولية ووسيط نزيه إلى وسيط منحاز وطرف في العملية، إلى أن أصبحت العمليـة برمتهـا                   

اً لطرف واحد من أطرافها يقرر متى وكيف ومن هو الشريك الـمطلوب، ويحدد أيـضا قواعـد اللعبـة                   رهن
  .ونتائجها مسبقا وقبل أن تبدأ

قد ال يفيد أو من غير الـمجدي اآلن، رغم أهمية الـمراجعة والتدقيق فيما وصلت إليه األمور، إثارة مثل هذه                   
ن الحذر والتخوف النتائج التي يمكن أن تترتب في ظل مناخ دولي            التساؤالت في وقت علينا أن نترقب بمزيد م       

مؤيد، وعجز أو تباين في الـموقف الرسمي العربي إزاء السلوك اإلسرائيلي الذي يعلن انه يريد تغيير قواعـد          
اللعبة اإلقليمية ويدفع بمزيد من التوسع لهذه الحرب التي قد يكون إقحام سورية بـدعوى دعمهـا لحـزب اهللا                    

تقديم مساعدات لوجستيه له، وحماية وإيواء قيادة حركة حماس وغيرها من القـوى الفلـسطينية األخـرى،                 و
وبـصرف  . واعتبار ما يجري هو محاولة لتفكيك عرى محور إقليمي يتحمل مسؤولية التوتر فـي الــمنطقة               

نطقة ومدى تصادمه مع    النظر عن مسؤولية هذا الـمحور والـمزاعم اإلسرائيلية األميركية عن دوره في الـم           
الـمشاريع واألهداف األميركية فإن حقيقة وجود مصالح مباشرة من تفجر الوضع الراهن ال يمكن إخفاؤهـا،                
لكنها ال تبرر بأية حال من األحوال ما يجري من تدمير وقتل ممنهج، ومن هنا فإن توسـيع رقعـة الحـرب                      

 عن مدى قدرة الواليات الـمتحدة األميركية على فـتح          اإلقليمية الدائرة اآلن وإن كان يطرح بعض التساؤالت       
هذه الجبهة العريضة في وقت تتصاعد فيه حدة األزمة في العـراق، وأفغانـستان، ومجـددا فـي الـصومال            
والسودان، وهل من مصلحة ما للواليات الـمتحدة األميركية في هذا التوسيع، خاصة إذا ما أدركنا أن إسرائيل                 

لذي توكل إليه هذه الـمهمة، له من الـمصالح الـمباشرة القريبة والبعيـدة مـا يكـون،                الطرف الـمنفذ أو ا   
  .متشجعا للقيام بهذا الدور

إن هذا التساؤل الذي ينبغي التدقيق به ارتباطا بالقراءة السياسية للـمعطيات الدولية واإلقليمية وتوازن القـوى                
مع استمرار الــمعركة الــمفتوحة، رغـم الـضربات          الراهن، الذي سيزداد اختالالً لصالح الطرف اآلخر        

الـموجعة التي تلحق به واألضرار الجسيمة التي توقع به، فإن تأزيـم الـموقف وتوسيعه قد يعود بالنفع على                 
الواليات الـمتحدة في مواجهتها لألزمات اإلقليمية الـمشتعلة لتداخل وترابط القضايا اإلقليمية، ويؤشر علـى              

مقبلين على تسويات سياسية قد تكون بسقف اقل مما هو قائم حالياً كنتاج لـموازين القوى التـي                 أننا قد نكون    
سيحدثها هذا التوسع، ما لـم نحسن استخدام أية نتائج يتم إحرازها من جراء الصمود والـمقاومة، من جهـة                  

ة التأثير وكـسب أطـراف      ونقل الـمعركة إلى الـمجتمع اإلسرائيلي، وتفكيك وحدته السياسية، وكذلك محاول         
دولية، ومنع أية انهيارات في الجبهة الداخلية اللبنانية أو الفلسطينية، والتي من شأنها الـمساعدة على فـرض                 
سياسة األمر الواقع الجديد، وللوصول إلى معادلة كهذه في إدارة الـمعركة السياسية في ظل اختالل مـوازين                 

در من الـمكاسب الـمحدودة والتقليل ما أمكن من الخسائر، فإنه ينبغي           القوى العسكرية ولضمان تحقيق هذا الق     
إدارة العملية السياسية بمزيد من الحكمة والبراعة السياسية التي تستخدم فيها كل الـممكنات الواقعيـة ولـيس                 

باعتبارهـا  الغيبيات، واإليمان بالنصر القادم القائم على عدالة القضية، بل وأيضا من خالل إدارة الــمعركة                
معركة وطنية عامة وال تخص حزباً أو فصيالً وحده، وليس من موقع احتكار القرار السياسي الذي كان لهـذا                   
االحتكار القرار الـمنفرد في فتح الـمعركة دون مشاركة األطراف األخرى التي تتعزز القناعـة لـديها مـع     
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رات داخلية خالصة بقدر ما هـو يخـدم مـصالح           الوقت الذي يجري فيه تهميشها بأن القرار ال ينبع من اعتبا          
  .إقليمية أوسع

وحتى ال تعطى ذرائع إضافية إلسرائيل والواليات الـمتحدة لتوسيع رقعة الدمار واستخدامها لفـرض األمـر                
الواقع بحجة ضرب تحالف اإلرهاب، فإن اإلسراع أوالً في التعاطي سياسيا من اإلصرار على وقف إطـالق                 

 حالة التدمير الـمنظـم والـممنهج، وبحث في اآلليات التي من الـممكن أن تعيد الجميع إلى               النار أوالً لوقف  
الـمسار السياسي الذي تمت تصفيته سابقاً انطالقا من توفر قناعة لدى إسرائيل أوالً والواليات الـمتحدة ثانياً،                

 في حين أن استخدام القوة ومزيـد مـن          بأن استخدام القوة والقوة فقط يمكن أن تكون بديالً للـمسار السياسي،          
القوة لن يجلب إال مزيدا من تصاعد وتوسع دوامة العنف واإلرهاب، وهذه النتيجة هي التـي يجـب إيـصال                    

   0األطراف األخرى إليها بحسن اإلدارة للـمعركة السياسية
  19/7/2006األيام الفلسطينية 

  
  ى المفاوضات السياسية  وإسرائيل تطلب االنتقال إل... المهلة للجيش تنفد  .67

  حلمي موسى  
 بعدما عجزت الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان منذ اسبوع عن حسم المعركة فتحت القيـادة الـسياسية                  

وفيما أكدت مصادر سياسية وعسكرية أن المهلة الممنوحـة         . اإلسرائيلية، أمس، كوة صغيرة للعمل الدبلوماسي     
 أعلنت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني أن ساعة العمل السياسي قـد             للجيش إلنجاز مهماته باتت تنفد،    

  . دقت
 كيلومترا  50وبعدما أفلح حزب اهللا في إطالق أكثر من ألفي صاروخ على المستوطنات اإلسرائيلية على عمق                

 من الحدود، كف الجيش اإلسرائيلي عن الحديث عن تصفية وطحن وهرس قوة الحزب وصار يتحـدث عـن                 
وعوضاً عن التصريحات األولية التي اعتبرت أن الحزب لن يصمد ثالثة أيام أمـام سياسـة                . إنهاكه وإضعافه 

  . التهشيم، صارت األصوات ترتفع بضرورة االبتعاد عن العملية البرية
ن وبرغم تصريحات رئاسة الحكومة وقادة الجيش اإلسرائيلي بأن العملية تحتاج إلى أسابيع، كثرت األحاديث ع              

ويعتقـد عـدد مـن      . أن فترة السماح الدولية للجيش اإلسرائيلي تنتهي هذا األسبوع أو مطلع األسبوع المقبـل             
المعلقين أن المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل باتا يخشيان من عواقب خطأ غير متوقع سواء تمثل في           

في الجانب اإلسـرائيلي جـراء صـاروخ        مجزرة كبيرة تقع في الجانب اللبناني جراء القصف اإلسرائيلي أو           
وتنبع هذه الخشية من أن الخطأ في الجانب اللبناني سيعري إسرائيل من التأييد الدولي الذي تحظى                . لحزب اهللا 

  . به، في حين أن الخطأ في الجانب اإلسرائيلي سيلزم حكومة أولمرت بتصعيد الموقف درجات أعلى
وهم . لقائم يعجز عن توفير حل يضمن وقف إطالق النار ألسباب مختلفة          ويعتقد معلقون إسرائيليون أن الواقع ا     

ويقضي هذا التكتيك باستمرار    . لذلك ال يستبعدون لجوء كل من إسرائيل وحزب اهللا إلى تكتيك تخفيض الوتيرة            
 كيلومترا داخـل  20القتال بشكل متقطع وعبر تخفيف نطاقه، بحيث ينحصر في الجنوب اللبناني وشريط بعمق      

وبكلمات أخرى، إذا كان أفق االتفاق يبتعد، برغم الحديث عن قوات دولية، فإن المساعي تتركز على                . سرائيلإ
  . دفع الطرفين للقبول ميدانيا بتخفيض وتيرة القتال

ونقل مراسلون عسكريون عن مصادر عسكرية عليا أن الجيش، من خالل عملياته، مهد الطريـق إلسـرائيل                 
ومع ذلك،  . ن واجب الحكومة أن تدرك أن مسألة حزب اهللا ال تحل بالطرق العسكرية            لتحقيق نصر سياسي، وم   

. فإن هناك بين المعلقين العسكريين من يعتقد أن الحرب الجارية لم تصل إلى ذروتها بعـد وأن اآلتـي أسـوأ                    
إلى ويشير هؤالء على وجه الخصوص إلى قيام الجيش مؤخرا بنشر بطاريات صواريخ باتريوت قرب حيفا و               

واعتبر المعلقون أن ذلك يتم على أرضية الخشية        . قرار اتخذ أمس بنشر بطاريات صواريخ حيتس في الشمال        
وركز هؤالء على أنه، وبرغم استبعاد المواجهة       . من احتمال اندالع مواجهة إقليمية تشارك فيها سوريا وإيران        
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تجنيد قوات احتياطية وإنما كذلك مـن خـالل         البرية، إال أن الجيش اإلسرائيلي يستعد لها ليس فقط من خالل            
  . التدريبات التي ينفذها

  لعبة إيران 
وفي حوار مع الدبلوماسيين اإلسرائيليين أمس، قال رئيس الوزراء االسرائيلي إيهود أولمرت إن عملية حـزب                

ضية النوويـة   اهللا في الشمال ليست صدفة، بل تم تنسيقها مع إيران في مسعى لصرف األنظار الدولية عن الق                
فالجميع يتذكرون قرار قمة الدول الصناعية بشأن لبنـان،         . وأضاف ألسفي، نجحت إيران في لعبتها     . اإليرانية

ومع ذلك كرر موقفه بأن إسرائيل لن توقف عملياتها في لبنان قبـل إعـادة               . وال ينشغلون بالموضوع اإليراني   
  . الجنود األسرى وتنفيذ قرار قمة الدول الصناعية

وقال إن أحدا   . م يستبعد أولمرت المفاوضات السياسية لحل األزمة شرط أن تستند إلى قرار مجموعة الثماني             ول
ومن أجل تحقيق ذلك، من الجـائز       . في األسرة الدولية ال يطالبنا بوقف العملية قبل تنفيذ قرار مجموعة الثماني           

ومع ذلك شدد على أن بداية المفاوضات       . أننا سوف نحتاج إلجراء مفاوضات سياسية، ولكن ليس مع حزب اهللا          
  . لن توقف العملية التي لن توقفها سوى إعادة الجنود

وفي ما يتعلق بالقوة المتعددة الجنسيات التي يجري الحديث عنها، أوضح أولمـرت أن هـذا موضـوع جيـد                    
بنـان قـوة متعـددة     فهناك اليوم أيضا في ل    . لعناوين الصحف، ولكن تجربتنا تظهر أنه لن ينجم عن ذلك شيء          

  . ويبدو لي أن من السابق ألوانه الحديث في هذا األمر. الجنسيات ونحن نرى ما الذي تفعله
وخالل زيارة مفاجئة لمدينة حيفا، بعد ساعات من تعرضها لقصف بأربعة صواريخ على االقل، أبلغ اولمـرت                 

ل ستهاجم منشآت حزب اهللا في لبنـان        رؤساء بلديات من المنطقة الشمالية تعرضت بلداتهم للقصف أن اسرائي         
وقـال لـن    .  وينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود      1559إلى ان يطلق سراح الجنديين وينفذ لبنان القرار         

ليس لدينا أي حدود زمنية مضيفا الهجوم سيستمر أيا كان          . ننهي هذه العملية لنضطر بعد شهرين إلى استئنافها       
  . مرة واحدة ونهائية أن من المستحيل تركيع دولة اسرائيلسنظهر ... الوقت الذي يحتاجه

  وساطة التغيير 
وبدا أمس أن األمم المتحدة تسعى، من خالل بعثتها، ليس إلى إعالن وقف إلطالق النار وإنما إلى إبرام صفقة                   

يين كانت إيجابيـة    وقال أعضاء بعثة األمم المتحدة إن اللقاءات مع المسؤولين اإلسرائيل         . لتسوية كاملة في لبنان   
. فاألمر ليس كما في السابق    . وأضافوا أن الوضع اليوم هو أن األمم المتحدة تتفهم تماما إسرائيل ووضعها           . جدا

  . واإلسرائيليون قالوا إنهم يحتاجون إلى بعض الوقت للتفكير في اقتراحنا والرد عليه
ي خطابه أمام الكنيست أمس األول، وأبلغها بـأن         وكرر أولمرت أمام بعثة األمم المتحدة الرسائل التي أطلقها ف         

اإلفراج عن األسرى من دون شروط،      : إسرائيل تصر على تحقيق الشروط التي عرضتها قمة الدول الصناعية         
وشدد أولمرت  .  ونشر الجيش اللبناني على الحدود مع تجريد حزب اهللا من سالحه           1559التطبيق الكامل لقرار    

لقتال ضد حزب اهللا وضرب أهدافه حتى إعادة الجنود األسـرى وضـمان أمـن               على أن إسرائيل ستواصل ا    
  . مواطني إسرائيل

ومهد رئيس طاقم رئاسة الحكومة، يورام طورفوفيتش، للقاء أولمرت مع البعثة الدولية باجتماع حضره كـذلك                
وبعد ذلك انضم   . بنانوعرض الرجالن األفكار اإلسرائيلية لحل األزمة مع ل       . المستشار السياسي شالوم ترجمان   

  . إليهم أولمرت
وفي اللقاء مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، قال تيري رود الرسن إن الهدف هو العمل من أجل تغيير شامل                   

ردت ليفني ما كان ليس ما      . فكأننا لم نفعل شيئا   ... وأضاف إن لم نفعل ذلك    . للواقع االستراتيجي على األرض   
  . سيكون

لبعد األمني في التسوية التي يجري العمل على بلورتها، وقالت لن نساوم علـى الوضـع                وركزت ليفني على ا   
والمسألة . وإسرائيل تسعى لمنع استمرار نقل األسلحة لحزب اهللا من إيران وسوريا          . األمني في الجنوب اللبناني   
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ريخ حـزب اهللا علـى      ليست المساحة والمدى الذي ال ينبغي أن يتواجد فيه حزب اهللا، وإنما إنهاء خطر صوا              
ولذلك طالبت ليفني بتجريد حزب اهللا فعليا من سالحه مـع تركيـز علـى               . إسرائيل من كل األراضي اللبنانية    
  . قدراته الصاروخية البعيدة المدى

وأشارت إلى أن بسط السيادة     . وركزت ليفني على الرغبة الصادقة في التوصل إلى تسوية مع الحكومة اللبنانية           
  . ى كل األراضي مصلحة إسرائيلية، فحزب اهللا عبء على لبنان وليس ذخرااللبنانية عل

وتم بحث اآللية الدولية التي يمكن أن تنشأ للعمل في المنطقة، وشددت ليفني على أن قوات الطوارئ العاملـة                   
وأعلنـت وزيـرة الخارجيـة      . في جنوب لبنان غير فعالة، األمر الذي يوجب البحث عن أفكار أخرى جديدة            

إلسرائيلية بعد لقائها بعثة األمم المتحدة أن أهداف إسرائيل السياسية بعيدة المدى وأن النشاط السياسي تمحور                 ا
  . حتى اآلن بنجاح لنيل التأييد الدولي للعملية العسكرية، وها نحن ننتقل للمرحلة التالية

فالعمليات العسكرية أعدت من أجـل      . وقالت إن إسرائيل تبدأ اآلن بالعمل السياسي بموازاة العمليات العسكرية         
ضرب البنى التحتية والقوة المادية لحزب اهللا، فيما العملية السياسية ال ترمي إلى تقليص نافذة الزمن للعمليـة                  

  . العسكرية وإنما أعدت لتكون امتدادا لها من أجل منع الحاجة إلى عمليات أخرى في المستقبل
 وقرر  1559.س سرا أن الحكومة اللبنانية لم تنجح حتى اآلن في تنفيذ القرار             وقالت ليفني للبعثة الدولية إنه لي     

رئيس الحكومة الدخول في حوار وطني مع حزب اهللا بدعوى أن الحكومة اللبنانية كانت ضعيفة وبودها تجنب                 
عمل بقوة  غير أن عمليات الجيش اإلسرائيلي أضعفت حزب اهللا ولذلك بوسع الحكومة اللبنانية ال            ... حرب أهلية 

  . وبمعاني كبيرة فإن العملية اإلسرائيلية قدمت خدمة للحكومة اللبنانية ولألسرة الدولية. أكبر
وفي ما يتعلق بالقوة المتعددة الجنسيات، قالت ليفني إن تجربة الماضي مع القوات الدولية غير مرضية، ونحن                 

ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وإن كانـت         1559تنفيذ القرار   : والمعايير هي . سندرس السبل التي ترضينا   
  . هناك مشكلة فعالية فسوف ندرس األفكار التي تطلق في الهواء

وأعلن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أنه عشية بدء محاوالت الوساطة الدولية بين إسرائيل ولبنان، ليـست                
وبالعكس . لع األسبوع المقبل وال أي تاريخ آخر      هناك مهلة محددة إلنهاء العملية، ال نهاية هذا األسبوع وال مط          

  . فإن العملية العسكرية ستتواصل حتى تحقيق كل األهداف التي وضعها رئيس الحكومة في خطابه في الكنيست
  توجيهات عسكرية 

وفي توجيه للصحافيين حول مجريات اليوم السابع من القتال، أشار رئيس شعبة العمليات في هيئـة األركـان                  
 منصة إطـالق صـواريخ ومخـازن        180ائيلية الجنرال غادي آيزنكوت، إلى أنه تم حتى اآلن ضرب           اإلسر
. وشدد على أنه تم قصف عدد من الشاحنات التي حاولت تهريب ذخائر من سوريا إلـى حـزب اهللا                  . كاتيوشا

  . وقال إن صواريخ سورية تطلق علينا، من دون أن تزال عنها اشارات التعريف
ومـع ذلـك    . على أنه خالل اليوم األخير حققت أسلحة الجو والبحر والبر غارات ناجحة جدا            وشدد آيزنكوت   

أبدى أسفه ألن القصف الصاروخي ال زال مستمرا، األمر الذي يلزم سكان إسرائيل باالسـتمرار فـي اتبـاع                   
  . تعليمات الجهات األمنية

، وقال إن لدى هذه المنظمة صواريخ       وحاول آيزنكوت تبرير استمرار القصف الصاروخي من جانب حزب اهللا         
وقد رأينا اليـوم كيـف أن بوسـعه مواصـلة إطـالق            . أخرى كثيرة، وهذه قدرة أنشأتها طوال عشر سنوات       

  . الصواريخ على إسرائيل
وبناء عليه فـإن    . وقال آيزنكوت إنه برغم األسلحة السورية بأيدي حزب اهللا هناك قرار بأن سوريا ليست هدفا              

ومع ذلك قال إنه أرسـلت رسـائل        . ئيلي ال يعمل ضد القوات السورية وإنما فقط ضد حزب اهللا          الجيش اإلسرا 
 .لسوريا ونأمل أن تتوقف هذه الظاهرة

  19/7/2006السفير 
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  صناعة مناخ بالقوة للوصاية الدولية.. العدوان اإلسرائيلي .68
   إبراهيم عجوة

تمثلت إسرائيل البرنامج األميركي في المنطقة قبيل دخول الواليات المتحدة إلى العراق، وأدركت أن المشروع               
األميركي القادم يستهدف شكال جديدا من أشكال الوصاية واالنتداب على الدول التـي يـصعب تكييفهـا مـع                   

  .بات مشروع الشرق األوسط الكبيرمتطل
وتقتضي عملية التكييف تلك اعتبار النظام السياسي القائم في تلك الدول نظاما غير ذي صلة، أو محـور شـر           

  .يجب التخلص منه
وتجري بالتوازي مع ذلك حملة من التحريض والتشويه وصناعة الرأي العام، يتبعها خلق حالة من الفوضـى                 

  .مختلفة حسب النظام السياسي، بما يقود إلى استعصاء عملية إنتاج نظام سياسي بديلداخله بوسائل وذرائع 
تتبع ذلك خطوة وصاية دولية عبر مجلس األمن وانتداب قوى عسكرية برئاسة الواليات المتحدة إلعادة تشكيل                

كرية كما حصل في    النظام السياسي البديل وبالمقاسات التي ترغب فيها الواليات المتحدة سواء عبر عملية عس            
  .العراق أو عبر مجلس األمن كما حصل في تيمور الشرقية

  فلسطين والوصاية الدولية
  .بدأت الحكومة اإلسرائيلية تحضر الساحة الفلسطينية بالقوة لتكون ساحة نموذجية لمثل هذا التصور

، وتحفظهـا   2003أيـار   / فبعد شهر واحد من موافقة الحكومة اإلسرائيلية على خطة خريطة الطريق في مايو            
/ أيار ويونيـو  / على أكثر بنودها، كتب مارتين إنديك في مجلة فورين أفيرز مقاال في عددها الصادر في مايو               

حزيران، يطالب فيه بوضع فلسطين تحت الوصاية األميركية بتفويض من األمم المتحدة إلى أن يتم التوصـل                 
  .إلى حل نهائي

 حتـى   1997جية األميركي لشؤون الشرق األوسط فـي الفتـرة مـن            شغل إنديك منصب مساعد وزير الخار     
، وهو عضو ناشط في منظمة إيباك معقل اللوبي الصهيوني في الواليـات المتحـدة، وهـو معـروف                   2000

  .2001 وفي العام 1995بانحيازه إلسرائيل، كما أنه كان سفير الواليات المتحدة لدى حكومتها في العام 
ال تحتوي على آلية تنفيذ محددة وأنها ستؤول إلى الفشل، طرح إنديك مبادرته هـذه               بحجة أن خريطة الطريق     

مترافقة مع برنامج شارون الذي عمل على تدمير البنى التحتية ومؤسسات السلطة الفلسطينية التي كـان مـن                  
  .المفترض أن تكون الشريك في تطبيق خطة خريطة الطريق

درته على تحسس استهداف المشاريع الصهيونية إن لم نقل معرفته بها           وبالنظر إلى خلفية مارتن إنديك ومدى ق      
ومساهمته فيها، فإننا نستطيع النظر إلى خطة االنسحاب أحادي الجانب التي طرحها شارون باعتبارها األساس               

  .لخطة الوصاية الدولية بعد تكريسه لمقولة غياب الشريك الفلسطيني وتدميره لكل بنى السلطة
  . بعد شارون مستكمال برنامجه باسم خطة االنطواء أحادي الجانب أو ما عرف بخطة أولمرتوجاء أولمرت

أراد شارون ومن بعده أولمرت استثمار هذه العملية من أجل خلق وقائع جديدة على األرض تلتهم أكبر مساحة                  
ن السياسي الفلـسطيني    ، وتوكيل هيئة الوصاية الدولية بتشكيل الكيا      1967من األرض الفلسطينية المحتلة عام      

على ما يتبقى من األرض بحيث يستجيب هذا الكيان الفلسطيني لمتطلبات األمن الصهيوني وأهداف مـشروعه                
  .في استكمال التهويد والترانسفير والتوقيع على ما يسمى بمفاوضات الحل النهائي

شروع مع إصـدار القـرار      يتضمن مشروع إنديك إصدار قرار من مجلس األمن الدولي تنتهي مهمته في الم            
وتتحدد فترة ثالث سنوات إلنهاء مفاوضات الحل النهائي وإقامة كيان سياسي فلسطيني تابع أو عميل ومـصمم        

  .على المقاس األميركي اإلسرائيلي سماه دولة فلسطينية
لـى المجلـس   وتكون هيئة الوصاية مسؤولة عن تقدير مدى التزام الفلسطينيين ببنود التسوية، وتتم المحافظة ع   

  .التشريعي الفلسطيني باعتباره لجنة استشارية في خدمة هيئة الوصاية
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وتشير الخطة إلى أن حجم القوات العسكرية التابعة لهيئة الوصاية يتم تشكيلها بقيادة الواليات المتحدة وتـضم                 
 جندي، تستثنى منها    وحدات عسكرية من القوات البريطانية واألسترالية والكندية يصل تعدادها إلى عشرة آالف           

  .الدول العربية بالطبع
تشرين األول من نفس العام طلب للبرلمان األوروبي من المجتمع الدولي النظر في وضع              / تال ذلك في أكتوبر   

فلسطين تحت وصاية دولية، في حال الفشل في تطبيق خطة خريطة الطريق التي تنص علـى إنـشاء دولـة                    
  . فلسطينية إلى جانب إسرائيل

 في ستراسبورغ قرارا ينص أيـضا علـى         23/10/2003في جلسة عامة يوم      نى نواب البرلمان األوروبي   وتب
  .إرسال قوة فصل ومراقبة دولية إلى الشرق األوسط

إال أنه لم يتم إقرار االقتراح بوضع األراضي الفلسطينية تحت وصاية دولية في حال فشل عمليـة الـسالم إال                    
  . 179 مقابل 191بغالبية بسيطة 

ونص القرار على أنه في حال عدم القدرة على تطبيق خريطة الطريق التي يدعو البرلمـان األوروبـي إلـى                    
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي    (تطبيقها، يتم إرساء وصاية دولية في فلسطين تحت سلطة اللجنة الرباعية            

  ).وروسيا واألمم المتحدة
  مقدمات الوصاية

ما حدث من ضغط إلجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في ظل عمليات تقويض السلطة ومؤسساتها               
  .وبناها التحتية كان يستهدف وجود مجلس تشريعي من دون سلطة

سألة الوصاية، وكان يراد لهذا المجلس التشريعي حسب خطة إنديك أن يكون            وفشل السلطة مقدمة الستحضار م    
  .مجلسا استشاريا لسلطة الوصاية

بوجود مجلس تشريعي وسلطة تعتبرها إسرائيل وأميركا غير ذات صلة وأنها سلطة تنظيم إرهابي فإنها ستفتح                
 التدويل هو الشكل الوحيـد المتـاح        معها الصراع على أوسع أبوابه، وتغلق أمامها جميع المخارج حتى يصبح          

أمام المجتمع الدولي، وتصبح عملية تكييف السلطة من واجب سلطة الحماية ويـتم تفـصيل الـسلطة حـسب                   
  .المقاسات األميركية اإلسرائيلية

وقد بدت مالمح التدويل في معبر رفح الذي ما إن انسحبت القوات اإلسرائيلية من غزة من طرف واحد حتـى                    
  .م المعابر إال إلى لجنة دوليةرفضت تسلي

وهذا ما حصل أيضا في موضوع نقل األموال إلى السلطة الفلسطينية بعد تسلم حماس لها، فقد رفضت إسرائيل                  
  .السماح بتحويل أموال إلى السلطة الفلسطينية من أي جهة

مساعدات للشعب الفلسطيني   وهنا جاء اقترح االتحاد األوروبي تحويل األموال التي كان مقررا تقديمها للسلطة ك            
  .وللسلطة الفلسطينية عبر هيئة دولية تشرف على صرف المرتبات والمساعدات للسلطة الفلسطينية

وتجري بين حين وآخر إعادة طرح إدخال قوات دولية إلى فلسطين لضبط األوضاع فيها، واإلشـراف علـى                  
  .تأهيل السلطة وعدم السماح بتمدد العنف

بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية ويتاح لها الحقا التفاوض مع إسرائيل حول قـضايا             وتكمل سلطة الحماية    
واستثمرت إسرائيل عملية الوهم المتبدد التي أسرت خاللها كتائب          .الحل النهائي وتطبيق خطة خريطة الطريق     

قلت عددا من أعضاء حكومة   عز الدين القسام جنديا إسرائيليا لتعيث في قطاع غزة تخريبا وباألهالي تقتيال واعت            
  .السلطة حتى تدفع السطح السياسي الفلسطيني إلى فراغ سلطة هي فارغة أصال

  لبنان والوصاية الدولية
رفيق الحريري ال يختلف كثيرا عن ذلك، فقـد أريـد للبنـان أن    ما جرى في لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء    

يدخل في عملية تجاذب سياسي يستحيل معه التوفيق بين أقطاب التجاذب وتغييب الـسلطة الـسياسية، ويبقـى                  
  . المجلس النيابي مستشارا لدى هيئة الوصاية الدولية
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 األمن واستصدار قرار عبره بتشكيل لجنة       وقد تجلت مالمح التدويل في نقل قضية اغتيال الحريري إلى مجلس          
دولية للتحقيق في قضية اغتياله، ومن ثم جاءت القرارات المتتالية لمجلس األمن التي دولت عمليا كل الحـراك      

  .السياسي في الساحة اللبنانية
ولهـذا  بقي حزب اهللا عقبة في طريق إنتاج نظام سياسي قادر على التكيف مع متطلبات البرنامج األميركـي،                  

سعت إسرائيل إلى استثمار عملية األسر التي قام بها حزب اهللا لجنديين إسرائيليين لتبرر من خاللها القيام بهذه                  
  .الحملة الشرسة على لبنان

وتستهدف إسرائيل تحديدا البنية التحتية للحكومة اللبنانية لتضع تلك الحكومة أمام اسـتحقاق االنـضمام إلـى                 
  .هللا، وإعادة ترسيم الخريطة السياسية اللبنانيةجهودها في تقويض حزب ا

وإذا لم يتح ذلك تقوم بتدمير الدولة بما يؤول عمليا إلى حل يستحيل بدون سلطة وصاية ستسعى إلى إنتاجهـا                    
  .عبر قوات دولية في حال ما إذا نجحت في تقليم أظافر حزب اهللا عبر عملياتها العسكرية

دولية التي أجبرت سوريا على االنسحاب من لبنان، فشلت في نـزع سـالح   وبعد استصدار أميركا للقرارات ال    
حزب اهللا مع أنها كانت تعتقد أنها بإخراج سوريا من لبنان سيتكفل ميزان القوى السياسي الداخلي اللبناني بنزع                  

  .هذا السالح
ب اهللا وإبعـاده عـن    وربما تستهدف الحكومة اإلسرائيلية في شروطها ألي هدنة اآلن في لبنان نزع سالح حز             

الحدود اإلسرائيلية، وهو أمر تعلم أنه غير ممكن بدون تدخل خارجي، وهذا ما تسعى إلى إجبـار حـزب اهللا                    
  .على القبول به

  هل ينجح مشروع الوصاية؟
سؤال عن مدى نجاح مشروع إنديك والمشروع اإلسرائيلي في عملية التكييف تلك، فكما فشلت الواليـات                أما ال 

المتحدة نسبيا حتى اآلن في إنتاج النظام السياسي العراقي المستقر والمتكيف مع متطلبات المشروع األميركـي                
لية واإلقليمية وعدم القـدرة علـى       نتيجة حجم المقاومة التي واجهتها وحجم التناقضات في مصالح القوى الدو          

التوفيق بينها، فربما يكون نجاح إسرائيل في تكييف لبنان وفلسطين مرهونا بقدرتها على اإلجهاز على المقاومة                
  .في البلدين، أو في قدرتها على خلق حالة من التفكيك في السطح السياسي

لة من الصراع الداخلي الذي يستحيل فيه تشكيل        وربما يكون مرهونا أيضا مع ذلك بنقل التفكك السياسي إلى حا          
سلطة سياسية قادرة على إدارة الصراع السياسي كما في لبنان، وتحويل المقاومة الفلسطينية إلى الصراع على                

  .سلطة غير قائمة بما يشتت الجهد المقاوم ويغيب السلطة الغائبة أصال
 دولية شكال وأميركية مـضمونا، فهـل تـسمح          الوصاية الدولية المطروحة حسب مشروع إنديك هي وصاية       

التوازنات الدولية بذلك؟ أم أن تلك الوصاية ستكون شكال جديدا من أشكال إعادة توزيع النفوذ السياسي للغرب                 
  .في بالدنا

ولكن التوزيع هذه المرة ليس على أساس جيوبوليتيكي بل على أساس قوى محلية تعبر عن مصالح تلك الدول                  
  .الدولي على خريطة سياسية داخلية تستجيب لتلك التوازنات والمصالحعبر التوافق 

السؤال الذي يبقى مطروحا على السطح السياسي الرسمي والشعبي العربي هو أي مصلحة سياسية يمكـن أن                 
تتحقق في حال ما إذا تمت عودة الوصاية الدولية لتتمدد على مساحة الوطن العربي، وهل سينجو نظام سياسي                  

  ك؟من ذل
  18/7/2006الجزيرة نت 

  
  الجبهة الداخلية اإلسرائيلية مرشحة للتصدع .69

  هيثم الصادق 
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 يختلف نوعيا عـن     وهو, الوضع الحالي الذي تعيشه اسرائيل لم تتذوق مثيال له على مدى صراعها مع العرب             
فما يجري اآلن هو اختراق كامـل       , تلك الصواريخ المحدودة التي اطلقها عليها صدام حسين بعد غزوه الكويت          

األمر , وبينها الباتريوت , لكافة االجهزة الدفاعية التي تملكها اسرائيل بما فيها الشبكات الصاروخية عالية التقنية           
اضـافة  . يشون في المالجىء في حالة هلع مستمر لم يتعودوا مثيال لها          الذي جعل المستوطنين االسرائيليين يع    

إلى التساقط اليومي في صفوف االسرائيليين بين قتلى وجرحى والخسائر االقتـصادية فـي مرافـق حيويـة                  
  .لإلسرائيليين

 لن يكونوا   لكنهم بالتأكيد , اليهود اآلن في حالة تماسك على أمل انجالء حرب االستنزاف التي يواجهون خطرها            
قادرين على تحمل إطالة أمد هذه الحرب لفترة اطول ذلك انهم ليسوا معتادين من قبل على مثل هذه المعانـاة                    

, وال شك ان استمرار العجز اإلسرائيلي في إحداث كوة في جدار الصمود والتصدي للمقاومة اللبنانيـة               , اليومية
المقاوم حتى في حالة التوصل لتهدئة سوف ينعكس بشكل         واستمرار المقاومة محتفظة بعافيتها وسالمة جسمها       

إذ ان نسبة كبيـرة مـن المهـاجرين         , ويحدث شرخا عميقا ثالثي االتجاهات    , كبير على معنويات اإلسرائيليين   
األمر الذي يدفعها   , الصهاينة مازالت ترتبط بجذور عميقة في المجتمعات التي وفدوا منها وذكريات لحياة آمنة            

بمـا  , ال سيما الدول االوروبية والواليات المتحـدة      , ن مالذ بالعودة إلى البلدان التي هاجرت منها       إلى البحث ع  
لما تسببه من توسيع حالـة      , يشكل نموا كبيرا في ظاهرة الهجرة الصهيونية المعاكسة التي تخشى منها إسرائيل           

  .  بأساليب عنصريةاالختالل الديمغرافي الذي تركز الخطط العنصرية الصهيونية على معالجته
اما البعد الثاني في هذا الشرخ فيتمثل في ازدياد القوة الضاغطة نحو التفاوض مع العـرب والخـروج بالحـد                    

وهـذا التوجـه    , األدنى من المكاسب على ضوء الشرعية الدولية التي منحت من ال يملك إلى من ال يـستحق                
نب مما يخلق آفاقا لتسوية هادئة تـضمن الثوابـت          سيصطدم مع الفكر السياسي لنظرية االنسحاب احادي الجا       

هذا الـشرخ بـين     .العربية وان كان إلى جانب دولة عبرية في اطار ما طرحته حماس من الهدنة طويلة االجل               
الهجرة المعاكسة او االنصياع لقرارات الشرعية الدولية كاملة منذ نشوء الكيان الصهيوني أو االستمرار بحالة               

وهذا مرهون بـدعم ومـؤازرة المقاومـة        , ت الصهيوني سيضع االسرائيليين امام واقع جديد      االستكبار والتعن 
  ?فهل يعي العرب هذه الحقيقة.. الوطنية في فلسطين ولبنان وتصليب قدرتها على الصمود والتصدي 

  19/7/2006العرب اليوم 
  

  بعض من السمات الجديدة للصراع .70
  جواد البشيتي

الجيش اللبناني يقاِتـل    . لعرب وإسرائيل في نموذج عربي وإسرائيلي ودولي جديد       في لبنان نرى الصراع بين ا     
. من قتاله لهـا   , حتى اآلن , ولكن قتال إسرائيل له أكبر    ; يقاِتل. إلى جانب المقاومة التي تكاد أن تَعِدل حزب اهللا        

  نِند مسي نِند الجي     , في الدفاع عن لبنان   ? مِند المقاومة     , شليست المقاومة هي التي تَسسوإنما الجيش هو الذي ي .
أن , أي لحكوماتنا , والذي ينبغي لغيرنا  , الذي نراه تحت شمس الصراع في لبنان      , والمفيد, هذا هو الجديد األول   

, ولو أرادت إسرائيل جعله كويكبا يدور في فلكهـا        , لو كان لبنان بال مقاومة من نمط وخواص حزب اهللا         . يراه
الحتلته من غير أن تحتاج إلـى       .. ولكن في حجم من التدمير والقتل أقل كثيرا       ; زمن حزيراني الحتلته كله في    

أي لبنان الذي نراه    , لبنان هذا . ومن غير أن تُلِْحق كل هذا الدمار ببنيته التحتية المدنية         , كل هذا الجنون الحربي   
ن نفـسه كـل هـذا الجنـون الحربـي           كان في مقدوره أن يدرأ ع     , في جواره العربي وال نراه في لبنان ذاته       

روح ¯ وسيلة دفاعية واحدة ال غير هي أن يتحلـى ب         ¯ ولكن ب ; وكل هذا الدمار الذي يجيء به     , اإلسرائيلي
  !يلِْبسها لبوس التعقُّل والحكمة, انهزامية

لم يعرف ِمن   فإسرائيل يعود إليها الفضل في اختراع احتالل من نمط          , وافتحوا أعينكم اآلن لتروا الجديد الثاني     
وأحسب أن حـزب اهللا ال      . أرض بال سكان  ¯ أما اآلن فأصبح ل   ; األرض والسكان معا  ¯ االحتالل كان ل  . قبل
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وعلـى  , يجهل األبعاد الحقيقية لالحتالل اإلسرائيلي الجديد الذي يحبل به جنون الحرب اإلسرائيلية في لبنـان              
مـصاب اآلن بعجـز     , على قوته وجبروته  , الجيش اإلسرائيلي . يالبنانيا وفلسطينيا وعرب  , فكرة وخيار المقاومة  

فحرب كهذه تَحمل في أحشائها أسباب هزيمـة عـسكرية          , شبه مطلق عن خوض حرب برية في جنوب لبنان        
  .وهزيمة سياسية تُمنى بها إسرائيل وحكومتها, يمنى بها

ون اللبنانيون فـي المنـاطق الجنوبيـة إلـى          هذا الجيش يقوم اآلن بالتدمير والقتل عن بعد حتى يضطَّر المدني          
وبـين  , وبين مجزرة ومجزرة يرتكبها في حق المدنيين عن عمد        . أي إلى شمال نهر الليطاني    , المغادرة شماال 

هدفه األولي  . يدعو المدنيين إلى المغادرة والنزوح    , جولة وجولة من حرب التدمير والقتل وإالرهاب والترويع       
يصبح الجيش اإلسـرائيلي    , وبفضله, بعد ذلك . الجنوبية المأهولة شبه خالية من المدنيين     إنما هو جعل المناطق     

أي فـي الـشوارع     , فإذا قاتله مقاتلو حزب اهللا في داخلها ومن داخلها        , قادرا على دخول واحتالل تلك المناطق     
عـن  , عندئٍذ, ولن يتورع . خرج منها ليمعن فيها تدميرا عن بعد      , وبين المنازل والمباني ومن منزل إلى منزل      

اإلرهـابيين  ¯ وإنما ب, فالمناطق تلك ما عادت تعج بالمدنيين , استخدام المواد السامة وغيرها من أسلحة اإلبادة      
مشتِرطا لخروجه  , وعندما يتحقَّق له ذلك يرِسل بقواته البرية الحتالل المناطق الجنوبية         . الذين يستحقون اإلبادة  
وإذا ما تحقَّق له ذلـك      . نشر الجيش اللبنانيمع قوة دولية من نمط جديد فيها        , جرين إليها منها ولعودة أهلها المه   

يمكن أن يتحول الدمار الذي ألحقه بالبنية التحتية المدنية وفي أنحاء لبنان كافة إلى قوة سياسية وشعبية لبنانيـة                   
 بمـا يتَّفـق مـع األهـداف والمـصالح           1559م  تنفيذ قرار مجلس األمن الرق    , بالتالي, فينْجز, ضد حزب اهللا  

الهدف السياسي اإلستراتيجي النهائي إلسرائيل والواليـات       , أيضا, ينْجز, وفي هذا السياق  . اإلسرائيلية في لبنان  
وجعل خيار التعقُّل خيارا إستراتيجيا     , المتحدة وهو نبذ اللبنانيين والفلسطينيين والعرب لفكرة أو لخيار المقاومة         

  .دوال وشعوبا, بللعر
لن نلوم حزب اهللا فهذا الحزب إنَّما فعل ما كان ينبغي له أن يفعله كل عربي حريص على منع األمـة                     , عندئٍذ

من التحول إلى عبيد في روما الجديدة التي تتوفَّر إسرائيل والواليات المتحدة على إقامتها من أجلهمـا وضـد                   
ثم الشعوب العربية التي    , ثم دول التعقُّل العربية   , إال سورية وإيران  , لفي المقام األو  , لن نلوم . العرب أجمعين 

  !.مع التألُّم والغضب, لم يتعد دورها حدود المشاهدة عبر الجزيرة
  19/7/2006العرب اليوم 

  
  )2-1(سورية امام خيار استراتيجي  .71

  ناهض حتر
فاي تراجع من حزب اهللا عن الحد       . لتسوية الموضعية غير قابلة ل  , تبدو الحرب الدائرة بين حزب اهللا واسرائيل      

سيكون بمثابـة بدايـة     , وهو وقف العدوان االسرائيلي والشروع في مفاوضات لتبادل االسرى        , االدنى الممكن 
 اذار  14ووضع سالحه ووجـوده ودوره علـى مـشرحة قـوى            , النهاية للحزب في المعادلة الداخلية اللبنانية     

  .عدوان الصهيوني واالجماع الدولي والتغطية العربيةالمتأمركة المستظلة بال
الوجـود  , بالتتـالي , كما انه ينسف  , خيار موت او حياة على الصعيد اللبناني      , بالنسبة لحزب اهللا  , ويشكل ذلك 

 العـدوان   -الحقـا -ويكشف سورية امام الضغوط االمريكية والعربيـة وربمـا          , السياسي السوري في لبنان   
علـى  , ستكون هذه مناسبة النقضاض قوى التواطؤ مع الواليات المتحدة        , لمستوى االيراني وعلى ا . االسرائيلي

وتنتهي هذه الهزيمة في فلـسطين بـسقوط حكومـة          , الخط السياسي الذي يمثله الرئىس المتشدد احمدي نجاد       
القـوى  لـصالح   , بفرعيها الـسني والـشيعي    , سوف تتراجع المقاومة  , وفي العراق , وخيار المقاومة ) حماس(

  .واالقتتال الطائفي, الطائفية
شبرا واحدا عن ارض الجنوب او عـن        , ولن يتزحزح . حتى النهاية , المعركة, سيواصل حزب اهللا  , كله, لذلك

فانه لـن يـسلّم     , كذلك, تل ابيب نفسها  , عما قريب , استمرار مجابهة القصف االسرائيلي بالقصف الذي سيطال      
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من دون مبادلتهما باالسرى اللبنانيين وقسم كبير من االسرى الفلـسطينيين  و, اسيريه االسرائيليين تحت القصف  
  .والعرب

ويعـزز  , انتصارا حاسما لحزب اهللا وحلفائه في المعادلة اللبنانية       , بالطبع, سيشكل, وتحقيق هذا الهدف الواقعي   
, اوساط الشيعة العـراقيين   وخط المقاومة في    , ويعزز االتجاه المتشدد في ايران    , دور سورية ومكانتها االقليمية   

  .وفي العراق معا, احتدام الحرب االهلية في لبنان, بالتالي, ويمنع
  . معركة كسر عظم على المستوى اللبناني واالقليمي والدولي-على واقعية اهدافها-اذن , معركة حزب اهللا هي

ه آلتها العسكرية من دمار فـي       على الرغم مما خلفت   - تدرك -ومن ورائها الواليات المتحدة   -اسرائىل  , بالمقابل
وبداية النهاية للحقبـة    , هو هزيمة كاملة للعسكرتاريا االسرائيلية    ,  ان وقف اطالق النار من دون شروط       -لبنان

سـوف يخـوض معركـة      , االسرائيلي-فان التحالف االمريكي  , ولذلك. االسرائيلية في المنطقة كلها   -االمريكية
حيـث سـتنقلب    , هزيمة مركبة في لبنان وفلسطين وسورية والعراق وايران       متالفيا  , تدمير لبنان حتى النهاية   

الجلوس الى طاولـة    , يتطلب من التحالف الشيطاني   , وينشأ ميزان جديد للقوى في المنطقة     , المعادالت االقليمية 
  .مفاوضات على اسس جديدة
, هي ايضا معركة كـسر عظـم       - على ال عقالنية اهدافها    -اذن,  االسرائيلي هي  -فمعركة التحالف االمريكي    

  .لبنانيا وسوريا وفلسطينيا وعراقيا وايرانيا
 الول مرة صراحة    -وهذا ما دفع باطراف لبنانية وعربية لالنتقال        , بالتالي مستمرة بال منطقة رمادية    , الحرب

  . االمريكي- الى المعسكر االسرائيلي -
, ستحقاقاتها االقليمية والهدف التالي سيكون بال مراء      بحجم ا , غير محدودة وستشمل االقليم كله    , والحرب بالتالي 

  .سورية
وهـذا ال   , في اليوم السادس للحرب المفتوحة الحظنا تركيز العدوان االسرائيلي على معسكرات الجيش اللبناني            

انه يستهدف ايـضا    , المقرات العسكرية االسرائيلية  , يأتي فقط في سياق الرد على استهداف صواريخ حزب اهللا         
االساس تدمير وتفسيخ القوات المسلحة اللبنانية لتحقيق غرضين اولهما حرمان لبنان من المؤسسة العسكرية              وب

 -وثانيهما تدمير القوة الثانية     , الوطنية التي تحافظ على السلم االهلي في البلد مقدمة الشعال الحرب االهلية فيه            
عالقات استراتيجية صمدت على الرغم من االنسحاب       ويحتفظون معها ب  ,  التي بناها السوريون   -بعد حزب اهللا    

فان المحاوالت االسرائيلية لتحطيم الوجود غير المباشر لسورية في         ,  وباعتقادي 2005,السوري من لبنان سنة     
  . للذهاب الى الهدف التالي اي ضرب سورية نفسها- ال بد منها -لبنان هو مقدمة

 حزب اهللا واسرائيل اصبحت االستراتيجية السورية للـدفاع خـارج           امام هذه المعادلة الجديدة في الصراع بين      
ذلك الذي كان يمكـن     , طالما ان اهداف الحرب تخطت الصراع الموضعي مع حزب اهللا         , االسوار من الماضي  

  .1996حصره بغطاء دولي وعربي من خالل اتفاقات ميدانية مثلما حصل في تفاهم نيسان للعام , في الماضي
 19/7/2006العرب اليوم 

  
  ماذا يستخدم اإلسرائيليون وبماذا يرد حزب اهللا؟   .. أسلحة التوازن والردع: تحقيق .72

  يبدو أن الترسانة االسرائيلية مفتوحة تماماً في هذه الحرب التي تراها اسرائيل انها ال بد وان تـصل                    :بيروت
تخدماً اسلحة لم يكشف عن بعـضها       الى تصفية حزب اهللا، فيما يعتبر الحزب انها حرب الخيارات االخيرة مس           

  · حتى اليوم السابع
  : من ابرز االسلحة المستخدمة اسرائيلياً

 والتي تحلق على مدار الساعة وهي التي تقوم بعمليات االغـارة مـستخدمة              15 واألف   16 طائرات األف    -
 بما في ذلك القنابل      ارض وكل انواع القذائف الموجهة التي يمكن لهذه الطائرات ان تستخدمها           -صواريخ جو   

  · الفراغية التي استخدمت بشكل واضح في الضاحية الجنوبية
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 طائرات التجسس بدون طيار والتي لعبت دوراً بارزاً ليس فقط في التحليق اليومي لتصوير ميدان المواجهة                 -
  · دة والتي يمكنها ان تطلق قذائف ايضاً على اهداف محد3بل استخدمت اسرائيل انواعاً من جيل حث

 15 واألف   16 الطوافات مثل االباتشي والكوبرا ولكن بقي استخدام هذه الطوافات محدوداً امـام دور األف                -
  · خشية امتالك حزب اهللا لصواريخ مضادة للطوافات

 المناطيد الجوية المزودة بكاميرات مراقبة والتي يمكن االعتماد عليها في تصوير مناطق عن علو متوسـط                 -
  ·  اثنين منهاوقد تم اسقاط

 المدفعية البعيدة المدى، من مدفعية الدبابات او مدافع الهاوتزر بما في ذلك تلك التي يصل مداها الى اكثـر                    -
  ·  كلم وهي التي تقوم بدور فاعل في قصف القرى والطرقات وقطع مفاصل المناطق25من 

ف المباشر من مدافعها عبر الحدود، كون        حتى اآلن لم تدخل الدبابات االسرائيلية في المعركة اال عبر القص           -
  · اسرائيل لم تبدأ بعمليات اجتياح برية

 استخدمت اسرائيل قذائف مزودة ببعض المواد الكيماوية وهو ما شعر به سكان القرى في جنوب لبنان حيث                  -
  · نلم يسبق ان شهدوا مثل هذه القذائف والتي تبعث روائح كريهة ادت الى ظواهر لم تعالج حتى اآل

 وهـي   2 و سعار  1 اما بحرياً فقد لعبت البوارج والقطع البحرية االسرائيلية دوراً بارزاً واهمها بارجة سعار             -
من االجيال الجديدة في البحرية االسرائيلية والتي كانت تقوم بعمليات تمشيط وقصف خاصـة خـالل االيـام                  

ية الى ان اصـيبت احـدى هـذه القطـع           االولى لقصف مراكز حزب اهللا واحياء واسعة من الضاحية الجنوب         
  · بصاروخ اطلقه حزب اهللا حيث لوحظ ابتعاد القطع البحرية االسرائيلية عن الشاطئ اللبناني

 ودخلت االواكس االسرائيلية وطائرات استطالع وتجسس اخرى في المعركة حيث رصدت هذه الطـائرات               -
موجهة بالليزر ضد الشاحنات والسيارات واالهـداف       بعد اليوم الثالث من سير العمليات، كما استخدمت قذائف          

  · الصغيرة حيث بدت االصابات دقيقة
  : بالمقابل استخدم حزب اهللا ثالثة انواع من االسلحة في المواجهة

 كلم ويطلق من منصات صغيرة بعضها يحمل على         25 كلم و  15 سالح الكاتيوشا المتوسط والبعيد المدى بين        -
  · الكتف

وهو الجيل الثاني من الكاتيوشا وسمي هنا الغراد المعدل وهو يطلق من منـصات متوسـطة                 سالح الغراد    -
 كلم، وقد وجه الى العديد من قرى الجليل واصاب اهدافه بدقة بمـا بـدا ان                 40 - 35ويصل بعض مداه الى     

  · حزب اهللا يملك رصداً جيداً للمواقع العسكرية ومنشآت مختلفة من شمال فلسطين المحتلة
 كلم وهما استخدما فـي قـصف        50 - 40 وهما صاروخان يصل مداهما الى ما يزيد على          2 ورعد 1عد ر -

  · نهاريا ومحيط طبريا وغيرهما من المناطق
 وصاروخ رعد بأجياله الخمسة امتلكه حزب اهللا ويعتمد عليه كقوة ردع فـي مواجهـة ضـرب المـدنيين                    -

ويبـدو  ·  توقعته اسرائيل والالفت ان اصاباته دقيقة ومركزة       اللبنانيين وبامكانية الوصول الى عمق لم يسبق ان       
 في قصف حيفا، فيما هو يحتفظ كما يبـدو بـالجيلين الرابـع              3ان حزب اهللا لم يستخدم حتى اآلن سوى رعد        

 كلـم   175 يصل مداه الى     5والخامس لقصف مدن اخرى كتل ابيب مثالً اذا ما اتسع نطاق المعركة وان رعد             
  ·  كبيرة وربما هذا ما يفسر مالحقة اسرائيل للشاحنات الكبيرة والمتوسطةوهو يطلق من منصات

 ويستخدم حزب اهللا المدافع الميدانية المتحركة وغير الثابتة للتعامل مع اي محاولة تقدم اسرائيلية كما جـرى                  -
  · قبالة عيتا الشعب او عند اطراف مزارع شبعا

حديداً لمواجهة الطوافات وهو ما يفسر عـدم اسـتخدام        جو مخصصة ت   - ويمتلك حزب اهللا صواريخ ارض       -
اسرائيل بشكل واسع لسالح الطوافات مثل االباتشي والكوبرا وغيرهما بسبب معلومات تؤكد ان حزب اهللا لديه                

  · صاروخاً متطوراً لمواجهة الطوافات
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 قـصف البارجـة      كما يملك حزب اهللا اسلحة صاروخية تستخدم للسطح بحرياً على غرار ما استخدم فـي               -
  ·  كلم12االسرائيلية ويصل مدى هذا الصاروخ الذي يطلق من منصة متحركة الى ما يزيد على 

 الف صاروخ، فان ثمة من      12واذا كانت معلومات سابقة اشارت الى ان حزب اهللا يمتلك صواريخ تصل الى              
  · يرى ان لديه مخزوناً يزيد عن ذلك

 المضادات االرضية في التصدي للطائرات وهي مضادات غير حديثة          وعلى خط آخر، يستخدم الجيش اللبناني     
 لكنها تشكل قلقاً لالسرائيليين وهو ما يفسر اسـتهداف مواقـع            15 او األف    16وقد ال تكون فاعلة امام األف       

 ملم الى جانب بعض المـدافع       132 ملم و  155الجيش اللبناني كما يمتلك الجيش اللبناني مدافع ميدان من عيار           
  .ساحليةال

 19/7/2006االتحاد اإلماراتية 
  

  :كاريكاتير .73
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