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   دبابات 4 جنود اسرائيليين وتدمير 6مقتل بعد اسرائيل توسع عدوانها  .1
 انتهى اول اشتباك    :وكاالتوالالناصرة ابتهاج زبيدات    نقالً عن مراسلتها في      20/7/2006العرب اليوم   نشرت  

 واستـشهاد مقاتـل   14مسلح بين جنود اسرائيليين ومقاومين اثنين من حزب اهللا امس بمقتل ستة جنود وجرح               
 4اعطاب  واحد بعد معركة استغرقت ساعتين تعرضت فيها الدبابات االسرائيلية لقصف في بلدة عيطرون، وتم               

 سقطت لدى توجهها لقصف اهداف      16 فيما ذكرت االنباء ان طائرة اسرائيلية من طراز اف           ،دبابات اسرائيلية 
وقد واصلت القوات االسرائيلية عدوانها لليوم الثامن باستهداف الجسور والمباني السكنية في بيروت              .في لبنان 

ة وسط بيروت في منطقة االشرفية ودمرت جـسرا          كما استهدفت حفار   ،والجنوب والنبطية وزحلة وبنت جبيل    
ورد حـزب   .كما قصفت قوات االحتالل مجمعا لقوات حفظ السالم الدولية في الجنوب     .في منطقة عكار شماال   

 ،اهللا بقصف لمدينة حيفا بعدة صواريخ ولمستعمرات اخرى في الشمال ومركزا للقوات االسرائيلية شمال صفد              
وحرصت اسرائيل على    . بري مما ادى لمقتل جنديين اسرائيليين واصابة اخرين        كما صد عدة محاوالت النزال    

ابعاد الصحافيين ووسائل االعالم عن المواقع التي تعرضت للقصف في حيفا ومدن الجليل شمالي فلسطين في                
وكانـت قـوات     .حين صرح مسؤول في حزب اهللا ان لدى الحزب من الصواريخ والعتاد ما يكفي لعدة اشهر               

يش االسرائيلي قد وصلت الى قناعة بأن العدوان على لبنان لن تحسم بالشكل المطلوب مـن دون اجتيـاح                   الج
لكنها تذكر جيدا ما قاله رئيس حزب اهللا، حسن نصرا اهللا قبل ثالثة أيام من أن قواته تنتظر بفـارغ                    . عسكري

واختـار الجـيش    . لالسـرائيليين  ووعده بتحقيق مفاجآت أخـرى       ،الصبر الجنود االسرائيليين لالشتباك معهم    
االسرائيلي التقدم في منطقة بلدة عيترون، حيث هناك موقع عسكري اسرائيلي قديم يعرفه الجيش االسـرائيلي                

وفي البداية أرسل االسـرائيليون  . جيدا منذ فترة احتالل الجنوب اللبناني وكانوا قد برحوه فقط قبل ست سنوات         
ا ببطء وحذر، فما أن دخلوا في عمق الموقع حتى فاجأهم كمين نصبه لهم              فرقة صغيرة من أربعة جنود، تقدمو     

مقاتالن من المقاومة اللبنانية، فأطلقا رتال من الرصاص وقتال على الفور أحد الجنود االسـرائيليين وأصـابوا                 
. ألولـى وقد هرعت قوة اسرائيلية من سبعة جنود محملين على دبابة لنجدة الفرقـة ا              .الثالثة اآلخرين بجراح  

فنزل أحد الجنود لفحص ما جرى فأطلق عليه مقاوماً         . ولكنها اصطدمت بعقبة على األرض ولم تنجح في التقدم        
فنزل الجنود االسرائيليون وعلقوا    . ثم أطلقت عليهم عبوة ناسفة وصاروخ مضاد للدبابات       . النار واصابة بجراح  

 وأحد المقاتلين من المقاومة، ثم انسحب االخر الـى          في اشتباك مباشر مع المقاتلين، فقتل جندي اسرائيلي آخر        
 جنـود   6وكانت حصيلة هذا الهجـوم مقتـل        . وفقط عندئذ تمكن الجنود االسرائيليون من االنسحاب      . الشمال

وكما كان متوقعا فقد أثارت هـذه        . جنديا، جراح أحدهم خطيرة، واستشهاد مقاوماً لبنانياً       14اسرائيليين وجرح   
. يا اسرائيليا أسفر عن قصف العديد من المناطق في الجنوب بكميات هائلة مـن المتفجـرات               النتيجة ردا عصب  

وراح قادته يتدارسون كيفية وضع حد لها وتوجيه الـضربات          . وليم يتوقع الجيش االسرائيلي مثل هذه المقاومة      
واع األسلحة المتطـورة  ولم يستبعد الخبراء العسكريون الذين يعرفون عن قرب أن . القاصمة التي تمنع تكرارها   

الموجودة لدى الجيش االسرائيلي، أن تستخدم كميات متفجرات ضخمة لتدمير كل المواقع العسكرية على مـن                
 آخرون اثر سقوط الصواريخ على المدينة والتـي قـادت           51وفي الناصرة قتل ثالثة من العرب وجرح         .فيها

فـشهدت   .ائيلي ودفاعا عن حقوق الشعب الفلـسطيني      العديد من المعارك ضد سياسة االحتالل والتوسع االسر       
الشعارات التي حملتها طالبـت حكومـة       . الخميس الماضي أول مظاهرة في العالم ضد هذا العدوان على لبنان          

ولم تتهم حزب اهللا بالمسؤولية عن اشعال فتيل الحرب         . لم تهاجم حزب اهللا   . اسرائيل بوقف المجزرة ضد لبنان    
من جهة اخرى شكل قصف الناصرة اهم مادة دعائية        .ومع ذلك تلقت صواريخ حزب اهللا     . بعملية اسر الجنديين  

فهو يصور نتائج القصف عليها من كل زاوية وينشرها بدقة أمـام            . للحكومة االسرائيلية ضد المقاومة اللبنانية    
اسـرائيل، بـل    يقول لكل من يريد أن يسمع ان حزب اهللا ال يعادي اليهود وحسب فـي                . العالم مرات ومرات  

اترون ، ها هو حزب اهللا لم يعد يميز بين اليهود والعرب، انه             : ويقول لليهود . يعادي العرب الفلسطينيين أيضا   
وترسل الحكومة الى الناصرة المسؤولين الحكوميين       .وضرباته لم تعد تضرب بدقة    . بدأ ينكسر في هذه الحرب    
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ورئيس الحكومة بنفـسه، ايهـود      .  متعاطفين مع العرب   والعسكريين حتى يتكلموا ويتصوروا ويظهروا أنفسهم     
أولمرت، يقرر زيارة المدينة للتضامن معها ويتصل مع رئيس بلديتها، رامز جرايسي، لتعزيته وابداء التعاطف               

أطلب اية مساعدة تعتقد أن بإمكاني تقديمها لكم في الناصرة          : وزيادة في الكرم يقول له    . معه ومع أهل الناصرة   
. ويحرص مساعدو أولمرت على نقل هذا الكالم الى وسـائل االعـالم           . ن هذه المحنة، وسانفذها لك    للخروج م 

لكنها تجاهلت ما قالـه    .فتنشرها وتعيد نشرها عدة مرات    . وتهتم وسائل االعالم االسرائيلية بهذه المكالمة كثيرا      
رف انك تـستطيع تقـديمها لـي        المساعدة الوحيدة التي أطلبها وأع    . سيدي رئيس الحكومة  : جرايسي ألولمرت 

من جهـة اخـرى      .وللشعب في اسرائيل ولكل شعوب المنطقة هي في وقف هذه الحرب والجنوح الى السالم             
اشارت مصادر في البرلمان االسرائيلي امس انه تم تمديد حال الطوارئ الذي اعلن في االيـام االخيـرة فـي                   

وتم نقـل معظـم      .بل المقاومة اللبنانية لمدة عشرة ايام     المناطق االسرائيلية المعرضة الطالق الصواريخ من ق      
المواد القابلة لالشتعال والكيماويات المخزنة في ميناء حيفا الى مكان بعيد وسط مخاوف من صواريخ حـزب                 

من جهة اخرى تعرض مجمل االراضي االسرائيلية النقطاع في التيار الكهربائي امس نتيجة اعطال فـي                 .اهللا
وقال احد مسؤولي المحطة لالذاعة الرسمية نعمل حاليا علـى   .هربائية جنوب فلسطين المحتلة  محطة اشدود الك  

التحقق من سبب هذه االعطال ولم يحدد ما اذا كانت االعطال ناتجة عن اساب تقنية ام عن اطالق صـواريخ                    
دفعـة جديـدة مـن    وكانت المقاومة اللبنانية قد اعلنت في بيان انها اطلقـت امـس              .فلسطينية من قطاع غزة   

  .االسرائيلية- كلم عن الحدود اللبنانية50الصواريخ على قاعدة عسكرية اسرائيلية في رامات ديفيد التي تبعد 
 لبنانيا أمس مـع بدايـة       56استشهد  : وكاالتال  ونقالً عن  بيروتمن   20/7/2006االتحاد االماراتية   وأضافت  

 حيث استهدفت الغارات اإلسرائيلية بشكل رئيـسي جنـوب          .ناألسبوع الثاني من العدوان اإلسرائيلي على لبنا      
 كما اصابت الصواريخ اإلسرائيلية مقر قيادة القوة الدوليـة          .وشرق لبنان، مع التركيز على شرق مدينة صور       

 ووسعت إسرائيل نطاق غاراتها لتصل للمرة األولي إلى حي االشـرفية ببيـروت ذي األغلبيـة                 .في الناقورة 
 وفي استمرار للمجازر ضد المدنيين، واصلت المقاتالت اإلسرائيلية استهداف المنازل مما            .نيةالمسيحية المارو 

 مرات  3 في الوقت الذي اغارت فيه الطائرات اإلسرائيلية         .ادي إلي مقتل عائلتين في كل من سلعا والنبي شيت         
 وذكـر   . إلى ركام منـذ ايـام      ليالً على المربع األمني لحزب اهللا في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي تحول           

 . هدفاً في لبنان منذ منتصف ليل الثالثاء حتى ظهر امس          25متحدث إسرائيلي أن سالح الجو اإلسرائيلي هاجم        
وقصفت بارجة إسرائيلية حي األشـرفية      .  مدنياً 270 شهداء منهم    311ووصل اجمالي العدوان حتى امس إلي       

 مما ادي إلى اصابة الحفار وتدميرها ولكـن دون          .دفة حفار مياه  بوسط بيروت للمرة األولي منذ العدوان مسته      
وقال شهود عيان ان قذيفة أصابت الحفارة التي كانت متوقفة في حي بيضون باألشرفية التـى                · وقوع اصابات 

 كمـا   . ووفقا للشرطة اللبنانية فإن اربع قذائف سقطت على حفارة مياه متوقفة في الحي             .يقطنها أغلبية مسيحية  
 القيادة العامة التي يتزعمها     - المقاتالت اإلسرائيلية غارة على مواقع تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين          شنت

 وعاود الطيران اإلسرائيلي غاراته على ضـاحية        .احمد جبريل قرب الحدود السورية، دون ان توقع اصابات        
ات ومنطقـة بعبـدا قـرب القـصر         بيروت الجنوبية وقصف كنيسة مار مطانيوس وشركة البيبسي في الشويف         

 وأعلن المتحدث باسم قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان أن قذائف إسرائيلية اصـابت مقـر                 .الجمهوري
 .قيادة القوة في الناقورة، إضافة إلى موقع آخر لها في الجنوب دون أن توقع اصابات

 
   عميالً للعدوان  27اكتشاف  .2

ار التابع لحزب اهللا أمس أنه تم اعتقال سبعة عمالء السرائيل، خمسة منهم في               ذكر تلفزيون المن   :ب.ف.وام  أ  
منطقة الزهراني ومحيطها، واثنان في مدينة صيدا، بينما كانوا يضعون إشارات خاصـة مـستخدمين مـواد                 

ـ                ى فوسفورية ال ترى بالعين المجردة على أهداف معينة تشمل المباني والمؤسسات وترشد الطيران المعادي إل
وذكر مراسل المنار في صيدا أن أحد العميلين في صيدا شوهد يضع إشارات على مبنى تجاري مـن                   .قصفها
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خمسة طوابق عند مفترق بلدة الغازية على طريق الغازية  الزهراني، وبعد أقل من خمـس دقـائق، تعـرض     
كامل وسقوط شهيد وإصـابة  المبنى الذي يضم بنكا ومؤسسات تجارية لغارات جوية مكثفة، أدت إلى تدميره بال            

 شخصا لالشـتباه فـي      20وكان مصدر أمني لبناني قد ذكر أنه جرى اعتقال أكثر من             .خمسة آخرين بجروح  
وأضاف المصدر  . تقديمهم مساعدة للقوات الجوية اإلسرائيلية في ضرب أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت           

 وبعض الذين اعتقلوا اعترفوا بمـساعدة إسـرائيل،   أن االعتقاالت جرت قبل أيام، وتمت في بعض الضواحي،   
  .وعثر معهم على تجهيزات غير محددة

  20/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  نحن وحزب اهللا في سفينة واحدة  : الحريري .3
أكد سعد الحريري رئيس كتلة المستقبل اللبنانية ان اللبنانيين وحزب اهللا فـي سـفينة واحـدة                  :بيروت  الخليج  

وقال الحريـري،    .فا انه ال يمكن الحد الغاء هذا الحزب الذي يمثل جزءا كبيرا من الشعب اللبناني              اليوم، مضي 
في تصريحات لفضائية العربية امس، انه ال يريد تحميل مسؤولية ما جرى الحد في هذه الفترة الحرجة، مشددا                  

  .على ضرورة التكاتف بين اللبنانيين على اختالف طوائفهم ومذاهبهم
ن اسرائيل كانت تبحث عن ذريعة لضرب لبنان، وهي عدوه االول واالخير، فهل كان مـن المنطقـي                  وقال ا 

وتمنـى ان    .اعطاؤها هذه الذريعة، وذلك في اشارة الى خطف الجنديين االسرائيليين من قبل مقاتلي حزب اهللا              
  .يكون قرار حزب اهللا في يده وأن تنتهي هذه الحرب بأسرع وقت ممكن

ن يؤيد الحل الشامل لألزمة لكنه متمسك بمطالبه في مزارع شبعا واستعادة االسرى، داعيـاً الـى                 وقال ان لبنا  
  .انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات والتحركات التي يقوم بها اكثر من طرف عربي ودولي

  20/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  صواريخنا كافية ألشهر طويلة  : حزب اهللا .4
عضو المجلس السياسي لحزب اهللا أمس إن لدى الحزب ترسانة صواريخ كافيـة              قال محمود قماطي     :ب.ف.ا

وقـال إن    .لضرب اسرائيل على مدى أشهر، وإن اسرائيل لم تستطع قطع خطوط إمداده الى جنـوب لبنـان                
الحزب يواصل قصف شمال الكيان بطريقة مدروسة لنستخدم ترسانة الصواريخ التي نملكها على مدى أشـهر                

وأكد . وقال مسؤول حزب اهللا بعد مرور أسبوع وضعنا الميداني في أحسن حاالته            . أليام وأسابيع  طويلة، وليس 
   .أن كل قيادة حزب اهللا بخير

  20/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  خسائر إسرائيل ستكون كبيرة جداً  : عون .5
ميشال عون، أن العدوان على لبنان      اعتبر رئيس كتلة االصالح والتغيير النيابية اللبنانية العماد          :بيروت  الخليج  

موضحا ان عملية عسكرية عادية تتجلى بأسر جنديين        .. يتجاوز مسألة أسر جنديين اسرائيليين الى أبعاد أخرى       
وقـال عـون فـي حـديث ل          .ال يمكن أن تؤدي الى حرب شاملة تستهدف المدنيين وتطال كل البنى التحتية            

 اسرائيل وأعتقد بأن هذا األمر ال يسحق حـزب اهللا انمـا يـسحق               إن هناك حرب تجويع بدأت تشنها     : العربية
  .الشعب اللبناني

ورأى ان القدرة التدميرية ل إسرائيل ال تمكنها من القضاء على حزب اهللا ألنه ليس مجموعة مسلحين فقـط،                   
عب وإن شاؤوا وصفه كذلك، مؤكداً ان الحزب هو عبارة عن شعب بكامله، ومدعوم من فئة كبيرة مـن الـش                   

  .اللبناني
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 لكنه اعتبر ان الضرر االسرائيلي بالمقابل       ،وإذ أكد عون أن لبنان تضرر كثيراً جراء الحرب االسرائيلية ضده          
  .سيكون كبيراً جداً

ودعا الى وقف فوري إلطالق النار من دون شروط مسبقة ألن فرض هذه الشروط يستدعي نصراً كامالً مـن                   
  .لى تنافس على الدمار والخراب في كل من لبنان واسرائيلجانب اسرائيل، وإال تحولت الحرب ا

وأعرب عون عن استغرابه مطلب اسرائيل بنشر الجيش على الحدود في الوقت الذي تستهدف مواقعه، معتبراً                
  .ان الزعم بأن الجيش يدعم المقاومة لوجستياً، هو ادعاء زائف تستخدمه اسرائيل لتبرير هجماتها عليه

  20/8/2006ية الخليج اإلمارات
  

 العدو اإلسرائيلي يواصل استهدافه عددا من مراكز الجيش: قيادة الجيشبيان  .6
يواصل العدو االسرائيلي هجماته التدميرية في مختلف : وصدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان اآلتي

اكن السكنية والمؤسسات المناطق اللبنانية، شاملة المرافق الحيوية والمنشآت االقتصادية والصحية واالم
، استهدفت اعتداءاته الجوية والبحرية )االربعاء(وحتى صباح اليوم ) الثالثاء(الخاصة، واعتبارا من مساء امس 

 عسكريين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، ونتج منها 6عددا من مراكز الجيش، ما ادى الى استشهاد 
بع وحدات الجيش مهامها الدفاعية وأعمال اإلغاثة في اماكن تتا. اضرار جسيمة بالمنشآت واالعتدة العسكرية

 .انتشارها
  20/7/2006المستقبل 

  
 المقاومة تتصدى لمحاوالت التقدم اإلسرائيلية وتجبرها على التراجع .7

شهدت الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مواجهات برية على أربعة محاور، عندما تصدت المقاومة 
. رائيلية حاولت التغلغل من خالل محاور علما الشعب والبستان ومروحين ومارون الراساالسالمية لقوات اس

وفيما أكدت المقاومة ان هذه االشتباكات أدت الى مقتل ستة جنود اسرائيليين وجرح عدد آخر، اعترفت قوات 
 .أما المقاومة، فأعلنت استشهاد أحد عناصرها وجرح آخر. االحتالل بمصرع اثنين من جنودها

فعند السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحا حاولت قوة معادية التقدم في اتجاه تالل اللبونة على أطراف بلدة 
 .الناقورة، فتصدى لها رجال المقاومة وأجبروها على التقهقر والتراجع في اتجاه األراضي المحتلة

ه بلدة عيترون الحدودية قرابة الثانية وفي بيان الحق، اعلنت المقاومة ان قوة اسرائيلية حاولت التقدم باتجا
عشرة والنصف ظهرا، فتصدى لها مجاهدو المقاومة االسالمية وتدور اآلن اشتباكات بمختلف االسلحة مع 

 . القوة المتقدمة
كما اعلنت ان قوة اسرائيلية حاولت في الثانية عشرة وخمسين دقيقة التقدم باتجاه منطقة المشيرفة في القطاع 

تصدى لها مجاهدو المقاومة االسالمية وما زالت االشتباكات مستمرة حتى اآلن بمختلف انواع الغربي، ف
  .االسلحة

  20/7/2006المستقبل 
  

 المقاومة تستهدف المستوطنات اإلسرائيلية .8
وفي مجال استهداف المستعمرات االسرائيلية، قصفت المقاومة االسالمية على دفعات عدة حيفا وصفد ونهاريا 

كما قصفت المقاومة قاعدة رئيسية .  الغربي، ووقع احد الصواريخ بالقرب من منشأة حساسة في حيفاوالجليل
وذكر عاملون في خدمة .  كيلومترا عن الحدود50لسالح الجو االسرائيلي تقع في رماد ديفيد وهي تبعد 

د من االشخاص بجروح االسعاف في اسرائيل ان الصواريخ التي سقطت على مدينة حيفا ادت الى اصابة العدي
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وقد دعت قيادة . وأدى خلل في محطة توليد الكهرباء الى انقطاع الكهرباء عن كل المناطق االسرائيلية. بسيطة
 .المنطقة الشمالية في الجيش االسرائيلي سكان شمال اسرائيل الى البقاء في المالجئ

اللبنانية، قصفت المقاومة االسالمية عند وأعلنت المقاومة انه ردا على تمادي العدو في استهداف المناطق 
الواحدة وعشر دقائق من بعد ظهر االربعاء قاعدة سالح الجو الرئيسية في المنطقة الشمالية الواقعة في رامات 

 .ديفيد
وفي بيان آخر اعلنت انه في سياق ردها المتواصل على االعتداءات الصهيونية، قصفت عند الواحدة وخمس 

كما قصفت . د الظهر مستعمرة نهاريا في شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشاعشرة دقيقة من بع
المقاومة عند الثانية وخمس وأربعين دقيقة من بعد الظهر، قاعدة عين زيتيم قرب مستعمرة صفد بعشرات 

 .الصواريخ، وهي قاعدة تخزين اسلحة وتجمع آليات عسكرية كبيرة
طبريا، عبدول، رمات نفتالي، وسيدي : عند الرابعة وعشر دقائق مستعمراتوقصفت المقاومة االسالمية 

 .2وأعلنت قصف حيفا عند السابعة مساء بصواريخ رعد . اليعازر
، عازب، التحق 1980ونعت المقاومة االسالمية في بيان الشهيد موسى كمال مرعي من مواليد بلدة كفرا عام 

خضع لدورات عسكرية عدة، استشهد أثناء مواجهة العدوان . 2000بصفوف المقاومة االسالمية العام 
 .الصهيوني على لبنان

في هذا الوقت، اكدت قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب حصول اربع محاوالت اسرائيلية للتقدم نحو 
 .االرض اللبنانية

ات المخزنة في ميناء حيفا إلى إلى ذلك، أعلنت قوات االحتالل نقل معظم المواد القابلة لالشتعال والكيماوي
مكان بعيد وسط مخاوف من اشتعالها بفعل صواريخ حزب اهللا، مشيرة إلى أنها ستواصل عملياتها البرية داخل 

  .الحدود اللبنانية
  20/7/2006المستقبل 

  
  من أهالي الجنوب  % 70نزوح  .9

 ألف  350 و 300لبنان، أي ما بين     من أهالي جنوب    % 70 أعلنت الشرطة اللبنانية أمس أن نحو        :ب  وام  .ف.ا
والنازحون بحسب الشرطة هم من      .نسمة، نزحوا عن مناطقهم بسبب قصف اسرائيل وإنذارات بإخالء المنطقة         

وقد أعلن التلفزيون االسرائيلي أن جيش االحتالل أصدر أوامره          .المنطقة الحدودية وصور والنبطية والزهراني    
نوب من نهر الليطاني بمغادرة قراهم وبلداتهم فوراً إلـى الـشمال، اسـتعداداً       لجميع اللبنانيين القاطنين الى الج    

  .لعمليات برية في جنوب لبنان قريبا
  20/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
  الرئاسة والحكومة الفلسطينيتان تنتقدان التصعيد اإلسرائيلي   .10

ربعاء جرائم االحتالل االسرائيلي فـي      استنكر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد امس اال        : وكاالت
وأضاف حمـد خـالل تـصريحات       . االراضي الفلسطينية، مستهجنا في الوقت نفسه المواقف العربية والدولية        

تنظر الحكومة الفلسطينية بخطورة بالغة لما تقوم به قوات االحتالل االسرائيلي مـن اسـتباحة الـدم       : صحافية
  .عدوانها على مختلف المناطق في قطاع غزةوالحجر والشجر الفلسطيني ومواصلة 

وأشار إلى ما أقدمت عليه إسرائيل فجر امس من شنها هجوما عسكريا على محافظة الوسطى في قطاع غـزة                   
وتركيزها للعمليات العسكرية في محيط مخيم المغازي والمحور الشرقي من المخيم الجديد، واستهدافها والول              

  . البريج ووادي غزةمرة المنطقة الواقعة بين مخيم
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من جانبه حذر نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية من أن سياسة التصعيد االسرائيلي ستنسف كـل                  
وطالب أبو ردينة اللجنة الرباعية واالدارة االمريكية بـضرورة التـدخل           . الجهود المبذولة للتهدئة في المنطقة    

  . لوقف هذا التصعيد العسكري االسرائيلي
  20/7/2006الخليج اإلماراتية 

 
  استمرار التصعيد سينسف كل جهود تحقيق التهدئة في المنطقة: عباس .11

حذر الرئيس محمود عباس، على لسان المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبـو ردينـة، مـن أن                 :  االيام، وفا  -غزة
وطالب أبو ردينة، في     .لمنطقةاستمرار التصعيد العسكري اإلسرائيلي سينسف كل الجهود المبذولة للتهدئة في ا          

حديث للصحافيين أمام مقر الرئاسة المنتدى بمدينة غزة، في أعقاب اجتماع الرئيس مع الوفد األمني المصري،                
وكان الرئيس عباس بحث خالل لقائه،       .اللجنة الرباعية واإلدارة األميركية، بالتدخل لوقف التصعيد اإلسرائيلي       

ري، آخر تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية، وما آلت إليه األمور في            صباح أمس، الوفد األمني المص    
وأدان أبو ردينة سياسـة      .ضوء التصعيد العسكري اإلسرائيلي والحصار المفروض على األراضي الفلسطينية        

  . التصعيد العسكري اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، معتبراً أنها سياسة خطيرة للغاية
وفد األمني المصري الذي رفض اإلدالء بأي تصريح للصحافيين، ضم كالً من اللواء رأفت شحادة،               يذكر أن ال  

مساعد مدير جهاز المخابرات العامة المصرية عمر سليمان، والمستشار في السفارة المصرية المعتمـدة لـدى                
  .السلطة الوطنية أحمد عبد الخالق

، خافيير سوالنا المنسق األعلى للسياسة الخارجية واألمـن         من جهة ثانية ، استقبل الرئيس عباس، مساء أمس        
  .لالتحاد األوروبي، وذلك في مقر الرئاسة في مدينة غزة

إن الرئيس عباس طالب االتحـاد األوروبـي        : وقال نبيل أبو ردينة، في مؤتمر صحافي مع سوالنا عقب اللقاء          
  .بضرورة استمرار بذل الجهود لوقف العدوان االسرائيلي فوراً

 شهيداً، أمس، في غزة وفي نابلس هو تطور خطير، ونحن ندين هذا العمـل               12ونوه الى أن سقوط أكثر من       
ونرفضه تماماً، وعلى الحكومة االسرائيلية ان توقف هذا التصعيد العسكري الذي لن يحل أي مشكلة، ولن تحل                 

  .أي مشكلة بالقوة
 المنطق وبالعقل، وهذا التصعيد االسرائيلي لـن يـؤدي   وشدد على أنه ليست هناك أية حلول سوى بالعودة الى    

  .الى اي نتيجة بل سيزيد األمور سوءاً
واشار أبو ردينة، الى أن االتحاد االوروبي وفقاً لقرار الرباعية، أقر اآللية التي تـم التحـدث عنهـا، ومـن                     

  .العاملين في قطاع الصحةالمفترض أن يبدأ تنفيذ هذه اآللية مع بداية شهر آب المقبل بما يتعلق بشؤون 
واشار الـى    .يسعدني أن أكون مرة أخرى في غزة لنعرب عن تضامننا مع أهالي غزة            : من جهته، قال سوالنا   

أن الوضع في غزة هو وضع منفصل عن الوضع في لبنان ومختلف، وال يجب أن يخلط معاً، منوهاً الى انـه                     
  .ا كي نحررهم جميعاً ولكن بطرق مختلفةفي موضوع الجنود األسرى نحن نحاول بذل قصارى جهدن

انني أشارككم نفس العاطفة التـي يحملهـا شـعور          : وحول سقوط مدنيين في الغارات االسرائيلية، قال سوالنا       
 .بالمأساة، وهذه العاطفة تدعونا جميعاً لبذل قصارى جهودنا من أجل أن يتوقف هذا وبشكل أسرع

  20/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  أس اجتماعاً للجنة الحوار الوطني بحضور هنيةيترعباس  .12
عقدت لجنة الحوار الوطني اجتماعاً، مساء أمس، برئاسة الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس             :  وفا -غزة  

  .الوزراء اسماعيل هنية، وذلك في مقر الرئاسة في مدينة غزة
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إنـه بعـد   : واإلسالمية عقب اللقاء للصحافيينوقال ابراهيم أبو النجا، منسق لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية        
اجتماعات مكثفة توصلت لجنة الحوار ولجنة الوفاق الوطني الى وثيقتين، أوالهما تتعلق بآليات تطبيق وثيقـة                
الوفاق الوطني، واألخرى تتعلق بالقضايا التي من أجلها يضبط الوضع الداخلي والتأكيد علـى التـزام جميـع                  

  .االقوى بتجميد خالفاته
وأشار الى أن االجتماع تطرق الى أهمية أن يصار الى حملة اعالمية للتوعية بشأن اللُحمة الداخلية، ونبذ كـل                   

  .أشكال الخالفات واالعالن للشروع بتنفيذ آليات تطبيق وثيقة الوفاق الوطني
لدولي الـى ضـرورة     ولفت أبو النجا، الى أن االجتماع تناول التصعيد العسكري االسرائيلي، ودعوة المجتمع ا            

  التدخل والضغط على الحكومة االسرائيلية لوقف هذا التصعيد
  20/7/2006األيام الفلسطينية 

 
  هنية يدعو إلى البحث في آلية وتوقيت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .13

دعا رئيس الوزراء اسماعيل هنية، األطراف الفلسطينية إلى البحث في آليـات تـشكيل               :كتب حسام عزالدين  
كومة الوحدة الوطنية، وفق ما جاء في وثيقة األسرى التي وقعت عليها الفصائل الفلسطينية، مشيراً الـى أن                  ح

  .االشكاليات الداخلية التي تجري في قطاع غزة إنما يتحمل الجميع مسؤوليتها
ة الوحـدة   وقال هنية، في كلمة له أمام المجلس التشريعي، أمس، نحن في الحكومة الفلسطينية لسنا ضد حكوم               

  .الوطنية، وال نمانع ذلك، لكن التوقيت واآلليات والظروف هي مجال النقاش والبحث
وأوضح هنية هناك أحداث داخلية تقع من حين آلخر، ووقع عدد من الضحايا، وهناك بعض المعاناة التي مـا                   

ال بعـضها قائمـاً،     زالت تلقي بظاللها على قطاع غزة، وبذلنا ساعات طويلة لتطويق األحداث، ولكن ال يـز              
  .إذاً، علينا التصرف بشكل اكثر عمقاً في الموضوع. وانهاؤها يتطلب مسؤولية مشتركة

إن معظم األحداث الداخلية التي وقعت تم التحقيق فيها من قبل وزارة الداخلية، وتم التوصل الى نتـائج                  : وقال
  .اسط شهر ايار الماضيفيها، ومنها حادثة مقتل سائق السفير األردني خالد الردايدة، أو

وجدد رئيس الوزراء تأكيده أن الحكومة ستصرف نصف راتب شهر نيسان لكافـة المـوظفين، ومـن بيـنهم      
إن : وقال.  مليون دوالر  46النواب، خالل األيام القليلة المقبلة، مشيراً الى وصول مبلغ جديد من الكويت قيمته              

  .عالجة ما تعاني منهالحكومة ستصرف مليوني دوالر لصالح البلديات لم
واشار هنية الى اتصاالت تجرى مع الحكومة المصرية بهدف اعادة التيار الكهربائي الى غالبية المناطق فـي                 

  .قطاع غزة
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس التشريعي وقوف الشعب الفلسطيني بقوة الى جانب الشعب اللبناني في مواجهة                

  .العدوان االسرائيلي
 التشريعي، في بيان له، أن سياسة القوة والغطرسة االسرائيلية التي تمارس عبر القتل والتـدمير،                وأكد المجلس 

  .لن تقود اال الى مزيد من العنف وسفك الدماء، ولن تجلب على دولة االحتالل ال األمن وال االستقرار والسالم
  20/7/2006األيام الفلسطينية 

 
  المغازي في غزة ومدينة نابلس   شهيداً في اجتياح إسرائيلي لمخيم 11 .14

 فلسطينيا في عمليات توغل اسرائيلية فـي قطـاع غـزة            11استشهد  : غزة  نابلس  رائد الفي، امين ابووردة       
 من عناصر الشرطة الفلسطينية في نابلس،  وهدمت مبنيـين           150والضفة الغربية، واحتجزت قوات االحتالل      
مقاومة مستعمرات بالصواريخ، وادى القصف الـصاروخي علـى         للحكومة الفلسطينية في المدينة، وقصفت  ال      

قالت مصادر طبية وأمنية    . محطة الطاقة الكهربائية في عسقالن الى انقطاع التيار عن اجزاء واسعة من الكيان            
 آخرون برصاص الجيش االسرائيلي فـي       45فلسطينية إن سبعة فلسطينيين استشهدوا امس االربعاء، وأصيب         
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وأوضح مسعفون أن ثالثة فلـسطينيين      .ات جيش الحرب  في مخيم المغازي وسط قطاع غزة           عملية توغل لقو  
على االقل استشهدوا عندما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة من العيار الثقيل على الجـزء الـشرقي مـن مخـيم                    

ائيلي المتوغلـة   المغازي، فيما استشهد رابع في اشتباكات مسلحة بين النشطاء الفلسطينيين وقوات الجيش االسر            
  .في داخل المخيم

وكان ثالثة فلسطينيين آخرين قد استشهدوا لدى بدء عملية التوغل  في قلب المخيم المغازي، منهم اثنـان مـن              
أعضاء كتائب عز الدين القسام، برصاص وحدة إسرائيلية خاصة تسللت إلى شرق المخيم في ساعات الفجـر                 

 فلسطينيا بجروح مختلفـة وصـفت   45ا الطائرات الحربية فيما أصيب واستشهد الثالث في غارة نفذته  . االولى
  .بعض منها بالحرجة

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان إن اثنين من عناصرها استشهدا خـالل تـصدي                  
  .وحدة المرابطين التابعة لها لتقدم قوات إسرائيلية خاصة شرق مخيم المغازي

ام وكتائب احمد ابو الريش التابعة لحركة فتح مسؤوليتهما عن قصف المستوطنات والمواقع             وأعلنت كتائب القس  
واكدت كتائب القسام في بيان انها قصفت مستعمرات كيسوفيم وسديروت          . العسكرية االسرائيلية بستة صواريخ   

 واعلنت كتائـب    .بالصواريخ  وذلك في إطار معركة وفاء االحرار للتصدي للعدوان الذي يستهدف قطاع غزة             
أبو الريش في بيان مسؤوليتها عن قصف مستعمرتي سديروت والمجدل المحتلة بثالثة صواريخ مـن طـراز                 

  . المطور مؤكدة أن القصف يأتي كردة فعل على جرائم االحتالل في لبنان وفلسطين3صمود 
رصـاص الجنـود     آخـرون ب   20وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن أربعة فلسطينيين استشهدوا وأصـيب             

وذكر شهود أن إطالقا كثيفا للنيران سمع في محيط مبنى المقاطعة بعـد أن              . االسرائيليين خالل عملية االقتحام   
وقالت مصادر امنية فلسطينية ان الجيش االسرائيلي يشن عملية في هذه           . اقتحمته اآلليات العسكرية االسرائيلية   

وأكد متحدث عسكري اسرائيلي ان     . قصى المنبثقة من حركة فتح    المدينة بحثا عن ناشطين من كتائب شهداء اال       
. هدف هذه العملية هو اعتقال ناشطين وان ال عالقة لها بمقتل جندي امس في انفجار عبوة في المدينة القديمـة                   

واعلن الجيش االسرائيلي انه قتل شرطيا فلسطينيا خالل اقتحامه للسجن في حين لم تؤكد المصادر الفلـسطينية                 
نبأ اال انها قالت ان الشرطي محمود بشارات اصيب برصاص القوات التي اقتحمت السجن بينما كان واقفـا                  ال

إن ثالثة شهداء فلسطينيين تم     : وقالت عنان االتيرة مسؤولة الطوارئ في الهالل االحمر الفلسطيني        . على بوابته 
خلف المحافظة وأن هناك شهيدا رابعا مـا        تسلمهم من قبل الهالل االحمر الفلسطيني في منطقة الحرش الواقعة           

وأضافت أن عشرات االعيرة النارية وجدت داخل أجساد الـشهداء مؤكـدة أن الجـيش               . زال تحت االنقاض  
  .االسرائيلي ترك الجرحى ينزفون لساعات طويلة قبل أن يسمح للهالل االحمر بالوصول إليهم

 لحركة فتح أن من بين الشهداء الـذين سـقطوا فـي         وأعلنت مصادر بكتائب شهداء االقصى الذراع العسكرية      
  .نابلس أحمد سناكرة أحد قادتها الميدانيين

وقالت مصادر أخرى إن مصور قناة الجزيرة الفضائية وائل طنوس أصيب برصاص الجيش االسرائيلي خالل               
  .تغطيته للعملية العسكرية  بنابلس

كرية إسرائيلية مقر محافظ رام اهللا واعتقلت خمسة من         وفي مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، حاصرت وحدة عس        
  .حراسه واثنين من رجال الشرطة

  20/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

 خطف جندي اسرائيلي في هرتسيليا شمال تل أبيب: موقع صحيفة هآرتس .15
، شمال تل نقل موقع صحيفة معاريف االسرائيلية االلكتروني عن شهود في هرتسيليا: رام اهللا ـ احمد رمضان

ابيب، ان اشخاصا وصفوهم بـالمشبوهين قاموا بارغام جندي اسرائيلي على الصعود معهم في سيارة واقتادوه 
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وتابعت الصحيفة ان الشرطة االسرائيلية قامت بنشر الحواجز بحثا عن الجندي . الى جهة غير معلومة
 .المختطف

  20/7/2006المستقبل 
  

      إيران جعلت العالم أضحوكة: بيريز .16
دافع نائب رئيس الوزراء االسرائيلي شمعون بيريز عن قصف بالده المكثف للبنان بوصفه             :  رويترز -القدس  

  · دفاعا عن النفس وقال إن المجتمع الدولي يبدو أضعف من أن يحل األزمة
·  لبنـان  وقال لإلذاعة االسرائيلية إن ايران جعلت من المجتمع الدولي أضحوكة بدعمها مقاتلي حزب اهللا فـي               

  · وأضاف منذ الحرب العالمية الثانية لم أشهد موقفا دوليا بهذا الضعف
وشكك في أن يلتزم حزب اهللا بأي هدنة تحاول الواليات المتحدة واوروبا واألمم المتحدة التوسط إلبرامها وقال                 

  · إن على اسرائيل مواصلة هجماتها الى أن يتم نزع سالح حزب اهللا
 20/7/2006االتحاد االماراتية 

 
  سوالنا يرى الحل في دمشق وطهران وتل أبيب تبلغه استمرار العدوان   .17

أبلغت حكومة االحتالل اإلسرائيلي وفد االتحاد األوروبـي الـذي           :القدس المحتلة  واشنطن  الخليج، ووكاالت      
ة الخارجيـة خـافيير     يسعى إلى التوصل إلى إنهاء التوتر في الجبهة اللبنانية اإلسرائيلية برئاسة منسق السياس            

سوالنا أنها مستمرة في عدوانها على لبنان إلى حين تنفيذ شروطها، والتي من أبرزها اإلفراج عن األسـيرين                  
 وقـد  ،1559الجنديين لدى حزب اهللا ونشر الجيش اللبناني على الحدود وتطبيق قرار مجلس األمـن الـدولي           

وجاء ذلك في ما نسبت صحيفة نيويورك       . ى المجلس حضرت هذه المطالب في مشروع قرار تستعد لتقديمه إل        
تايمز األمريكية إلى مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن وتل أبيب متفقتان على استمرار العـدوان أسـبوعا                 
آخر، يختتم بقدوم وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس لتعمل من أجل إقرار منطقة عازلة في جنـوب                 

  .لبنان
ره مكتبه، قال رئيس وزراء الكيان إيهود أولمرت أمس إنه أبلغ وفد االتحاد األوروبي برئاسـة                وفي بيان أصد  

خافيير سوالنا إن ما سماها الحملة العسكرية اإلسرائيلية على حزب اهللا في لبنان ستستمر، حـسبما يـستدعي                  
تب أولمرت في بيان بعـد      وقال مك . األمر لإلفراج عن الجنديين األسيرين وضمان أن الحزب ال يشكل تهديدا          

اجتماع أولمرت مع سوالنا إن رئيس الوزراء شدد على أن إسرائيل ستخوض قتاال ضد حزب اهللا للمدة التـي                   
  .تلزم إلعادة الجنديين المخطوفين، وحتى تمام تنفيذ قرارات األمم المتحدة

 مـع وزيـرة الخارجيـة    ومن جانبه، دعا خافيير سوالنا إلى وقف النزاع، وقال في مؤتمر صحافي مـشترك          
اإلسرائيلية تسيبي ليفني بعد محادثاتهما إن الذين لديهم نفوذ للمساعدة على حل هذه المشكلة يجـب أن يقومـوا       
بذلك سريعا، وعلى الفور واآلن، فكل يوم يحتسب، حسب تعبيره، في إشارة إلى سوريا وإيران اللتين تـدعمان   

  . الشهر الحالي12 عملية أسر الجنديين في حزب اهللا، وتتهمهما تل أبيب بالوقوف وراء
ومن جانبها، ادعت ليفني أن إسرائيل تبذل جهودا دبلوماسية في موازاة عدوانها المسلح على لبنان، مـن دون                  
أن تعطي توضيحات بشأن هذه الجهود، وأضافت كلما أضعف الجيش حزب اهللا كان أسـهل علـى إسـرائيل                   

  . ونزع سالح حزب اهللا1559س األمن الدولي والمجموعة الدولية تطبيق قرار مجل
  20/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  
  



 

 12

  الضفة الغربية تتضامن بالرسائل القصيرة مع القطاع ولبنان   .18
ال ينفك المواطنون الفلسطينيون المقيمون في مدن الضفة الغربية، في اإلعراب عن تـضامنهم               :نابلس  الخليج  

في الشق الثاني من الوطن، وأبناء الشعب اللبناني عبر أشكال وأساليب متعددة            وتكاتفهم مع إخوانهم الموجودين     
وتذخر أجهزة الهاتف المحمول بعشرات الرسائل المتداولة بـين         . في ظل الهجمات التي يتعرضون لها منذ أيام       

و لبنان، فيمـا  الفلسطينيين، والتي تغلب عليها عبارات المساندة والتعاطف مع المنكوبين، سواء في قطاع غزة أ           
  .انتشرت بين زبائن مقاهي مواقع على االنترنت، توفر إمكانية إرسال رسائل على األجهزة الخلوية مجانا

وفي ابتكار جديد فتحت محطة تلفزيون آفاق خدمة إرسال الرسائل القصيرة لمتابعيها، والتـي اختلطـت فيهـا           
  .ت التهنئة بالنجاح بالتوجيهيعبارات المساندة للشعبين الفلسطيني واللبناني مع عبارا

إن استخدام تقنيات االنترنت والرسائل القصيرة طريقة متبعـة بـين           : ويقول الباحث اإلعالمي سليمان بشارات    
ويضيف أن طبيعـة    . الفلسطينيين خالل األزمات، من اجل إبقاء التواصل طيلة الوقت واالطمئنان على بعضهم           

طينيون بشكل خاص جعلتهم يحاولون اسـتخدام التكنولوجيـا بمجـاالت           األحداث التي يعيشها المواطنون الفلس    
مختلفة في حياتهم االجتماعية وممارساتهم اليومية، وهذا الشيء نلمسه بشكل واضح في الرسائل القصيرة التي               

  .يتم تداولها بين الجميع عبر أجهزة الهاتف المحمول
  20/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
 اسيرا في سجون اسرائيل  9850: تقرير فلسطيني .19

 أكثر 1967قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ العام ، غزة
وأشار تقرير .  ألفا50ً أكثر من 2000 ألف فلسطيني، كما اعتقلت منذ اندالع انتفاضة األقصى عام 700من 

ون األسرى عبد الناصر فروانة إلى أن سلطات االحتالل إحصائي أصدره مدير دائرة اإلحصاء في وزارة شؤ
 سجناً ومعتقالً ومركز توقيف، 30 أسيراً موزعين على أكثر من 9850ما زالت تحتجز في سجونها أكثر من 

 . أسيراً من قطاع غزة، والباقي من أنحاء الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ودول عربية أخرى720منهم 
 أسيراً 850 أسيراً موقوفاً، وأكثر من 4575 أسيراً محكوماً، و4430أن من بين األسرى واوضح التقرير 

 عاماً 25وأشار إلى أن هناك سبعة أسرى امضوا أكثر من . يخضعون لالعتقال اإلداري من دون تهمة محددة
 عاماً، كما 29ى اآلن في السجون اإلسرائيلية وما زالوا في األسر، وأقدمهم األسير سعيد العتبة الذي أمضى حت

 . عاماً في السجون20 أسيراً امضوا أكثر من 27ان هناك 
 في المئة من عدد األسرى من أصل 3.7 طفال، أي ما نسبته 359وأكد التقرير أنه ما زال في سجون االحتالل 

 طفالً 131ك ومن بين األطفال األسرى هنا.  طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة األقصى، بينهم ثالث إناث4000
 في المئة من االطفال 99وتعرض .  طفالً موقوفاً، وخمسة أطفال يخضعون لالعتقال اإلداري223محكوماً، و

الى أساليب التعذيب المختلفة التي تمارسها سلطات االحتالل ضدهم، ومنها تغطية الرأس والوجه بكيس نتن 
استغاللهم وتجنيدهم للتعاون مع المخابرات الرائحة والشبح والضرب الشديد والتهديد بالقتل ومحاولة 

 .اإلسرائيلية
 طفل 500 طفالً مريضاً محروماً من الرعاية الصحية والعالج، وأن 90ولفت إلى أن من بين األطفال األسرى 
 عاماً وما زالوا في األسر، مضيفا أن األطفال محرومون من أبسط 18من األسرى اعتقلوا وتجاوزوا سن الـ

وأورد التقرير بعض الممارسات التي تمارسها سلطات السجون ضد .  تمنحها لهم المواثيق الدوليةالحقوق التي
األطفال األسرى ومنها الحرمان من زيارة األهل، واالنقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة 

 في غرف ال تتوافر فيها المحامين، ونقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، واالكتظاظ في الغرف، واالحتجاز
تهوية وإنارة مناسبتان، واإلهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص المالبس، وعدم توافر وسائل اللعب 



 

 13

والترفيه والتسلية، وعدم توافر مرشدين وأخصائيين نفسيين، واالحتجاز مع البالغين، واالحتجاز مع أطفال 
والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي جنائيين إسرائيليين، واإلساءة اللفظية 

 .األمراض
 أسيرة اعتقلن خالل 500 أسيرات ما زلن رهن االعتقال من بين 105وعن األسيرات، أفاد التقرير بأن هناك 

 أسيرة من سكان الضفة وخمس 97 في المئة من إجمالي عدد األسرى، منهن 1انتفاضة األقصى، أي ما نسبته 
 أسيرة 24 أسيرة محكومة، و76وقال ان هناك . سيرات من سكان القدس، وثالث أسيرات من محافظات غزةأ

موقوفة، وخمس أسيرات يخضعن لالعتقال اإلداري من دون تهمة، وأن هناك ثالث أسيرات وضعن أطفاال 
 .داخل السجون منذ انتفاضة األقصى

 نائباً اعتقلوا في 27شريعي الفلسطيني قيد االعتقال، منهم  نائباً من المجلس الت40وأوضح التقرير أن هناك 
 نائباً قبل ذلك 13على خلفية خطف الجندي اإلسرائيلي في غزة، في حين اعتقل ) يونيو(نهاية حزيران 

كذلك يقبع خلف القضبان سبعة وزراء في الحكومة الفلسطينية من أصل ثمانية تم اعتقالهم، بعد أن . التاريخ
 . آالف شيكل5ت االحتالل عن وزير التخطيط سمير أبو عيشة بغرامة مالية قدرها أفرجت سلطا

 أسير يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة، منهم من 1000وعن الوضع الصحي لألسرى، أكد التقرير وجود 
 أسير يعانون من أمراض غاية 200يعاني من أمراض القلب والغضروف والمفاصل وضعف النظر، ومنهم 

عوبة، وما زالت سلطات السجون تحرم األسرى المرضى من العالج المناسب، وإجراء العمليات في الص
الجراحية وتحرمهم من الخروج إلى المستشفيات، إلجراء التحاليل لكشف األمراض في مراحلها األولى، ما 

 .أدى إلى زيادة الحاالت المرضية داخل السجون والمعتقالت
عتقالت اإلسرائيلية، أشار التقرير إلى أن إسرائيل ما زالت تمارس أساليب وعن التعذيب في السجون والم

التعذيب المحرمة دولياً ضد األسرى الفلسطينيين، من الضرب الشديد والشبح ووضع المعتقلين في ثالجات 
باردة جداً، خصوصا في فصل الشتاء، وكذلك تحرم األسرى من النوم لفترات طويلة وتجبرهم على الوقوف 

 .لطويلا
 منهم بسبب 69 أسيراً شهيداً، سقط 183وذكر التقرير أن عدد شهداء الحركة الوطنية األسيرة ارتفع إلى 

 أسيرا تم قتلهم بعد االعتقال بدم بارد، وتزايدت في الفترة األخيرة 72 بسبب اإلهمال الطبي و42التعذيب و
وفي نهاية التقرير، . في مناطق الضفة الغربيةعمليات إعدام األسرى بدم بارد بعد اعتقالهم إحياء، خصوصا 

ناشد وزير شؤون األسرى والمحررين عاطف عدوان الهيئات الدولية والحقوقية ومنظمات حقوق اإلنسان 
كذلك العمل على إنهاء ملف معاناة اآلالف من ... الوقوف بجانب أسرانا وفضح الممارسات اإلسرائيلية بحقهم

 .سرى بين الطرفيناألسرى عبر عملية تبادل لأل
  20/7/2006الحياة 

  
 بشأن الجندي األسير ولبلورة مقترحات فلسطينية لحل األزمة: جهود وساطة مصرية .20

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـاأليام، أمس، أن جهود الوسـاطة المـصرية            : كتب عبد الرؤوف ارناؤوط     
 غزة باتجاه ايجاد مخرج لألزمة، فيما أكدت        ، استؤنفت في  )حماس(بشأن الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حركة       

المصادر ذاتها أن اإلدارة األميركية أبلغت مؤخراً القيادة الفلسطينية، إصرار الواليات المتحدة األميركية علـى               
الفصل ما بين المسارين الفلسطيني واللبناني فيما يخص إطالق سراح الجنـود اإلسـرائيليين األسـرى لـدى                  

  .اللبنانية )  اهللا حزب(ومنظمة) حماس(
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وعلمت األيام أن لجنة المتابعة العليا للقوى والفصائل الوطنية واالسالمية في غزة، تعمل على صياغة ورقـة                 
تتضمن اقتراحا للخروج من األزمة الحالية، إال أن ثمة خالفات بشأن بعض بنودها، وهو ما يتطلب المزيد من                  

  .العمل
ت المتحدة اصرت على حل قضية الجندي االسرائيلي االسير في غزة مـن             فقد اشارت المصادر الى أن الواليا     

، منوهة الى أن الواليات المتحدة تحـدثت للمـرة          )حماس(خالل الرئيس محمود عباس ابو مازن نفسه وليس         
  .االولى عن الموافقة على ان يكون هناك ثمن ما إلطالق سراح الجندي االسرائيلي

 الموقف االميركي لربما جاء بعد اشارات من جانب مـسؤولين فـي الحكومـة               وطبقاً لهذه المصادر، فإن هذا    
االسرائيلية الى مسؤولين في السلطة الفلسطينية، باستعداد اسرائيل الطالق سـراح معتقلـين مـن الـسجون                 

، وايـضا بـأن ال   )حماس(االسرائيلية مقابل الجندي االسرائيلي جلعاد شاليت، على ان ال تتم الصفقة مع حركة   
  .يكون التبادل متزامناً

وبحسب مصادر متعددة، فإن الحديث يدور عن االفراج عن الجندي االسير، يرافقه قيام الحكومة االسـرائيلية                
باالفراج عن الوزراء والنواب المختطفين، وتبدأ مفاوضات بين الرئاسة والحكومة االسرائيلية بشأن االفـراج              

  .عن المعتقلين
جاٍر العمل من قبل لجنة المتابعة العليا للقوى والفصائل الوطنية واالسالمية في غزة             في الغضون، فقد علم أنه      

  :على ورقة الموقف الفلسطيني لمعالجة األزمة الراهنة وفيما يلي نصها
على ضوء التطورات األخيرة في األراضي الفلسطينية في مواجهة التصعيد العدواني اإلسرائيلي الخطير ضـد     

لرسمية والشعبية، وفي مواجهة خطة أولمرت، وبناء علـى التـداعيات المتعلقـة بالجنـدي         شعبنا ومؤسساته ا  
اإلسرائيلي األسير، واستناداً لوثيقة الوفاق الوطني، فإن لجنة الوفاق الوطني إذ تحيي صمود شعبنا، ومقاومتـه                

الوطنية، وبعـد نقاشـات     الباسلة، وصموده األسطوري أمام الهجمة اإلسرائيلية التي تستهدف النيل من حقوقه            
  :معمقة تطرح المحددات التالية للموقف والخطاب السياسي الفلسطيني الموحد

دعوة المجتمع الدولي بكافة أطرافه ومؤسساته إلى إدانة العدوان، وتحمل مسؤولياته بالعمل على وقفه              : ـ أوالً 
الشعبي بالوقوف مع شعبنا، ودعم صموده      ومطالبة األمتين العربية واإلسالمية على المستويين الرسمي و       . فوراً

  .في مواجهة هذا العدوان اإلسرائيلي الغاشم، ومع حقه في مقاومة االحتالل والدفاع عن نفسه بالوسائل كافة
على أسـاس متبـادل بوقـف العـدوان         ) حماس غير مستعدة إلحياء التهدئة      ( االستعداد إلحياء التهدئة  : ثانياً

وسحب قوات االحتالل من قطاع غزة، وإطالق سراح األسرى الفلسطينيين والعـرب       اإلسرائيلي بكافة أشكاله،    
  .كافةً من سجون االحتالل وفق جدول زمني

رفع الحصار بكافة أشكاله عن شعبنا، وإعادة فتح المعابر أمام حركة المسافرين والبضائع، واإلفراج عن               : ثالثاً
  .أموال السلطة المحجوزة من قبل سلطات االحتالل

( حل قضية الجندي االسرائيلي األسير من خالل عملية تفاوض جادة ووساطة مقبولة وضمانات أكيـدة              : رابعاً
تفضي إلى اإلفراج عن أسرى ومعتقلين فلسطينيين وعرب مقابـل إطـالق            ) حماس ترفض وضع هذه العبارة    
  .سراح الجندي اإلسرائيلي األسير

ؤساء البلديات الذين اعتقلوا في األسابيع األخيرة، على اعتبار         إطالق سراح جميع الوزراء والنواب ور     : خامساً
  .ان اعتقالهم مخالف التفاقية جنيف الرابعة واألعراف والقوانين الدولية

التأكيد على جهد الرئاسة والحكومة للخروج من هذه األزمة، وأهمية متابعتها وفق هذه العناصـر مـع           : سادساً
  .األطراف العربية والدولية

  20/7/2006ام الفلسطينية األي
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  رابطة العالم اإلسالمي تستنكر دعوة الحاخامات إلى قتل المدنيين   .21
نددت رابطة العالم االسالمي بدعوة مجلس الحاخامات في الضفة الغربية المحتلة الحكومـة             : الرياض  الخليج  

 خروجاً صـارخاً عـن القواعـد        اإلسرائيلية إلى إصدار أوامرها لقتل المدنيين في لبنان وغزة، واعتبرت ذلك          
اإلنسانية، ألنها تحريض على قتل األبرياء بال أي سبب، مما يخالف ما جاءت به الرساالت اإللهية، وما قررته                  
القوانين واالتفاقات الدولية، ومنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واتفاقية جنيف الرابعـة اللـذان يمنعـان                

عبداهللا بن عبدالمحسن التركي، أمس إن رابطـة العـالم          .  األمين العام للرابطة د    وقال .االعتداء على المدنيين  
اإلسالمي والشعوب واألقليات والمنظمات الممثلة فيها تستنكر أشد االستنكار قتل المـدنيين، وتنفيـذ أعمـال                

نساء فـي زمـن     اإلرهاب ضد األبرياء في لبنان وغزة، كما تستنكر ما زعم أن التوراة تجيز قتل األطفال وال               
  .الحرب

  20/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  رابطة الكتاب األردنيين تطلق حملة المليون توقيع إللغاء اتفاقية وادي عربة   .22
أطلقت رابطة الكتَّاب األردنيين أمس حملة المليون توقيع إللغاء معاهدة السالم التي وقعتها إسـرائيل واألردن                

دوان اإلسرائيلي على لبنان وفلسطين، في وقت تواصل النقابات األردنية           بسبب الع  1994في وادي عربة عام ،    
حملتها التضامنية مع لبنان، وتجهز قافلة مساعدات إلرسالها إلى هناك لمـساعدة اللبنـانيين علـى مواجهـة                  

قيـع  وطالبت رابطة الكتاب األردنيين في بيان لها أمس بشأن حملة المليون تو            .الظروف المترتبة على العدوان   
على كل الشرفاء من أبناء الشعب األردنـي        : التي أطلقتها إللغاء اتفاقية وادي عربة المواطنين األردنيين قائلة        

األبي التوقيع لمطالبة أصحاب القرار من المجلس النيابي والحكومة بإلغاء اتفاقية التسوية، وإغالق سفارة العدو               
  )وكاالت. (الصهيوني من أرض الحشد والرباط

  20/8/2006يج اإلماراتية الخل
 

  إسرائيل ستتضرر إذا هاجمت سوريا  : طهران .23
أعلنت إيران أن إسرائيل ستتضرر إذا هاجمت سوريا، وهو موقف قال مراقبـون إنـه                :طهران  ستار ناصر   

يستند إلى االتفاقية األمنية في الدفاع المشترك بين طهران ودمشق؛ وليست هناك اتفاقية مماثلة بـين طهـران                  
وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية أحمد رضا آصفي الواليات المتحدة وبريطانيا بـأن               .يروتوب

دعمنا فـي لبنـان     : وقال. تتخليا عن دعمهما األعمى ل إسرائيل، ورفض تهما لبالده بالتدخل في شؤون لبنان            
أن : ائيل سوريا، قال آصـفي    معنوي، ويختلف عن دعم أمريكا ل إسرائيل، وحول موقف بالده من ضرب إسر            

  .الكيان الصهيوني سيكون المتضرر األكبر إذا وقع هذا الهجوم
  20/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  مبارك يتوقع حال سريعا لمسألة األسير اإلسرائيلي     .24

أعلن الرئيس المصري حسني مبارك انه استأنف جهوده لتـسوية مـسألة            :  أف ب  - االتحاد   -غزة، القاهرة   
ندي االسرائيلي األسير في غزة وتوقع حال سريعا لالزمة، فيما كُشف النقاب عن اتـصاالت بـين حركـة                   الج

  · حماس ومسؤولين أوروبيين برعاية مصرية
وقال مبارك في مقابلة نشرتها مجلة المصور المصرية أمس ان مصر اسـتأنفت جهودهـا مـع الفلـسطينيين           

االزمة يتيح وقف عمليات االقتحام التي تقوم بها القوات االسرائيلية          واالسرائيليين وهناك امكان حل قريب لهذه       
· لقطاع غزة ويتيح االفراج عن عدد ليس قليال من االسرى والمعتقلين الفلسطينيين في الـسجون االسـرائيلية                
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وأضاف أن بالده توصلت من قبل الى حل لهذه االزمة لوال تدخل بعض الجهات التي عطلت تنفيذ هذا الحـل                    
  · قتهاو

وفي غزة، ذكرت مصادر قيادية داخل حماس أن مسؤولين أوروبيين ومصريين أجروا اتصاالت سياسية مـع                
قيادة الحركة برضا أميركي قبل وبعد أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليط، وذلك في محاولـة لوضـع حـل                   

در إن مسؤوالً فرنسياً رفيع المستوى      وقالت المصا · لألزمة المتفاقمة ومعرفة آفاق الحل إال أن إسرائيل عرقلتها        
ومقربا من قصر األليزية حاول لقاء قيادي مركزي في الحركة محتجز في سجن إسرائيلي، ولكـن سـلطات                  
االحتالل رفضت السماح له بذلك مما اضطره للتوجه إلى غزة، حيث التقى شخصية رفيعة المـستوى للغايـة                  

· لسياسي العام للخروج من الوضع وحصار الشعب الفلـسطيني        قدمت رؤية الحركة حول آفاق الحل والحراك ا       
وأضافت أن القنصل المصري في تل أبيب اتصل بالقيادي المعتقل، حيث تمحور الرد على إطـالق األسـرى                  

عاما فما فوق واألسيرات واألطفال والوزراء والنواب كمرحلة أولى وإطالق الجندي وبعـدها             20الذين قضوا   
  · ل بضمانات دولية ثابتةتستكمل عملية التباد

إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية أن اسرائيل تسعى الى ابعد من قـضية اطـالق سـراح                    
وقال في خطاب ألقاه في المجلـس التـشريعي         · الجندي االسرائيلي وزميليه األسيرين لدى حزب اهللا في لبنان        

 متعددة مبادرة السـتئناف المفاوضـات بـشأن الجنـدي           الفلسطيني أمس الحكومة الفلسطينية قدمت الطراف     
واضاف هذا االمر انما يعمق االعتقاد لدينا       · االسرائيلي ولكن االحتالل لم يأبه بها واستمر في سياسته التدميرية         

بان ما تقوم به اسرائيل في غزة ولبنان انما يتعدى قضية الجنود األسرى ويهدف الى وضع المنطقـة برمتهـا                    
  ·ية االميركية واالسرائيليةحسب الرؤ

 20/7/2006االتحاد االماراتية 
  

  مظاهرات حاشدة في اليمن ومصر والسودان تندد بعجز العالم عن ردع العدوان   .25
تواصلت المظاهرات الرافضة للعدوان اإلسرائيلي المتصاعد على لبنـان          :صنعاء، القاهرة، الخرطوم  الخليج    

الشارع العربي أمس وبلغت ذروتها في العاصمة اليمنية صـنعاء حيـث   وشعبه،  وعلى الشعب الفلسطيني في    
  .شارك نصف مليون شخص في المظاهرة التي حضرها وزراء، ونواب أيضاً

وفي اليمن تظاهر نحو نصف مليون شخص في العاصمة صنعاء إحتجاجاً على العدوان الوحشي الذي تـشنه                  
شد المتظاهرون أمام مقر األمم المتحدة يتقدمهم نائب رئـيس          إسرائيل على الشعبين اللبناني والفلسطيني، واحت     

البرلمان يحيى علي الراعي الذي سلم ممثل المنظمة المتحدة صورا لضحايا القصف اإلسرائيلي علـى لبنـان،                 
نهدي هذه الصور كذكرى لألمم المتحدة، ومجلس األمن، مطالباً إياهم بتوزيعها على الدول             : مخاطباً إياه بالقول  

  .طيعة مع إسرائيلالم
وفي مصر فرضت قوات الشرطة المصرية حصارا شديدا أمس حول مداخل مقر الحزب الناصـري بوسـط                 
القاهرة لمنع تظاهرة تضامنية مع المقاومة اللبنانية، واصطف أعضاء حزبي الناصري والتجمع اليساري فـي               

العـام لحـزب اهللا حـسن نـصر اهللا،          قلب المدينة رافعين صور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واألمين           
واألعالم اللبنانية والفلسطينية، وهتفوا اهللا اهللا تسلم إيدك يا نصر اهللا، ويا نصر اهللا يا حبيب، اضرب اضـرب                   

  .تل أبيب، وعبد الناصر قالها قوية التحرير بالبندقية، وكلمة نقولها جيل ورا جيل، بنعاديِك يا إسرائيل
خرطوم تظاهر المئات أمس ضد العدوان ودعماً للمقاومة وأطلقوا شعارات معادية ل            وفي العاصمة السودانية ال   

  .إسرائيل وطالبوا بفتح الحدود ليتمكنوا من القتال الى جانبها
ورفع الطالب الفتة كتبوا عليها افتحوا الحدود لكي نذهب إلبادة اإلسرائيليين، وحملوا صورة ألمين عام حزب                

رفع المتظاهرون أيضاً صوراً لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومـة اإلسـالمية            كما  . اهللا حسن نصر اهللا   
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ثم توجهوا إلى مقر القنصلية اللبنانية وسـلموا        . خالد مشعل، ووزعوا عدداً منها على الحشود القريبة       ) حماس(
  .رسالة دعم للشعب اللبناني الى القائم باألعمال

 المتحدة في الخرطوم حيث تم توجيه رسالة الى أمين عـام األمـم              وتوجه قسم من المتظاهرين الى مقر األمم      
المتحدة كوفي أنان جاء فيها أن دموع األمهات واألرامل في لبنان ودماء األطفال والشيوخ في فلـسطين تفقـد                   

  .األمم المتحدة مصداقيتها
رطوم ستشهد خالل اليومين    وقال فتحي خليل رئيس الهيئة الشعبية السودانية لمناصرة الشعوب ل الخليج إن الخ            

المقبلين مسيرة ضخمة تشارك فيها جميع الفعاليات السياسية واالجتماعية والقـوى الـسياسية فـي الحكومـة                 
والمعارضة للتعبير عن تأييدهم للشعبين اللبناني والفلسطيني واستنكارهم لما يتعرضوا له مـن قتـل بواسـطة          

اءات الحاشدة ستستمر لنفس الغرض حيث أشار إلى لقاء تم تنظيمه           وأضاف خليل أن اللق   . المعتدين اإلسرائيليين 
ظهر أمس التحاد نقابات عمال السودان عبر فيه العمال عن تأييدهم إلخوانهم اللبنانيين والفلسطينيين واستنكار               

  .لما يتم ضدهم
  20/8/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ان ووقف التطبيع  تجدد حملة المطالبة البرلمانية في مصر بطرد سفير الكي .26

تجددت الحملة البرلمانية في مصر التي يقودها نواب المعارضة لطرد السفير اإلسرائيلي مـن            :القاهرة  الخليج  
القاهرة، وقطع كافة العالقات مع الكيان رداً على العدوان اإلسرائيلي، وسلم نقـابيون وسياسـيون مـصريون                 

 وطالبت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان بتوفير حماية دولية للشعب          رسالة تأييد للسفارة اللبنانية لدى القاهرة،     
مؤتمراً تضامنياً حاشداً يتحـدث     ) الخميس(اللبناني في مواجهة العدوان، وتعقد نقابة المحامين المصريين اليوم          
  .فيه سفراء لبنان وفلسطين وسوريا وممثل عن الجامعة لدعم المقاومة

إن : عن حـزب التجمـع التقـدمي الوحـدوي        ) البرلمان(ضو مجلس الشعب    وقال محمد عبدالعزيز شعبان ع    
المقاومة الفلسطينية واللبنانية تقوم بعمل مشروع تقره كل القوانين والمواثيق الدولية في حين ينفـذ االحـتالل                 

  .اإلسرائيلي مخططا صهيونيا أمريكيا لتدمير قدرات الشعبين اللبناني والفلسطيني
إن تمادي إسرائيل في عدوانها يرجع      : هران المتحدث باسم كتلة المستقلين بمجلس الشعب      وقال الدكتور جمال ز   

إلدراكها عجز األنظمة العربية وإصرارها على احتكار السلطة وعدم إعطاء شعوبها حقها في الحرية والعدالة               
لمعارضة بطـرد   والديمقراطية، الفتا في ذلك إلى رفض الحزب الوطني الحاكم في مصر إدراج طلب لنواب ا              

  .السفير اإلسرائيلي من القاهرة في بيان مجلس الشعب حول االعتداءات اإلسرائيلية
وشدد نائب اإلخوان محمد البلتاجي على تعظيم دور المقاومة ودعمها بكافة الوسائل الفتا إلى أن الكثيـر مـن                   

لمان لكنهم رضخوا لرغبة قيـادات      نواب الحزب الوطني الحاكم استنكروا الممارسات اإلسرائيلية تحت قبة البر         
  .حزبهم في عدم إدراج طلب طرد السفير اإلسرائيلي في بيان مجلس الشعب حول العدوان اإلسرائيلي

  20/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  الصمت على ما يجري قد يسبب الندم غداً  : ثاباتيرو .27
بوقف الطالق النار ووضع حد للعـدوان       تصاعدت امس الدعوات العربية والدولية المطالبة       : عواصم  وكاالت  

االسرائيلي المتواصل على لبنان مع ادانات الستخدام اسرائيل القوة المفرطة في عدوانها الذي يطال المـدنيين                
والبنى التحتية، ومناشدات بفتح ممرات انسانية آمنة تسمح بتحرك النازحين وتوصـيل المـساعدات الغذائيـة                

  .ن الصهيوني منهاوالدوائية لمن حرمهم العدوا
وأكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك ضرورة التوصل الى هدنة انسانية، وذكر بالشروط الضرورية للتوصل الى               
تهدئة النزاع وهي االفراج عن الجنود االسرائيليين الثالثة االسرى لدى حزب اهللا وحركة حماس ووقف اطالق                
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لبنان الذي يـدمر فـي الوقـت عينـه التجهيـزات            الصواريخ على اسرائيل ووقف القصف االسرائيلي على        
  .الضرورية لحياة لبنان والذي يوقع لالسف ضحايا، بين موتى وجرحى

وفي برلين دعا الرئيس االلماني هورست كولر ونظيره االيطالي جورجيو نابوليتانو اثـر محادثـات رسـمية                 
  .ات في الشرق االوسطبينهما أمس الى وقف فوري الطالق النار في لبنان واستئناف المفاوض

كما وجه وزير الخارجية االيطالي ماسيمو داليما انتقادات مماثلة متهما اسرائيل بإثارة الكراهية فـي المنطقـة                 
  .باالفراط في ردها العسكري

ان نظرة اسرائيل العسكرية الى حد بعيد لالمن التي سادت حتى اآلن، وهـي القتـل المـستهدف                  : وقال داليما 
قيود التي تؤدي الى تدهور ظروف معيشة الفلسطينيين، ال تسفر فحسب عن تكلفة انسانية ال يمكن                واالنتقام وال 

  .تحملها، بل تزيد مستوى الكراهية وبالتالي انعدام االمن
وفي سياق االدانات الدولية للعدوان االسرائيلي على الشعب اللبناني، انتقد رئيس الوزراء االسـباني خوسـيه                

 اسرائيل للقوة المفرطة وحذر من ان الصمت الحالي على االحداث في الشرق االوسـط قـد                 ثاباتيرو استخدام 
  .يؤدي الى الندم غدا الن انتظار مرور الوقت له تكلفة في حياة البشر

  20/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  رايس تلتقي وزراء خارجية مصر والسعودية واألردن ولبنان األسبوع المقبل في القاهرة   .28
تحفظت الواليات المتحدة حول إعالن موعد زيارة وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس            :نطن  حنان البدري   واش

الى الشرق األوسط، وأكد مدير الشؤون العامة بالوزارة اللخليج أن األمر ال يزال محل تشاور، وعلمت الخليج                 
لبنان، ومصر،  (ا من الدول المعنية     ان رايس بصدد إعالن توجهها الى المنطقة وعقد اجتماع عاجل مع نظرائه           

منتصف االسبوع المقبل، ورشحت القاهرة مكاناً النعقاد االجتماع، وستحضر الـوزيرة           ) والسعودية، واألردن 
األمريكية اليوم الخميس االجتماع التشاوري لمجلس األمن الدولي في نيويورك، بعد لقاء منفرد مع األمين العام                

لبحث مواءمة البيان الصادر عن قمة مجموعة الثماني الكبرى، وتقرير بعثة المنظمة            لألمم المتحدة كوفي أنان     
  .الدولية الى المنطقة بخصوص التصعيد في لبنان وقطاع غزة

وكانت رايس قد طرحت الرؤية األمريكية تجاه ما يحدث في لبنان، وهو الملف الذي هيمن على محادثات لجنة                  
  .مصري برئاستها ونظيرها المصري أحمد أبو الغيطالحوار االستراتيجي األمريكي ال

واعترف الوزير المصري بوجود تباين في وجهات النظر المصرية واألمريكية، وأشار الى أن القاهرة طالبت               
وفي لقاء ضم عدداً محدوداً     . بوقف فوري للنار في لبنان، بينما تريد واشنطن تأمين عناصر عدة مع وقف النار             

ته الخليج قال أبو الغيط إن الجانب المصري يدفع باتجاه التوصل لقرار بوقـف اطـالق                من الصحافيين حضر  
النار بتأييد دولي، فإن الجانب األمريكي يقر بالحاجة الى ذلك لكنه يربط الهدنة بعناصر أخرى تشمل خطوات                 

  .ينبغي تحقيقها أوالً
 قرارين باإلجماع محتواهما واحد، يدين      من جهة أخرى، تبنى مجلسا الشيوخ والنواب في الكونجرس األمريكي         

 نقطة تضمن مرتين    11والمضحك ان القرار المؤلف من      . حزب اهللا وحماس ومؤيديهما والدول التي تساندهما      
وأكد قرارا الشيوخ والنـواب التـشديد علـى الـدعم           . 1559التأكيد على ضرورة حل حزب اهللا وفقاً للقرار         

ع عن نفسها واتخاذ اإلجراءات المناسبة لمنع أي اعتداءات إرهابيـة مـن             المتواصل إلسرائيل وحقها في الدفا    
جماعات أو أفراد أو دول عليها، وحثا الرئيس بوش على استمرار الدعم الشامل والكامل إلسرائيل وهي تدافع                 
عن نفسها في لبنان وغزة، وطالبا بإطالق سراح الجنود األسرى فوراً وبال شروط، ودانـا سـوريا وإيـران                   
لدعمهما حزب اهللا وحماس، ودانا حماس وحزب اهللا الستخدامهما المدنيين دروعاً بشرية، وتنفيذ هجمات فـي                
مناطق مدنية، وطالبا بوش باستخدام كل الوسائل السياسية والعقوبات والحصار لتأديب سوريا وإيران وانهـاء               
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 بال  1559والحركة، وتطبيق القرار    دعمهما لحزب اهللا وحماس، وحضا مجلس األمن على إدانة أعمال الحزب            
  (!).ابطاء وانسحاب جميع القوات األجنبية من لبنان

  20/8/2006الخليج اإلماراتية 
 
  

  شافيز يطالب إسرائيل بإنهاء عدوانها   .29
 طالب الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز الثالثاء بأن تنهي اسرائيل هجماتهـا فـي لبنـان والمنـاطق                  :رويترز

وقال شافيز اثناء افتتاح    . يز منتقد قوي لحكومة الواليات المتحدة ويبدي تعاطفه مع الفلسطينيين         وشاف. الفلسطينية
العدوان الذي ترتكبه النخبة االسرائيلية ضد شـعب        .. تواصل حكومتي رفض  : مشروع للنقل العام في كركاس    

ترد السفارة االسـرائيلية فـي      ولم  . تطالب باسم الشعب الفنزويلي بنهاية لهذه االعتداءات      . فلسطين وضد لبنان  
  . كراكاس على الفور على طلبات للتعقيب

  20/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  محللون قلقون من تهور إسرائيل   .30
عبر السياسي الروسي المعروف يفغيني بريماتوف عـن قلقـه مـن عمليـة الجـيش                 :موسكو  كريم المظفر   

إلى ظهور بؤرة جديدة للتوتر العسكري في المنطقة عـالوة          اإلسرائيلي في لبنان محذرا من إمكانية ان تؤدي         
على أنها يمكن ان تفجر الوضع في لبنان الذي بالكاد كان يستفيق من جريمة اغتيال رفيق الحريري، يمكن ان                   

  . تطاول شظايا ما تفتعله إسرائيل في لبنان سوريا أيضا
الروس األكاديمي بريماكوف قلقـه مـن أعمـال         ويشاطر عدد من المحللين والخبراء السياسيين والمستشارين        

إسرائيلية واسعة ومتهورة ويرون أنه يقف وراء عملية تل أبيب الدعم األمريكي للدولة العبرية مشيرين إلى ان                 
  .واشنطن ما برحت منذ حقبة الحرب الباردة تحرص على مساندة إسرائيل وحماية أمنها

ليات التي شنتها إسرائيل على حزب اهللا وحماس زاعمة أنهـا           إن العم : وقال المستشرق الروسي يفيم رضوان    
تقوم بالرد على عملياتهما تقطع الطريق على عملية السالم وتمهد لنشأة جيل كامل على أساس الكراهية والحقد                 

  .  األخيرة15ويخشى أن يضع العنف حدا لنهضة لبنان ويقضي على ما حققه اللبنانيون خالل األعوام ال
ية، قال مجلس المفتين الروسي إن مجلس األمن الدولي لم يستخدم كل هيبته من اجل وضـع حـد                   من جهة ثان  

للنزاع العسكري الدائر في الشرق األوسط وحمل اإلطراف المتجابهة على بدء عملية المفاوضات، مضيفا فـي                
ألمن الدولي ان يكتفيا    بيان نشر في الموقع الرسمي للمجلس في االنترنت إنه ال يمكن للمجتمع الدولي ومجلس ا              

بالوقوف موقف المتفرج وعليهما ان يسخرا نفوذهما وأن يبذال قصارى الجهود وكل ما في وسعهما من اجـل                  
  . وضع حد للنزاع وحقن الدماء في الشرق األوسط

  20/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  مسؤولة دولية تتحدث عن جرائم حرب في المنطقة   .31
 إن نطاق القتل في لبنان وإسرائيل       ، أمس : مسؤولة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة       قالت لويز أربور   :رويترز

إن االلتزام بحمايـة المـدنيين أثنـاء        : وقالت في بيان لها   . واألراضي الفلسطينية قد ينطوي على جرائم حرب      
. اإلنـسانية العمليات العسكرية نص عليه القانون الجنائي الدولي الذي يعرف جرائم الحرب والجـرائم ضـد                

نطاق القتل في المنطقة والقدرة على توقعه قد ينطوي على مسؤولية جنائية شخـصية للمتـورطين                : وأضافت
  .خاصة الذين يتولون مواقع القيادة والتحكم

  20/8/2006الخليج اإلماراتية 
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   أمريكياً من قطاع غزة بسبب الهجمات اإلسرائيلية  173إجالء  .32

 أمريكيين في قطاع غزة بسبب      105إن القنصلية أجلت أمس     :  األمريكية في القدس   قالت متحدثة باسم القنصلية   
وأشارت المتحدثة الى أن عملية اإلجالء هذه كانت الثانيـة منـذ أن         .االجتياح العسكري اإلسرائيلي في القطاع    

ثـة أن   وأوضـحت المتحد   .حزيران  الماضـي   /  يونيو 28بدأت إسرائيل هجماتها البرية داخل قطاع غزة في         
 مشيرة إلى أنهم نقلوا الى عمان، حيث تتخذ الترتيبات          173مجموع األمريكيين الذين تم إجالؤهم من غزة بلغ ،        

  )ب.أ( .إلعادتهم الى الواليات المتحدة
  20/8/2006الخليج اإلماراتية 

 
  أولمرت يريد إحداث تغيير جذري في مستقبل العالقات مع لبنان .33

  موسى عاصي
كان هذا أول تعليق لرئيس الوزراء االسرائيلي أيهود أولمرت على قيـام            ... ولة اسرائيل انه عمل حربي ضد د    

 تموز الجاري، كان يعلم اولمرت، منذ اللحظـة االولـى أن قواتـه              11حزب اهللا بخطف اثنين من جنوده في        
ن رعنـان غيـسين     العسكرية لن تكتفي بضربات انتقامية كما أعلنت القيادة العسكرية االسرائيلية، أو كما أعل            

 تموز ان العمليات التي ستشن ستـستهدف        12المتحدث باسم الحكومة االسرائيلية بعد اجتماعها الطارئ مساء         
أولمرت كان على يقـين ان قواتـه        . الضغط على الحكومة اللبنانية لكي يتم تحرير جنديينا من دون مفاوضات          

 من قضية تحرير اثنين من العسكريين نجح حزب         ستدخل في حرب يراد منها تحقيق اهداف أكبر وأبعد بكثير         
في أسرهما، ومن الواضح تبعاً لتسلسل االحداث وتطور خطاب أولمرت، أنه كان يعمل ضـمن               ) عسكرياً(اهللا  

  .استراتيجية رسمت مسبقاً لتطبيقها عندما تحين الفرصة، وكان له ذلك عندما نفذ حزب اهللا عمليته المشهورة
ء العمليات العسكرية ضد لبنان، كيف تطور موقف رئـيس الـوزراء االسـرائيلي              بعد مرور أسبوع على بد    

الجديد، وهل هناك من تغيير على صعيد التعاطي مع ملف االزمة الحالية، أم أنه يمضي قدماً في االستراتيجية                  
  المرسومة سلفاً؟

عوة االمين العام لحـزب اهللا   تموز، رد أولمرت مباشرة على د11بعد ساعات قليلة على قيام حزب اهللا بعملية        
التـي تنفـذها    السيد حسن نصراهللا اجراء عملية تبادل تتوسط لها جهة ثالثة بالرفض التام، مقتبساً الخطة ذاتها                

 25اسرائيل منذ شهر في قطاع غزة، على خلفية اختطاف الجندي االسرائيلي الكابورال جلعـاد شـاليت فـي                  
حزيران الماضي، وتنفذ منذ ذلك الوقت حصاراً خانقاً، وتقوم قواتها بقصف مستمر للقطاع، مستفيدة من غطاء                

ظ به أي حكومة اسرائيلية في محطـات        دولي شبه تام، وغض طرف رسمي عربي شبه كامل، وهو ما لم تح            
  .مماثلة سابقاً

 تموز الجاري، عـن     12وقد عبر اولمرت قبل ساعات من اعطاء االمر للقوات العسكرية بالتحرك، بعد ظهر              
من الواضح جدا بالنسبة الى المجتمع الدولي       : الموافقة المسبقة من قبل المجتمع الدولي للعملية العسكرية، قائالً        

ل سترد، وسترد بطريقة غير مسبوقة من شأنها تحميل اولئك الذين بدأوا هذا العمل الحربي مسؤولية                ان اسرائي 
وفي اشارة لتبرير ضرب البنية التحتية اللبنانية، حمل اولمرت الحكومة اللبنانية المسؤولية الى جانـب               . مؤلمة

انه اعالن حرب ضـد     . يدفعان الثمن حزب اهللا، الحكومة اللبنانية وحزب اهللا مسؤوالن عن خطف جنديينا وس          
  .اسرائيل، انه سبب يبرر الحرب

في اليوم الثالث للحملة العسكرية االسرائيلية، بدأت االهداف الحقيقية لمعركة أولمرت تتـضح وتأخـذ أبعـاداً                 
جذرية، وما كان يسربه مسؤولون سياسيون وعسكريون اسرائيليون بعيد عملية حـزب اهللا مـن أن الهـدف                  

للعمليات يكمن في ابعاد حزب اهللا اقصى مسافة ممكنة من الحدود الشمالية السرائيل، أصـبح مطلبـاً                 الفوري  
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 تموز موقفه من الحل النهائي، واضعاً       14علنياً هدفه الوصول الى حٍل نهائي مع حزب اهللا، وحدد اولمرت في             
ستحيلة التطبيق، ان من قبل حزب      ثالثة شروط لوقف الهجمات على لبنان، أقل ما يمكن وصفها بالتعجيزية، وم           

  :اهللا أو من قبل الحكومة اللبنانية، والشروط هي
  . االفراج عن الجنديين االسيرين- 1
  . وقف اطالق الصواريخ- 2
  . الذي ينص على نزع سالح حزب اهللا1559 تطبيق القرار الدولي - 3

نتظرت طويالً احداث تغيير مماثل يأتي من       اسرائيل اذاً، تصبو الى تغيير جذري في العالقات مع لبنان، وهي ا           
 ولكن من دون جدوى، فقد تمكنت سورية وحلفاؤها في لبنان من تعطيـل              1559الداخل اللبناني لتطبيق القرار     

تنفيذ القرار الدولي، وارست وضعاً صبغه التمييع وانتظار تغييرات اقليمية ودولية تسمح لها باعادة االمـساك                
النكفاء جراء جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكان على اسرائيل فـي ظـل هـذا                بزمام المبادرة بعد ا   

الواقع الدخول على الخط، وفرض هذا التغيير مباشرة، وقد تطورت أهداف أولمرت االولية ضرب حـزب اهللا                 
ن وشل قدراته لمهاجمة اسرائيل بالصواريخ والقضاء على قدراته العسكرية، وقـد وضـع القـادة العـسكريو                

االسرائيليون بداية مهلة اسبوعين لتحقيق هذا الهدف، اال أن هذه المهلة أصبحت في ما بعد مفتوحة على كـل                   
االحتماالت، فالمعركة، حسب تصريح اولمرت يوم السبت الماضي، ليست محددة زمنيا وهي رهن بالتطورات              

  . الميدانية اليومية
 العسكرية، اختار التوقيت المناسب لتصفية حسابات اسـرائيل         ايهود اولمرت اعد عدته بشكل دقيق لهذه الحملة       

مع لبنان، ففضالً عن الغطاء الدولي والعربي الذي يتمتع به، تمكن اولمرت من تجيير الرأي العـام الـداخلي                   
 في المئـة    86(لصالحه، لم يتمتع أي رئيس حكومة من قبله، بهذا الحجم من التأييد خالل االيام االولى للحرب                 

، واستخدم لتحقيق هذا التأييد، السيناريو ذاته الذي        )االسرائيليين يدعمون اولمرت في الحرب ضد حزب اهللا       من  
 لضرب العراق، عندما ضخّمت قوته واقنعت الجميع ان صدام حـسين            1991استخدمته الواليات المتحدة عام     

 من ضربها قبل اسـتفحالها وامتـداد        يمتلك ترسانة عسكرية تجعل من العراق القوة الرابعة في العالم، وال بد           
خطرها خارج منطقة الخليج، وطبقاً لهذه النظرية، حرص الجيش االسرائيلي في اليوم الرابـع لبـدء الحملـة                  

لحزب اهللا، محذرة من الخطر الجاسم لـيس علـى منـاطق            ) قد تكون مضخمة  (العسكرية على ابراز قدرات     
ركزة على فرضية امتالك حزب اهللا صواريخ قادرة على اصابة          الشمال فحسب، انما على العمق االسرائيلي، م      

الجنوب االسرائيلي، وضمناً تل أبيب، وأسهم تنفيذ حزب اهللا مفاجأة ضرب البارجة االسـرائيلية، ومـن ثـم                  
  .استهداف حيفا، باقناع االسرائيليين بوجود هذا السالح في يد حزب اهللا، وبضرورة ازالته

حة، ايهود اولمرت أفهم المجتمع الدولي انها حرب ضد االرهاب، يشبه سيناريو            اليوم، أصبحت االهداف واض   
 اعوام في الحرب على حركة طالبان االفغانية، وأقنع االسـرائيليين           5الدعم والتحضير لها ما حصل تماماً قبل        

 معالم الـشرق    انها معركة وجود، أو المعركة األخيرة وال بد من حشد كل الطاقات لها، وعلى ضوئها ستتحدد               
االوسط من جديد، وكان خطابه امام الكنيست االسرائيلي يوم االثنين الماضي واضـحاً، عنـدما توجـه الـى                   

اسرائيل في ساعة الحقيقة، وسنناضل بكل القدرات التي نملكها، وستكون هنـاك تـداعيات            :االسرائيليين بالقول 
  . كل انحاء المنطقةبعيدة المدى على الحدود الشمالية السرائيل ولبنان وفي 

 20/7/2006البلد 
 

  بعض األهداف الحقيقية للحرب المعلنة في لبنان .34
  مسعود ضاهر  

 يقدم الـدليل القـاطع      2006تموز ، /  يوليو 12ما تقوم به إسرائيل من أعمال همجية ضد لبنان واللبنانيين منذ            
 يتابع سياسة إسرائيل ويعـرف      على أن ذريعة خطف الجنديين قد سقطت بالكامل، وهي ساقطة أصال عند من            
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وهي لم تقدم على حربها التدميرية ضد البنى التحتية في          . نواياها التوسعية على حساب لبنان وبقية دول الجوار       
لبنان إال بعد ما نالت مباركة الواليات المتحدة األمريكية، وضمنت عدم تحرك الدول الكبرى ضدها في مجلس                 

يضاف إلى ذلك   . ألنظمة العربية المطبق، والذي وصل إلى حدود التبرير       األمن، وتأكدت من صمت عدد من ا      
أمـا آالف  . أن الشارع العربي الذي تم إخضاعه بصورة مبرمجة عبر القمع الدائم بات عاجزاً عـن التحـرك    

المثقفين الثوريين، من العرب وغير العرب، فقد الذوا بالصمت أو اكتفوا بإصدار بيانـات اإلدانـة والـشجب                  
فاآللة العسكرية اإلسرائيلية تشكل األداة الضاربة لتنفيـذ المـشروع األمريكـي            . ستنكار التي لم تعد تنفع    واال

  .المعروف باسم الشرق األوسط الكبير، والذي تم التحضير له منذ سنوات طويلة
سرائيلية على  في هذا المجال، ال بد من اإلجابة عن عدد من التساؤالت المنهجية الكثيرة حول إعالن الحرب اإل                

  لماذا التوقيت اآلن؟ ولماذا غزة ولبنان؟ : ونكتفي هنا باإلشارة إلى اثنين منها. فلسطين ولبنان في آن
يبدو أن التحالف األمريكي  اإلسرائيلي يعتبر أن التوقيت اآلن لخوض المعركة مالئم جدا، ال بل لم يعد يحتمل                   

  :التأجيل ألسباب عدة أبرزها
وفي حـال   .  اآلن في أقصى مداه، بحيث لم تعد الدول العربية قادرة على عقد مؤتمر للقمة               التفكك العربي  -1

اجتمع وزراء الخارجية العرب فإن النتائج الهزيلة معروفة سلفاً بحيث تطغى الخالفات الجانبيـة والمماحكـات    
ان، وأحيانا من دون    اللفظية على جوهر القضايا المطروحة، وينتهي االجتماع من دون قرارات من أي نوع ك             

  . إصدار بيان شكلي
 إسرائيل في حالة إرباك واضحة بسبب غياب القيادة السياسية القوية، والتلبك في طرح المشاريع المستقبلية                -2

وبدأ المواطن اإلسرائيلي يطرح بحدة سؤال المصير ومستقبل الدولة الـصهيونية           . التي ظهر فشلها شبه الكامل    
فمشروع الجدار العازل فاشل جدا ألنه ال يقدم الحماية ل اسرائيل وشعبها من جهة،              . املفي منطقة معادية بالك   

كما أن االنسحاب من لبنان ومن      . ويعيد التذكير بذهنية الغيتو أو االنغالق الذي عانى منه اليهود طوال تاريخهم           
حاصرتها واالستعداد العسكري   غزة لم يحصن أمن إسرائيل بقدر ما زاد من قدرة القوى العربية الشعبية على م              

  .لتوجيه ضربات موجعة في عمق الدولة اإلسرائيلية، مما أدخل الرعب من المصير المظلم لدى سكانها
  سياسة المحافظين الجدد في الواليات المتحدة األمريكية تعاني مشكالت حادة في العراق ال أمل بـالخروج    -3

وال تقبل أبداً   .  الحرب إلى األمام وخوض معارك عسكرية جديدة       وهي تفضل االستمرار في سياسة    . قريباً منها 
ولم يعد لـدى    . بالتراجع أو االعتراف بالهزيمة خوفاً من االنعكاسات السلبية المرتقبة في االنتخابات األمريكية           

  .بوش ما يخسره سوى المزيد من الفشل في واليته الثانية
وليس ما يؤكد اتفاق الدول الكبرى في       . التعقيد في األيام المقبلة    األزمة النووية في إيران مرشحة لمزيد من         -4

مجلس األمن على معاقبة إيران بسبب إصرارها على امتالك السالح النووي الذي قـد يتـسرب إلـى أيـدي                    
  . حلفائها، خاصة حماس في فلسطين، وحزب اهللا في لبنان

ات دقيقة تؤكد أن الخيارات غير العسكرية لـدى         أما لجهة توقيت الحرب في هذه المرحلة بالذات، فهناك معطي         
  :إسرائيل باتت شبه معدومة ألسباب عدة

 االنتخابات الديمقراطية والنزيهة جدا التي أجريت في غزة، وبمراقبة أمريكية وأوروبية ودولية مباشـرة،               -1
 المجانية والمـساومات    قدمت الدليل على تحول كبير لدى الفلسطينيين باتجاه سياسة المقاومة ورفض التنازالت           

التي دأبت منظمة التحرير الفلسطينية على تقديمها بصورة غير مبررة، علما أن نتائجهـا الوطنيـة والقوميـة                  
فكان التوجه الكبير نحـو     . أصبحت كارثية على المجتمع الفلسطيني، داخل أرض فلسطين وفي مناطق الشتات          

ومصير الشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته المستقلة على         حماس والمنظمات الفلسطينية المقاتلة لضمان أمن       
وحين عجزت الضغوط الخارجية، األمريكية منها واألوروبية والعربية، عـن إلـزام حمـاس بنـزع                . أرضه

سالحها، واالعتراف ب إسرائيل من دون أي مقابل سوى السماح لها بممارسة السلطة تحت رقابة إسـرائيلية،                 
  . التحتية للمقاومة في فلسطين ولبنان هو الخيار اإلسرائيلي شبه الوحيدبات خيار ضرب البنى 
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 جاءت  1559 نتائج الحوار اللبناني  اللبناني لنزع سالح  حزب اهللا وفق مضمون قرار مجلس األمن رقم ،                 -2
الحكومة فقد أصر الحزب وحلفاؤه في لبنان، من داخل         . مخيبة آلمال التحالف األمريكي  األوروبي  اإلسرائيلي       

وخارجها، على مناقشة استراتيجية بديلة لضمان أمن لبنان من اعتداء إسرائيلي مرتقب في أية لحظة، وعلـى                 
عدم التفريط بسالح المقاومة ألي سبب كان ألنه سالح وطني أجبر إسرائيل على االنسحاب من لبنان من دون                  

وطني وسالح المقاومة ضمنت أمـن حـدود        كما أن صيغة التعاون بين الجيش ال      . 2000قيد أو شرط في عام      
فالجيش اللبناني عـاجز عـن      . لبنان الجنوبية بشكل ممتاز طوال السنوات الست الماضية التي أعقبت التحرير          
ولم تقدم له الواليات المتحدة أي      . ضمان أمن لبنان بمفرده لنقص فادح في معداته العسكرية وقدراته اللوجستية          

وهي تريد إعـادة توجيهـه وفـك ارتباطـه          . ع إسرائيل طوال الفترة الماضية    مساعدات عسكرية نوعية لرد   
بالمقاومة، مع التركيز على مقولة لبنان أوالً والتي تذكر بمقولة حياد لبنان في الصراع العربـي  اإلسـرائيلي                   

  .التي ثبت فشلها
لى كل أشـكال المقاومـة      يتضح من ذلك أن خيار القيادة العسكرية اإلسرائيلية كان واضحا بإعالن الحرب ع            

العسكرية ضد إسرائيل، والهدف منها تغيير جميع المعادالت على األرض إليجاد وقائع جديـدة تعيـد تجديـد                  
. المشروع الصهيوني بعد ما تلقى ضربة كبيرة باالنسحاب من لبنان، وضربة إضافية باالنسحاب مـن غـزة                

ة طيعة بيد صقور القيادة العسكرية التي أعلنت حرباً شاملة          وليست القيادة السياسية اإلسرائيلية الجديدة سوى أدا      
عودة الجنـديين   : على لبنان، وال تقبل بوقف إطالق النار إال بعد أن ينفذ لبنان الشروط اإلسرائيلية كاملة وهي               

يطاني، اإلسرائيليين األسيرين عند حزب اهللا سالمين، ونزع سالح حزب اهللا وإبعاده نهائيا إلى وما وراء نهر الل                
  . الذي يقضي بنزع سالح حزب اهللا1559وتنفيذ قرار مجلس األمن الرقم 

ف إسرائيل كانت تنتظر ذريعة ما لتنفذ مشروعاً أمريكياً، برعاية أوروبية، وبتغطيـة مـن األمـم المتحـدة،                   
وقـد  . وبتواطؤ من حكومات عربية دأبت على تقديم المزيد من التنازالت للتحـالف األمريكـي  اإلسـرائيلي                

استغلت إلى الحد األقصى عملية أسر الجنود الثالثة في غزة ولبنان لتشعل حربا طويلة األمد تعتمد فيها سياسة                  
إنها البربرية في أقصى تجلياتها     . القتل الجماعي، واألرض المحروقة والبنى التحتية المدمرة، والتهجير القسري        

عبر بوضوح قاطع عن معركة قاسية تخوضـها القـوى          وما يجري على أرض لبنان وفلسطين اليوم ي       . الدموية
  .الحية لدى الشعوب العربية بعد ما تخلت الحكومات عن مواجهة المشروع الصهيوني

مستقبل العرب في عصر العولمة يتقرر اآلن على أرض لبنان وفلسطين، حيث بدأ تنفيـذ مـشروع الـشرق                   
  . ائيلياألوسط الكبير بتوجيه أمريكي مباشر وبأسلوب بربري إسر

  20/8/2006الخليج اإلماراتية 
  

  هذه الحرب الهوجاء إلى أين؟ .35
  سليم الحص  . د

فلن يكون وقف إلطالق النار إال بشروط في مقابل         . يبدو أن وقف إطالق النار لن يكون وشيكاً أو سهل المنال          
روط، أي ما يسمى    وعملية تبادل الش  . وبين طرح الشرط والرد عليه تمضي ساعات وربما أيام        . شروط مضادة 

  .تفاوضاً، لم تبدأ بعد
وهناك ما يشبه اإلجماع في الرأي على أن وقف إطالق النار لن يتم إال باالتفاق على حل ما لقضية المواجهـة                     

ولما كان حزب اهللا هو الذي يتصدر المواجهة، فإن أي اتفاق على وقـف              . بين لبنان والعدو اإلسرائيلي جذرياً    
من هنا الحديث عن تنفيذ القرار      . افق مع اتفاق على صيغة تسوية ما لقضية الحزب وسالحه         النار ال بد أن يتر    

. أو باألحرى ما تبقى منه، وهو ما يتعلّق بوجود المقاومة وسالحها ونشر الجيش اللبناني في الجنـوب                 ،1559
األسـتاذ فـؤاد    وقد ظهرت مالمح هذا التوجه جلية واضحة في الكلمة التي وجهها رئيس مجلـس الـوزراء                 

  .1559عصارتها الرهان على تنفيذ القرار . السنيورة إلى اللبنانيين



 

 24

فلم يعقد الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش مـؤتمراً  . الواقع األليم أن هذا القرار كان وال يزال مطلباً أمريكياً        
مع ذلك بقي القرار عالقاً من      .  إال وأصر فيه على تنفيذ القرار فوراً       2004صحافياً منذ صدور القرار في عام       

فلقد اتفقوا على أن موضوع هـذا       : دون تنفيذ حتى اليوم، والسبب يعزى إلى أن اللبنانيين عطّلوا تنفيذه بتوافقهم           
بعبارة أخرى، طلب اللبنانيون من الدولة العظمى أن        . القرار يجب أن يكون مادة للحوار الوطني بين اللبنانيين        

فما كان في إمكان الدولة العظمى، على عظمتها، فرض         .  في انتظار حلّها بالحوار بينهم     ترفع يدها عن المسألة   
  .الحل خالفاً إلرادة اللبنانيين

وعنـدما  . عقد مؤتمر الحوار الوطني وبقي موضوع المقاومة وسالحها البند الوحيد العالق في جدول أعمالـه              
اوحة والتمييع والمشاغلة العقيمة، تقرر، علـى مـا        وصل الحوار الوطني إلى طريق مسدود، وبلغ مرحلة المر        

فإذا بالمسؤولين اإلسـرائيليين يـرددون      . يبدو، إطالق آلة الفتك والتدمير اإلسرائيلية في وجه لبنان واللبنانيين         
الحرب هي إذا ليست حـرب الرهـائن، أي تبـادل           . 1559شروطهم لوقف النار، وهي تتلخّص بتنفيذ القرار        

  . من دون أدنى ريب1559رب القرار األسرى، بل هي ح
حل المقاومة ونزع سالحها ونـشر الجـيش        : عندما يبدأ التفاوض على وقف النار سيكون القرار هو المحور         

  .اللبناني على الحدود، وربما قوات دولية
  كيف يمكن أن يكون رد حزب اهللا ؟

يين باألسـرى اللبنـانيين فـي الـسجون         ال يستطيع حزب اهللا أن يتخلّى عن مطلب مبادلة األسيرين اإلسرائيل          
  .اإلسرائيلية، وسيكون في ظننا إصرار على ذلك

 سوف تستثير في المقابل المطالبة ببرمجة زمنية للتطبيق المتـزامن لجميـع             1559إن إثارة موضوع القرار     
 ويكـون   1559ر  لماذا يكون إصرار على تنفيذ القرا     : فالسؤال المشروع هو  . القرارات الدولية التي تعني لبنان    

منهـا  : إهمال كلّي لسائر قرارات الشرعية الدولية التي تعني لبنان وعمرها يعود لعشرات من الـسنين خلـت                
 والذي يحفظ لالجئين حقّهم في العودة إلى        1948 الصادر عن الجمعية العمومية لألمم المتحدة عام         194القرار  

س األمن والذي يقضي بجالء العدو اإلسرائيلي عـن          الصادر عن مجل   242ديارهم في فلسطين، ومنها القرار      
  . بما فيها مزارع شبعا1967األراضي العربية التي احتلها عام ،

بقاء أرض لبنانية تحت االحتالل     : إن وجود المقاومة وسالحها مرتبط في نظر كثرة من اللبنانيين بثالث قضايا           
يلية، وتواصل االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان،      هي مزارع شبعا، ووجود أسرى لبنانيين في السجون اإلسرائ        

لذلك، فإن ربط وقف النار بحّل لمسألة المقاومة ال بد أن يتناول الحلول المنشودة لكـل  . جواً وبحراً وأحياناً براً  
 .ومن المتوقّع أن تستغرق المفاوضة على وقف النار فترة طويلة نـسبياً           . ولن يكون األمر بسيطاً   . هذه القضايا 

والمسألة تتعلّق بقدرة الشعب اللبناني على الصمود خالل هذه الفترة، مع العلم بوجود فجوات سحيقة في النظرة                 
  .إلى ما يجري بين شتى الفئات واألفرقاء في لبنان

يفترض في قيادة حزب اهللا، والحال هذه، أن تكون متنبهة إلى أبعد الحدود إلى ضرورة خوض معركة منظمة                  
لعالقات العامة ال تقل أهمية وخطورة عن المعركة الحربية الضارية على قـسوتها وهمجيتهـا،               على مستوى ا  

  . وذلك من أجل كسب معركة الصمود والحفاظ على دعم الناس للمقاومة والتفافهم حولها
كما يفترض في قيادة حزب اهللا أن تدرك، وهي بال ريب مدركة، أن وقف النار لن يكون انتـصاراً عـسكرياً                     

والتـسوية تعنـي    . ساحقاً من هذا الجانب أو ذاك، بل لن يكون إال بتسوية سياسية شـرط أن تكـون عادلـة                  
  .بالضرورة تنازالً ما من الطرفين المتحاربين، من حزب اهللا كما من العدو اإلسرائيلي

سن حاالتها ال تدعو    وهذا مع العلم أن العدو مستكبر بالمواقف الدولية، مواقف أمريكا وقمة الثماني، التي في أح              
  .اإلسرائيلي إلى وقف عدوانها بل إلى االنضباط في عدوانه والتخفيف من الخسائر المدنية

ونحن نرى أن أية تسوية يمكن أن يتم التوصل إليها سيكون فيها شيء مـن االنتـصار لحـزب اهللا، بمعنـى                      
لصهيونية في التفاوض وهي أعتى قوة      االعتراف بدوره، وبمعنى أن التسوية تضع الحزب على مستوى الدولة ا          
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ومن الالفت أن ما تطالب إسرائيل به شرطاً لوقف النـار           . في الشرق األوسط ومن ورائها أعظم قوة في العالم        
فهـي ال تطالـب     . لم يبلغ ما حصل عليه العدو من دولتين عربيتين وقعتا على صلح منفرد مع الكيان العبري               

  . وال تطالب بتوقيع صك يسمى صلحاً أو سالماً مع لبنان، أقله حتى هذه اللحظةباالعتراف بالكيان اإلسرائيلي، 
ومما يالحظ أن المواجهة العسكرية ليست متكافئة، ليس ألن العدو متفوق جداً في التسلّح كماً ونوعاً فحـسب،                  

ب اهللا ال يستطيع    فحز. وهذا واقع، وإنما كذلك ألن الرأي العام الخارجي منحاز إلى إسرائيل على وجه ملحوظ             
أطفال . أن يستميل التأييد العالمي بالظهور في مظهر المتفوق عسكرياً بل بالظهور في مظهر الضحية المظلوم              

فإذا ما قُتل طفل إسرائيلي واحـد فـإن         . لبنان يقتلون يومياً، ولكن ال أثر لصورهم في وسائل اإلعالم العالمية          
مـن هنـا فـإن الالتكـافؤ        . لتلفزة في العالم مع التنديد بهمجيتنا     خبره سيكون مدوياً وصوره ستمأل شاشات ا      

ومن جهة ثانية عدم قـدرة حـزب اهللا         . فمن جهة تفّوق إسرائيل في التسلح كماً ونوعاً       : العسكري على وجهين  
  . على استخدام كل طاقاته العسكرية تحاشياً الرتداداتها اإلعالمية السلبية المحتملة على قضيته

ل إن مسار المعركة ال يتوقّف على المواجهة العسكرية فحسب، بل كذلك على أمـرين أساسـيين                 خالصة القو 
كيف سيدير حزب اهللا معركة العالقات العامة على الوجه الذي يحفظ مقومات الصمود بين النـاس فـي                  : هما

فاوض على وقـف النـار      ثم كيف يدير معركة الت    . لبنان ويوحد الموقف اللبناني العام إلى جانبه بالقدر الممكن        
. على الوجه الذي يحفظ ثوابت الموقف الوطني والقومي مع التسليم بأن ال مفر من التسوية في نهاية المطـاف                  

  .والتسوية تنطوي على شيء من التنازل وإنما ليس عن الثوابت
ا قد ال تكون على  من حيث القدرة العسكرية، ولكنه2000قد تكون المقاومة اليوم أقوى مما كانت عليه في عام          

 سنة التحرير، كانت قوة المقاومـة العـسكرية         2000ففي عام ،  . مستوى مماثل من حيث القدرة على التصدي      
ما زالت قوة الحق إلى جانب المقاومة، ولكـن موقـف           . معززة بقوة الحق وقوة الشرعية وقوة الوحدة الوطنية       
يجب أن يكـون توحيـد موقـف        . ارض اآلراء والمواقف  الشرعية يعتوره االنقسام، والوحدة الوطنية مثقلة بتع      
  .الشرعية وتوطيد الوحدة الوطنية جزءاً من المعركة

  20/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

  عن الناس والعدوان .36
  عزمي بشارة  
من حيث الطاقة التدميرية وحجم الدمار  الالحق ألقت إسرائيل على لبنان قنبلة نووية عنقوديـة، أي منتـشرة                   

  .  هذه هيروشيما إسرائيل.الفعل
ومع ذلك، وبعد عشرة أيام من التدمير الهمحي وال فنداليزم واستهداف المدنيين، ال تستطيع إسرائيل أن تبـرز                  

بوسعها فقط أن   . إنجازاً عسكرياً واحداً ضد المقاومة اللبنانية ال بالعدة والعدد وال بالعتاد وال بقياداتها أو أفرادها              
المصطلح مـأخوذ مـن سياسـي       (ء كاملة هدمت وتحولت الضاحية إلى مالعب كرة قدم          تثبت همجيتها بأحيا  

ومرافئ ومصانع وجسور وطرق وأنفاق مواصالت ومولدات كهرباء ومبـاني          ) إرهابي إسرائيلي هو ليبرمان   
وا إنهم يهاجمون بيوت الناس اآلمنين ثم يقطعون عليهم طريق الهرب ويقصفون كنيسة إذا احتم             . الدفاع المدني 

صحيح أن قلة اإلصابات لدى حزب اهللا ناجمة من أن إسرائيل تعاني من شحة معلومات حـول المقاومـة     . بها
ولكن هذا ال يبرر القصف المنهجي الموجه ضـد المجتمـع           . فتقصف بيوت عائالت قياداتها أو مكاتبها العلنية      

 هذا إذا كان المقصود باإلرهاب إلحاق       فهذه عملية مقصودة من اإلرهاب المنظم،     . والدولة واالقتصاد في لبنان   
األذى والدمار بمجتمع واستهداف المدنيين بالعنف من أجل تغيير مواقف قيادتهم السياسية وذلك بدب الرعـب                

على كل حال هذا مـا تعنيـه كلمـة          . في صفوف المدنيين أو بإحداث الفوضى أو غير ذلك        ) اإلرهاب(والهلع  
  .إرهاب في وثائق الكونجرس مثال
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وأي مقارنة بين خطـاب اولمـرت       . ا يمنح إسرائيل احتكار التدمير الشامل هو ليس عقالنيتها وديمقراطيتها         م
السياسي وخطاب نصراهللا يظهر ليس فقط أن الثاني يفوق األول عقالنية وهدوءاً والتصاقا بالحقـائق، بـل إن                  

لمرت خطابه األخير أمام البرلمان بـصالة       لقد ختم أو  . األول حتى أكثر استخداماً للتعبيرات والتوريات الدينية      
ال . ما يمنحها االحتكار هو تفوقهـا، وحالـة العـرب   . طويلة لن يجرؤ نصراهللا أن يقرأ مثلها في نهاية خطابه     

يتحلى أولئك الذين قرروا شن الحرب الوحشية على لبنان بعبقرية أو شجاعة أو ذكاء، إنهـم عمومـا رجـال                    
عيشون كالطفيليات على جسم الحياة البرلمانية والحزبية، ال مقاومة وال كاريزما           متوسطون وجبناء وانتهازيون ي   

ولكن دنيا المؤسسة البيروقراطية والديمقراطية ليـست دنيـا         . وال بطولة في واقعهم المجبول بالدسائس اليومية      
 هويتها التي تنتجهـا     الكاريزما، وهم يملكون تفوقا عسكريا ويديرون ماكينة دولة، دولة فعال، دولة مرتاحة في            

عبثـا  . يومياً، ومعها مفاهيم لألمن قومي وقدرة على التعبئة قومية تحولها الى دولة شمولية في أيـام الحـرب           
مزعومة أم غير مزعومة، يقف     . نبحث عن تفوق فردي إسرائيلي على كوادر المقاومة، فالتفوق كله مؤسساتي          

وفي المقابل حركة مقاومة لم تعرف      . نقاض الهوية القومية  لألسف مشروع دولة قومية بجوار دول قامت على أ        
حركات التحرر العربية درجة تنظيمها وتواضعها وجديتها، ولكنها حركة مقاومة  في مجتمع طـائفي مـذهبي                
وفي دولة لبنانية محيدة إال عن الطائفية، ونظام عربي قام على أنقاض الهوية القومية، ويـشجع جـزء منـه                    

التعامل مع المقاومة كميليشيا، ومع الـشرعية       : نفيذ ما عجز هو عن تنفيذه أو يخجل من تنفيذه         إسرائيل على ت  
  .الدولية ككلمة أخرى النعدام الشرعية الوطنية واإلنسانية عندهم

إن ما يميز حزب اهللا اللبناني هو ليس ما يعجب العرب، أي شخصية البطل الفارس المنقذ الذي يبحثون عنـه                    
 بل كونه حزباً وطنياً منظماً ينتخب قيادته، وله قيادة جماعية أوصلت نصراهللا قبل أن يعرفه أحد                 زعيماً لألمة، 

من الصحافيين إلى القيادة، وواضح لمن يعرف هذا الحزب انه ال يعتمد على قرارات فرديـة، وأنـه يمتلـك                    
 شخص تظهر صورته على     قيادات وكوادر وقواعد اجتماعية منظمة، ولذلك فإن محاربته ليست عملية اصطياد          

  .أوراق اللعب
واألخيرة أقل تعلقاً بإيران بكثير مـن       . ليس لدى الساسة اإلسرائيليين تفوق ثقافي أو أخالقي على قيادة المقاومة          

وأكثر من ذلك، تعلق جمهور حزب اهللا بإيران يقل بدرجات عن تعلق الجالية             . تعلق إسرائيل بالواليات المتحدة   
  .   إسرائيلاليهودية المنظمة ب

لقد ارتكب النظام العربي الرسمي ما ال يغتفر عشية هذه الحرب، إذ استخدم مفـاهيم طائفيـة لتقـسيم النـاس        
وتجزئة تضامناتهم تمهيداً لهذه المعركة، وذلك حتى في دول ال يوجد فيها مذاهب وتعددية مذاهب ولم تـسمع                  

نية ببعض األنظمة حد إفساد المجتمع طائفيا حتى حيث         لقد بلغت األنا  . مجتمعاتها بمثل هذه الحساسيات من قبل     
واألولى ليست  . لم يكن سلوكهم تجاه الحكومة الفلسطينية أفضل من سلوكهم تجاه المقاومة اللبنانية           . لم يفسد بعد  

  .شيعية وال إيرانية، وسلوكهم الودي التابع ألمريكا ال يعني أن األخيرة سنية
وقد ضاق هامش المنـاورة     . ل موقف معسكر موال ألمريكا مقابل رضاها عنه       لسنا إذاً بصدد مسألة طائفية، ب     

  .لدى هذا المعسكر بعد حرب العراق، ولم يعد قادرا على اتخاذ موقف والتظاهر بعكسه
وليست الحرب في لبنان إيرانية وال سورية، فاألولى ترغب في حوار مع أمريكـا والثانيـة ال تـدعي حتـى                 

  . ريد حربا، بل هي حرب إسرائيلية  أمريكية بتوقيتها وبأهدافهاإسرائيل وأمريكا أنها ت
وال عالقة لهذه المعركة بتحرير أسيرين، هؤالء قضية جانبية بالنسبة ل إسرائيل، وربما تقبل صفقة تبادل حين                 

 فنفس المسؤولين اإلسرائيليين الذين يتحدثون عن تصعيد لضرب المقاومة وتجريدها من سالحها           . يحين الوقت 
هدف العدوان الحالي تطبيق    . كهدف للعدوان الحالي ال يستثنون خيار التبادل لتحرير أسراهم في  مرحلة الحقة            

  .أجندة سياسية داخلية لبنانية وإقليمية، وال عالقة له بأسر وتحرير جنود، وال حتى بوسيلة تحريرهم
المسؤولية عن العدوان وعن توقيته هو مـن  وتحميل المقاومة . ولذلك ليس السؤال اختيار المقاومة هذا التوقيت    

الفرق أن هذه   . فقد أجرت المقاومة عدة محاوالت أسر فاشلة في األشهر الماضية         . باب خلق المبررات للعدوان   
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وقد قتلوا ليس خالل عملية األسر بل ألن دبابتهم صعدت على لغم وهـي              . نجحت، وأن جنودا إسرائيليين قتلوا    
  لماذا اختارت إسرائيل هذا التوقيت لفتح معركة شاملة؟: السؤال هو. اتالحق الخاطفين بمبادرته

 وهو كل ما تبقـى مـن        1559الجواب عند العرب وأمريكا الذين لم يتمكنوا من تنفيذ قرار مجلس األمن رقم ،             
ائيل  وإسر 1559إسرائيل طبخت القرار ،   . الشرعية الدولية بالنسبة ألنظمة تنقصها الشرعية الوطنية واإلنسانية       

لقد بدا القرار كأنه يأتي للدفاع عن لبنان ضد التدخل األجنبي فتحول بقـدرة قـادرة إلـى أداة للتـدخل                     . تنفذه
  .  األجنبي

 هـو عـدم     1996-1993الفرق بين هذه األيام وأيام القصف والغضب من يوم الحساب الى عناقيد الغضب                
روح للبنان، أمريكيا، وبالتـالي أيـضا لبنانيـا         وجود قوات سورية في لبنان، ونشوء مشروع سياسي بديل مط         

وقد تعثر المشروع لتغيير بنية الدولة في لبنان ولتحويله إلى حليف فـي النحـور األمريكـي وجـار         . وعربيا
انطلق المشروع الجديد للبنان مع اغتيال الحريري، وتعثر في األشهر األخيرة، إذ لم يعد قادرا على                . إلسرائيل

. وكانت طاولة الحوار في لبنان من مظاهر الركود والجمود اللذين انتهـى إليهمـا             .  العربية طرح ذاته بأدواته  
وكان واضحا ان ما يرجح القبول بطاولة الحوار هو أن البديل لها هو إطالق النار بعد أن اتضحت المواقـف                    

  . ال يتظاهر بمعارضته علنيا بل يجهر بتأييده1559وبات المؤيد لقرار 
خافيا على أحد أن الطاولة قد تكون مفيدة للتهدئة، ولتمرير الموسم السياحي، ولكنهـا ليـست وال                 ولكن لم يكن    

تصلح كاستراتيجية بالنسبة لمن يريدون تطبيق المشروع األمريكي في لبنان، كان واضـحا أنهـم ينتظـرون                 
 معهـا حـوار أمريكـي،    أما إيران فقد بوشر  . ضربة أمريكية إليران أو ضربة إسرائيلية في لبنان       : تطورا ما 

  . ولذلك بقي خيار واحد
وقد منحها الرد العربي القادم من دول رئيسية عمليا ضوءا أخـضر وأكـد صـحة                . على هذا تراهن إسرائيل   

  .أما الساحة اللبنانية فسوف تفاجئهم. رهانها وشجع قوى لبنانية على االعتراض على المقاومة
هذا هو وجه الشبه الوحيـد      . ن إسرائيل ولبنان، وفي داخل لبنان أيضا      الهدف اإلسرائيلي تغيير قواعد اللعبة بي     

الفرق السلبي هو في الظروف الدولية واإلقليمية، والفرق اإليجابي يكمن في قوة المقاومـة،              . 1982مع حرب   
كرر وهي لبنانية هذه المرة وليست فلسطينية، أكرر يكمن الفرق في قوة ودرجة تنظيم المقاومة، وال بأس بأن ن                 

. أيار بل يعتبر تلك التجربة خلفـه ال يريـد أن يتـذكرها            /  مايو 17أيضاً فرقاً آخر أن لبنان ليس مقبال على         
ومن يدعي أن موقف المجتمع اللبناني      . هو وحده القادر على إحباط المؤامرة     . المبادرة بيد لبنان، شعباً ومقاومة    

في حينـه حاربـت   . 1982 المقاومة الفلسطينية وحرب من المقاومة سلبي ال يذكر موقف المجتمع اللبناني من 
  .قطاعات من المجتمع اللبناني بالسالح إلى جانب إسرائيل

 وأنه لم يعد هنالك مبرر      1559تتقاطر وفود دولية لقطف نتائج العدوان ولتعد لبنان بوقف إطالق النار إذا نفذ ،             
اني بأدواته اإليضاحية نتائج عدم التنفيذ، وبعد ما قـام          لعدم التنفيذ بعد ما صور الجيش اإلسرائيلي للمجتمع اللبن        

  .بإضعاف المقاومة مباشرة بضربها، كما يتوهمون
وفي هذا السياق ليس إيفاد الرسن إيفاداً لمبعوث دولي لتقصي حقائق وتقديم تقرير، إيفاد الرسن هو بحد ذاتـه                   

راع مع الفلسطينيين، بـل هـو رجـل         فالرجل ليس فقط رجل حزب العمل اإلسرائيلي في مسألة الص         . موقف
 ولديه اآلن قوة شرطة     1559الموقف اإلسرائيلي من المقاومة اللبنانية، إنه المشرف الدولي على تنفيذ القرار ،           

  . تنفذ هي الجيش اإلسرائيلي
أما الزيارات المكوكية فتطمسه، تغطيه بأكوام من العناوين الترابية فيظهر الرسـن بمظهـر              . هذا هو األساس  

الوسيط، وهو ليس وسيطا وال وسطا، وسوف تغرق الصورة الشاملة بالتفاصيل والتوقعات ووقف إطالق النار               
  . 1559والهدنة وشروطها وتطبيق 
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حبذا لو لم يتم استقبال الرسن حتى تحترم المؤسسة الدولية موقف لبنان والمقاومة وترسل مبعوثا دوليا ال جابي            
لقد أرادت إسرائيل حـرب     . ضح إطالقا أن من يجب أن يدفع الثمن هو لبنان         فمن غير الوا  . ضرائب إسرائيليا 

  .ستة أيام، مجازا وحرفيا، استعارة وعددا، ولكنها لن تكون كذلك
تريد . تحاول أمريكا دون جدوى ترشيد عملية تخريب لبنان ودكه كمدنية بالضربات اإلسرائيلية الجوية الجبانة             

لي بالمقاومة والمجتمع الذي يحضنها دون المس بمشروعها فـي لبنـان، وأن             أمريكا أن يمس العدوان اإلسرائي    
والفرق بين  . تبتز وتخيف حلفاء أمريكا من دون أن تحطمهم أو تبعدهم أو تدفع جمهورهم إلى أحضان المقاومة               

إسرائيل وأمريكا هنا فرق تكتيكي لكنه مهم، فهو مرتبط بدرجة الضغط على حلفـاء أمريكـا ومتـى يتحـول          
فأمريكا تريـد   . وهي في الوقت ذاته تشجع إسرائيل على توسيع حلقة التهديد إلى سوريا           . لتخويف إلى تكسير  ا

  .من إسرائيل ان تساعد مشروعها في لبنان ضد المقاومة، ال ان تهدمه خالل عملية ضرب المقاومة
أن يفاوضوا الحكومة اللبنانيـة     وإسرائيل تريد من أمريكا وحلفائها وأدواتها، مجلس األمن واالتحاد األوروبي،           

على وقف إطالق نار يشمل تجريد حزب اهللا من سالحه ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، واسـتبدال القـوة                   
ولكن الشرط األول هو األساس،     . الدولية على الحدود بقوة حقيقية أطلسية، وإطالق سراح األسرى اإلسرائيليين         

والنظام السياسي الذي يخلفه العدوان من ورائه في لبنان كفيل          . الناروهو كاف إلرضاء إسرائيل بوقف إطالق       
وتمقت إسرائيل فكـرة القـوات      . أي أن المهم هو حسم النقاش الداخلي اللبناني بالقوة اإلسرائيلية         . بتنفيذ الباقي 

لبناني فـوراً   الدولية التي تخشى أن تفرض عليها كمرحلة انتقالية قبل انتشار الجيش، وتفضل انتشار الجيش ال              
أما المقاومة فسوف تعتبر الجيش االمريكي او الفرنسي جـيش احـتالل يبـرر              . لكي يكون هنالك من تحاسب    

المقاومة، ومع أخذ تحالف قوى لبنانية معه تنشأ حالة شبيهة بالعراق هي اقصر الطرق للتدمير الكامـل فـي                   
  .لبنان

الشروط اإلسرائيلية دون استشارة المقاومة فـسوف يبـدأ         وإذا وافقت الحكومة اللبنانية على أية تسوية تتضمن         
. هكذا تبدأ أيضا فتنة داخليـة . استثمار سياسي داخلي لعملية انهاك المجتمع اللبناني للضغط على المقاومة لتقبل         

  . هذا هو المخطط
معركة شـاملة   إسرائيل هي التي اختارت هذا التوقيت من أجل فتح          . لم تغامر المقاومة، فهي لم تختر التوقيت      

فهي ترى أن تأجيل معركة حتمية مع المقاومة اللبنانية يؤدي فقط الى تقوية المقاومـة وزيـادة                 . ضد المقاومة 
ومن ضمن عوامل اختيار إسرائيل لهـذا التوقيـت   . ترسانتها العسكرية كما حصل في السنوات الست الماضية      

والموقف العلني ذاته الذي يتهم المقاومة      . لون تماما السياق هو إذاً عكس ما يقو     . معرفتها برد فعل بعض العرب    
  .بالمغامرة هو من عوامل اعتبار التوقيت مواتيا إسرائيليا

لقد اتخذت إسرائيل قرارا ان التوقيت اآلن مناسب، وأن تأجيل المواجهة يفاقم الوضع ويمنح وقتـا للمقاومـة                  
صمود وصالبة المقاومة وقـدرتها علـى       . ية إذاً  إنها معركة مفصل   2000لتعزيز قوتها كما حصل منذ العام  ،       

الرد، ووحدة المجتمع اللبناني في رفض القرار اإلسرائيلي للبنان، والذي سرعان ما سوف يتحول إلـى خيـار       
  .إسرائيلي في لبنان، هي ليست فقط أسلحة، بل هي ضمان لفشل العدوان

  20/8/2006الخليج اإلماراتية 
 

 وتشكّك بنجاحه  ... الستمرار حكومة أولمرت تفّوض الجيش ا .37
 حلمي موسى  
قاد الفشل اإلسرائيلي في حسم المعركة مع حزب اهللا خالل وقت قصير، رغم الوحشية التي يلجأ إليها الجيش 

ورغم تفاخر الحكومة والجيش في . في التدمير الشمولي، إلى بدء عدد من الساسة والمعلقين في طرح األسئلة
الجبهة الداخلية إال أن الخبراء يعتقدون أن هذه المنعة مقبلة على التصدع إن لم تتحقق إسرائيل بمنعة وحصانة 

 . لجمهور اإلسرائيلي من العملية آماال
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وقد بدأت يوم أمس بوادر تصدع الجبهة الداخلية والخارجية التي بلورتها إسرائيل والواليات المتحدة في هذه 
ائيلية إلى أن انعدام الحسم وطول المعركة دفعا عددا من الوزراء في إذ أشارت وسائل اإلعالم اإلسر. المرحلة

كما أن الفشل الميداني اإلسرائيلي في إقامة . المجلس الوزاري المصغر إلى التساؤل عن وجهة إسرائيل المقبلة
ول الشريط الناري العازل وضرب القدرة الصاروخية لدى حزب اهللا أثار خالفات داخل القيادة العسكرية ح

وعلى الصعيد الدولي وبمعزل عن الموقف الفرنسي في مجلس األمن، فإن . جدوى وضرورة االجتياح البري
منسق السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي خافيير سوالنا الحظ يوم أمس أن شروط إسرائيل يمكن أن تعيق 

 . قيام عمل دبلوماسي لحل األزمة
ولكن هذه الجبهة توحدت حول أهداف . الداخلية حصينة ومنيعة حتى اآلنويرى معلقون إسرائيليون أن الجبهة 

وقال هؤالء إنه بقدر . وآمال بينها النجاح في اجتثاث حزب اهللا وإزالة أخطاره واستعادة الجيش لقدرته الردعية
سيقود واعتبروا أن ذلك . ما تطول المواجهة وتتقلص اآلمال بقدر ما يبتعد األمل بالقضاء على حزب اهللا

 . بالضرورة إلى تصدع هذه الجبهة الموحدة
ويعتقد معلقون سياسيون وعسكريون أن مرور ثمانية أيام على القتال الشرس والضاري وقيام سالح الجو 

وفي نظر هؤالء فإن . اإلسرائيلي بحوالى ثالثة آالف غارة من دون تحقيق الحسم قادا إلى طرح األسئلة
تماع المجلس الوزاري المصغر حيث طرح أربعة وزراء بينهم متطرف جدا األسئلة طرحت يوم أمس في اج

والحظ مراسلون سياسيون وجود توتر دفع قادة الجيش إلى عرض . أسئلة جوهرية حول الوقت واألهداف
 . مواقفهم بهدوء

بل . امسلقد تحدث قادة الجيش ألول مرة بهدوء وبشكل ه: وحسب التلفزيون اإلسرائيلي فإن أحد الوزراء قال
وأضاف هذا . إن بعضهم تحدث عن الحاجة إلى االتصاالت السياسية مع تركيز مفرط على النجاحات الجزئية

وقد اندفع قادة الجيش في ظل هذا االرتباك إلى . لقد طرحت أسئلة ولم أحصل على أجوبة من الجيش: الوزير
جو اندفاعته لتحقيق النموذج األميركي فمن جهة يواصل سالح ال. إظهار خالفاتهم حول جدوى الحرب البرية

غير أن بين القادة البريين من يؤمن بأنه ال . في العراق الذي سيقود بالضرورة إلى انهيار منظومة حزب اهللا
ومع ذلك يقول خبراء عسكريون إن تجربة الجيش . حل لضرب قدرة حزب اهللا الصاروخية غير الهجوم البري

في حين يرد أصحاب مدرسة الهجوم البري على . كانت حتى اآلن غير ناجحةاإلسرائيلي مع حزب اهللا بريا 
 . ذلك بالقول إن القصف الجوي لم يبعد حزب اهللا ولو مترا واحدا عن مواقعه على الحدود حتى اآلن

ومع ذلك فإن هذا النقاش يترك أثره على الجمهور اإلسرائيلي الذي يرى نفسه عرضة لصواريخ حزب اهللا 
 تبعد خمسين كيلومترا عن الحدود في حين أن قادة الجيش صاروا يخشون على أفراد وحداتهم على على مسافة

 . الجبهة مباشرة
وقد جاءت عمليات األمس في مارون الراس والناقورة حيث تصدى رجال حزب اهللا لمحاوالت توغل بري 

لو حزب اهللا في إدارة معركة لوحدات خاصة مدعومة بالدبابات والجرافات وتحت غطاء جوي، حيث نجح مقات
استمرت أكثر من عشر ساعات على الحدود قتلوا خاللها، حسب االعتراف اإلسرائيلي، جنديين من وحدة 

ورغم أن قيادة الجيش أوحت في البداية أن هذه . ماغالن الخاصة وأصابوا ستة عشر جنديا آخر بجروح
 . نت أن هذه العمليات البرية محدودة وموضعيةالعمليات واسعة وهي تجري خلف خطوط العدو، عادت وأعل

. وأشارت مصادر الجيش اإلسرائيلي إلى أن مجموعة من حزب اهللا حاولت ليلة أمس اقتحام كيبوتس المطلة
ورغم تبادل إطالق النار عاد الناطق بلسان الجيش ليعلن أن المهاجمين أفلحوا في الفرار بعد أن أطلقوا النار 

 . تجاهينعلى المستوطنة من ا
وادعت إسرائيل أن الوحدة الخاصة التي قامت بتمشيط موقع لحزب اهللا عثرت فيه على مخازن ألسلحة حزب 

تجدر اإلشارة إلى أن . وقد تم تفجير عبوة في الدبابة ما أدى إلى إصابة طاقمها بجروح طفيفة ومتوسطة. اهللا
وكان ينطلق . ناني، يستخدمونه ويسمونه موقع شاكيدهذا الموقع كان اإلسرائيليون، إبان احتاللهم للجنوب اللب
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من هذا الموقع، إضافة إلى القصف الصاروخي والمدفعي، مقاتلون يحاولون اقتحام موقع أفيفيم اإلسرائيلي 
 . المجاور

وبعد أن أعلنت إسرائيل عن تدمير راجمتي صواريخ زلزال في األشرفية عادت واعترفت بأن سالح البحرية 
 .  حفر آبار بسبب خطأ في التشخيصدمر شاحنتي

وقد توغلت قوة من وحدة ماغالن بضع عشرات من األمتار في حرج قرب مارون الراس إلسكات مدافع 
واعترفت إسرائيل بأن عمليات إنقاذ . لحزب اهللا عجز القصف الجوي والمدفعي طوال سبعة أيام عن إسكاتها

اعب شديدة واستغرقت وقتا طويال رغم مشاركة قوات جوية الجنود الذين وقعوا في كمين حزب اهللا القت مص
وقالت مصادر عسكرية بأن صعوبات هائلة واجهت عملية إخراج الجرحى من المنطقة بسبب . وبرية فيها

وقد أرسلت القيادة . وجود الكثير من خاليا المخربين في المنطقة التي فتحت النار باتجاه القوة اإلسرائيلية
 ظل مخاطرة كبيرة، دبابات لتغطية قوة اإلنقاذ، األمر الذي جعل إحدى الدبابات تتلقى ضربة اإلسرائيلية، في

 . وقد أصيب جراء هذه اإلصابة سبعة جنود آخرين. مباشرة بقذيفة هاون
أقر المجلس الوزاري المصغر في اجتماعه يوم أمس عددا من المبادئ السياسية األمنية : المجلس الوزاري
وصدر عن االجتماع بيان قال إن المجلس يشد على أيدي عائالت الجنود المخطوفين . ألزمةبشأن سبل حل ا

ويقول إن دولة إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها من أجل إعادتهم إلى بيوتهم بأسرع وقت ممكن، سالمين 
كة، بعزم كما أن المجلس يعرب عن تماثله العميق مع مواطني إسرائيل الصامدين في جبهة المعر. معافين

 . وشجاعة، وطول نفس ووحدة صف
وقرر المجلس أن الحرب المكثفة ضد حزب اهللا سوف تتواصل بما في ذلك ضرب بناه التحتية ومقراته القيادية 
وقدراته العملياتية ووسائله التسليحية وقياداته بهدف إعادة الجنود المخطوفين ووقف إطالق الصواريخ وإزالة 

 . هذا الخطر
أوال وقبل كل شيء تحرير الجنديين المخطوفين :  الحل السياسي لألزمة، في الساحة اللبنانية، فهيأما مبادئ

والمطلب الثاني هو وقف إطالق الصواريخ على سكان الدولة . وإعادتهما إلى إسرائيل من دون قيد أو شرط
 بما في ذلك تجريد جميع 1559ار وفي النهاية طلبت إسرائيل التنفيذ التام والكامل للقر. وضد أهداف إسرائيلية

الميليشيات من سالحها، وبسط سيادة الحكومة اللبنانية على كل أراضيها ونشر الجيش اللبناني على طول 
 . الحدود مع إسرائيل

كرر أولمرت أمام سوالنا قرار المجلس الوزاري المصغر الذي اشترط إعادة الجنود األسرى : زيارة سوالنا
 . يخ نحو إسرائيل ونشر الجيش اللبناني على الحدودووقف إطالق الصوار

وشدد أولمرت على أن إسرائيل ستدير القتال ضد حزب اهللا بقدر ما يحتاج األمر من أجل إعادة الجنود وتنفيذ 
 إعادة :مجموعة الثمانيةوأشار إلى أن إسرائيل تصر على تنفيذ الترتيب الذي أقرته .  كامال1559القرار 

 شروط، تجريد حزب اهللا من سالحه وإنهاء خطر الصواريخ على إسرائيل ونشر الجيش الجنود من دون
وأبدى سوالنا تعاطفه مع مواطني إسرائيل . اللبناني وبسط سيادة الحكومة اللبنانية على كل أراضي الدولة

 . ومعاناتهم نتيجة هجمات حزب اهللا وشد على يد رئيس الحكومة في هذه المرحلة الصعبة
لن سوالنا في مؤتمر صحافي عقده مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني أن االتحاد يطالب وقد أع

وقال إنني أوصي بالعمل بشكل متناسب وتجنب المساس بالمدنيين، وكذلك السعي . بوقف النار وسفك الدماء
 . لكسب ود أهالي الجنوب اللبناني

سرة الدولية أهدافا مشتركة وهي خلق صيرورة تقود إلى تغيير وردت ليفني على ذلك بإعالن أن إلسرائيل واأل
 . بعيد المدى في المنطقة يزيل اإلرهاب الذي يعاني منه اإلسرائيليون واللبنانيون

كتب المراسل السياسي لهآرتس ألوف بن أن تقديرات الجيش تشير إلى أنه بحاجة إلى ما بين : تقديرات العملية
ونقل عن مصادر في هيئة األركان . نجاز األهداف الموكلة إليه في العملية العسكريةعشرة أيام إلى اسبوعين إل
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العامة قولها إن بالوسع زيادة حجم استهداف منظومة صواريخ حزب اهللا وخصوصا الصواريخ البعيدة المدى 
 . وكذلك ضرب قيادات الحزب

ل تتطلع إلى إضعاف حزب اهللا بشكل وأشار بن إلى أن مصدرا عسكريا رفيع المستوى أوضح له أن إسرائي
وأضاف أنه لو . وحسب هذا المصدر فإنه يستحيل تحطيم حركة شعبية ودينية. جوهري، وليس إلى تحطيمه

 لكان بالوسع منع العملية 2000,تصرفت إسرائيل بهذه الطريقة في أعقاب أسر الجنود اإلسرائيليين عام 
وقال إن .  ألثر الغارات الجوية على الروح القتالية لحزب اهللاوشدد بن على وجود تقديرات مختلفة. األخيرة

 . رئيس األركان دان حلوتس هو من بين من يالحظون عوامل انكسار أولية في الطرف الثاني
وأشارت المصادر اإلسرائيلية إلى أنها شرعت باستهداف مواقع تجارية ومالية لحزب اهللا في أنحاء مختلفة من 

ذه المشاريع التي تعود بمال وفير على حزب اهللا، تكمل ما تقدمه إيران لتغطية نفقات هذا وقالت إن ه. لبنان
ومن بين األهداف التي أعلنت إسرائيل ضربها في هذا السياق أربعة مبان تعود لبيت . الحزب وأذرعه المختلفة

  . لحزب اهللا في بيروتكما تم استهداف المكاتب المالية. المال في بنت جبيل والنبطية وبعلبك والغازية
  20/7/2006السفير 

 
  تقدير موقف.. الحرب على لبنان .38

  منير شفيق
بنان هو إسقاط النظرية التي تعتبره إن أول ما يجب أن يحسم في تقدير الموقف حول العدوان اإلسرائيلي على ل

  .ردا على أسر الجنديين اإلسرائيليين في معركة الوعد الصادق التي شنتها المقاومة اإلسالمية في جنوب لبنان
فقد تبين من حجم الهجوم اإلسرائيلي وطول أمده واتساع أهدافه التي شملت لبنان كله، وكما تبين كذلك من 

لعدوان والرافض لوقف إطالق النار قبل أن يحقق الجيش اإلسرائيلي أهدافه، أن أسر الموقف األميركي الداعم ل
الجنديين مجرد ذريعة استخدمت لتغطية ما أعد له وبيت، مع هجوم واسع كما ترجم عمليا، ألن شروط وقف 

  .إطالق النار تفضح ذلك أيضا
ى لبنان كله متخذ وقد أعد له منذ مدة، وهنالك بالطبع أدلة أخرى على أن قرار الهجوم العسكري الجاري عل

  .وكان التنفيذ مسألة وقت ومناسبة
ويجب أن ال يغفل هنا أنه كان مؤجالً إلى حين رد إيران على العرض األوروبي األميركي بخصوص وقف 

  .التخصيب النووي قبل البدء بأية مفاوضات
يلي فور انتهاء اللقاء اإليراني األوروبي في ومن هنا لم يكن من قبيل المصادفة أن يبدأ شن العدوان اإلسرائ

  .بروكسل
صحيح أن عدم إعطاء الذرائع في إدارة الصراع مسألة ضرورية عموما، وكان حزب اهللا يراعيها دائما، ولكن 

  .إعطاء الذريعة ال يجوز أن يتحول إلى سبب أو وهم بأن عدم إعطائها يغلق الباب في وجه العدوان
ب لبنان على التحديد، مرت عدة مناسبات بمستوى عملية الوعد الصادق لم توصل إلى فهنالك مثالً وفي جنو

  .13/7/2006حد شن حرب واسعة النطاق مثل التي شهدناها منذ 
والذين اعتبروا أن مسؤولية اندالع هذا الهجوم تقع على عاتق حزب اهللا في لبنان وحماس في فلسطين إنما 

  .حتالل اإلسرائيلي ومن ورائه السياسات األميركية في فلسطين ولبنانأسقطوا من حسابهم ما يقوم به اال
ومن ثم فإن اتساع عمل العدوان على قطاع غزة كما على لبنان إثر عمليتي األسر جاء تتويجا لممارسات 
وسياسات إسرائيلية أميركية، وليس مجرد ردة فعل على عمل مغامر، علما أن أسر الجندي في قطاع غزة 

  .ين في جنوبي لبنان هما بالتأكيد ضمن سياق المقاومةوالجندي
فإذا كانت مقاومة االحتالل مشروعة فليس من الممكن اعتبار عملية عسكرية بحتة ومحدودة جداً عمالً مغامراً 

  .أو خارجاً عن السياق العام للمقاومة
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يحسم الموضوع من وعلى أية حال فإن مجريات العدوان وما وضع له من أهداف ضد حماس وحزب اهللا 
  .الناحية النظرية، ويسقط مقولة تحميل حماس وحزب اهللا مسؤولية تلك المجريات

وقد اتجهت الصحافة اإلسرائيلية إلى القول إن المواقف الرسمية العربية الرئيسية اختلفت هذه المرة عن مواقفها 
طاء الدولي للعدوان بالحجم الذي السابقة في كل الحاالت المشابهة، وبعضها اعتبرها غطاء إلى جانب الغ

  .اتخذه
  . حتى اليوم إال واحتجت بذريعة لتسويغ البدء فيها1948وبالمناسبة لم تشن حرب عدوان إسرائيلية منذ 

ولكن لم يسبق للموقف العربي أن اعتبر ما اتخذ ذريعة للعدوان سببا مقبوال له، أو حمله مسؤولية النتائج 
، أو ما بين ذلك من 1982 وال في 1967 وال في 1965 وال عدوان 48/49حرب المترتبة، فهذا لم يحدث في 

اعتداءات إسرائيلية بما يضع تلك المواقف العربية أمام سؤال يدور حول ما آلت إليه السياسات العربية في هذه 
  .نفسهمالمرحلة، وما قد يترتب على ذلك من نتائج وخيمة على الوضع العربي كله، بما في ذلك أصحابها أ

والسبب أن هذه السياسات من غير الممكن أن تكون مقبولة لدى شعوب المنطقة، وال حتى من قبل قوى داخل 
  .األوساط الحاكمة فيها نفسها

ولهذا فإنه من المتوقع أن تبدأ تلك المواقف بالتوازن أمام تفاقم العدوان وانكشاف أبعاده الحقيقية، فهي غير 
  .ن تستمر على موقفها األولقادرة، وليس في مصلحتها أ

وهي تعلم أن الموقف العربي لو جاء قوياً وصريحا ضد العدوان وفي نصرة لبنان وفلسطين لما خرج ذلك 
 الذي سيطيل 16/7/2006البيان اإلسرائيلي على لسان مجموعة الدول الثماني الصناعية من بطرسبرغ في 

  .وعين أو أكثرالعدوان على قطاع غزة ولبنان أسبوعاً آخر أو أسب
إن بيان مجموعة الدول الثماني وهزال البيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية اعتبر من وجهة النظر 

 بإمكان استمرار الجيش اإلسرائيلي في 18/7/2006اإلسرائيلية أنهما يسمحان كما أعلن رسميا في صبيحة 
لجيش اإلسرائيلي ال يتعرض لضغوط دولية وال وقد قيل علنا إن ا. عمليته ضد لبنان أسبوعا آخر على األقل

  .عربية كما كانت الحال في السابق
صحيح أن مواقف مجموعة الدول الثماني ليست في حقيقتها متفقة كما عبر عن ذلك بيانها، ألن إدارة بوش 
دفعت ثمن صدور هذا البيان لروسيا وحتى لفرنسا وإيطاليا على تلك الصورة التي تضمنت كل الشروط 
اإلسرائيلية، واقتصرت بطلب مراعاة عدم اإلفراط من إسرائيل حرصا على مصالحها، وليس حرصا على 

  .الفلسطينيين واللبنانيين، وال على مشاعر عشرات الماليين من العرب والمسلمين والرأي العام العالمي
ولهذا فإن هذا البيان يجب أن ال يكون له تأثير معنوي في الموقف الفلسطيني أو اللبناني أو العربي واإلسالمي، 

  .إذ سرعان ما ستبرز االختالفات في مواقف الدول الكبرى
ألسباب إنسانية، فيما ذهب فحتى تصريح رئيس وزراء فرنسا دوفيلبان بعد يوم واحد جاء مطالبا بهدنة فورية 

بيان الدول الثماني إلى ربط وقف إطالق النار بتلبية الشروط، في حين فشل مجلس األمن في المطالبة بوقف 
  .إطالق النار أصال

لهذا فإنه من الضروري عقد القمة العربية المقترحة وصدور بيان قوي في إدانة العدوان، وشجب تأييده 
لى التحديد الواليات المتحدة األميركية التي يجب أن تذكر باالسم، ال تحت تسمية األعمى من بعض الدول، وع

بعض ما دامت قد أعلنت صراحة أن الحرب يجب أن تستمر إلى أن يحقق الجيش اإلسرائيلي أهدافه، مما 
  .يعني أنها طرف معلن في تلك الحرب

 إذ ال ينبغي أن يسمح إلسرائيل بأن تجني إن صدور مثل هذا البيان عن القمة العربية سيغير في المعادلة
  .مكاسب من وراء ما ارتكبته بحق لبنان شعبا ودولة من تدمير وجرائم حرب
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فقد اتجهت خطتها في أسبوعها األول إلى أن تحارب حزب اهللا نصف حرب بدليل سقوط أربعة شهداء منه 
 ضرب البنى التحتية والحصار المطبق ، وأن تحارب لبنان بال استثناء حرباً كاملة بدليل18/7/2006حتى 

  .والتدمير في الضاحية وجونية وجبيل وبيروت ومواقع الجيش مثال
ال للشك في أن لبنان كله أدخل في المشروع الذي أدخل فيه العراق وفلسطين من قبل اوهذا األمر ال يترك مج

ما يهيأ للسودان والصومال فضال عن وهذا وذاك ليسا ببعيدين ع. حين استهدفت الدولة أو السلطة من حيث أتى
وال يجوز ألحد أن يضع رأسه في الرمال مهما اتسعت االبتسامة . سوريا وإيران ومن ثم كل الدول العربية
  .األميركية أو اإلسرائيلية له اآلن، أي مؤقتا

يس من خالل حقيقة السياسة وحقيقة اإلستراتيجية تقرآن من خالل الممارسة وما يجري على أرض الواقع، ول
  .ما يعلن من تصريحات أو يقدم من طمأنة أو من خالل الذرائع التي تتخفى وراءها األهداف الحقيقية

 فإن أول ما يلفت االنتباه هو أن اتجاه 18/7/2006إلى هنا يمكن التوقف لتقويم الوضع عسكريا، فحتى صباح 
وتركز على . يران من دون الحركة التكتيكية للقواتالعمليات العسكرية اإلسرائيلية اعتمد اعتمادا كليا على الن

األهداف المدنية وأساسا الجسور والمعابر والطرقات وتقطيعها والموانئ والمطار ومحطات بيع النفط، فضال 
  .عن ضرب األحياء والقرى وتسوية بعض العمارات السكنية باألرض

استهداف المدنيين ووسائط معيشتهم وتنقلهم وسكناهم وبديهي من الناحية العسكرية أن االعتماد على النيران في 
دون الحركة التكتيكية للقوات البرية أو البحرية أو الجوية يعتبر من الغباء العسكري الذي ال يمكن أن يكسب 

  .حربا، وهو بالمناسبة مخالف لتقاليد الجيش اإلسرائيلي تاريخيا
 الخطة لوال ضعف الموقف العربي الجماعي الرسمي وقد كان من الممكن أن تتحقق هزيمة مؤكدة لمثل هذه

  .ولوال االنحياز الدولي لتغطية العدوان وعدم االلتفات إلى الضحايا المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين
ومع ذلك فإن اقتصار الخطة على هذا االتجاه واإلمعان فيه، ومن ثم عدم التحول إلى االجتياح البري سوف 

  .لعاملين آنفي الذكر، ألنهما غير قابلين لالستمرار مع األسبوع الثاني أو الثالث للعدوانينتهي بالفشل رغم ا
إن هذه الخطة المعتمدة على النيران والتدمير وإرهاب المجتمع والدولة ال يمكن أن تنجح مع تصميم حزب اهللا 

ثر القوى اعتداال أو ابتعادا على المواجهة، ومع الصمود الشعبي عموما وعدم تلبية الشروط حتى بالنسبة ألك
  .من حزب اهللا

من يراقب الخطة المقابلة التي يواجه بها حزب اهللا العدوان اإلسرائيلي يلحظ أنها تتسم بالشجاعة ورباطة 
  .الجأش من جهة، مع الرد المدروس والمؤثر في العمق الذي وصل العفولة مارا بنهاريا وصفد وعكا وحيفا

انات والقوى الرئيسية باليد كما يقولون في علم الحرب وذلك بانتظار انجالء الخطة ولكن مع االحتفاظ باإلمك
اإلسرائيلية تماماً وعلى التحديد هل ستستخدم االجتياح من خالل القوات البرية جزئيا بحدود عشرة إلى عشرين 

  .كيلومترا أو أبعد من ذلك من جهة أخرى
 بكل ثقله في المعركة ووضع سقفا متحركا على ضوء السقف وبالمناسبة، لقد حقق حزب اهللا عندما لم يرم

اإلسرائيلي أو قريبا منه أول معادلة للعبة الجديدة، بتحييد محطات الكهرباء الرئيسية في لبنان مقابل عدم 
  .ضرب مراكز تكرير النفط في حيفا

ال سيضرب كل محطات وهذا معنى البيان اإلسرائيلي الرسمي الذي حذر من ضرب تلك المراكز في حيفا وإ
  .الكهرباء الرئيسية في لبنان

وبهذا يكون حزب اهللا قد احتفظ بدوره بزمام المبادرة حتى اآلن متهيئا لمواجهة تطورات الخطوة اإلسرائيلية 
  .التالية إذا ما عاد الربط بين النيران وحركة القوات على األرض

 زالت تراوح مكانها، وتدخل في العبث من جهة الخطة ومن هنا فإن أبعاد الحرب من ناحية العمل العسكري ما
  .العسكرية اإلسرائيلية حتى اآلن
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وقد يزيد تأزمها مع فشل الوساطات الدولية التي أطلقت حتى اآلن، لتحمل للبنان مع تجاهل ما يجري في 
  .فلسطين، شروط االستسالم

تغيير شروط الوساطات السياسية أو باألحرى وهذا األمر سيجعل األسبوع الثاني من العدوان على لبنان أسبوع 
إسقاط شروطها واالقتصار على وقف إطالق النار بال شروط، وإال يجب أن يكون أسبوع التحرك البري من 

  .المجازر والحرائق: جنوبي لبنان أو تصعيد القصف المتبادل إلى مستويات أعلى فأعلى
 والوساطات الدولية غير كاف لوقف إطالق النار أو تحقيق وبكلمة فإن المستوى الحالي من العمليات العسكرية

  .أهداف العدوان أو ردعه
ومن ثم فإن االستمرار على المنوال نفسه عسكريا وسياسيا سيكون مثل الدوران في المكان نفسه، وهو ما ال 

 آخر سيرفع من يسهل احتماله من جانب الدولة العبرية ومناصريها الدوليين أو الذين حيدوا أنفسهم ألسبوع
مستوى الفضيحة في أكثر من اتجاه مما سيعزز موقف حزب اهللا وكذلك حماس، أو في األدق يعزز الجبهة 

  .المناهضة أو الرافضة للعدوان في لبنان وقطاع غزة فلسطينيا ولبنانيا وعربيا وإسالميا ودوليا
ة والموقف العربي واإلسالمي والرأي من هنا كان ال بد من أن يتغير الموقف العسكري أو الوساطات الدولي

العام العالمي بعد أن أعطى الوقت الكافي على حد تعبير إدارة بوش للجيش اإلسرائيلي ليحسم الموضوع أو 
  .يفرض وضعا عسكريا يسمح بحسمه سياسيا

ب اهللا كـل    هذا الحسم العسكري لن يتحقق ما لم يحدث االجتياح، وقد يقود في ما قد يقود إليه إلى أن يفرغ حز                   
  .حمولته من الصواريخ بال قيود فضال عن خسائر االلتحام واالشتباك والتعرض للمهاجمين وكيانهم
  19/7/2006الجزيرة نت 

 
  سيناريوات لوقف النار7 .39

 :يديعوت أحرونوت سبعة سيناريوات محتملة لوقف النار هيتناولت صحيفة 
 اتفاق على وقف النار يشمل إعادة الجنود اإلسرائيليين األسرى، ووقف عمليات الجيش اإلسرائيلي في - 1

في منطقة عازلة جنوب لبنان، على أن يطلق بعد أشهر ) الناتو(لبنان وغزة ونشر قوات من الحلف األطلسي 
وابها المعتقلين في اسرائيل وشروع حكومة لبنان في نزع أسلحة الميليشيات ونشر جيشها وزراء حماس ون

 .واعتبرت الصحيفة احتمال تحقق هذا السيناريو متوسطاً. على الحدود مع اسرائيل
 ).احتمال متوسط( الغوص في المستنقع اللبناني، أي مواصلة الحرب بعد تمسك حزب اهللا بشروطه - 2
 ).احتمال متوسط(اهللا من خالل تصفية أمينه العام جسدياً في قصف جوي  خنوع حزب - 3
تواصل الحرب على الجبهتين الفلسطينية واللبنانية وتنفيذ عمليات استشهادية داخل :  انحناء اسرائيل- 4

 ).احتمال متدن(اسرائيل يضطران الحكومة االسرائيلية الى وقف النار بشروط ليست مريحة 
كما حصل في مجزرة قانا (حصل من خالل قصف اسرائيلي يودي بحياة عشرات االطفال  خطأ قاتل ي- 5

يرغم اسرائيل على وقف النار بشروط ليست مريحة مثل اطالق مئات االسرى وخروج نصراهللا ) 1996
 ).احتمال متوسط(منتصراً كبيراً 

مساومة ويضطره الى قبول وقف  تخليص األسرى في عملية عسكرية بطولية ما سيفقد حزب اهللا أوراق ال- 6
 ).احتمال متدن(النار 

 حرب اقليمية تندلع في حال قصف حزب اهللا تل ابيب ومنطقتها وأوقع خسائر بشرية فادحة أو في حال - 7
عندها سترد اسرائيل بهجوم كبير على دمشق وترد هذه . استهدف المصانع البتروكيماوية في خليج حيفا

 ).احتمال متدن(ان باالنضمام الى الحرب بصواريخ سكود ثم تهدد اير
  20/7/2006الحياة 
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  ثالث دالالت علي انفجار الصراع علي الجبهة اللبنانية .40
   نافعىبشير موس. د

واحدة من أبرز دالالت العدوان اإلسرائيلي الشامل والمستمر منذ أسابيع علي قطاع غزة كان الحشد اإلسرائيلي          
والشعبي خلف العدوان بحيث يمكـن القـول ان الـرأي العـام             ) صي اليمين من حزب العمل إلي أق    (السياسي  

وما ان وقعت عملية حزب اهللا وبدأت الهجمـة اإلسـرائيلية           . اإلسرائيلي موحد إلي درجة عالية خلف حكومته      
المدمرة والوحشية علي لبنان حتي ارتفع مستوي االصطفاف اإلسرائيلي خلف الحكومـة والجـيش ومسلـسل                

ل ان االتجاه اإلسرائيلي األغلب كان الدفع باتجاه إعطاء الجيش الفسحة الكافية الستخدام أقصي مـا                ب. العدوان
ليس هناك من شك في ان أصواتاً إسرائيلية، صحافية وغير          . يمكن من قوة لتدمير حزب اهللا وتدمير لبنان ككل        

ولكن هـذه   . لجيش اإلسرائيليين صحافية، اعترضت علي نهج التصعيد والعنف المدمر الذي سلكته الحكومة وا          
األصوات كانت قليلة وهامشية؛ وفي الحاالت القليلة التي سجلت فيها هذه األصوات والكتابات أغرقت عناوين                

علي مدي أسابيع،   . الصحف الصارخة الداعية إلي القتل والدمار الهوامش النادرة الداعية إلي التعقل والتفاوض           
لمقدسة، المعروفة باسم جيش الدفاع اإلسرائيلي ، تنشر المـوت والحريـق فـي              أطلقت الدولة العبرية بقرتها ا    

الطائرات والدبابات والمجنزرات وآالت الجرف العمالقة تقتلع األشجار وتحول المزارع فـي            . فلسطين ولبنان 
ت مختلف أنحاء قطاع غزة إلي صحراء؛ تحطم البيوت وتقصفها علي رؤوس قاطنيها، وتقتل األطفال والعائال              

بال تمييز، تدمر محطات الكهرباء والجسور، وتستهدف المسافرين في عرباتهم، من حي الشجاعية إلي قـري                
  .الجنوب اللبناني

الهجمتان اللتان تعرض لهما الجيش اإلسرائيلي كانتا عمليتي حرب بامتياز؛ أغارت فيهما قوي مقاومة مـسلحة      
وكـان  .  إلي قتل عدد من أفراد هذا الجيش وأسر آخرين         علي مواقع لجيش معاد كان يستهدف شعبيهما، انتهت       

الهدف في الحالتين هو تبادل األسري الذين لم يؤخذوا في االعتبار، ال بعد توقيـع اتفـاق أوسـلو وال بعـد                      
أو حتـي   (إن كانت النية اإلسرائيلية هي نهاية الصراع فليس ثمة سلم           . االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان    

ولكن الـسجون   . التاريخ الحديث لم يصاحبه تبادل ألسري الجانبين، بغض النظر عن عددهما          في  ) هدنة حرب 
اإلسرائيلية تضم أسري فلسطينيين ولبنانيين قضي بعضهم أكثر من ربع قرن في زنزانات األسر، لـم تلفـت                  

خليطاً من الرد العسكري    وقد جاء الرد اإلسرائيلي     . مأساتهم نظر أحد من منتقدي العمليتين الفلسطينية واللبنانية       
علي حماس وحزب اهللا، والرد الشامل غير التمييزي علي األهالي والمنشآت المدنية والطرق ومظاهر الحيـاة                

ما كان العالم يتهم به القوي الفلسطينية من قبل باستهداف المدنيين اإلسرائيليين، وما كانت أصـوات                . اإلنسانية
سرائيلي يصفونه بالوحشية الفلسطينية، هو ذاته ما يمارسه الجيش اإلسـرائيلي           األكاديميين وقادة الرأي العام اإل    

  .في االستجابة لعمليتين عسكريتين من الطراز األول
. هذا الجيش هو جيش الدولة العبرية، جيش يأتمر بأمر حكومة إسرائيلية منتخبة، جيش الـشعب اإلسـرائيلي                

 القطاع والضفة ولبنان ينشره باسم الشعب اإلسرائيلي، باسـم          الدمار والموت الذي ينشره هذا الجيش في أنحاء       
أكاديمييه ومدرسيه، باسم عماله وطالبه، باسم كتابه وفنانيه؛ ولكننا لم نسمع الكثير من هؤالء يحتجون علي ما                 

ن في الساحة الفلسطينية، وبالرغم من المظلمة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ قر           . يرتكب باسمهم من أعمال   
متصل من الزمان، وبالرغم من اتساع نطاق الموت الذي طال مختلف فئات الشعب الفلـسطيني منـذ بدايـة                   

بعض . االنتفاضة الثانية، فإن العمليات االستشهادية أثارت جدالً واسعاً في الدوائر السياسية والثقافية الفلسطينية            
والعلمـاء العـرب، اعترضـوا علـي العمليـات          من كبار السياسيين والمثقفين وأهل الرأي الفلسطينيين، بل         

وليس هنـاك   . االستشهادية، حتي ومنفذوها يرون فيها وسيلة للردع ويعرضون وقفاً متبادالً الستهداف المدنيين           
ولكن ما شـهده   . من شك في ان هذا الجدل ساهم مساهمة مباشرة في تخلي القوي الفلسطينية عن هذه العمليات               
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ابيع القليلة الماضية علي شاشات التلفـزة، ومـا قـرأوه مـن ترجمـات الـصحف                 العرب والعالم خالل األس   
أكاديميون وكتاب وباحثون إسرائيليون كبـار يـرددون        . اإلسرائيلية، كان غريباً ومدهشاً وقاتماً إلي حد كبير       

 حماس  كالببغاوات نفس الخطاب الذي تبناه كبار ضباط جيشهم، من أسطورة الدفاع عن الوجود إلي لغو تحطيم               
أي شعب هذا الذي يتحول في لحظة إلي صدي أعمي آللته العسكرية البربرية، وأي ديمقراطيـة                . وحزب اهللا 

هذه التي ال تختلف أطرافها إال علي أفضل الطرق لهزيمة العرب وإبادتهم، وأي سالم وتعايش يمكن التوصـل                  
يختصر شعب وجوده في محيط غريب عنه       إليهما بين هذا الشعب وجواره العربي والفلسطيني والمسلم؟ عندما          

بوسائل الحرب الدمار واإلبادة يقوم في الحقيقة بوقف هذا الوجود علي معادلـة الـصراع الـدائم؛ والتـاريخ                   
  . اإلنساني لم يعرف بعد إسبارطة مؤبدة، إسبارطة ال تهزم

ائيلية الموجهـة ضـد     فبعد صمت عربي قلـق عـن الحملـة اإلسـر          . الداللة الثانية هي داللة عربية بامتياز     
الفلسطينيين، جاءت عملية حزب اهللا لتشعل الجبهة اللبنانية وتضع المشرق كله علي حافة الحرب، وهو ما البد                 

ثمة عدد مـن االتهامـات      . ان يثير التساؤالت حول هشاشة السلم واالستقرار الذي تعيشه أي من دول المنطقة            
خدمة استراتيجيات سورية وإيرانية، ويتعلق بعـضها برهنـه         التي وجهت لحزب اهللا، يتعلق بعضها بتسخيره ل       

لبنان كله لصالح التحالف مع قوي المقاومة الفلسطينية وتحميل لبنان ما ال يحتمل من أعباء الصراع العربي ـ  
اإلسرائيلي، ويتعلق بعضها اآلخر باستخدام حزب اهللا ورقة األسري لخلـط األوراق فـي الـساحة الـسياسية                  

صحيحة؛ ولكن المعني الحقيقي لعملية حزب اللة، حتي        ) أو يكون بعض منها   ( قد تكون هذه االتهامات      .اللبنانية
إن وضعنا االتهامات الموجهة له في االعتبار، ان الصراع علي فلسطين ليس صراعاً فلـسطينياً ـ إسـرائيلياً    

حاوالت العديد من األنظمة بدأ الصراع هكذا، وبالرغم من م. وحسب، بل هو صراع عربي ـ إسرائيلي كذلك 
العربية والمحاوالت األمريكية واإلسرائيلية المستمرة لفصل المسألة الفلسطينية عن المحيط العربي، ال تـزال              

  . قواعد الصراع علي ما كانت عليه
 آذار أم لم تؤيد، سواء      14سواء أرادت الرياض والقاهرة وعمان أم لم ترد، سواء أيدت أحزاب ما يعرف بـ               

لت باريس وواشنطن أم لم تقبل، فحزب اهللا حقيقة موضوعية، ولدت من سنوات الصراع الطويلة في لبنـان                  قب
هذا . وعليه، ومن التهديدات اإلسرائيلية لحياة اللبنانيين واالحتالل اإلسرائيلي لقطاع واسع من األرض اللبنانية            

رض اللبنانية، هو بالفعل في تحالف موضوعي       الحزب، الذي أوقع هزيمة بالغة باالحتالل اإلسرائيلي وحرر األ        
وعندما تكون الدولة العبرية مصدر تهديد لحياة ومقدرات حلفاء حـزب           . مع سورية وإيران والقوي الفلسطينية    

ولبنان هو بالتالي طرف فـي معادلـة الـصراع، وهـو طـرف              . اهللا فهي مصدر تهديد تلقائي للحزب كذلك      
وال مفر للبنان من مجريات هذا الصراع، مهما حاول         . ه هذا الموضع  موضوعي، لم يتآمر أحد أو جهة لوضع      

هذا الطرف أو ذاك من جهد سياسي أو غير ذلك؛ ليس فقط العتبارات الجغرافيا الثابتة التي ال يـستطيع أحـد      
نانيـة  ما قـد تـستطيعه إدارة لب      . تغييرها أو تبديلها، ولكن أيضاً العتبارات الشعب وانتماءاته القومية والعقدية         

كفؤة، علي أكثر تقدير، هو التقليل من أعباء وكلفة ارتباطه بساحة الصراع؛ أما التخلص منه نهائيـاً فهـدف                   
  .يستحيل تحقيقه

. بعض اللبنانيين يرون ان ارتباط لبنان الوثيق بمجريات الصراع العربي ـ اإلسرائيلي هو نتاج لضعف لبنان 
ه؛ ولكن افتراض التالزم بين صغر لبنان وضعفه من ناحيـة           وقد يكون لبنان أضعف من دول أخري في جوار        

فكـل الـدول   . وأعباء الصراع العربي ـ اإلسرائيلي الملقاة علي عاتقه من ناحية أخري هو افتراض تبسيطي 
العربية واإلسالمية، السيما تلك القريبة من بؤرة الصراع، الكبير منها والصغير، من وقع منها اتفاقية سالم مع                 

 العبرية ومن لم يوقع، ومن يقف في معسكر الممانعة ومن يقف خارجه، يتحمل هذا القـدر أو ذاك مـن                الدولة
البعض، . وال مفر ألحد من هذا الوضع القائم بال تغيير جوهري يذكر منذ والدة الدولة العبرية              . أعباء الصراع 

والبعض، كمصر  . ، عسكرياً أيضاً  كسورية، يدفع ثمن هذا الصراع سياسياً واقتصادياً، ومن مرحلة إلي أخري          
واألردن والسعودية وتركيا، يدفع الثمن اقتصادياً، كما يدفعه من استقالل قراره السياسي ومن المخاوف الدائمة               
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بـوالدة الدولـة    . والبعض اآلخر، كإيران، يدفعه علي مستويات متعددة      . من فقدان االستقرار واألمن الداخليين    
البني الديمغرافية، السياسية، االقتصادية، نظام     : ريخية للمنطقة وشعوبها لالضطراب   العبرية تعرضت البني التا   

وهذا الخلل واالضـطراب    . العالقات، معني االستقالل، ومرتكزات الهوية وتعبيراتها من ميراث ثقافي وديني         
. راب ويؤبـده  االضطراب يولد االضط  . البنيوي ال يمكن التخلص منه بتجاهله، أو حتي مداراته بالخضوع له          

وقد أوضحت الحالة اللبنانية بما ال يدع مجاالً للشك ان المنطقة تقف دائماً علي حافة الحرب، بغض النظر عن                   
  .صمت النظام العربي عن ما يتعرض له الفلسطينيــــون أو دعمهم لهم

زلة اإلقليمـي، الـذي     خالل السنة أو السنتين األخيرتين شهدت المنطقة العربية إحياء واسع النطاق لخطاب الع            
كان العرب تعرفوا عليه للمرة األولي في الفترة السابقة علي والالحقة لتوقيع معاهـدة الـسالم المـصرية ـ     

بعض من يطلقون خطاب العزلة اإلقليمي سياسيون رسميون، وبعضهم ينتمي للمعارضات العربية            . اإلسرائيلية
يحمل هذا الخطاب وجوهاً متعددة، من مثال االردن . يبراليونالليبرالية الجديدة، والبعض اآلخر إسالميون ـ ل 

أوالً ، إلي مقايضة الموقف من المسألة الفلسطينية بالمشاركة في كعكة الحكم والسلطة، إلي محاولة اسـتجداء                 
الدعم األمريكي بتقديم أوراق االعتماد إلي طاولة السالم مع الدولة العبرية، إلـي همـوم االتهـام باإلرهـاب                   

وليس ثمة شك ان خطاب العزلة اإلقليمي هو أيضاً خطاب رئـيس الـوزراء              . المحافظة علي السلطة والحكم   و
يشي هذا الخطاب بقصر نظر تاريخي، عجز عن رؤية الواقع الموضوعي، وعجز أشد وقعاً              . اللبناني وحلفائه 

ر الذي انتهـت إليـه هـذه        عن قراءة تاريخ المنطقة وتواريخ تعامل شعوبها مع الغزوات الخارجية، والمصي          
  .الغزوات

الداللة الثالثة هي أيضاً داللة عربية، ولكنها داللة ال تحتاج تحليالً واستنتاجاً فقد أعلنت صريحة واضحة باسـم              
ففي ختام اجتماعهم القصير بالقاهرة، فشل وزراء الخارجية العرب في تقـديم دعـم              . مجلس الجامعة العربية  

وهو إعالن مبطن بفشل الـسياسة      .  ولكنهم في اآلن نفسه أعلنوا فشل عملية السالم        سياسي ما لفلسطين ولبنان؛   
إن . األمريكية نفسها، الذي جاء موقف وزراء الخارجية السلبي من حماس وحزب اهللا اسـتجابة لـضغوضها               

عبريـة،  كانت عملية السالم التي تقودها الواليات المتحدة قد فشلت، بعد ان سلمت بقضها وقضيضها للدولـة ال                
ولكن األمور في مجلـس وزراء الخارجيـة        . فإن هناك ما يبرر النهج الذي تنتهجه القوي الفلسطينية واللبنانية         

المهم، علي أية حال، أننا اآلن، وللمرة األولي منذ مؤتمر مدريد، أمام موقف عربي              . العرب ال تجري بمنطقها   
 الحكومات العربية مسؤوليات كبري أمام شـعوبها؛        إجماعي بفشل عملية السالم، ومثل هذا الموقف يرتب علي        

. فمنذ مطلع التسعينات وعملية السالم تشكل مركز السياسة العربية الرسمية من الصراع العربي ـ اإلسرائيلي 
 .وعندما ينهار المركز البد إذن من بلورة سياسة جديدة
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