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  47  :صورة
*** 

  
  اسرائيل تقر بتكبد خسائر جسيمة بالمواجهات البرية بجنوب لبنان

 حزب اهللا عن تصديه لمحـاولتي تقـدم         هأعلن ما   :سعد الياس عن مراسلها    21/7/2006نشرت القدس العربي    
لمقاومة االسالمية عن وقـوع معـارك ضـارية بـين جنـود             واعلنت ا  .اسرائيليتين باتجاه االراضي اللبنانية   

 بقوة المشاة المتـسللة وبـسالح       ت الحق هاان و .اسرائيليين في محيط بلدة مارون الراس وبين مقاتلي حزب اهللا         
 وقال مصدر عسكري اسرائيلي ان القـوات        .المدرعات الذي تدخل لمساعدتها فخسر دبابتين ضربات قاصمة       

وقال المـصدر ان    . ئر في االرواح في اشتباك عنيف مع حزب اهللا علي الحدود اللبنانية           االسرائيلية منيت بخسا  
  .عدة اصابات وقعت في صفوف القوات االسرائيلية لكنه لم يذكر تفاصيل

 فقتل حيثلجنود العدو االسرائيليين، لمارون الراس شكلت مصيدة  أن 21/7/2006الخليج اإلماراتية وذكرت 
 آخرون، فضال عن أن اسرائيل دفعت بجنودها وطائراتها الحربية وحواماتها الى 17اربعة جنود وجرح 

اعتراف العدو نفسه بسقوط خسائر بشرية كبيرة والمعركة، بغية إجالء تسعة جنود علقوا في المصيدة، 
 تلفزيون المنار صوراً عن معركة مارون الراس تلحظ عتاداً للجنود ونشروخسارة دبابة ميركافا هناك، 

االسرائيليين القتلى الذي خلفوه في ارض المعركة من ألبسة عسكرية ومناظير ليلية وخوذات وكتاب التوراة، 
وبنادق وجهاز اتصال وكاميرا ومماشط وذخيرة وتعويذات ويقف قبالة هذه الغنائم على االقل المعنوية أحد 

  .المقاومين بكامل عتاده الحربي ومن دون الكشف عن وجهه
حزب اهللا قال إنه أسقط مروحية إسرائيلية خالل اشتباكات وقعت فـي             أن 21/7/2006 48 عرب   موقع واورد

منطقة مارون الراس الحدودية، كما قال إنه قصف قيادة المنطقة العسكرية اإلسرائيلية الشمالية في صفد شمال                
قرابة الساعة السابعة مـن     ن حزب اهللا أطلق عدداً من صواريخ الكاتيوشا         اقالت مصادر اسرائيلية    و .إسرائيل

  . وجاء أن بعضها سقط في منطقة روش بينا ومنطقة جبل الجرمق. سقطت في الجليل األعلىمساء الخميس، 
تقارير ميدانية ذكرت ان القوات االسرائيلية حاولت القيـام بعمليـة            أن 21/7/2006الشرق االوسط   وأضافت  

 امس في وادي حبوش ـ دير الزهراني لكـن المقاومـة    انزال جوي بواسطة المروحيات عند الثانية من فجر
تصدت لها واحبطت المحاولة التي مهدت لها القوات االسرائيلية بقصف مدفعي وغارات جويـة بـدأت منـذ                  

وفي منطقة صور، اغارت الطائرات االسرائيلية فجر امس  . غارات7منتصف الليل على الوادي وبلغ عددها 
كما اغارت على قدموس والبازورية ومحيط برج رحال وبـدياس  . عمالً للخشبعلى جوار العباسية مستهدفة م    

واغار الطيران االسرائيلي على المنطقة الواقعة بين معركة وطورا ومحيط بلـدة            . ودير قانون النهر ومعروب   
  . دقائق10طيردبا، كما تعرض محيط البرغلية لسلسلة غارات جوية بمعدل غارة كل 

هذه  :خالل جولة على المدن التي طاولتها صواريخ حزب اهللا بيريتس قال أن 21/7/2006البيان وجاء في 
هي المرة األولى التي تتمتع بها حملة عسكرية إسرائيلية بهذا التأييد، خاصة من الدول العربية التي أيدت 

قناع الرأي الدولي ونحن نريد أن نحافظ على هذا التأييد وإ. الخطوات التي تقوم بها إسرائيل للدفاع عن نفسها
قال الجنرال ألون  و.بأن وجود حزب اهللا بهذه القوة سيمنع تنفيذ التفاهمات الدولية وقرارات األمم المتحدة

فريدمان إن القوات التي تم حشدها عند الحدود مع لبنان نحو ستة آالف عنصر في إمكانها تنفيذ عملية واسعة 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ان طائرات حربية إسرائيلية من طراز قالت  ومن جهة ثانية .النطاق عند الضرورة

طنا من المتفجرات على ملجأ تحت األرض بهدف 23 ألقت بعد منتصف ليلة الخميس قنابل زنتها 16-اف
ونقلت الصحف اإلسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها ان  .تصفية أمين عام حزب اهللا حسن نصر اهللا

صلت الى الدولة العبرية تفيد ان نصر اهللا وعددا من قيادة حزب اهللا تواجدوا في ملجأ معلومات استخباراتية و
تحت االرض في مخيم برج البراجنة غرب بيروت حيث ألقت الطائرات الحربية القنابل الكبيرة على الملجأ 



 

 5

ه طائرات العدو هو وجاء في بيان لحزب اهللا ان المبنى الذي استهدفت. بهدف تصفية نصر اهللا وقيادة حزب اهللا
  .عبارة عن مبنى قيد التشييد ليكون مسجدا للصالة

  
   وسنقاوم وحدنا ..استعدنا المبادرة: نصر اهللا

لـو جـاء     قـال اطل السيد حسن نصر اهللا في مقابلة مع قناة الجزيرة بعد استهداف مبني كان يعتقد انه بداخله    
اوض غير مباشر وتبـادل لالسـرى، ناصـحا الوسـيط           الكون كله لن يستطيع ان يستعيد الجنديين اال عبر تف         

وأكـد  . االلماني ان ال يتحرك تحت سقف الدعوة االسرائيلية إلفراج غير مشروط النه سيكون محكوما بالفشل              
ان القناة الوحيدة المفتوحة في موضوع االسرى هي رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهو يمثل الجهة التي يتم                  

الى ان حزب اهللا لن يستقبل أية وساطة وليتحدثوا مع الدولة وهي تتحدث معنا ونحن نعطي                وأشار  . التكلم معها 
لقد أعلنت ذلك أكثر من مرة، وحتى على طاولة الحـوار           : وخاطب من يقول إنه فوجئ بعملية الخطف      . جوابنا

بالموعـد وأنـا ال     أكدت أننا سنعمل لخطف جنود للعدو من أجل تحرير أسرانا، هل كان علي أيضاً أن أبلغهم                 
أعرفه؟ وأشار الى ان وفد االمم المتحدة غادر اسرائيل ولم يعد الى لبنان، ما يعني ان االقتراح الذي قدموه في                    

 نصر اهللا ان البنية القيادية للحزب لم تصب بأي أذى، كما ان البنية الـصاروخية ممتـازة                  الوق. لبنان قد سقط  
في القتال لوقت طويل، وقال إن حزب اهللا اسـتوعب الـضربة أوال             جدا وعند الحزب القدرة على االستمرار       

وانتقل الى مرحلة المبادرة ثانياً، وهو قدم بعض المفاجآت التي وعد بها ثالثا، ومستعد الن يقدم مفاجآت ما زال                
لتطورات  ان تمتد العملية االسرائيلية زمنيا الن االمر مـرتبط بـا            نصر اهللا  وتوقع. يحتفظ بها للمرحلة المقبلة   

وأكد نصر اهللا أن المحاوالت إلثارة فتنة شيعية سنية سوف تفشل، وأن ال مجـال لتفجيـر      . الميدانية والسياسية 
  .حرب أهلية في لبنان، ألن شعب لبنان أعظم وعياً من أن يجر إلى االنتحار

21/7/2006السفير   
 

  لجة مشكلة سالح حزب اهللالمجتمع الدولي لم يعط الحكومة اللبنانية الفرصة لمعا: السنيورة
واوضـح  . أكد رئيس الحكومة اللبنانية، انه لم يقل ان حزب اهللا أصبح دولة ضمن الدولة ويجب نزع سـالحه                 

وأفاد المكتب ان ما قاله     . المكتب االعالمي للسنيورة امس ان الكالم المنسوب اليه في صحيفة ايطالية ليس دقيقا            
عط الحكومة اللبنانية الفرصة لمعالجة مـشكلة سـالح حـزب اهللا، اذ ان              السنيورة هو ان المجتمع الدولي لم ي      

استمرار وجود االحتالل االسرائيلي ألراض لبنانية في مزارع شبعا هو الذي ساهم في استمرار وجود سـالح                 
وعلى المجتمع الدولي ان يساعدنا على انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا لكي نتمكن من حل مسألة                . حزب اهللا 

  .ح حزب اهللاسال
21/7/2006الشرق االوسط   

  
  صر اهللا يعزي أهالي قتلى الناصرةن

أتوجه الى العائلة التي أصيبت، اعتذر من هذه العائلة، االعتـذار ال            في مقابلة مع قناة الجزيرة،      قال نصر اهللا    
ة نحتسبهم شهداء   وأضاف الذين قتلوا في الناصر    . يكفي، أتحمل كامل المسؤولية، لم يكن مقصودا على اإلطالق        

لفلسطين ولبنان واألمة والمقاومة، أتوجه إليهم بالتعزية واالعتذار وأرجو ان يقبلوا ذلـك واستـشهد الطفـالن                 
  أ ف ب. . محمود وربيعة طلوزي عندما أصاب صاروخ أطلقته المقاومة حيا مكتظا في الناصرة

21/7/2006السفير   
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   ألفا20 النازحون إلى الشوف من جنوب لبنان بلغوا
خلدون زين الدين في اليوم التاسع لحرب التهجير المفتوحة التي تشنها اسرائيل ضد األبرياء، تواصل : بيروت

توافد مئات العائالت النازحة من قرى جنوب لبنان باتجاه منطقة الشوف األعلى، وذلك على رغم اكتظاظ 
ف نازح حتى صباح امس، توزعوا على وقد سجل وصول اكثر من عشرين ال .األماكن المخصصة للمهجرين

 .  مركزا38ً
21/7/2006الشرق االوسط   

  
 %30 قتيل وألف جريح ونصف مليون مهجر 300: لبنان
 قتيل وألف 300 بلغت حصيلة العدوان اإلسرائيلي على لبنان حتى صباح أمس، أكثر من :سناء الجاك: بيروت

ومعظمهم . م حوالي الثالثين في المائة من األطفالجريح، كما تم تهجير أكثر من نصف مليون مواطن، منه
وفي بعض المناطق أصبحت المستشفيات عاجزة وغير قادرة على استقبال . يقيم في المدارس والحدائق العامة

وقد دمرت العمليات العسكرية جزءا كبيرا من البنى . ويواجه اللبنانيون نقصا في الغذاء والدواء. الضحايا
ة، بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات توليد الكهرباء والجسور ومخازن الوقود المنازل التحتية اللبناني

وتشير التقديرات األولية إلى أن خسائر لبنان من . والمصانع، مما أدى إلى تعطيل الخدمات األساسية للسكان
ني سامي حداد، أن وفي حين صرح وزير االقتصاد اللبنا. الحرب، بلغت حتى اليوم أربعة مليارات دوالر

 يوما والغاز لشهر، أشار إلى أن 15القمح والطحين متوفران بمخزون يكفي لمدة شهرين، وأن النفط يكفي لمدة 
الصعوبة تكمن في المواصالت البرية التي أصبحت شبه مستحيلة في بعض المناطق بفعل قطع الطرق 

ت على شراء المواد التموينية، األمر الذي يؤدي واستهدافها المستمر بالقصف، كما حذر المواطنين من التهاف
  . إلى تفاقم األزمة المعيشية

21/7/2006الشرق األوسط   
 

  أربعة أشخاص لالشتباه بتجسسهمحزب اهللا يعتقل
أعلن مصدر في قوى األمن الداخلي اللبناني، أن عناصر من حزب اهللا اعتقلوا أربعة أشخاص أمس في بيروت 

وقال ضابط في قوى األمن . ع مترجمين لبنانيين لالشتباه بقيامهم بأعمال تجسسهم صحافيان أجنبيان م
إن اثنين من الصحافيين األجانب كانا يصوران في منطقة جنينة  الداخلي، طالبا عدم الكشف عن هويته،

) حزب اهللا(الصنائع في بيروت مع لبنانيين كانا يقومان بأعمال الترجمة لهما عندما اعترضهم عناصر من 
  وكاالت. وألقوا القبض عليهم بعد ان اشتبهوا بقيامهم بأعمال تجسس

21/7/2006البيان   
 
  ن احتمال تدخل الجيش اللبنانيالسنيورة يحذّر إسرائيل م 

 عاماً أدى إلى تشكيل حزب 24أبلغ السنيورة صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الغزو اإلسرائيلي للبنان قبل 
ائج العدوان اإلسرائيلي األخير لم يسبق لها مثيل في تاريخ لبنان، وشدد على أن عقلية استخدام اهللا، كما أن نت

وفيما اعتبر قيام حزب اهللا بأسر جنديين إسرائيليين لم . القوة ال تجني نتائج في لبنان وستكون لها آثار عكسية
فرج إذا ما أرسلت إسرائيل قواتها البرية يكن صحيحاً، حذّر السنيورة من أن الجيش اللبناني لن يقف موقف المت

  . إلى لبنان
21/7/2006البيان   
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  جزرةلحود يدعو لهدنة من أجل وقف الم
اسرائيل تقوم بقصف كل شيء .  قال لحود في تصريحات اذاعية بثت من باريس ان ما يحدث مجزرة حقيقية

كل هذا عمل . على المواد الغذائيةانهم يستولون . حتى الشوارع الصغيرة وسيارات االسعاف والشاحنات
وكل ما اعرفه انها تقوم بقصف . واضاف ان اسرائيل تستخدم كل الوسائل وكل الدعاية االعالمية. اجرامي

وردا على سؤال حول وسائل الخروج من هذا الوضع، . المدنيين واالطفال والجميع وعلينا ان نفكر في هؤالء
يمكننا ان نتحاور حول كل . ثم سنتحدث في كل شيء... طالق النار دعا الرئيس اللبناني الى وقف فوري ال

وتابع ردا على سؤال عن امكانية نشر قوة دولية ان هذه القضايا سنبحث  .القضايا لكن اآلن يجب وقف القتال
ة يجب وقف الحرب وقف المجزر. فيها بعد وقف اطالق النار ألننا اذا بدأنا التحدث اآلن فان ذلك ليس مالئما

 . وبعد ذلك سنتحدث في كل المواضيع
21/7/2006البيان    

 
  بتجسسهمحزب اهللا يعتقل أربعة أشخاص لالشتباه 

قال ضابط في قوى األمن الداخلي، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن اثنين من الصحافيين األجانب كانا 
مال الترجمة لهما عندما اعترضهم يصوران في منطقة جنينة الصنائع في بيروت مع لبنانيين كانا يقومان بأع

 . وألقوا القبض عليهم بعد ان اشتبهوا بقيامهم بأعمال تجسس) حزب اهللا(عناصر من 
21/7/2006البيان   

 
  الجيش سيقاوم العدو براً: المر

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر أن الجيش اللبناني سيقاوم ويدافع ويبرهن انه يـستحق         
: وقال المر في مقابلة مع الجزيرة     . حترام في حال أقدم العدو االسرائيلي على الدخول الى األراضي اللبنانية          اال

 وهذا شيء مفـاجئ، ألن      1559إن إسرائيل وضعت شروطاً غير قابلة للتفاوض، ونصبت نفسها منفّذةً للقرار            
ال يمكن إلسرائيل أن تنفذ قـراراً دوليـاً         . ارهذا القرار دفن عندما نصبت إسرائيل نفسها دولة لتنفيذ هذا القر          

 ألنه مجـرد أن     1559صادراً عن األمم المتحدة، معناه فعالً أن النية اإلسرائيلية هي تدمير قرار األمم المتحدة               
  . تطرح نفسها ولية أمر هذا القرار، يدفن هذا القرار ونحن قادمون على قرارات أخرى لمجلس األمن
21/7/2006السفير   

 
  عهد من عباس يعزز المبادرة المصرية ويحرج حماست

تلقت المبادرة المصرية في شأن اطالق الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شاليت دفعاً جديداً عندما قدم الرئيس 
محمود عباس تعهداً شخصياً لحركة حماس باطالق عدد كبير من االسرى في السجون االسرائيلية في مقابل 

يضاف هذا التعهد الى تعهد مماثل كان اطلقه الرئيس حسني مبارك، االمر الذي يضع الحركة و. اطالق الجندي
امام خيارين أحالهما مر، في وقت تشتد فيه الهجمة االسرائيلية على قطاع غزة حيث سقط ثالثة شهداء في 

 . شهيدا13ًساعة الى  24اليوم الثاني من العدوان على مخيم المغازي، ليرتفع عدد الضحايا في المخيم خالل 
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة ان اللقاء السري الذي رعاه االردن أخيراً بين عباس ورئيس جهاز 

يوفال ديسكن، اثمر تعهدا اسرائيليا لعباس باطالق عدد كبير من ) شاباك(االستخبارات الداخلية االسرائيلية 
ديسكن ابلغ عباس ان اطالق هذا العدد الكبير من واضافت ان . المعتقلين عقب اطالق الجندي االسرائيلي

المعتقلين سيجري في ختام لقاء قمة بينه وبين رئيس الوزراء ايهود اولمرت، وليس ضمن صفقة تبادل اسرى 
 عاماً في السجون 20واضافت ان التعهد يشمل اطالق اسرى ممن امضوا اكثر من . مباشرة مع حماس

ل على رفض اطالقهم في صفقات تبادل أسرى سابقة بذريعة ان ايديهم ملطخة االسرائيلية والذين دأبت اسرائي
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وسبق لمصر ان قدمت لـ حماس تعهداً شخصياً من الرئيس مبارك باطالق معتقلين فلسطينيين . بدماء اليهود
 .عقب اطالق الجندي االسرائيلي، لكن الحركة اصرت على التزامن في العملية

جدد حماس امام خيارين، فإما ان تتنازل عن الجندي في مقابل صفقة مع عباس ويضع االقتراح المصري المت
تحفظ ماء وجه الجميع وتخسر تالياً الحلفاء في سورية ولبنان، او ان ترفض العرض فتواجه حربا تطاول 

 .قادتها وتخرجها من الحكم الذي جهدت كثيرا للوصول اليه
ض المصري بسبب حساسية الوضع في لبنان اوال، وترجح مصادر حماس في الوقت الراهن رفض العر

وبسبب غياب او تغييب حماس عن الصفقة المقترحة، لكن هذه المصادر تعترف بأن البديل الذي ينتظر الحركة 
 .هو مواصلة حرب ضارية على الحركة وتصفية قادتها في القطاع

 ان العالقات بين تل ابيب ومدريد في غضون ذلك، قال السفير االسرائيلي في اسبانيا فيكتور هاريل امس
تضررت بعد أن اتهم رئيس الوزراء االسباني خوسيه ثاباتيرو اسرائيل باستخدام القوة المفرطة ضد لبنان 

واضاف السفير ان كل اعالن ال يكون متوازنا، . خالل تجمع ارتدى فيه أيضا الكوفية الفلسطينية التقليدية
ودافع وزير الخارجية . ي ترغب في استخدام نفوذها في الوساطةستكون له تداعيات على االطراف الت

االسباني ميغيل انخيل موراتينوس عن حكومته امام اتهامها بـ معاداة السامية، وقال انه امر غير مقبول، 
معتبرا ان القدرة على توجيه االنتقادات الى اعمال حكومية تعتبرها غالبية الشعب االسباني خاطئة أمر طبيعي، 

 .في اشارة الى الحرب على لبنان
  21/7/2006الحياة 

 
 الفلسطينيون سائرون نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية 

تشهد الساحة السياسية الفلسطينية تحركات باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية مع توفير شبكة أمان للوزراء 
 أسر جندي ى ردا علأسبوعين  منأكثروالنواب الذين اختطفتهم قوات االحتالل االسرائيلي قبل حوالي 

وفي هذا االتجاه اجتمعت لجنة الحوار الوطني مع  . الشهر الماضي25اسرائيلي من قبل فصائل المقاومة في 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الليلة قبل الماضية وبحضور رئيس الوزراء اسماعيل هنية من اجل وضع 

 جميل وأوضح . تشكيل حكومة وحدة وطنيةىنص عل عمل لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني التي تآليات
المجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الذي شارك في اجتماع لجنة الحوار مع عباس وهنية لـ 

 سائرون باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية ، ومشيرا الي ان لجنة الحوار ستواصل إنناالقدس العربي قائال 
 لجنة الحوار الفلسطينية التي تشترك فيها جميع إن وأضاف .ثيقة الوفاق الوطنيجلساتها بهدف تنفيذ بنود و

 وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني متفقون علي تنفيذ بنود وثيقة واإلسالميةالقوي الوطنية 
واب الذين الوفاق الوطني بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية مع االخذ بعين االعتبار وضع الوزراء والن

 العمل علي تشكيل شبكة أمان للوزراء والنواب المعتقلين لدي إلىاعتقلهم االحتالل االسرائيلي ، ومشيرا 
واوضح المجدالوي بأن هناك اجماعا في اطار  .مة وحدة وطنية جانب السير باتجاه تشكيل حكوىاسرائيل ال

وشدد بان تشكيل الحكومة الجديدة . لوحدة الوطنيةالقوي الوطنية واالسالمية للبدء بحوار جدي لتشكيل حكومة ا
يأتي في اطار الرد علي العدوان االسرائيلي المتواصل، ولكسر الحصار المفروض علي ابناء الشعب 
الفلسطيني عقب تشكيل حركة المقاومة االسالمية حماس للحكومة الفلسطينية الحالية، ومشيرا الي ان تنفيذ بنود 

احد اشكال الرد علي اسرائيل الساعية الي فرض شروطها وامالءاتها بحجة ان الحكومة وثيقة الوفاق الوطني 
الفلسطينية تدعم االرهاب، ومنوها الي ان حماس التي تقود الحكومة الحالية موافقة علي تشكيل حكومة الوحدة 

 االجواء وفيما تصدر عن حركة حماس تصريحات صحافية بان. كون وثيقة الوفاق الوطني تنص علي ذلك
غير مواتية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ظل تواصل العدوان االسرائيلي علي الفلسطينيين أكد ماجد أبو 
شمالة، عضو المجلس التشريعي وعضو المجلس الثوري لحركة فتح امس أن الرئيس عباس سيبدأ خالل الفترة 
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جندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شليط لدي فصائل القادمة، تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد االنتهاء من أزمة ال
وشدد أبو شمالة علي أن حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لبرنامج وثيقة الوفاق الوطني في إطار منظمة  .المقاومة

 .التحرير الفلسطينية، هي الكفيلة بإخراج الشعب الفلسطيني من أزمة الحصار التي يعيشها
 انه تم االتفاق خالل اجتماع لجنة أمسلمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومن جهته اكد صالح زيدان عضو ا

الحوار الوطني مع الرئيس عباس الليلة قبل الماضية علي وضع آليات عمل من اجل تطبيق وثيقة الوفاق 
وقال زيدان في تصريحات صحافية ان هناك نقاط اتفاق بين الفصائل المتحاورة، تتضمن تشكيل  .الوطني
 الالزمة وذلك من خالل اإلجراءاتة وحدة وطنية، وذلك بالتشاور مع الفصائل والقوي الوطنية لعمل حكوم

 . بعين االعتبار الوزارء والنواب القابعين في سجون االحتالل االسرائيلياألخذالحوار الدائم مع 
 النجا، عقب اجتماع اللجنة مع ومن جهته قال منسق لجنة المتابعة العليا للقوي الوطنية واإلسالمية إبراهيم أبو

إنه بعد اجتماعات مكثفة توصلت لجنة الحوار ولجنة الوفاق الوطني : عباس وبحضور هنية الليلة قبل الماضية
الي وثيقتين، أوالهما تتعلق بآليات تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، واألخري تتعلق بالقضايا التي من أجلها يضبط 

وأشار الي أن االجتماع تطرق الي أهمية أن .  التزام جميع القوي بتجميد خالفاتهاالوضع الداخلي والتأكيد علي
يصار الي حملة إعالمية للتوعية بشأن اللُحمة الداخلية، ونبذ كل أشكال الخالفات واإلعالن للشروع بتنفيذ 

عسكري اإلسرائيلي،  أن االجتماع تناول التصعيد الىولفت أبو النجا، ال .آليات تطبيق وثيقة الوفاق الوطني
 .ودعوة المجتمع الدولي الي ضرورة التدخل والضغط علي الحكومة اإلسرائيلية لوقف هذا التصعيد

من جانبه، دعا رئيس الوزراء إسماعيل هنية خالل االجتماع المذكور األطراف الفلسطينية الي البحث في 
عت عليها الفصائل الفلسطينية،  التي وقّسرىاألآليات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وفق ما جاء في وثيقة 

 . مشيراً الي أن اإلشكاليات الداخلية التي تجري في قطاع غزة يتحمل مسؤوليتها الجميع
  21/7/2006القدس العربي  

 
  زء من المساعدات للشعب الفلسطينيبو ردينة يعلن وصول جأ

بعاء عن وصول جزء من األموال التـي رصـدت          اعلن نبيل ابو ردينه المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية األر        
وقال ابو ردينة خالل مؤتمر صـحفى عقـده مـع            .لمساعدة الشعب الفلسطيني الى حساب الرئاسة الفلسطينية      

خافيير سوالنة المنسق االعلى للسياسية الخارجية عقب لقاء االخير مع ابو مازن فى غزة  لقد وصل جزء هام                   
اسة الفلسطينية، وطالب الرئيس بسرعة تحويل ما تبقى من أموال ونحن نـثمن  من هذه األموال الى حساب الرئ  

هذه المواقف العربية الهامة من كافة األقطار العربية التي قدمت مساعداتها العاجلة للشعب الفلسطيني لمواجهة               
  .الصعوبات والمعاناة الحالي

لية التي تم التحدث عنها ومن المفتـرض أن تبـدأ           واشار إلى أن االتحاد االوروبي وفقاً لقرار الرباعية أقر اآل         
تنفيذ هذه اآللية مع بداية شهر اغسطس القادم بما يتعلق بشؤون العاملين في قطاع الصحة مضيفا الى انه تـم                    
أمس تحويل جزء من المبالغ الى الرئاسة الفلسطينية من جامعة الدول العربية ومن الكويت والـسعودية ومـن                  

  .ما شكل الرئيس لجنة لمتابعة هذا األمرليبيا واالمارات ك
من جهة اخرى ادان ابو ردينة سقوط اكثر من اربعة عشر شهيدا فلسطينيا في غزة وفي نابلس هو تطور وقال                     

  .ان هذا تطور خطير ونحن نرفض هذا التصعيد 
 الرئيس مبارك وأكد أبو ردينة على أن الرئيس الفلسطيني طالب االتحاد األوروبي ووفد األمم المتحدة و

واالدارة االمريكية على ضرورة وقف العدوان أوالً وأنه بالقوة لن تحل أي مشكلة وال بد من البحث والعودة 
 الى البحث عن الحلول الدبلوماسية اليجاد حلول لهذه األزمة

20/7/2006 48عرب   
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 لعربي الضعف ا إليالفلسطينية حماس ترجع اسباب التصعيد اإلسرائيلي علي المناطق 
ـ  ـ ارجعت حماس اسباب التصعيد اإلسرائيلي الي ما وصفته الحركة  :اشرف الهور غزة  الموقف العربـي  ب

الضعيف، واصفةً ايضا الموقف االوروبي بالمنافق الذي يكيل بمكيالين تجاه قضايا الشعب الفلسطيني واالمـة               
 اإلسرائيلي المتصاعد ما كان لينحي هذا       واشارت في بيان لها امس ان العدوان واإلرهاب        .العربية واإلسالمية 

واعتبـرت ان    .المنحي المطرد لوال الهوان والضعف العربي والنفاق االوروبي والدعم االمريكي الالمحـدود           
الدعم االمريكي والتشجيع المكشوف للكيان الصهيوني والسماح له باقتراف جرائم بـشعة وممارسـة عـدوان                

وطالبت حماس   . ادي كذلك الي اتساع دائرة العدوان اإلسرائيلي علي غزة        مفتوح دون اي إشكاالت او عراقيل       
بوقفة عربية ذات آليات حقيقية لمواجهة العدوان ومراجعة اوروبية لسياساتها الخاطئة وإدراك امريكي لحقيقـة               

 . االضرار والعواقب الوخيمة التي ستترتب علي معاداتهم للقضية الفلسطينية 
21/7/2006القدس العربي   

  
  اللبناني - حماس قلقة من عزلها عربياً وخطة أميركية لفصل المسارين الفلسطيني 

هناك توجهاً أميركياً اآلن يهدف إلى عزل حزب اهللا وحماس وتعزيز قـوة أبـو               : كشف مسؤول في حماس أن    
ينه وبين ايهود مازن على حساب الحركة ولهذا يريدون ان تتم صفقة اإلفراج عن المعتقلين من خالل لقاء قمة ب            

أولمرت، مؤكدا على أن موقف الحركة من هذا هو الرفض ألن الحركة لن تخذل حزب اهللا في هـذا الوقـت                     
العصيب، ولن نخذل أنفسنا بإطالق سراح الجندي شليت من دون مقابل ملموس، اللهم سـوى وعـود جوفـاء      

 .تمنحها إسرائيل لكل من الرئيسين مبارك وأبو مازن
21/7/2006البيان   

  
  مجموعتان فلسطينيتان تتبنيان تفجير دبابة إسرائيلية وسط قطاع غزة

ـ  اعلنت كتائب شهداء االقصي وكتائب ابو علي مصطفي امس مسؤوليتهما المشتركة عن  :اشرف الهور غزة 
 وقال الفصيالن العسكريان في بيان لهما ان مجموعة     . تدمير دبابة إسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة        

مشتركة تمــكنت من تدمير دباية إسرائيلية اثناء توغلها في منطقة وادي ابو رشيد جنوب مخـيم المغـازي                  
 ان جنود االحتالل اإلسرائيلي     قاالكما  . ظهر يوم امس من خالل استهدافها بقذيفة مدفعية اصابتها بشكل مباشر          

 . وعة التي نفذت الهجومشرعوا بإطالق العديد من القذائف واالعيرة النارية باتجاه المجم
21/7/2006القدس العربي   

  
 فتح تحرض عباس على حماس  

كشفت مصادر صحافية ان قيادات وكوادر فتحاوية سلمت محمود عباس أخيراً رسالة تتضمن ممارسات              : غزة
بعض وزراء وقيادات حماس في الحكومة بحق المحسوبين على حركة فتح، وطالبته بالعمل علـى المـصادقة                 

.  المراسيم التي اقرتها الحكومة السابقة ووضع حد لممارسات بعض الوزراء المحـسوبين علـى حمـاس      على
ومـن  .. وجاء في الرسالة انه انطالقا من ايماننا العميق بحرصكم على العدل والقانون وحمايـة المؤسـسات                 

ع القـانون و المـصلحة      منطلق واجب كل منا في مواجهة الفساد االداري والقرارات الفئوية التي تتعارض م            
العامة التي تصدر عن مجلس الوزراء الجديد، والتي تهدف إلحالل عناصر من حماس في المواقع القيادية في                 
الوزارات بدال من ابناء فتح الذين قدموا اقصى الجهود من مواقعهم في مسيرة البناء والعطاء على مر اكثر من                   

ة النظر بإصدار مراسيم رئاسية لجميع القرارات المتبقية التي اخذتها           عاما نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب إلعاد      12
وقال الموقعون على الرسالة ان حكومة حماس تستغل عدم اصدار المراسيم الرئاسية بـشأن تنفيـذ                . الحكومة

قرارات مجلس الوزراء السابق وتعمل بشكل ممنهج على اصدار قرارات اقصائية احاللية على اسـس فئويـة                 



 

 11

 بهدف السيطرة الكاملة على الوزارات وتغيير اللون والمضمون الذي اصطبغت به دونمـا أي اعتبـار                 ثأرية،
وتابعت ان الحكومة تحاول ان تلحق الهزيمة المعنوية بأبناء فتح الذين لـم             . للكفاءة والمهنية او مصلحة العمل    

ئفهم المسكنين عليها من خالل العمل      يصدر لهم مراسيم رئاسية في مواقعهم القيادية في الوزارات بانتزاع وظا          
على إصدار مراسيم رئاسية لموظفي حماس الذي صدر لهم قرارات من مجلس الوزراء قبـل فتـرة قـصيرة          

وختمت الرسالة ان حكومة حماس     . وتعطيل اصدار مراسيم رئاسية لمن صدر لهم قرارات من الحكومة السابقة          
من تم تنسيبهم من الحكومة ليس لديهم أي كفاءة او خبرات سابقة            ال تراعي الكفاءة والمؤهالت والخبرة فجميع       

 التـي   9وانما يتم التعيين مثلما يتم االقصاء على الهوية الحزبية وهذا يخالف القانون األساسي خاصة المـادة                 
 الفلسطينيين امام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق او الجـنس او اللـون او                (نصت على ان    

ان قرارات حكومة حماس معظمها مشوب بعيب مخالفة القانون واالنحـراف عـن   )...الدين او الرأي السياسي  
 . المصلحة العامة واساءة استعمال السلطة

21/7/2006البيان   
  

  صواريخ المقاومة تقطع الكهرباء عن سديروت   
باح امس، ان التيار الكهربائي انقطـع       اعلنت االذاعة العبرية الرسمية ص     : عالء المشهراوي والوكاالت   -غزة  

عن عدد من بيوت مستوطنة سديروت القريبة من شمال قطاع غزة، نتيحة سـقوط صـاروخ اطلقـه رجـال                    
وقالت ألوية الناصر صالح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة الـشعبية، انهـا ردت              . المقاومة الفلسطينية 

قصف البلدات والمستوطنات اإلسرائيلية بسبعة صواريخ من طـراز  على عمليات القصف والدهم االسرائيلية، ب   
وقالت االلويـة ان   ·ناصر المطور وذلك في إطار ردودها على اغتيال أمينها العام ومؤسسها جمال أبوسمهدانة     

عناصرها استهدفوا موقعا عسكريا جنوب قطاع غزة بثالثة صواريخ، كما تم استهداف مـستوطنة عتـصمونا                
واعترفت مصادر  ·  بصاروخين، واستهداف قاعدة زكيم العسكرية قرب مدينة المجدل بصاروخين         شمال القطاع 

إسرائيلية بسقوط صواريخ في المناطق المحاذية لشمال قطاع غزة مشيرة إلى حدوث أضرار مادية دون وقوع                
جرامات مـن   وافادت مصادرعسكرية اسرائيلية امس عن انفجار عبوة ناسفة تزن عشرة كيلو          · إصابات بشرية 

وقامت قـوات   · المتفجرات فى دورية تابعة للجيش قرب قرية سالم بشمال الضفة الغربية دون وقوع اصابات             
قوات  اعتقلتكما  · معززة بحملة تمشيط واسعة فى المنطقة بحثا عن عبوات اخرى والبحث عن منفذى العملية             

سامر خمايسة ، وأمين خمايـسة      : ي جنين هم  االحتالل ثالثة ناشطين من كتائب األقصى في قرية اليامون شمال         
 ·وثالث مجهول الهوية

 21/7/2006االتحاد االماراتية 
 

  إطالق عدة قذائف على سديروت
 . باتجاه بلـدة سـديروت     3قالت سرايا القدس إنها أطلقت ثالث قذائف من طراز قدس          :غزة ــ خليل الشيخ   

 في البلدة، بشكل جزئي، وإصابة ثالثة إسرائيليين،        وأضافت في بيان عسكري أن القذائف أدت إلى تدمير مبنى         
  .وفي وقت الحق أعلنت السرايا عن إطالق قذيفة صاروخية أخرى، على سديروت .بحالة من الهلع

21/7/2006األيام الفلسطينية   
 

  اح شيراك حول الممرات اإلنسانيةال تحفظات على اقتر: إسرائيل 
مة اإلسرائيلية امس ان ال تحفظات لدى بالده عن اقتراح الـرئيس  ـ أكد متحدث باسم الحكو. ب.برلين ـ أف 

وقال المتحـدث باسـم وزارة       .الفرنسي جاك شيراك حول فتح ممرات انسانية داخل لبنان وبين لبنان وقبرص           
الخارجية اإلسرائيلية ييغال بالمور لمحطة زد دي اف االلمانية استمعنا الى طلب شيراك فتح ممرات انـسانية،                 
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وافاد االتحاد األوروبي ان المنظمات االنسانية تواجه صعوبات كبيرة في           .تحفظات لدينا عن هذا االقتراح    وال  
  .ايصال المساعدات للمدنيين اللبنانيين جراء الظروف االمنية ومشاكل الحصول على تأشيرات

حزب اهللا ال يشكل جـوهر      واعتبر بالمور ان وقف اطالق النار في مقابل االفراج عن الجنديين اللذين اسرهما              
ورأى المتحدث ان المانيا واالتحاد األوروبي يستطيعان بجهودهما اقناع لبنان بوقف عمليات تسليم              .الموضوع

السالح لحزب اهللا انطالقا من سوريا، مضيفا ان حزب اهللا ينبغي اال يكون جيشا صغيرا داخل البلد بحيث يهدد                   
  .سيادة لبنان

  21/7/2006القبس الكويتية 
  

   دولية لها باستخدام مفرط للقوةإسرائيل ترفض اتهامات
ب ـ ترفض اسرائيل اتهامات دولية متصاعدة لها باستخدام مفرط للقوة في هجومهـا علـى    . ف. القدس ـ ا 

 قتـيال   328: ولم يكن لحـصيلة الـضحايا اي تـأثير         .لبنان، متذرعة بتصميمها على كسر محور شر اقليمي       
 14 مـدنيا و   15 قتيال في الجانب االسـرائيلي وهـم         29ي الجانب اللبناني، في مقابل      معظمهم من المدنيين ف   

ودانت دول عدة في مقدمتها فرنسا وروسيا االستخدام المفرط للقوة خالل الهجوم االسـرائيلي الـذي                 .عسكريا
  .ف مراراتسبب بخسائر فادحة في البنى التحتية اللبنانية، وخصوصا في المطار الدولي الذي تعرض للقص

  21/7/2006القبس الكويتية 
 

  ض التحقيق الدولي في مجزرة غزةإسرائيل ترف
أعلن عمير بيرتس وزير الجيش اإلسرائيلى امس، رفضه إرسال لجنة دولية للتحقيق في قطاع غزة في قتـل                  

ـ               ا ايـد  سبعة من افراد عائلة فلسطينية واحدة على شاطئ بيت الهيا بقصف اسرائيلي األسبوع الماضـي، بينم
وادعـى  . رئيس الوزراء إيهود اولمرت تحقيقاً أجراه الجيش واظهر فيه براءته من هذه الجريمـة الجماعيـة               

بيرتس امس انه ليست هناك حاجة لتشكيل لجنة تحقيق أخرى أو إجراء عملية تحقيق إضـافية بعـد تـشكيل                    
لتحقيق الذي تجريه سلطات الجيش     وأضاف بيرتس انه بعد استكمال ا     . الجيش اإلسرائيلي ما سمى بلجنة تحقيق     

وروجـت  . بالكامل ستكون إسرائيل مستعدة لعرضه على أي جهة تريد دراسة الحقائق المتعلقة بهذا الحـادث              
مصادر عسكرية مجدداً أن طاقم التحقيق االسرائيلي توصل الى استنتاج بأن ابناء عائلة غالية لم يصابوا مـن                  

  .نما بفعل تفجير عبوة مزروعةقذيفة اطلقتها القوات االسرائيلية ا
وأعلن رئيس الوزراء االسرائيلي إيهود أولمرت امس أنه يؤيد تماماً نتائج التحقيـق الـذي أجـراه الجـيش                   
االسرائيلي وقضى بأن المدفعية االسرائيلية لم تكن مسؤولة عن مقتل سبعة فلسطينيين على شاطئ غـزة قبـل                  

سبوعي للحكومة االسرائيلية أصدق قوة الدفاع اإلسرائيلية وأثـق         وأوضح أولمرت في االجتماع األ    . عشرة أيام 
وأعرب اليمين االسرائيلي عن غضبه بعد مطالبة رئيـسة كتلـة           . في وزير الحرب عمير بيريتس وفي الجيش      

ميرتس االسرائيلية النائبة زهافا غال اون بتشكيل لجنة تحقيق دولية لفحص مالبسات مذبحة شاطئ غزة، التي                
  . ها عدة أشخاص بينهم عائلة لم تنج منها سوى الطفلة هدى غاليةذهب ضحيت

إن ما نشر أمس األول في الصحافة البريطانية يطرح شـكوكاً حـول مـصداقية التحقيـق                 : وقالت غال اون  
العسكري االسرائيلي، مضيفة انه ليس من المناسب أن يحقق الجيش االسرائيلي مع نفسه، فقد سبق أن شـهدنا                  

 وطمس ويجب منع تكرار مثل هذه الحاالت في المستقبل، واذا لم يكن لدينا ما نخفيه فينبغـي اال                   حاالت إخفاء 
  .تكون لدينا مشكلة

 21/7/2006االتحاد االماراتية 
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  يل حول فاعلية الهجوم على لبنانشكوك في إسرائ
عليته حيث انها لم تتوصل     في اليوم التاسع لهجومها على لبنان، بدأت إسرائيل تشكك في فا          : ب. ف.  أ -القدس  

 .إلى وقف إطالق صواريخ حزب اهللا أو القضاء على قيادة هذا الحزب أو حتى إبعاد مقاتليـه عـن الحـدود                    
لقد بالغ الجيش اإلسرائيلي فـي      . واعتبر الخبير العسكري روفن بيداتسور من دون شك ان إسرائيل في ورطة           

 يكمن في أن يطلق الجيش عملية برية واسعة النطـاق           وأضاف ان الخطر   .تقدير قدراته على ضرب حزب اهللا     
  .في جنوب لبنان ما قد يجعله عرضة أكثر ألعمال حزب اهللا

وبحسب الجنرال الون فريدمان العامل ضمن المنظمة الشمالية، فإن الجيش يعمل على تدمير البنـى التحتيـة                 
 .تحديد مكانها وتدميرها عبر الطيران    لحزب اهللا السيما المالجئ المحصنة ومخزونات الصواريخ التي يصعب          

وأكد ان الحشود على الحدود الشمالية التي تتجاوز على حد رأيه عديد فرقة، تتيح إطالق عملية برية واسـعة                   
  .النطاق إذا لزم األمر

من جهته قال سكرتير الحكومة اإلسرائيلية مئيمون هناك بالفعل خطط لشن عملية برية واسعة النطـاق لكنهـا                  
  .مطروحة اآلن، مضيفا ان العمليات البرية تشمل فقط وحدات صغيرة ولها طابع محددليست 

وقال يبدو ان حزب اهللا صامد ومعنوياتـه ال         . لكن الخبير السياسي شاوول ميشال يعطي تقييما مختلفا للهجوم        
حركة مثل حزب اهللا    وقال من الوهم االعتقاد انه يمكننا القضاء بوساطة قوة السالح فقط على              .تزال على حالها  

  .من الشعب% 40تملك قاعدة شعبية واسعة لدى الشيعة في لبنان أي حوالي 
وكتبت صحيفة يديعوت احرونـوت الواسـعة االنتـشار ان          . وتتساءل الصحافة اإلسرائيلية حول نهاية األزمة     

 يمكن لمهاجمتها أن    األزمة قد تنتهي بانتصار مرير رغم ان إسرائيل سجلت نقاطا عبر إيصال الرسالة بأنه ال              
  .تبقى من دون عقاب

لقـد أصـبحوا آمـام      ومن جهتها كتبت صحيفة هآرتس ان القادة اإلسرائيليين يكتشفون حدود الهجوم الجوي،             
وبـشكل أو   . عبر الدبلوماسية أو عبر هجوم بري مكلف باألرواح البشرية        ، فإما   نهاء العملية إل: معضلة صعبة 

  .الشىبآخر فإن وهم وجود حل سحري يت
واستنتج منها ان حزب اهللا     . لهجوم على لبنان  لوكشفت الصحيفة ان الجيش اإلسرائيلي قام بتدريبات قبل سنتين          

سيتمكن من إطالق الكثير من الصواريخ على إسرائيل وانه سيتعرض لضربات قوية لكن في نهاية المطـاف                 
  .سيكون على إسرائيل التفاوض مع سوريا لضمان العودة إلى الهدوء

  21/7/2006القبس الكويتية 
 

  رائيل تطلب المساعدة من ألمانياإس. على خلفية نجاح برلين بصفقات تبادل لألسرى
 طلبت إسرائيل من ألمانيا أمس الخميس المساعدة في جهـود دبلوماسـية لإلفـراج عـن                 - رويترز   -برلين  

لة العسكرية التي تشنها الدولة العبريـة       الجنديين اإلسرائيليين اللذين كان خطف حزب اهللا لهما من أسباب الحم          
وقال ايغال بالمور المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية لقناة زِددِيـاف التلفزيونيـة االلمانيـة قـام               . على لبنانِ 

مسؤولون ألمان في وقت سابق بدور بناء في اإلفراج عن رهائنِِ وفي إحـدى المـرات كـان هنـاك جنـود                      
  .الذي يقوم فيه المسؤولون االلمان انفسهم بدور فعال مرة أخرىمخطوفوِن واالن حان الوقت 

وشارك وزير الخارجية االلماني فرانك فالتر شتاينماير وارنست أورالو رئيس المخابرات الخارجية االلمانيـة              
 ولكنهما كانا يشغالن منصبين مختلفين خالل فترة زعامـة          2004في عملية لتبادل األسرى مع حزب اهللا عام         

 قتل حزب اهللا ثالثة جنود إسـرائيليين علـى الحـدود            2000ستشار غيرهارد شرويدر للبالِد وفي أكتوبر       الم
  .واحتفظ بجثثهم، كما نجح باستدراج أحد اإلسرائيليين إلى بيروت واحتجازه 

  21/7/2006القبس الكويتية 
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  ح ممر إنساني بين بيروت والرنكاأولمرت يوافق على فت
ة االسرائيلية ان رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت اعطى موافقته على فـتح ممـر    ذكرت االذاعة العام  

وقالت االذاعة ان هذا الممر الذي ستؤمنه البحرية االسرائيلية يفتـرض ان يتـيح              . انساني بين لبنان وقبرص   
ومة االسرائيلية  وكان متحدث باسم الحك   . اجالء نازحين من لبنان الى قبرص، من دون اعطاء تفاصيل اضافية          

اكد في وقت سابق للتلفزيون االلماني ان ال تحفظات لدى بالده على اقتراح الرئيس الفرنسي جاك شيراك فتح                  
  . ممرات انسانية داخل لبنان وبين لبنان وقبرص

  21/7/2006البلد 
  

  بوادر تصدع في الجبهة الداخلية في اسرائيل
ي الوقت الذي تستمر وتتصاعد فيه الهجمات العدوانية االسرائيلية         ف:  ابتهاج زبيدات  - العرب اليوم    -الناصرة  

بدأت ترتفع أصـوات معارضـة فـي        , على لبنان جنبا الى جنب مع الهجمات في قطاع غزة والضفة الغربية           
, أو بالمقاالت في الـصحف    , إن كان ذلك بالمظاهرات التي أخذت تجتاح المدن الكبرى        , اسرائيل لهذه العمليات  

وهناك من يطلـق    .اشات داخل الغرف المغلقة وبعضها يتم بمشاركة شخصيات عسكرية وسياسية بارزة          أو بالنق 
أن يحرصـوا علـى أن ال       , صوت التحذير للضباط والجنود االسرائيليين الذين يشاركون في هـذه العمليـات           

  .يتورطوا في ارتكاب جرائم حرب حتى ال يتعرضوا للمحاكمات الدولية
من أن تؤدي الى تصدع     , السياسية والعسكرية , المخاوف في المؤسسة االسرائيلية الحاكمة    , وتثير هذه النشاطات  

ورئيس , عمير بيرتس ,ووزير األمن   , ايهود أولمرت , بعد أن كان رئيس الوزراء    , الجبهة الداخلية في اسرائيل   
دثوا كثيـرا عـن دعـم    قد تباهوا بتماسكها وحصانتها ففي حين كان هؤالء قد تح      , دان حالوتس , أركان الجيش 

الشعب للحكومة ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت فقط قبل ثالثة ايام نتائج اسـتطالع رأي دلـت علـى ان                   
يبدو ان األمور بدأت تتخذ منحى آخر معاكـسا         , من المواطنين يؤيدون الحكومة في هجومها على لبنان       % 81

  .في األيام األخيرة
,  في حيفا وتل أبيب والقدس المحتلة وفي عدد من مفارق الطرقـات            مجموعة مظاهرات , االربعاء, فقد انفجرت 

أحـد منظمـي    , تطالب بوقف الهجوم االسرائيلي على لبنان والمناطق الفلسطينية وقال البروفسور ايالن بابي           
فـؤاد  , ان على اسرائيل ان تتجاوب مع الدعوتين اللتين أطلقهما رئيـسا حكـومتي لبنـان              , المظاهرة في حيفا  

وقال بابي ردا    .لوقف النار والتفاوض السلمي على اطالق سراح األسرى       , اسماعيل هنية , وفلسطين, رةالسنيو
فنحن لم نختر قادتهم وهم لم يختـاروا  : على سؤال صحافي انه ال يخشى من التفاوض مع قادة هذين التنظيمين 

واضاف ان لديه    .وهؤالء هم أعداؤنا  , والتفاوض على السالم يتم عادة بين األعداء وليس بين األصدقاء          .قادتنا
شعورا قويا ان الجنراالت دفعوا اسرائيل الى هذه الحرب ألهداف خاصة بهم تتعلق بغطرستهم وتعزيز غرائز                

  .القوة لديهم وليس دفاعا عن مصلحة اسرائيل
ت السالم و نقاتـل      تنظيماً سياسياً من بينها الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة و بن          13وتحت شعار كفى دعا     

للسالم و تعايش و المركز للمعلومات البديلة و حركة النساء الديمقراطيات الى مظاهرة يهوديـة عربيـة فـي                   
  .الساحة المركزية في تل ابيب السبت ضد الهجوم على لبنان وغزة

فـي صـحيفة   وقد كتب المعلق العسكري    .وتتزايد المقاالت التي تنشرها الصحف االسرائيلية ضد هذه الحرب        
مقاال قال فيه ان الهجـوم      , وهو معروف بقربه من مصادر المعلومات العسكرية      , زئيف شيف , هآرتس العبرية 

ل في لبنان بدأت تدخل في تعقيدات جدية بسبب المبدأ الذي انطلقت منه في ممارسة الـضغط                 يالذي تشنه اسرائ  
ى بالضغط على السكان كان بمثابـة عمليـات         فما يسم . لدرجة باتت فيها خطأ استرتيجيا ظاهرا     , على السكان 

والصور عن الدمار في لبنان وغزة بدأت        .حربية قاسية جدا ال تتالءم مع قدرة السكان المدنيين على االحتمال          
  .تظر على شاشات التلفاز العالمية وتترك آثارا سلبية ضد اسرائيل
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 االسرائيلي لالعتداء فقال ان مسلـسل أخطـاء         كما انتقد المعلق السياسي الرئيسي في الصحيفة نفسها التخطيط        
وقع حتى اآلن وأن ما يقوله القادة حول معركة طويلة هو غير صحيح فقد تجاوزت هذه الحرب نقطـة األوج                    

لكن المشكلة هي ان أولمـرت ال يـستطيع أن    .وبدأ االنحدار فكلما أسرعت اسرائيل في وقفها كان ذلك أفضل       
فإذا توقف سيخرج حسن نصراهللا من مخبئه يتباهى بالنصر فماذا سيقول عندها            , يتوقف وال يستطيع أن يستمر    

وإذا استمر في الهجوم سيخسر التأييد الدولي وقد يتورط         ? أولمرت ألولئك الذين أمرتهم بالنزول الى المالجىء      
 بسبب مقتـل    فها هي كندا تهاجم اسرائيل     .خصوصا بعد أن بدأت هذه الحرب تثير االنتقادات       , في ادانة دولية  

  .وها هي البرازيل تنتقد اثر مقتل ثالثة من مواطنيها في بيروت .عائلة كندية من ثمانية افراد في غارة واحدة
ولكن بصوت هامس يتسلل    , وبدأت تسمع اصوات معادية للمجازر االسرائيلية أيضا من داخل الجيش والحكومة          

بيـنهم  ,  وزراء على األقل غير راضين عن هذه العمليات        ويقال ان هناك ثالثة    .الى وسائل االعالم شيئا فشيئا    
والثالث هو وزير   , )وزير التطوير االقليمي  (تسبي ليفني وزيرة الخارجية وشمعون بيرس       , نائبا رئيس الحكومة  

  .آفي ديختر, األمن الداخلي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق
نقلته حركات حقوق االنسان االسـرائيلية باهتمـام        , رفوارلويز أ , وصدر في كندا تحذير من القاضية المتقاعدة      

وأرفوار هي المدعية العامة التي ظهرت في محكمة العدل الدوليـة فـي              .شديد الى وسائل االعالم االسرائيلية    
والتحذير موجه مباشـرة الـى الـضباط         .الهاي في المحاكمات حول جرائم الحرب في رواندا ويوغوسالفيا        

ليين الذين يشاركون في الهجمات العسكرية في لبنان والمناطق الفلسطينية تقول لهـم فيـه ان                والجنود االسرائي 
قصف المدنيين األبرياء وتدمير مبانيهم هو جريمة حرب يحاكم عليها كل من يمارسها حتى لو كان جنديا يتلقى                  

   .األوامر
  21/7/2006العرب اليوم 

 
  ألمرعملية برية واسعة إذا لزم اسنطلق : بيريتس

القدس ـ ِأِفب ـ حذر وزير الدفاع اإلسرائيلي عمير بيريتس أمس من ان اسرائيل ستطلق عملية برية واسعة   
وقال بيريتس خالل جولة على المدن التي طاولتهـا صـواريخ حـزب اهللا اذا                .النطاق في لبنان إذا لزم االمر     

نبغي اال ندع اي منظمة ارهابية تعتقـد اننـا    ي.توصلنا الى استنتاج ان عملية برية تبدو ضرورية فسنقوم بذلك   
  .ال ننوي اجتياح لبنان ولكن علينا التحرك إلنجاز مهمتنا وتحقيق االنتصار: واضاف .نخشى عملية مماثلة

  21/7/2006القبس الكويتية  
  

  العالقات مع أسبانيا تضررت: بيبتل أ
 بين البلدين تضررت بعـد أن اتهـم رئـيس            قال مبعوث إسرائيل في اسبانيا ان العالقات       - رويترز   -مدريد  

الوزراء االسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو الدولة العبرية باستخدام القوة المتعسفة خالل تجمع ارتدى              
وقال السفير فيكتور هاريل ان قدرة مدريد على استخدام نفوذها في المساعدة في             . فيه أيضا الكوفية الفلسطينية   

لمتزايد في الشرق االوسط قد تتضرر بعد الكلمة التي القاها ثاباتيرو في اجتمـاع للـشبان                نزع فتيل الصراع ا   
  . االشتراكيين االربعاء

  21/7/2006القبس الكويتية 
 

  رائيلي تجسس لصالح حزب اهللاسجن ضابط إس
 سنة مع   15اعلن الجيش االسرائيلي انه حكم امس على ضابط برتبة كولونيل بالسجن            : اف ب  -القدس المحتلة   

التنفيذ بعد ادانته بامداد حزب اهللا اللبناني بمعلومات حساسة حول التحركات العسكرية على حـدود اسـرائيل                 
  .واعلن الكولونيل عمر الهيب الذي سرح من الجيش، انه سيستأنف الحكم. الشمالية مع لبنان
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بدو إسـرائيل بتهمـة التجـسس       ابريل الضابط المتحدر من      /وكانت محكمة عسكرية قد دانت في نهاية نيسان       
  .كذلك ادانته المحكمة بتهمة تهريب المخدرات التي تلقاها لقاء تقديم معلومات. واالتصال بعنصر عدو

 تفاصيل عن قـوات ودبابـات       2002وذكر بيان االتهام ان الكولونيل الهيب اعطى عنصرا في حزب اهللا عام             
  .شاطات سالح الجو االسرائيلي في جنوب لبناناسرائيلية منتشرة على الحدود بين البلدين، وعن ن

 21/7/2006االتحاد االماراتية 
 

   وأسبوع إضافي لعمليات اإلنزالساعات ساخنة على الحدودِِ
. التلفزيون االسرائيلي هو الذي تحدث عن ساعات فيتنامية طويلة على الخـط األزرق            :  نبيه البرجي  -بيروت  

طت كل شيء في المنطقة على اساس ان هذا يمهد الختراقات برية بعمق             قاذفات القنابل مش  : المشهد مذهل حقا  
كيلو متر واحد تستخدم الحقا لدى البحث في كيفية انتشار القوة المتعددة الجنسيات التي يبدو مـن االتـصاالت                  

  .التي جرت امس مع بيروت انها تشكل العمود الفقري للحل المرتقب
ابات في ارض يفترض انها خاوية ومحروقـة، حتـى تنطلـق القـذائف              لكن الذي يحصل انه ما ان تتقدم الدب       

المشهد تكرر للمرة الخامسة، ومستوى التدريب لدى عناصر حزب اهللا يثير الدهشة، حتى             . المضادة للمدرعات 
انه عندما حاول االسرائيليون القيام بعملية انزال بوغتوا بالنيران تنطلق في اتجاههم، وبعدما كانوا قـد اعـدوا                

وألن الواقع كان مختلفا على االرض،      . العدة لسلسلة من عمليات االنزال في اليوم األخير من األسبوع وما يليه           
، فيما لوحظ ان هناك قناعة واضحة لدى الدبلوماسيين األوروبيين في بيـروت             )قابل للتمديد (تم التمديد أسبوعا    

  . االستراتيجيان الجراحة العسكرية ال يمكن ان تؤتي ثمارها على الصعيد
وهذا يضع الحكومة اللبنانية تحديدا امام مأزق ما بعد وقف النار، فالوضع الداخلي ال بد ان يزداد توترا بعدما                   
عاش حزب اهللا أياما عسكرية بالغة القسوة، وان كان حجم الدمار الذي لحق بالبالد، السيما الجنوب، يجعل من                  

كان اجراء محادثات شاقة ومعقدة للبحث عن صيغة النشاء نوع مـن            الممكن تقبل قوة متعددة الجنسيات، مع ام      
  )رويترز( .الحرس الوطني الذي يكون رديفا للجيش ولكن بأمرته

  21/7/2006القبس الكويتية 
  

 طائرات االستطالع اإلسرائيلية تشوش على بث الفضائيات الى غزة
نيين في قطاع غزة، من االستمرار في متابعة فشلت جهود العديد من المواطنين الفلسطي: غزة ـ ميسرة شعبان 

الفضائيات التلفزيونية ومشاهدة ما يجري على ارض الواقع داخل الوطن وخارجه من خـالل متابعـة نـشرة                  
 .األخبار التلفزيونية بسبب تشويش طائرة االستطالع اإلسرائيلية المباشر على أجهزة استقبال األقمار الصناعية

  21/7/2006المستقبل 
  

  يهوديا أميركيا يهاجرون إلسرائيل رغم العمليات الحربية230
 يهوديا أميركيـا  230تباهت الوكالة اليهودية العالمية، أمس، بأنها استطاعت اقناع : تل أبيب ـ الشرق األوسط 

وقالت انه حسب التخطيط المسبق كان من المقرر اسـكانهم          . بالهجرة السرائيل، بالرغم من األوضاع المتوترة     
وقال نـاطق   . واختار عدد منهم التوجه الى هناك، على الرغم من تعرضها للقصف          .  منطقة الجليل الشمالية   في

 .بلسان الوكالة اليهودية، ان منظمته تعمل على اقناع هؤالء اليهود بالهجرة الى اسرائيل منذ سنتين
  21/7/2006الشرق االوسط 
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  .. بعد إدانته قصف المنارفيينانسحاب إسرائيل من اإلتحاد العالمي للصحا
في أعقاب رفض السكرتير العام لإلتحاد العالمي للصحافيين، إيدن ويت، التراجع عن إدانة اإلتحـاد لقـصف                 

  .إسرائيل قناة المنار التابعة لحزب اهللا، أعلن ممثل إسرائيل، اليوم الخميس، اإلنسحاب من اإلتحاد
 إسرائيل بقصف محطة المنار بعد فترة قصيرة من بدء العـدوان            وكان اإلتحاد العالمي للصحافيين قد أدان قيام      

وجاء في بيان اإلدانة الذي أصدره اإلتحاد في نهاية األسبوع الماضي أن  قـصف المحطـة فـي                   . على لبنان 
  .بيروت هو تأكيد واضح على أن إسرائيل تلجأ إلى سياسة العنف من أجل إسكات وسيلة إعالم ال توافق معها

  20/7/2006 48عرب 
  

  في العمليات البرية رغم الخسائرنحن مستمرون : قائد سالح البرية االسرائيلي
قال ضابط الحمالت البرية في الجيش االسرائيلي بيني غينتس إنه على الرغم من الخسائر التي تكبدها الجـيش    

إن : وأضاف غينـتس  . مراالسرائيلي إثر معاركه البرية المحدودة في جنوب لبنان إال أن العمليات البرية ستست            
  .الخسائر وكثرتها هي سؤال نسبي

ولكن الجنود االسرائيليين متواجـدون علـى       . نحن نتألم فعالً على كل جندي يسقط او يجرح        : وأضاف غينتس 
  .القتال مهم في هذه المرحلة لذا يجب االستمرار في القتال. واجهة الجبهة لمنع اطالق النار على االسرائيليين

تس إلى أن حزب اهللا يملك الكثير من الخنادق والمخابئ في الجنوب اللبناني وال يمكن الوصول إليها                 وأشار غين 
ويجري الحديث عن معركة صعبة العدو جـاهز        . هذه العمليات ستكون معقدة   : إال عن طريق حرب برية قائالً     

  . في صفوف قوتهولكن نحن ولألسف لدينا مصابون بالمقابل ال يبلغ العدو عن وقوع إصابات. لها
وحـول  . وتقدر أوساط عسكرية إسرائيلية إلى أنها ضربت من خمس إلى ست خاليا تابعة لمقاتلي حـزب اهللا                

 طائرة تابعة لسالح الجو االسرائيلي لقصف أحـد المبـاني فـي بـرج               23الحملة التي شاركت فيها أكثر من       
 23حزب اهللا بعدما القت الطائرات ما يقارب الــ          البراجنة التي زعم االسرائيليون بأنهم أصابوا قادة تابعين ل        

الضربة كانت مفيدة والنتئـاج     : قال غينتس . ما نفاه األمين العام للحزب نصر اهللا باألمس       . طنًا من المتفجرات  
  . أيضا

  21/7/2006 48عرب 
  
 طم بالك هوك إسرائيلية في حيفاتح

أصيبت بأضرار بعد اصطدامها بـشجرة       ئيلية،ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أمس أن طائرة مروحية إسرا        
 16فيما تعرضت قاذفـة مـن طـراز إف          .. أثناء نقلها جنديا جريحا إلى المستشفى في حيفا من جنوب لبنان          

 . ألضرار عندما انفجرت إطاراتها قبل تحليقها في قاعدة جوية مساء االربعاء وقفز طياروها منها
 فى احدى قواعد سالح الجو فى جنـوب         16ة وقعت لطائرة الـ اف      وقالت مصادر اسرائيلية أن أضرارا شديد     

فلسطين المحتلة بعد أن اضطر الطياران الى القفز منها قبل أن تحلق فى أعقاب خلل حصل فى الطائرة التـي                    
كانت فى طريقها الى لبنان تحمل صواريخ ومواد متفجرة ووجد الطياران صعوبة فى ايقاف الطائرة بعـد أن                  

 . خلل فى أحد اطاراتها فقاما بالقفز منهاتبين وجود 
وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية صباح امس ان قائد سالح الجو االسرائيلى الميجر جنرال العيزر شكيد شكل                

 ) وكاالت. ( بمظلتيهما اثناء االقالع 16طاقما خاصا للتحقيق فى اسباب قفز طيار ومالح طائرة اف 
  21/7/2006البيان  
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  ين عسكريتين إسرائيليتين ببعضهماط وجرح ثالثة اثر اصطدام مروحيتمقتل ضاب
قالت مصادر إسرائيلية صباح اليوم الجمعة إن ضابطًا إسرائيليا قتل وجرح ثالثة آخـرون اثـر اصـصطدام                  
مروحيتين من نوع أباتشي كانتا بطريقها لمهمة ومساعدة القوات االسرائيلية البرية في أفيفـيم علـى الحـدود                  

  .للبنانيةا
ولم توضح حتى اآلن األسباب التي      . وتحطمت المروحيتان على مقربة من مفترق كواح جنوب كريات شمونة         

  .وقد اقام قائد سالح الجو االسرائيلي اليعيزر شكيدي لجنة تحقيق في هذا الخصوص. ادت إلى الحادث
.  حدث تماس بين المروحيتين في الجو      وتقدر أوساط في الجيش االسرائيلي أن الحديث يجري عن حادثة بعدما          

وقد وصل المكان طواقم طبية التي اعلنت عن        . واجبرتا على هبوط اضطراري الذي اتنتهى بتحطم الطائرتين       
موت الضابط االسرائيلي فيما نقل االخرون الى مستشفى رمبام في حيفا، واحد منهم بجراح خطيـرة والثـاني                  

  .بجراح متوسطة والثالث بجراح طفيفة
ونقلت المصادر عن أحد شهود العيان أن رأى الطائرة وهي تسقط باتجاه األرض، وبعد بضعة دقـائق سـمع                   

  .صوت سيارات اإلسعاف، كما ذكر أنه شاهد قوات من الجيش والشرطة تهرع إلى مكان سقوطها
ء ورأى كـرات    أنه رأى وميضاً يسطع فجأة في الـسما       ) المطلة(وفي المقابل قال أحد شهود العيان من مطوال         

واضـاف أنـه    . نارية تسقط باتجاه األرض بسرعة كبيرة حتى اختفت، وبعد ثوان معدودة سمع صوت انفجار             
  .اعتقد أن الطائرة تعرضت إلصابة

  21/7/2006 48عرب 
  

  ..تصدر قائمة البطالة في إسرائيلالقرى العربية ال تزال ت
 شخصا توجهـوا فـي      218800رت هذا األسبوع، أن     تبين من معطيات دائرة التشغيل، التي نش      : ياسر العقبي 

 بالمائة مقارنـة مـع      0.06الشهر الماضي إلى مكاتب العمل، للبحث عن أماكن عمل، ما شكل ارتفاعا بنسبة              
هم الـذين  % 59.4 أي – ألف غالبيتهم 17.4وقد وصل عدد مطالبي العمل الجدد إلى . 2006أيار  -شهر مايو 

  .تم اقالتهم من أماكن عملهم
 ألف إنسان، عـاطلون عـن   78.9من طالبي العمل في الشهر الماضي، وهم % 31.7وتبين من المعطيات ان    

  .  يوما، خالل السنة االخيرة270العمل أكثر من 
  .  آالف من بينهم9.9 ألف طلب تشغيل عمال، حيث تم تشغيل 22.1وتلقت مكاتب التشغيل في الشهر الماضي، 

، بلغ عدد العاطلين عن العمل في البلدات العربية الموجـودة فـي             48اسل عرب   ووفقًا لفحص قام به موقع مر     
  . عاطلين عن العمل25176 –%) 10أي أن نسبة البطالة فيها فوق (بؤر البطالة 

ويعتبر هذا الرقم تراجعا بنسبة عشرة آالف عامل عن نهاية العام الماضي، حيث وصل عدد العـاطلين عـن                   
  . عاطل ألف35العمل إلى أكثر من 

  21/7/2006 48عرب 
  

  ..قانون جديد يفرق األسر العربيةالكنيست تصادق على 
، وفي يومها األخير قبل خروجها للعطلة الصيفية، على         )األربعاء(صادقت هيئة الكنيست بالقراءة األولى اليوم       

معـايير جديـدة     في قانون الدخول إلى اسرائيل الذي تقدمت به الحكومة، ويهدف إلى وضـع               15تعديل البند   
  .صارمة أمام الراغبين بالحصول على تأشيرة دخول أو مكوث في اسرائيل

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، في معرض تعقيبه على القانون المقترح             . وقال النائب د  
ائيل وأوامـر   إنه  منذ ثالث سنوات ونيف يدور نقاش في الكنيست حول قانون المواطنة والدخول إلـى اسـر                 
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الساعة الطارئة التي كبلت يدي وزير الداخلية، وحددت صالحياته بالسماح للنساء الذين تجاوز سنهن الخامسة               
والعشرين والرجال الذين تجاوز سنهم الخامسة والثالثين بالمكوث في اسرائيل، لكن في الواقع لم تعط تاشيرات                

نون الجديد خطط وُأعـد للمـساس بـالمواطنين العـرب           والقا. دخول ومكوث، وبقي القرار حبراً على ورق      
  .المتزوجين من نساء من الضفة الغربية وقطاع غزة ليفرق أسرهم وكأن القوانين الموجودة ال تكفي

وحسب القانون الجديد فإن وزيرة الداخلية لن يمنح شخص  دخل الى اسرائيل بصورة غير قانونية أو مكث بها                   
 يوماً تصريح مكوث في البالد، أو في حالة ان اعطاء التصريح قد يهدد أمـن    30 عن   خالفاً للقانون لفترة تزيد   
  .... الدولة أو سالمة الجمهور

ويحدد القانون ان الشخص الذي قدم طلب تصريح مكوث في البالد ورفض لالسباب المذكورة اعاله ال يحق له                
  .التقدم ثانية بطلب تصريح مكوث في البالد

ال وزير الداخلية، روني بار أون، من على منصة الكنيست فإنه اعتمد التعميم فـي بعـض                 القانون وحسب اقو  
الحصول على تـصاريح شـريطة      ) مهاجرين روس خصوصا  (بنوده كي يتيح للراغبين في المكوث في البالد         

  . سابعابداء تضامنهم وتعاطفهم مع دولة اسرائيل واهدافها او احد اقاربهم خدم امن الدولة، حسب البند ال
هناك العديـد مـن الحـاالت    : وقال النائب زحالقة الذي وصف أن القانون فُصل على مقاس المواطنين العرب      

لمواطنين يعيشون منذ سنوات في البالد مع زوجاتهم وأطفالهم بصورة غير قانونية بسبب رفض وزير الداخلية                
حسب القانون وعليه مغادرة البالد لسنة أو ثالث        تجديد تأشيراتهم، وبذلك يتحول اتوماتيكياً إلى مخالف للقانون         

أو خمس سنوات تاركاً اسرته حتى يتسنى البحث مجدداً في طلب التأشيرة مع العلم ان فرصة حصوله عليها ال                   
  !!تتجاوز الصفر

  19/7/2006 48عرب 
  

  .. يدفع لمواصلة الحملة العسكريةالتأييد الدولي، وخاصة الدول العربية،: بيرتس
 هذه المرة األولى التي تتمتع بها حملة عسكرية اسرائيلية بهذا التأييد خاصة من الدول العربيـة التـي                   :بيرتس

أيدت الخطوات التي تقوم بها اسرائيل للدفاع عن نفسها ونحن نريد أن نحافظ على هذا التأييد واقنـاع الـرأي                    
  .لية وقرارات األمم المتحدةالدولي بأن وجود حزب اهللا بهذه القوة سيمنع تنفيذ التفاهمات الدو

من ال يستطيع أن يتحمل المسؤولية ويخرج المنظمات اإلرهابية من هناك، فعليه أال يقول إنـه                : وزعم بيرتس 
ال ننوي احتالل لبنان ولكن اذا اجبرنا القيام بعمليات توضـح بأننـا نـستطيع               : واضاف. يجري المس بسيادته  

  .  بهاالوصول الى كل مكان، فلن نتردد للقيام
ممنوع قطعيا ان ننهي حملتنا العسكرية من دون اتمام الهدف الرئيسي وإزالـة التهديـد علـى                 : وزعم بيرتس 

.  الوقت هو نقطة الحسم بيننا وبين التنظيمـات اإلرهابيـة          ،هناك جهود دولية كبيرة ولكن من ناحيتنا      . اسرائيل
  . نحن سنقوم بكل شيء كي ال نعود إلى ما قبل هذه الحملة

نحن مستعدون لتقديم العون واتخاذ قرارات في االسبوع القادم من أجل خلق واقع جديد ال تتأثر                : تابع بيرتس و
يجب عدم السماح لحزب اهللا مـن اسـتغالل قـضية االقتـصاد             . فيه السوق التجارية االسرائيلية من الحرب     

  !االسرائيلي كأداة من أجل اضعافنا
  20/7/2006 48عرب  

  
 برية أو نشر قوة دولية في الجنوبرب البيريز يرفض الح

أرجع وزير النقل اإلسرائيلي شاؤول موفاز صمود المقاومة اللبنانية ونجاحها فـي إلحـاق خـسائر بـالجيش                  
فيما رفض شيمون بيريـز نائـب   .. االسرائيلي الى وجود عناصر من الحرس الثوري االيراني تقاتل في لبنان  

وذكرت صحيفة يديعوت   . حرب برية أو نشر قوة سالم دولية في الجنوب        رئيس الوزراء االسرائيلي فكرة شن      
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أحرونوت االسرائيلية أن موفاز قال خالل زيارته لمستشفى رامبام إن أفراد الحرس الثوري يقاتلون نيابة عـن                 
  فـي  50دمرنا حتى اآلن    . حزب اهللا، واضاف ان احتياج حزب اهللا للمساعدات يؤكد نجاح العملية االسرائيلية           

 . المئة من قدرات حزب اهللا
ونقلت الصحيفة عن موفاز، وزير الدفاع االسرائيلي السابق خالل زيارة إلى عمال السكك الحديدية االسرائيلية               
الذين أصيبوا في المواجهات، إن إسرائيل لم تستخدم سوى عشرة في المئة فقط من إمكانيـات جيـشنا حتـى                    

ين وهجمات بصواريخ الكاتيوشا إال أن األمور بشكل عام تسير وفق           ورغم أننا نسمع كل يوم عن مصاب      .. اآلن
. واتهم سوريا وإيران بدعم حزب اهللا والتحريض على تنفيذ عملية خطـف الجنـديين االسـرائيليين               . المتوقع

وأضاف قد نتوصل إلى اتفاق مع لبنان بعد انتهاء القتال إذا التزم بطلبات المجتمع الدولي وأهمها تنفيذ قـرار                    
 . 1559االمم المتحدة رقم 

من جانبه، رفض بيريز االتهامات لبالده بأن ردها على أسر حزب اهللا لجنديين إسرائيليين غير متكافئ، وقال                 
 صـاروخ دون    1500في حديث لصحيفة دي فيلت االلمانية إن العكس هو الصحيح حيث أطلق حزب اهللا نحو                

وأكد على ان الجيش االسرائيلي لن يغزو لبنان برا وأكد أن           . ينتمييز بين المطاعم والمنازل والمدارس والمدني     
المشكلة تكمن في الجو وكيفية إيجاد منطقة منزوعة السالح لمنع إطالق الصواريخ التي يصل مداها إلى شمال                 

 . إسرائيل
مقاومـة  وقال إن إسرائيل تواجه أربع جهات تتمتع بحصانة دبلوماسية هي إيران وسوريا وحزب اهللا وحركة ال               

االسالمية حماس وأشار إلى غياب النفوذ الدولي عن هذه الجهات واتهم سوريا وإيران بدعم حزب اهللا وحماس                 
وذكر أن إسرائيل تدافع عن نفسها وحدها ولـن يـستطع           . بالمال والسالح من أجل خوض حرب ضد إسرائيل       

لية، مشيرا إلـى أن استـسالم إسـرائيل         أحد منعها في ظل الحالة المزرية التي وصلت إليها الدبلوماسية الدو          
 ) وكاالت. (سيؤدي إلى عدم قدرة أحد في المستقبل على التصدي اليران وسوريا وحزب اهللا وحماس

 21/7/2006البيان 
 

   في لبنان ستستغرق وقتًا طويالًالحملة العسكرية: حلوتس في رسالة لجنوده
ث قائد أركان الجيش اإلسرائيلي برسالة وزعت على الجنود         في اليوم التاسع للعدوان االسرائيلي على لبنان، بع       

اسرائيل تتواجد اليوم في قمة حربها ضـد المنظمـات          : االسرائيليين ألول مرة منذ العدوان العدوان جاء فيها       
وقد وضعوا هدفًا واحدا نصب     . االرهابية واإلسالمية ممن يكفرون بقيام دولة اسرائيل برعاية سورية وايرانية         

  .هم وهو ضرب سيادة دولة إسرائيلأعين
اللذين قاما بعمليات ارهابيـة فـي       . لقد اشتدت هذه الحرب بسبب تحرشات حزب اهللا وحماس        : وزعم حلوتس 

داخل مناطق اسرائيل قتل من خاللها عدد من أفراد الجيش االسرائيلي واختطف ثالثة جنود وهم جلعاد شـليط                  
  .فوجنود االحتياط ايهود جولفسر والداد ريغ

ومن الممكن أن تستمر    . لقد انضمت محاربتنا هذه في الشمال الى حربنا في الضفة الغربية وقطاع غزة            : وتابع
ألن اخالقياتنا وأهدافنا السامية سوف تنعكس على مواطني الدولـة          . وهذه ساعة امتحان بالنسبة لنا    . وقتًا طويالً 

د سيقوينا وسيستمر في تقويتنا وسنبذل قصار جهودنا من         وبالتالي فإن هذا الصمو   . وعلى مقدرتهم على الصمود   
  . لقد أخطأت منظمات االرهابية في قراءة المجريات. أجل اعادة األمن لدولة اسرائيل

لقد . يعمل الجيش االسرائيلي على الساحة اللبنانية من أجل تدمير قواعد االرهاب ومن يدعمها            : وزعم حلوتس 
ي لبنان وسنضرب أيضا كمية القذائف التي يملكها إضافة الـى ضـرب             ضربنا وسنضرب معاقل حزب اهللا ف     

الجيش . وانتم الجنود استمروا بأن تكونوا مصدر القوة للجيش االسرائيلي وأساسا لنجاحه          . االرهاب الفلسطيني 
  . قوي وهو شبكة األمان من أجل استمرار قيام دولة اسرائيل

  20/7/2006 48عرب 
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   القنطاراللبنانيين بضمنهمأتضامن مع عائالت األسرى :  األسير في لبنانوالد الجندي االسرائيلي

قال والد الجندي االسير في أيدي حزب اهللا، ايهود جولفسرفي مقابلة منحها إلذاعة البي بي سي بالعربية إنـه                   
   .يتضامن مع عائالت األسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل ومنهم عائلة األسير سمير القنطار

مشيرا إلـى  .  مجريات األحداث وهناك من له أولويات أخرى يقرر    ىأنا ال أملك سلطة تذكر عل     : وقال جولسفر 
  . أنه ال يملك غايات سياسية وأن حديثه ومواقفه ناجمة من كونه أبا

  . أنا أطلب من حزب اهللا أن يبعث لي بأي عالمة من ابني: وقالت والدة الجندي األسير جولفسر
أن على إسرائيل ان تقوم     : د جندي الجندي الثالث الذي اختطف في غزة، غلعاد شليط، قال قبل اسبوع            وكان وال 

  بتبادل أسرى من اجل اعادة ابنه
  20/7/2006 48عرب 

  
  مستوطن يدهس طالبة فلسطينية ويلوذ بالفرار

سطينية علي احد اكدت مصادر فلسطينية امس ان مستوطنا اسرائيليا دهس فتاة فل :رام اهللا ـ وليد عوض
واوضحت المصادر ان المستوطن .حواجز الجيش االسرائيلي شمال الضفة الغربية بشكل متعمد والذ بالفرار

وأفاد  .هرب نحو معسكر للجيش االسرائيلي بعد ان دهس وفاء مصطفي زبيدي علي حاجز حوارة العسكري
ستوطن يسير بسرعة عالية وقام بدهسها، مما شهود العيان أن الطالبة وفاء كانت تسير قرب الحاجز، وفاجأها م

 .استدعي نقلها الي مستشفي العناية الطبية في نابلس
21/7/2006القدس العربي    

  
   إلى رام اهللا يهتفون لنصر اهللامن جنين

 شهدت مدينة جنين يوم امس مسيرة جماهيرية نظمتها القوى الوطنية واإلسالمية تضامنا مع المقاومة 
حزب اهللا وأمينه العام حسن نصراهللا، حيث هتف المشاركون بحياته وطالبوا الشعوب العربية الفلسطينية ول

وجاب  .بالتمرد على حكامها والزحف نحو لبنان وفلسطين لكسر الحصار والمشاركة في صد العدوان
لسطيني من جانبه، أوضح رئيس نادي األسير الف. المشاركون شوارع جنين رافعين اعالم فلسطين وحزب اهللا

دياك ان كل اهالي األسرى يعيشون رغم احزانهم على ما يجري من عدوان حالة ترقب وانتظار  راغب ابو
 .  وهم على ثقة كبيرة بنجاح المقاومة في غزة ولبنان وبتحرير األسرى

21/7/2006البيان   
 

   وحدة إثر قصف لمنزل في الشجاعيةخمسة شهداء من عائلة
ة صباح اليوم أن خمسة فلسطينيين استشهدوا عل االقل وأصيب ثالثـة آخـرين              أعلنت مصادر طبية فلسطيني   

وقال الدكتور جمعـة الـسقا      . جراء قصف مدفعي بقذيفتين استهدف منزالً فى حى الشجاعية شرق مدينة غزة           
 مدير العالقات العامة فى مشفى الشفاء ان الشهداء وصلوا الى المستشفى أشالء مقطعة وحتـى اآلن لـم يـتم                   

  .التعرف على هويتهم فيما وصفت جراح المصابين الثالثة اآلخرين بالمتوسطة
21/7/2006 48عرب   

  
حاكم عربي اتصل بأولمرت مشجعاً  : إسرائيل مذهولة للدعم العربي  

وصلت عبر قنوات دبلوماسـية مـن        ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت، امس، ان أولمرت تسلم رسالة سرية         
ة ال تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل قال فيها أؤيد عملياتكم فـي لبنـان وشـعرت                 حاكم دولة عربية معتدل   
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جهات عديدة في العـالم العربـي       . أنتم ملزمون باالستمرار حتى النهاية    . بحاجة إلى تشجيعك في هذه اللحظة     
ية بهـذا التأييـد،     وقال بيرتس، هذه هي المرة األولى التي تتمتع بها حملة عسكرية اسرائيل           . تتمنى لكم النجاح  

ونحن نريد أن نحـافظ     . خاصة من الدول العربية التي أيدت الخطوات التي تقوم بها اسرائيل للدفاع عن نفسها             
على هذا التأييد وإقناع الرأي الدولي بأن وجود حزب اهللا بهذه القوة سيمنع تنفيذ التفاهمات الدوليـة وقـرارات                 

ي وزارة الخارجية اإلسرائيلية أنه وصلت، في األسبوع األخيـر،          ونقلت الصحيفة عن مصدر ف    . األمم المتحدة 
وأضاف هذا المصدر، فـي إشـارة إلـى مـا           . رسائل في هذا السياق من الدوائر العربية إلى القيادة السياسية         

يسمعونه في محادثات مغلقة مع دبلوماسيين ومع وزراء خارجية بل ومع قادة دول عربية، أن ما نسمعه فـي                   
وأشار إلى أن الجمل تكرر نفسها واصلوا هجماتكم العسكرية إلى أن تمحوا حزب             . ربية ببساطة مذهل  الدول الع 

اهللا، ستصنعون معروفا كبيرا للبنان ولكل المنطقة إذا قضيتم على نصر اهللا هذا، ال تتوقفوا حتى تقضوا عليهم،                  
غير أن  . لوقوف في وجه هذا الرجل    كل من يصف نفسه معتدال يتمنى لكم النجاح وإلسرائيل وحدها الشجاعة ل           

يقولون لنا في الواقع قوموا بعملنا      . مصادر الخارجية اإلسرائيلية ترى انه ال يتعين التحمس الزائد لهذه الرسائل          
  .جميعا، ولكنهم علنا لن يقولوا حتى ربع هذا الكالم

21/7/2006السفير   
  

  الجزائر تقمع مسيرة للتضامن مع لبنان وفلسطين
التي حاولت امس تنظيم مسيرة تضامنية مع لبنان  سلطات الجزائرية حركة مجتمع السلم الجزائريةقمعت ال

وعمدت قوات األمن الي تفريق مناضلي الحزب اإلسالمي المشارك في  .وفلسطين تنديدا بالهجمات اإلسرائيلية
رفض تنظيم  جاء و. ا منهم لكنها أطلقت سراحهم الحق20اإلئتالف الحاكم وقامت بضربهم واعتقلت نحو 

 .2001 القرار الحكومي الذي يمنع المسيرات بالعاصمة الجزائرية المطبق منذ العام ىالمسيرة بدعو
  21/7/2006القدس العربي 

 
  اسرائيل تشعل التطرف: انور ابراهيم

ع علي قال نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أنور ابراهيم امس ان قصف اسرائيل للبنان يمكن ان يشج
وقال انور ان الغضب بشأن القصف المستمر في لبنان ينتشر بين المسلمين بمن فيهم  .مزيد من التطرف

وقال انه من الضروري للزعماء المسلمين والدول الغربية . المعتدلون والذين يؤيدون حق اسرائيل في الوجود
ن ينتهجوا موقفا يدعم وجود وامن ، وأداتهمانتهاج موقف قوي بشأن االزمة الراهنة وان يتوخوا العدل في انتقا

 . المشروعة للشعب الفلسطيني وان يترك لبنان وحده كدولة ن تحترم المطالبدولة اسرائيل ويضمن ا
  21/7/2006القدس العربي 

  
 موسى يؤكد مشروعية المقاومة  

 .يث عن أية مفاوضاتجدد موسى الموقف العربي الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري الطالق النار قبل الحد
وقال موسى من المؤسف ، وانتقد موسى موقف أطراف دولية تسعى لمنح اسرائيل مهلة لتنفيذ أهدافها في لبنان

ونفى موسى  .أال يتعاطى مجلس األمن مع وقف إطالق النار حتى اآلن بسبب ضغط من بعض القوى الكبرى
وجدد موسى  .حق مشروع في مواجهة االحتاللوجود موقف عربي يعمل ضد المقاومة، وقال إن المقاومة 

مشيراً إلى أن فكرة عقد قمة عربية ال تزال قائمة وان ، المطالبة بتعبئة عربية انسانية لمساعدة الشعب اللبناني
  .كان النصاب لم يكتمل بعد

  21/7/2006الخليج اإلماراتية 
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   حملة جمع تبرعات للشعب اللبناني :االمارات

داقة اإلماراتية اللبنانية تشكيل لجنة خاصة لإلشراف على حملة جمع التبرعات اإلنسانية أعلنت جمعية الص
عد أن جرت اتصاالت بإلى مطار دمشق الدولي المساعدات ستصل و .  الشعب اللبنانيمنلصالح المتضررين 

ت الالزمة لتمكين سريعة بين اللجنة والسلطات السورية واللبنانية المختصة والتي أكدت توفير جميع التسهيال
 . اللجنة من القيام بواجبها اإلنساني دون أي معوقات أو إجراءات جمركية على الحدود السورية اللبنانية

 21/7/2006البيان 
  

   طن300وصول قافلة المساعدات األردنية إلى لبنان قوامها 
الخيام والبطانيات واألدويـة     طن من    300 شاحنة تحمل    20مؤلفة من    لى لبنان يوم أمس   إقافلة إغاثة   توجهت  

 طلبت من االجهزة اللبنانيـة المختـصة         األردنية قد  السفارةوكانت  . وغذاء االطفال والمواد التموينية المتنوعة    
  . الئحة باالدوية والمساعدات الطبية التي يحتاج اليها لبنان تمهيدا الرسالها في اسرع وقت ممكن

21/7/2006الدستور األردنية   
 

 ال حل عسكرياً لألزمة اللبنانية : القاهرة 
 خالل مؤتمر صحافي     قال أحمد أبو الغيط الذي يزور العاصمة البريطانية لندن،       أن   21/7/2006البيان  ذكرت  

مع نظيرته مارغريت بيكيت نطلب وقفا فوريا ألعمال العنف ونعتقد أن علـى المجتمـع الـدولي ان يتحمـل                
ري، فمهما بلغت القوة المستخدمة ومهما كانت مدتها لن يتم بلـوغ            وأضاف لن يكون ثمة حل عسك     . مسؤولياته
 . هذا الهدف

 ان مصر الرسمية والشعبية قلقة جدا علي العدد الكبير عن أبو الغيط قوله 21/7/2006القدس العربي ونقلت 
  . من القتلي المدنيين في لبنان وعلي تحطيم الجيش االسرائيلي للبنية التحتية للبنان

 
المساعدات و المفاوضات: يةرية أردن مصقمة  
تفق الرئيس المصري والعاهل األردني في قمتهما امس بشرم الشيخ على تعزيز قـدرة الـشعب الفلـسطيني                  ا

وقال وزيـر الخارجيـة     .  االسرائيلية نحو مفاوضات التسوية    -وايصال المساعدات ودفع العالقات الفلسطينية      
اإلله الخطيب ان مبارك وعبـداهللا       مشترك مع نظيره األردني عبد    المصري احمد ابوالغيط في مؤتمر صحفي       

. ينالثاني بحثا االتفاق بين االتحاد االوروبي والرباعية الدولية فيما يخص آلية وصول المـساعدات للفلـسطيني               
وأكد وزير خارجية االردن وجود رغبة حقيقية لدى مبارك وعبداهللا الثاني إليجاد موقف عربي للتعامـل مـع                  

 وقال اننا نؤمن بأن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يتمثل في التوصل التفاق من              .تحديات التي تواجه المنطقة   ال
 وأشار الى ان هناك اهتماماً بالوحدة الوطنية الفلسطينية وضرورة عدم تصعيد الوضع األمني              .خالل التفاوض 

  . ية ضد الشعب الفلسطينيضرورة وقف كل األعمال العسكرية االسرائيلوبين الفلسطينيين 
21/7/2006االتحاد االماراتية   

 
  يوم الغضب األردني اليوم و.. اعتصامات 

 ناشدت ممثالت الحركات النسائية باالردن االمم المتحدة والعالم العربي للوقوف بجدية لوقف العـدوان علـى                
القيـام بـدورها لوقـف      ب هـا طالبنيوسلمن خالل اعتصام في عمان مذكرة الى االمم المتحدة          . فلسطين ولبنان 

واعتصم العشرات من أعضاء النقابات المهنية والفعاليات الحزبية والشعبية ظهر أمـس فـي اربـد                 .رالمجاز
   اعتصم النقابيون من المهندسين واالطباء واطباء االسنان والصيادلة كما. تضامنا مع الشعبين الشقيقين
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  . مس في قاعة نقابة المهندسين االردنيينوالمحامين والمهندسين الزراعيين مساء ا

21/7/2006الدستور األردنية   
 

  تجمع سوري معارض يدعو الي تجميد العالقات مع إيران وقمة شامية في القدس
 الي تجميد العالقات الدبلوماسية مع إيران وعقد قمة شامية )تود(دعا التجمع الوطني الديمقراطي السوري 

وقال التجمع  .اء دول وحكومات بالد الشام وبرعاية األمم المتحدة والجامعة العربيةعاجلة في القدس تضم رؤس
 لنبدأ اليوم معاً وسوية في لبنان وإسرائيل، في األردن وفلسطين ،المعارض في مبادرة أطلقها امس الخميس

مل، وتجميد إعالن هدنة شاملة لمدة عام كا وأضاف إن مبادرته تدعو .وفي سورية بإعالن شامنا الجديد
وعقد قمة شامية عاجلة في  العالقات الدبلوماسية مع إيران، وتجريد حزب اهللا وحركة حماس من السالح

 إن القيادة اإلسرائيلية تعلن في ظل إتفاقية السالم وعدم اإلعتداء عن إستعدادها لإلنسحاب )تود(وقال  .القدس
الن وضع خاص لمدينة القدس تبدأ مناقشته بعد عام من كافة األراضي المحتلة خالل مدة أقصاها سنتين، وإع

وأوضح أن مبادرته نابعة من  .وفقاً لتوجه عام بأن تكون القدس مقاطعة ذات حكم ذاتي، من ثم إعالن التطبيع
  . إدراك األبعاد الحقيقية لمخاطر هيمنة من أسماهم مشعوذي الفرس علي المنطقة

  21/7/2006القدس العربي 
 

مع لبنان يؤكد على مشروعية المقاومة  مؤتمر التضامن   
أكد المشاركون في مؤتمر التضامن مع لبنان الذي نظمته نقابة المحامين في القاهرة على مشروعية المقاومـة                 
العربية وطالبوا الدول بتطبيق اتفاقية الدفاع المشترك وطرد سفراء العدو االسرائيلي وسحب السفراء العـرب               

واعرب المـشاركون عـن      .قاف االتفاقيات االقتصادية والسياسية كافة مع اسرائيل      من تل أبيب، فضال عن اي     
رفضهم القامة قمة عربية حال منح تلك القمة غطاء للعدو االسرائيلي يبرر ما يقوم به من اعمال وحشية داخل                   

واعلنـت  . وادانوا كل التصريحات التي ادلت بها الحكومات العربية والحكام عقب ضرب لبنـان             .لبنان وغزة 
نقابة المحامين عن فتح باب الجهاد وجمع التبرعات من المال والدم الرسالها الى لبنان وغـزة، اضـافة الـى          

  .عشرة احزاب مصرية اعلنت عن استعدادها لتسفير من يرغب في الجهاد
21/7/2006القبس الكويتية   

 
  متطوعون أندونيسيون مستعدون لمحاربة إسرائيل  

 ان مائة متطوع آندونيسي أبدوا اسـتعدادهم للـسفر إلـى             أعلنت  عن اإلسالم في أندونيسيا     جبهة المدافعين  أن
وكانت العديد مـن    . جبهة فتحت باب التسجيل لالندونيسيين    الأن  ، و فلسطين ولبنان لمحاربة القوات اإلسرائيلية    

 االندونيـسيين بالـسفر إلـى       التنظيمات اإلسالمية المتشددة قد دعت الحكومة االندونيسية إلى السماح للمقاتلين         
  .فلسطين ولبنان لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية في ضوء رفض تل أبيب وقف إطالق النار

21/7/2006القبس الكويتية   
  

   في لبنانالسعودية مع نشر قوة دولية وسيطرة الدولة
لدبلوماسية إذ أكد ولي  وكانت باريس احدى محاور التحركات ا، عن بلورة اتجاهات للتسوية أمس الحديثأبد

العهد السعودي بعد اجتماع ثان مع شيراك أن بالده تؤيد نشر قوات دولية على الحدود بين لبنان واسرائيل 
وبينما أدان االمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي عجرفة اسرائيل وتدميرها . كحل أمثل لهذه القضية

انه سيعاد النظر في  وقال.  لبسط نفوذها على كامل االراضي اللبنانيةللبنان، أكد ضرورة دعم الحكومة اللبنانية
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ح مصدر في الخارجية األميركية الى  لمهمن جهت .أسلوب التعاطي مع القضية اللبنانية من زاوية لبننة لبنان
 إلى ذلك عرض أنان أمس أمام مجلس .وجود مبادرة أميركية مع السعودية واطراف عربية اخرى إليجاد حل

وقف إلطالق النار وتسليم الجنديين المخطوفين لدى حزب اهللا الى السلطات الشرعية  األمن خطة تنص على
وضع جدول زمني دقيق لتطبيق ، ونشر قوة لحفظ السالم في الجانب اللبناني من الخط األزرقو ،اللبنانية

من جهة ثانية، قالت مصادر  .قرارات مجلس األمن الدولي بسرعة، خصوصا بالنسبة إلى نزع سالح حزب اهللا
في برلين ان اسرائيل طلبت من المانيا امس، المساعدة في جهود دبلوماسية لالفراج عن الجنديين االسرائيليين 

   .لدى حزب اهللا
 21/7/2006الشرق األوسط 

  
 الجانب يخرجون من لبنان مع استمرار الهجوم االسرائيليا

، تسارعت امس الخميس عمليات اجالء االجانب المحمومة من لبنان: بيروت ـ من مارك بورليه وباتريك باز 
يث زادت الدول الغربية من عمليات اخراج رعاياها كما بدأت دوال اخري من بينها الهند والفيليبـين بـاخالء                   

 . مواطنيها
اة  الف امريكي من لبنان، قامـت عناصـر مـش          25وفي اليوم الثاني من عمليات االجالء البحرية الكثر من          

والجنود اللبنانيين بتأمين ميناء بيروت الخراج نحو الفي امريكي اي ضعف عدد الذين تـم               ) المارينز(البحرية  
 . ترحيلهم امس االول

وصرح الجنرال كارل جينسين قائد قوة المهمات االمريكية المكلفة اجالء االمريكيين للصحافيين في قبرص اذا               
 . ان ننقل اكثر من ستة االف شخص بحلول اليوم الجمعةنامل(...) سارت االمور علي ما يرام 

 من عناصر المارينز ينتشرون في لبنان لتوفير االمن مع تغير           1200وصرحت قيادة الجيش االمريكي ان نحو       
 الفا من مواطنيها في لبنان، جاهدة الخراج رعاياها علـي مـتن سـفن               25وتسعي استراليا التي يقيم      .الوضع

ن سفن حربية يونانية وبريطانية بعـد ان        ى مت  استرالي االربعاء عل   500من المقرر ان يغادر     و. الدول الحليفة 
 .  منهم315غادر نحو 

 مواطن فرنسي بحرا من جنوب لبنان عبر مرفـأ مدينـة            500 الخميس عملية اجالء نحو      وبدأت صباح امس  
صور الساحلية علي متن سفينة قبرصية في اول عملية اجالء لالجانب تجري عبر مرفأ صور الذي يبعد نحو                  

 .عشرين كيلومترا عن الحدود بين لبنان واسرائيل
لمواطنين الكنديين بعد ان توقفت امس االربعـاء ممـا اثـار            ومن المقرر ان تتواصل الجهود الكندية الجالء ا       

 . غضب مئات الرعايا الكنديين الذين كانوا ينتظرون في الميناء
 ايطالي يتجمهرون امام الـسفارة االيطاليـة اسـتعدادا          400كا غادرت حافلتان سويسريتان لبنان وشوهد نحو        

وقال قائد السفينة رفض الكـشف      .  هندي 700باي نحو   وفي ميناء بيروت، نقلت السفينة الهندية بوم      . للرحيل
وصرح لوكالة فرانس برس، نرحب بأي شـخص        . عن هويته ان السفينة قد تنقل اجانب من جنسيات اخري         

 .نحن مستعدون لنقل اي شخص. يود ان يأتي معنا
و بعـد ان    وفي موسكو، ذكرت السلطات الروسية ان اكثر من الف من المواطنين الروس سيصلون الي موسك              

 شخصا تم اجالؤهـم بينمـا       162ووصلت طائرتان في وقت سابق حملت احداهما        . غادروا لبنان عبر سورية   
كما نقلت روسيا مواطنين من جمهوريات سوفييتية سابقة خاصة من بـيالروس            .  شخصا 163حملت االخري   

 . وجورجيا وكازاخستان واوكرانيا
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رسين جنوب تركيا امس الخميس ويتوقع ان تصل سفينة اخري           سويديا الي ميناء م    280ووصلت سفينة تحمل    
وهناك نحـو  . الي ميناء ازميت شمال غرب تركيا يحمل علي متنه مواطنين استراليين، حسب وكالة االناضول    

 )اف ب. (عشرة االف تركي في لبنان عاد منهم اكثر من الف عبر سورية
  21/7/2006القدس العربي 

  
 لوقف اطالق النار.. رق االوسط مجلس كنائس الشالبابا و

دعا البابا بنديكتوس السادس عشر امس الخميس الي يوم صالة االحد لوقف اطالق : عمان ـ روما ـ اف ب  
النار فورا في الشرق االوسط وذلك في رسالة تؤكد حق لبنان في الحفاظ علي سالمة اراضيه واالسـرائيليين                  

 . لهم دولةفي العيش في سالم والفلسطينيين بان يكون
واعلن الفاتيكان في بيان نشر امس الخميس ان البابا دعا الي اعتبار االحد يوم صالة خاص للتضرع هللا مـن                    

 .اجل عطية السالم الثمينة معبرا عن قلقه الشديد ازاء استمرار العنف
ن االطـراف   ودعا البابا المؤمنين من كل الكنائس الي رفع الصلوات من اجل وقف اطالق النار الفـوري بـي                 

واقامة ممرات انسانية عاجلة الفساح المجال امام وصول المساعدات الي السكان الذين يعانون ومن ثـم بـدء                  
 .مفاوضات عقالنية ومسؤولة

من جانبه دعا مجلس كنائس الشرق االوسط امس الخميس في بيان المجتمع الدولي وخصوصا مجلس االمـن                 
طالق للنار في ضوء استمرار العمليات العسكرية االسـرائيلية فـي           الي التدخل السريع من اجل اقرار وقف ا       

 .لبنان
وافاد البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه ان مجلس كنائس الشرق االوسط يرفع الصوت عاليا طالبا مـن                   
المجتمع الدولي والدول الفاعلة التدخل السريع من اجل اقرار وقف اطالق النار، وحض اطراف النزاع علـي                 

 .الدخول في مفاوضات سياسية 
واهاب المجلس بالقوي االقليمية ذات النفوذ ان تمارس ضغطها علي جميع االطراف من اجل ايقاف مسلـسل                 

 .التصعيد والجلوس الي طاولة الحوار 
وناشد المجلس كنائس العالم والمجالس المسكونية ان تتدخل لدي حكوماتها بحزم لحضها علي اتخـاذ موقـف                 

وباالسراع فـي تقـديم المـساعدات الـضرورية للمنكـوبين           (...)  بوقف فوري الطالق النار      صارم يقضي 
 .والنازحين والمهجرين 

ومختلـف  ) في لبنـان  (واعلن المجلس عن تشكيل هيئة طوارئ اغاثية مركزية تنسق مع الهيئة العليا لالغاثة              
لتوزيع مساعدات عينية علـي مختلـف       .) (..الكنائس وهيئات المجتمع المدني والمنظمات االهلية والوزارات        

 .االراضي اللبنانية 
  21/7/2006القدس العربي 

 
 حزب اهللا لديه خبرة اكثر من الجيش اللبناني: الخبراء العسكريون األميركيون

اثارت قدرة حزب اهللا على استخدام اسـلحة متقدمـة          : كريغ ميللر ، و  وسبستيان روتيال  ، بيتر سبيغل  ،واشنطن
معارك ضد اسرائيل، باإلضافة تنوع ترسانته، دهشة الخبراء العسكريين االميركيين، طبقا لما ذكره             نسبيا في ال  

فقد اكتسب حزب اهللا ميزات تـرتبط عـادة          .مسؤولون اميركيون سابقون وحاليون في شؤون الشرق االوسط       
لى مستوى مرتفع من بالجيوش النظامية ـ قواعد تدريب ثابتة وتسهيالت إلطالق الصواريخ ورجال مدفعية ع 

 .التدريب ـ اكثر من ارتباطه بجماعات حرب العصابات او بالجماعات االرهابية
وقال مسؤولون في شؤون الدفاع واالستخبارات انه رغم التكهنات بين عدد من المحللين، بمن فيهم مـسؤولون                 

 قواتهـا الخاصـة تقاتـل مـع     اسرائيليون، اال ان ايران متورطة مباشرة في القتال ـ فال توجد ادلة على ان 
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وحذر مسؤولون سابقون من ان طبيعة حزب اهللا السرية والسياسات الداخلة في مثل هـذا                .مليشيات حزب اهللا  
 .التقييم تجعل تحديد الدور االيراني غير مؤكد

مجال وقال جون آلترمان، الزميل في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية في واشنطن، والذي كان يعمل في                
الشرق االوسط في وزارة الخارجية في عهد الرئيس جورج بوش االب، هذا عالم غـامض يـصعب للغايـة                   

 .اختراقه، وهناك العديد من االستنتاجات المعتمدة على معلومات متفرقة
وكان مسؤولو استخبارات اسرائيليون قد ذكروا ان مساعدات، من بينها اسلحة اساسية وإمدادات، مستمرة فـي                

وقال مسؤول استخباراتي اسرائيلي ان هناك ادلة جديـدة علـى ان ايـران زادت شـحنات                 . دفق من ايران  الت
االسلحة عبر معسكر الزبداني قرب الحدود اللبنانية وهي قاعدة يحتفظ بها الحرس الثوري االيراني في سورية                

وامر تقديم المساعدة لـحزب    وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ألسباب أمنية ان ا          . منذ فترة طويلة  
المرشـد االعلـى    (اهللا اتت مباشرة من طهران بموافقة مكتب خامنئي في اشارة الى اية اهللا علـي خـامنئي                  

 وأضاف ان المساعدة تشمل كميات كبيرة من االسلحة باإلضافة الـى الـذخيرة والنقـد                ،)للجمهورية االيرانية 
 .ووجبات الجنود

اذا اطلقهـا   ( الصواريخ التي ضربت السفينة االسرائيلية ومناطق اسرائيلية         وقال مسؤول عسكري اميركي ان    
فإن ذلك يعني ان العناصر التي اطلقتها تلقت تدريبا على تكنولوجيـا الـصواريخ هـذه، وأشـار                  ) حزب اهللا 

اتي من جانبه قال المسؤول االسـتخبار     . المسؤول الى ان مثل هذا التدريب ربما توفره كليات عسكرية ايرانية          
االسرائيلي الذي تحدث حول إطالق الصاروخ المضاد للسفن ان هذه الصواريخ اذا لم يطلقها ايرانيون فال بـد                  

ومن المعتقد ان يكون الصاروخ الذي اطلق من طراز سي          . ان تكون قد اطلقتها عناصر تلقت تدريبا في ايران        
وأضـاف المـسؤول ان هـذا       . خ صينية ، صاروخا من انتاج ايراني، اعتمادا على تكنولوجيا صواري        802ـ  

الصاروخ لم يحدث ان اطلق في لبنان من قبل، وأشار الى انهم كانوا سيعرفون اذا اجريت أي تجارب إلطالق                   
المسؤولون االميركيون شعروا ايضا بالدهشة عندما قالـت اسـرائيل ان           . هذا النوع من الصواريخ داخل لبنان     

وأضاف قـائال إن    . لتي ضربت مناطق في شمال اسرائيل سورية الصنع       بعض قذائف المدفعية الطويلة المدى ا     
ثمة اعتقادا واسعا بتورط ايران، كما ان هناك اعتقادا ايضا بأن سورية اذكى من ان تقدم على فعل شيء مثـل                     

تجدر االشارة الى ان مسؤولين عسكريين واستخباراتيين اسرائيليين ظلوا يحذرون على مدى سنوات من              . ذلك
 .داد المتزايدة من الصواريخ االيرانية البعيدة المدى التي تزود بها ايران حزب اهللاألع

ويعتقد محللون اميركيون وإسرائيليون ان اسلحة حزب اهللا تحتوي على اآلالف من صواريخ الـكاتيوشا التـي                
 5 ميال، وفجر    25 التي يبلغ مداها     3 من صواريخ فجر     100ال تتضمن تقنيات متطورة، باإلضافة الى حوالي        

 . ميل100التي يبلغ مداها 
وطبقـا  .  االيرانية الـصنع   2إال ان قلق اسرائيل األكبر يكمن في ما اذا كان حزب اهللا يملك صواريخ زلزال                

 ميال،  240 و 60لتقديرات المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية في لندن فإن مدى هذا الصاروخ يتراوح بين              
وتقـول الحكومـة    .  االسرائيلية اصبحت على مدى يسمح بمهاجمتها من جنوب لبنان         وهذا يعني ان كل المدن    

وكانـت  . االسرائيلية ان حزب اهللا يملك اربعة على االقل من هذه الصواريخ، احدها دمـر واآلخـر تعطـل                 
أشـار  الواليات المتحدة قد قدمت تقييما مثيرا لالرتباك حول نجاح اسرائيل في تدمير صواريخ حزب اهللا، فقد                 

مسؤول في البنتاغون الى ان اسرائيل اضطرت للتركيز على مواقع القيادة والتحكم والقواعد االخـرى الثابتـة     
وطبقا لتعليق .  ألف صاروخ120 آالف ـ  10بسبب امكانيات تحريك صواريخ حزب اهللا التي يقدر عددها بـ 

 فقط، وأضـاف    1000رت يقدر بحوالي    مسؤول في البنتاغون، فإن عدد صواريخ حزب اهللا التي اطلقت او دم           
معلقا ان االسرائيليين يعتقدون ان الضربات األخيرة التي استهدفت حزب اهللا كان لها أثرها، إال ان حزب اهللا،                  

 . حسب قوله، ال يزال يخوض القتال ويمكن ان يستمر لبعض الوقت
  21/7/2006الشرق االوسط 
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 القيام بعمليات ميدانية في لبنانالصليب األحمر الدولي يعلن عدم تمكنه من 
قالت اللجنة الدولية للصليب االحمر إنها لم تتمكن الي اآلن من القيام بعمليات ميدانية فـي  : عمان ـ يو بي أي 

لبنان، وان موظفيها يقومون ومن مراكزهم في بيروت وصور والنبطية بمراقبـة الوضـع قـدر المـستطاع                  
 .يبالتعاون مع الصليب االحمر اللبنان

وقالت اللجنة في بيان وزعته بعثتها في عمان امس الخميس إن الهم الرئيسي علي الصعيد الطبي يكمن حاليـاً                   
في نقل المرضي الي المستشفيات ويشمل ذلك جرحي الحرب وغيرهم من األشخاص الـذين يحتـاجون الـي                  

 .رعاية طبية عاجلة
ني أصبحت محدودة للغاية بـسبب األضـرار التـي          وأشارت اللجنة الي أن قدرات عمل الصليب االحمر اللبنا        

وقال بيان اللجنة ان الجنوب      .تعرضت لها البنية التحــــتية للطرقات والعمــــليات العسكرية الجارية       
اللبناني كان من المناطق التي شهدت أوسع قدر من العنف وأكبر عدد من اإلصـابات منـذ بـدء العمليـات                     

 .انالعسكرية اإلسرائيلية علي لبن
  21/7/2006القدس العربي 

  
 ز دولي عن وقف العدوان على لبنانعج

مع دخول العدوان اإلسرائيلي على لبنان يومـه العاشـر   : بيروت ـ علي بردى ، عواصم ـ البيان والوكاالت 
مدعوما بضوء أخضر اميركي برزت حالة عجز دولي في مجلس األمن الذي فشل أمس فـي إعـالن وقـف                    

ستماع إلى بيان لألمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان الذي استبعد وقفا وشيكا للنار وحمل               العدوان واكتفى باال  
 .حزب اهللا مسؤولية األزمة ودعا إلى نزع سالحه عبر مؤتمر دولي لتطبيق اتفاق الطائف

  كبير ان وقف النار بات متوقعاً في غضون األسبوع المقبل، وتـزامن ذلـك مـع                أعلن مسؤول أوروبي  فيما  
ظهور التخبط بين قادة إسرائيل إزاء البحث عن مخرج من ورطة لبنـان يقـود السـتعادة الجنـديين عبـر                     
المفاوضات غير المباشرة مع حفظ ماء الوجه للحكومة ودون وضعها في موقف الخاسر، ما دفع وزير الدفاع                 

ق اختراق بري أسفر أمـس      رغم تعثر قواته الخاصة في تحقي     .. عمير بيريتس إلى التهديد باجتياح بري واسع      
 . عن مقتل اربعة من جنوده وإصابة خمسة آخرين

وزادت إسرائيل ميدانيا من حصيلة جرائمها بقصفها مسجداً قيد اإلنشاء في منطقة برج البراجنة وقصفته بــ                 
  طنا من القنابل زاعمة أنها استهدفت مخبأ لالمين العام لحزب اهللا حسن نصراهللا، لكـن الحـزب أكـد أن                    23

 . زعيمه وقادته بخير
وفي موازاة التصعيد العسكري اإلسرائيلي الذي دخل في مرحلة العد العكسي في ما يتعلق بالغطـاء الـدولي،                  
ظهر أن مجلس األمن الدولي الذي صمت تسعة أيام متتالية بدأ يشهد شداً وجذباً بين أعضائه الكبار لجهة وقف                   

ين العام لألمم المتحدة كوفي عنان إلى عقد مؤتمر دولي السـتكمال            إطالق النار وكف يد إسرائيل، إذ دعا األم       
 . تطبيق اتفاق الطائف ونزع سالح حزب اهللا

 دعا عنان  وفي مؤتمر صحافي أثار غضب إسرائيل بتشديده على أن اإلفراط في استخدام القوة يستحق اإلدانة،              
زمني دقيق للتطبيق السريع والكامل التفاق      إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة واسعة لبنانية ودولية لوضع جدول           

 المتعلـق بنـزع     1559الطائف وتدابير أخرى مطلوبة ليلتزم لبنان بقرارات األمم المتحدة وخصوصا القرار            
 . سالح حزب اهللا

وقال عنان، أمام مجلس األمن، إن احتماالت التوصل لوقف إطالق نار وشيك في األزمة اللبنانية اإلسـرائيلية                 
ودعـا مقـاتلي حـزب اهللا       .  ودعا لحل طويل المدى لالزمة يعالج جذور المشكلة في الشرق األوسط           محدودة،
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وانتقد عنان الحزب بشدة قائالً إنه يحتجـز        . لتسليم الجنود اإلسرائيليين المحتجزين عبر هيئة الصليب األحمر       
 . األمة اللبنانية بأكملها رهينة

و السابليير مجلس األمن إلى اإلسراع في مناقشة هدنة إنسانية           جان مارك د   دعا سفير فرنسا  في غضون ذلك،    
وهو ما لقـي تجاوبـاً مـن وزارة         . ووقف دائم إلطالق النار بهدف المساهمة في إيجاد مخرج لألزمة الحالية          

الخارجية الروسية التي شددت على أن الوقف الفوري إلطالق النار هو الخطوة الطارئة األولى إلنهاء العنـف                 
 . اعدالمتص

 المتحمس للعدوان فأبدى، على لسان الناطق باسم البيت األبيض توني سنو، تحفظاً علـى               أما الجانب األميركي  
حالياً نحن في مرحلة أولية يحاول الناس أن يفهموا من خاللهـا            : موضوعي قوة االستقرار والمساعدات، بقوله    

على ما اعتقد أنه أمر يفترض مناقشته بين        ... ةمن المبكر جدا معرفة من سيتولى هذه المسؤولي       . ما هو حاصل  
 . الواليات المتحدة وحلفائها في المنطقة وأيضا في األمم المتحدة

  21/7/2006البيان 
 

  إيطاليا تنضم إلى فرنسا في مطالبة إسرائيل بـممر إنساني بين بيروت وقبرص
رئيس كتلة المـستقبل البرلمانيـة مـع    اجتمع النائب اللبناني سعد الحريري :  الشرق االوسط،روما ـ برلين 

رومانو برودي رئيس الوزراء االيطالي في العاصمة روما أمس، إلجراء محادثات بشأن اعمال العنف المندلعة               
وأعلن برودي بعد لقائه النائب الحريري أن إيطاليا ستبذل كل ما في وسـعها مـن                 .في منطقة الشرق األوسط   

 .ن اسرائيل ولبنانأجل تسهيل البحث عن حل للنزاع بي
ووعد برودي، بحسب ما جاء في بيان رسمي، ان تخصص حكومته اهتماما ومساعدة من اجل التوصل الـى                  
مخرج سياسي ومواصلة االتصاالت الدولية التي بدأت خالل االيام الماضية مع قادة الدول المعنية باألزمة من                

 .اجل تسهيل البحث عن حل للنزاع
  21/7/2006الشرق االوسط 

 
  سوالنا يحمل حزب اهللا المسؤولية 

أجرى المنسق األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي خـافيير سـوالنا            :   محمود عبد الرحيم    ،القاهرة
مباحثات مطولة أمس في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك وأمين عام جامعة الدول العربية عمـرو                 

وروبي يواصل مساعيه مع األمم المتحدة والدول العربية لبلورة تـصور           وصرح سوالنا إن االتحاد األ     .موسى
 .حول كيفية تسوية األزمة الراهنة بين حزب اهللا واسرائيل

ولفت إلى أن جولته في المنطقة تستهدف االستماع إلى مقترحات عربية، غير أنه نفى ما تردد عن اعطاء مهلة                   
 انه ال أحد يستطيع تحديد موعد النهاء هذه األزمة، وان كـان             أسبوع ل اسرائيل لوقف اطالق النار، موضحاً      

 .هذا ال يعني التقاعس عن البحث عن حلول وتفعيل التحركات الدبلوماسية
وحمل سوالنا حزب اهللا مسؤولية التصعيد ووصف أسر الجنديين االسرائيليين وفتح جبهة قتال مع اسرائيل بأنه                

ركة المقاومة االسالمية حماس من منظور أن الفلسطينيين ليس لـديهم           غير شرعي بالمقارنة مع ما قامت به ح       
 .ونفى سوالنا أن تكون لديه مبادرة لحل األزمة عبر تبادل األسرى، قام بتسويقها خالل جولته بالمنطقة .دولة

  21/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

 الهجوم اإلرهابي على فندق داوودغضب بريطاني على احتفال إسرائيلي ب
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احتجت بريطانيا على االحتفال الذي نظمته جماعات يمينية إسرائيلية بمناسبة مرور سـتين             :   عمر حنين   ،لندن
 92عاماً على التفجير اإلرهابي اليهودي ضد فندق الملك داوود في مدينة القدس والـذي أدى إلـى مـصرع                    

 .1946تموز عام / يوليو22شخصاً في 
ى لبنان، فإن المسؤولين البريطانيين يعتبرون االحتفال بذكرى هذا العمـل           وبينما تشن إسرائيل حرباً جديدة عل     

اإلرهابي الذي كانت جماعات إرهابية يهودية قد قامت به ضد االنتداب البريطاني على فلـسطين، يعتبرونـه                 
 .عمالً استفزازياً ويلحق اإلهانة ببريطانيا

ألشخاص الذين يشاركون في هذا االحتفـال رئـيس         وكان الفندق هو قصر الحكم البريطاني عندئذ، ومن بين ا         
وقد وضع هؤالء اإلسرائيليون اليمينيون لوحة تذكارية على الفندق         . الوزراء اإلسرائيلي األسبق بنيامين نتنياهو    

الذي أعيد بناؤه بعد تدميره في هذا الهجوم اإلرهابي الذي كان قد شارك فيه مناحم بيجن واسحاق شامير رئيسا                   
السبقان في إسرائيل ويعقد المحتفلون بهذه المناسبة اإلرهابية، كما تقول صـحيفة دي تـايمز نـدوة                 الوزراء ا 

 .تستغرق يومين
وقد بعث السفير البريطاني في الكيان سايمون ماكدونالد وكذلك القنصل البريطاني العام في القـدس المحتلـة                 

قد انه ليس من المناسب اقامة احتفال بذكرى عمل         جون جينكيتز برسالة إلى بلدية القدس يوضحان فيها اننا نعت         
وطالب الدبلوماسيان البريطانيان البارزان بضرورة إزالة هـذه         .ارهابي أدى الى مصرع عدد كبير من الناس       

 .اللوحة التذكارية من على الفندق التي تشيد بمنظمة أراجون اإلرهابية التي كان يتزعمها مناحم بيجن عندئذ
وأوضـحا  . لد وجينكينز في مبارزة كالمية مع المسؤولين في بلدية القدس حول هذا االحتفال            وقد دخل ماكدونا  

 .انه لم يتم ابالغهما مسبقا بوضع لوحة تذكارية على الفندق لإلشادة بهذا العمل اإلرهابي
  21/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
 ت أوروبية إضافية لضحايا العدوانمعونا

وبية جوزيه مانويل باروسو أن االتحاد االوروبي سيقدم معونات إنسانية إضـافية            أعلن رئيس المفوضية األور   
وأعلن باروسو عن ذلك أثناء زيارة إلى       . لضحايا العدوان في لبنان   )  مليون دوالر  12( ماليين يورو    10بقيمة  

 االتحاد االوروبـي    وكان. فنلندا الرئيس الحالي لالتحاد االوروبي والتي يتناوبها أعضاء االتحاد كل ستة أشهر           
إلى لبنـان   ) ستة ماليين دوالر  (أعلن في وقت سابق من هذا االسبوع تقديم معونات بقيمة خمسة ماليين يورو              

 . عبر االمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والصليب االحمر
 )أ.ب.د(

  21/7/2006البيان 
 

  للساميةة االسبانية ليست معاديةالحكوم: موراتينوس ردا علي انتقادات
اكد وزير الخارجية االسباني ميغيل انخيل موراتينوس امس الخمـيس ردا علـي انتقـادات    : مدريد ـ اف ب 

وكـان   .موجهة اليه من المعارضة االسبانية اليمينية، ان الحكومة االسبانية االشتراكية ليست معادية للـسامية             
االربعاء استخدام اسرائيل للقوة المفرطـة فـي        رئيس الحكومة االسباني خوسيه لويس رودريغيز سبتيرو انتقد         

واتهم متحـدث    .والتقطت له صورة بالكوفية الفلسطينية خالل لقاء سياسي في اليكانتي في جنوب اسبانيا            . لبنان
سبتيرو بأنه اظهر عداء للسامية وللصهيونية ولالسـرائيليين، عبـر   ) معارضة ـ يمين (باسم الحزب الشعبي 

 .اعتبر ان وضع الكوفية غير مناسبكما . ادانته اسرائيل
وقال موراتينوس خالل منتدي اقتصادي ردا علي مداخلة لعضو في الجالية اليهودية االسبانية، ان مثـل هـذه                  

وتـابع ان    .االتهامات تشكل خطأ كبيرا، مضيفا ان القول ان الحكومة االسبانية معادية للسامية امر غير مقبول              
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ن قلقون جدا ازاء الوضع في تلك البالد، مضيفا انه لن يتلقي اي درس في معاداة                اسبانيا صديقة السرائيل و نح    
 .السامية من احد

وقال من جهة ثانية ان وضع سبتيرو الكوفية الفلسطينية حول عنقه ال يعني شيئا بتاتا في ما يتعلـق بالـسياسة                 
 االسبانية في الشرق 

. ر امنا بعد ان بدأت هجومها العـسكري؟ انـا اقـول ال            واضاف موراتينوس هل تشعر اسرائيل اليوم انها اكث       
لالسف، فان االعمال االحادية الجانب لم تقدم االمن السرائيل كما حصل في غزة او لبنـان خـالل الـسنوات           

وقال الوزير االسباني ان االمن االفضل يتحقق عندما يكون هناك تفاوض سياسي ودبلوماسـي كمـا                 .االخيرة
دد علي وجوب وضع حد نهائي للعنف الحالي في الشرق االوسط، مطالبـا مجلـس               وش .حصل مع مصر مثال   

يوليو ان اسرائيل مخطئة فـي      / تموز 14ورأي سبتيرو منذ     .االمن الدولي باتخاذ قرار واضح حول الموضوع      
 .الرد المبالغ به في لبنان، مطالبا بتعليق فوري العمال العنف 

  21/7/2006القدس العربي 
   

  وقفه فوراًوم االسرائيلي تجاوز الحدود ويجبالهج: موسكو
أعلنت السلطات الروسية ان الهجوم االسرائيلي على لبنان تجاوز كثيرا حدود العملية المناهضة لالرهاب التي               
تقول اسرائيل انها تنفذها ضد حزب اهللا، ودعت الى وقف فوري الطالق النار كأول خطـوة اساسـية لحـل                    

وسي الالفت متزامنا مع محادثات مكثفة اجراها في دمشق المبعوث الروسـي إلـى              وجاء الموقف الر  . االزمة
الشرق االوسط ألسكندر سلطانوف الذي التقى كال من نظيره السوري وليد المعلم قبل ان يجتمـع الحقـا مـع                    

ى ونطاق  حيث قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن أعداد القتل         . الرئيس بشار االسد ونائبه فاروق الشرع     
تجـاوزت  ) لتحرير الجنـديين االسـرائيليين  (الدمار يقفان شاهدا على حقيقة أن االعمال التي تم االعالن عنها   

كثيرا حدود مجرد عملية مناهضة لالرهاب، محذرة من كارثة انسانية كبرى في لبنان واالراضي الفلـسطينية،                
 . لحساس يجب ان يكون الوقف الفوري الطالق النارمشيرة إلى أن ان االجراء االول الملح في الوضع الحالي ا

وفي تصريحات تحمل المضامين نفسها قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في مقابلة نشرت امـس                
. ان وقف اطالق النار بين مقاتلي حزب اهللا واسرائيل هو أول خطوة اساسية لحل االزمة في الشرق االوسـط                  

سية عن الفروف قوله اننا ندعو كخطوة اولى الى اعالن فوري لوقف اطالق             ونقلت صحيفة كوميرسانت الرو   
 . نحتاج الى وقف الطالق النار قبل أي شيء اخر: وأضاف .النار

وتصريحات الفروف يمكن ان تضع روسيا في خالف مع واشنطن التي اعترضت على مقترحات بأن يتبنـى                 
 ) وكاالت. (رمجلس االمن الدولي قرارا يحث على وقف اطالق النا

 21/7/2006البيان 
  

  اللجنة الرباعية تقبل اقتراحاً أوروبياً بمساعدات مؤقتة للفلسطينيين
وافقت اللجنة الرباعية الدولية، على اقتراح االتحاد االوروبي القاضي بانشاء آليـة            :  وكاالت األنباء  -واشنطن  

ومة حماس لكن الخطة قوبلت برد فعل فلسطيني        مؤقتة تتيح نقل المساعدات الى الفلسطينيين دون المرور بـحك        
 واوضحت اللجنة الرباعية التي تضم كال من الواليات المتحدة واالتحـاد االوروبـي واالمـم المتحـدة                  .فاتر

وقالـت متحدثـة باسـم المفوضـية االوروبيـة ان        . انها ستراجع عمل هذه اآللية خالل ثالثة اشهر        وروسيا،
  . للبرنامج)  مليون دوالر126(يون يورو المفوضية اقترحت تقديم مئة مل

 21/7/2006االتحاد االماراتية 
 

 أسباب التدمير االسرائيلي للبنان
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  باتريك سيل      
تشن اسرائيل حرب إبادة على لبنان من دون اهتمام بالسكان المدنيين، بغية القضاء على حزب اهللا، تماماً كما 

 تريد اقتالع الحركتين من إنها. األراضي الفلسطينية المحتلةتحاول منذ ستة شهور القضاء على حماس في 
 تقوم على إخالء الجنوب اللبناني من سكانه وطرد الشيعة من موطنهم إستراتيجيتهاويبدو أن . جذورهما

وقد أدى العدوان في لبنان . التقليدي الذي يعيشون فيه منذ قرون، تماماً كما تتابع هجومها الهمجي على غزة
 . ألف من أهل الجنوب والى ترويع البالد بأسرها وخنقها600 تهجير إلىن حتى اآل

 إهانةلماذا هذه الوحشية االسرائيلية؟ شكل خطف ثالثة جنود اسرائيليين بغارات قام بها حزب اهللا و حماس 
ولذا . عاقبللجيش االسرائيلي واعترافاً بقدرته الردعية، األمر الذي ال يمكن في نظر االسرائيليين إال أن ي

 . ما تجرأوا على مهاجمة اسرائيلإذافالجيش مصمم على إفهام العرب في ديارهم أي ثمن باهظ يدفعونه 
 2000 طرده من لبنان في عام إلىوللجيش االسرائيلي حساب قديم مع حزب اهللا الذي أدت عملياته المرهقة 

 وللفلسطينيين -حزب اهللا للعالم العربي بأسره وبهذا النجاح برهن .  عاما22ً احتالل الجنوب الذي دام وإنهاء
 تصفية حسابها مع إلىوهذا ما يدفع اسرائيل اليوم .  أن اسرائيل ليست معصومة من الهزيمة-بوجه خاص 

 .حزب اهللا
وال شك أن بعض الصقور االسرائيليين، من أمثال رئيس األركان دان حلوتس، نادمون على مغادرة لبنان عام 

 في وإدخالها لبناني وفلسطيني أخفقوا في إخضاع البالد 17000ل المهمة، إذ انهم بعد قتل  قبل إكما1982
ولعل األمر كذلك هذه المرة إذ قد تدرك اسرائيل بأن هدفها القضاء على حزب اهللا و حماس  .الفلك االسرائيلي

 هزمتا على المدى القريب فال ذاإفهاتان الحركتان شعبيتان وتتمتعان بتأييد جماهيري كبير، وحتى . بعيد المنال
 شاءت االنتصار الفعلي فال بد أن تقتل مئات إذا أنهالذلك تعتقد اسرائيل . بد أن تبعثا وتنشدا الثأر من جديد
 .اآلالف من الناس ال المئات فحسب

. لمفاجآت السرائيل بأن تتوقع اإنذارهلطالما كرر زعيم حزب اهللا الشيخ حسن نصر اهللا، عدو اسرائيل األول، 
 أحدث البوارج االسرائيلية مثاالً إحدىوجاء ضرب الصاروخ على حيفا، المدينة الثالثة في اسرائيل، وعطب 

 االسرائيلية التي قامت دائماً اإلستراتيجية األراضي االسرائيلية متحدياً إلى نقل الحرب إذأليماً لهذه المفاجآت، 
 .على خوض الحروب على األراضي العربية

وكلما .  يرضخأنالمفاجأة األكبر التي يعدها حزب اهللا هي أن يجتاز األزمة الحالية الدامية من دون ولعل 
صمد حزب اهللا تنامت مشاكل اسرائيل مع المجتمع الدولي وازداد ضغط الرأي العام العربي على األنظمة التي 

 .تقف بخجل موقف المتفرج
 تسعى 1948 عام إنشائهافهي منذ . ي للقوة كي تضمن أمنهاولطالما اعتمدت اسرائيل على االستخدام الوحش

وتقوم هذه السياسة على االعتقاد بأن العرب لن يملكوا يوماً القوة .  الهيمنة على المنطقة بالوسائل العسكريةإلى
 .وهذا في أساسه موقف عنصري واضح. أو القدرة الكافيتين على تحديها

وعرض العضالت تكمن عقدة اضطهاد عميقة وعقدة األمن، وكلتاهما غير أن وراء هذا التهور االسرائيلي 
تصدران عن اقتناع يسود الكثيرين في اسرائيل بأن العرب يريدون قتلهم وبأنهم يواجهون تهديداً دائماً 

وهذه النظرة المظلمة لمحيطهم وبيئتهم .  ال خيار أمامهم سوى أن يقتلوا أو يقتلواأنلوجودهم، ولذا يتصورون 
هي التي تفسر طبيعة هجمات اسرائيل المبالغ في وحشيتها وعدم تناسبها وعدم اكتراثها بالشرعية الدولية أو 

 .أي مبادئ أخالقية
.  تتصرف بهذه الصورة فألنها حصلت على حصانة استثنائية من جانب أمريكاأن كانت اسرائيل تستطيع وإذا

 واالستراتيجي السرائيل، والدبلوماسيتأييد األمريكي السياسي فما يثير الدهشة في هذه األزمة هو في الواقع ال
وهذا  . مليون دوالر من الوقود الالزم لطيرانها كي يستمر في تدمير لبنان300 حد منحها ما قيمته إلى

 كان الضغط إذاالنحياز األمريكي الفاضح هو الذي شل مجلس األمن وقمة الثمانية واالتحاد األوروبي، 
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 تلح على ضرورة الوقف أنى هذه الهيئات الثالث من الشدة بحيث لم تستطع أي واحدة منها األمريكي عل
فبريطانيا رددت كما هو معهود ما تقوله واشنطن يحق السرائيل ان  .الفوري للهجمات االسرائيلية الشرسة

زب اهللا بدالً من  حإدانةتدافع عن نفسها، في حين أن فرنسا نفسها، الحامي التقليدي للبنان، اتجهت نحو 
 .اسرائيل على التدمير الشامل وإزهاق األرواح

 يعرف بأنه القتل العشوائي للمدنيين من أجل تحقيق أهداف سياسية، أفليس هذا بالضبط ما اإلرهابوإذا كان 
هدفها تفعله اسرائيل في لبنان وفلسطين؟ فهي تقتل العديد من المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين من أجل تحقيق 

 . الدولةإرهاب تدان بتهمة إنمابالقضاء على حزب اهللا وحماس، فهي بكل المعايير الموضوعية 
.  عواقب سلبية على أمن اسرائيل ذاتهاإلىلكن قتل العرب بهذه الصورة الجنونية وتدمير بالدهم ال بد أن يؤديا 

 التي سيؤدي أمريكا إلىألمر بالنسبة كذلك ا.  أعدائها مشروعاً ومبرراًإرهاب تجعل اإلرهابيةفتصرفاتها 
 سبتمبر، وعلى رغم ذلك 11ذلك ما كان عليه األمر في .  ضدهااإلرهاب تبرير إلىتأييدها المطلق السرائيل 

 أمريكا واسرائيل تزرعان الرياح وسوف تحصدان إن. لم تطرح أمريكا السؤال عن سبب تعرضها للهجمات
 .العاصفة

 ما يدور اآلن ليس مجرد حرب ضد حزب اهللا أن إلى المشروط السرائيل يدل وهذا التأييد األمريكي غير
 حزب اهللا - سورية - إيران يقصد منه توجيه ضربة لمحور إنما إخضاع لبنان إلىولبنان ألن سعي اسرائيل 

ذه  ستسود في هإرادةوالسؤال األساسي هو أي .  االسرائيلية على المنطقة-الذي يتحدى الهيمنة األمريكية 
فلو كان النزاع محلياً فقط لكان يمكن السرائيل أن توافق على تبادل األسرى كما . المنطقة الحساسة من العالم

 آالف سجين فلسطيني 10فهناك . يطالب بذلك حزب اهللا و حماس، وكما حصل ذلك مراراً في الماضي
 . سراحهم هو هدف فلسطيني أساسيوإطالق

لك رأينا أمريكا تطلق يد اسرائيل ألنها تواجه احتمال حصول أمرين يبعثان غير أن للحرب أبعاداً أوسع، لذ
 استرداد زمام المبادرة في إلىلذلك فهي بحاجة .  مسلحة نووياً وهزيمة مهينة في العراقإيران: على القلق

ستطيع  وخارجها بأن اسرائيل تاإلدارةالشرق األوسط، وقد أقنعت نفسها أو أقنعها أصدقاء اسرائيل داخل 
ولقد شاهدنا المحافظين الجدد يبشرون بأن انتصار اسرائيل في لبنان هو انتصار ألمريكا، وهزيمتها . مساعدتها

 .هزيمة ألمريكا
تلك هي الخلفية الجوهرية لحرب اسرائيل التي جرى التخطيط لها منذ أمد بعيد بمشاركة أمريكا، وبتشجيع من 

ين ال يزعجهم أن يروا اسرائيل تقوم بالمهمة القذرة، أي تحطيم حزب بعض المتطرفين المسيحيين في لبنان الذ
 .اهللا

وما يعقد الموقف وجه آخر من أوجه النزاع، وهو أن الدول العربية في الخليج قلقة من اختالل ميزان القوى 
 لبنان لكن األثر التفجيري الذي تحدثه الحرب في.  واشتداد بأس الشيعةإيرانفهي تخشى هيمنة . اإلقليمي

 المصورة اإلعالميةواستشهاد الفلسطينيين على الرأي العام العربي ال يمكن إهماله، خصوصاً مع التغطية 
 .للجرائم االسرائيلية

 إقناع الشباب العربي بأن التعايش مع إلى تؤدي الالمباالة االسرائيلية إلزهاق األرواح العربية أنويخشى 
 أنفالمثقفون العرب يعبرون بإلحاح عن وجهة النظر القائلة . يتحقق أناسرائيل على المدى البعيد يصعب 

 . األوروبية من قبلاالستعمارية اإلمبراطوريات تزول كما زالت أناسرائيل دولة استعمارية ال بد لها 
 عن استعدادها إلقامة عالقات طبيعية مع اسرائيل 2002لقد سبق للدول العربية أن أعلنت في قمة بيروت عام 

وال بد أن يحين الوقت . لكن اسرائيل التي تنوي توسيع حدودها رفضت هذا العرض. 1967 حدودها عام في
ولن تعيش اسرائيل بسالم إال إذا  .السرائيل كي تعيد النظر في موقفها هذا، فالعرض ما زال على الطاولة

  . سوريةإلىانسحبت من األراضي الفلسطينية واحترمت السيادة اللبنانية وأعادت الجوالن 
  21/7/2006الحياة 
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  الهجمة الجوية لن تحسم المعركة واسرائيل في معضلة حقيقية 
 آري شبيط

 أن حقق الحسم العسكري في إلى يوما 78 قصف الصرب وسلوفان ميلوسوفيتش طوال األمريكيسالح الجو 
لمواصلة هجماته الجوية علي  يوما 78أما سالح الجو االسرائيلي فلن يجد أمامه . 1999يوغسالفيا في عام 

 في األمريكيوهناك قيود مفروضة علي تحركاته أكثر من تلك التي فرضت علي تحركات سالح الجو . لبنان
 .وحزب اهللا أكثر مهارة من جيش ميلوسوفيتش. بلغراد

سن  معرفة موقع حفي نجح الطيارون في نهاية المطاف إذا حتىلن يكون هناك حسم من الجو : المغزي واضح
 النصر، رغم النشوة إلىوهذا يعني أن الحرب الجوية التي يقودها دان حلوتس ال تفضي . نصر اهللا وتصفيته

 .األحوال تحقيق انجاز عسكري محدود في أحسن إلىهذه الهجمات ستؤدي .  والصرعات الوطنيةاإلعالمية
 انتصاب  إلىأدت الضربات الجوية سالح البرية في حادثة اختطاف الجنود في زرعيت وكيرم شالوم إهانةبعد 

ولكن الحقيقة الواضحة هي أن ضربات المطرقة الجوية تصيب لبنان . القامة الوطنية وتأجيج المشاعر القتالية
االنجازات في مجال التصدي . ثلثا اآللة الحربية التابعة لحزب اهللا بقيت علي حالها. أكثر مما تصيب حزب اهللا

 . عدةأيام تفكيك جيش العصابات خالل إلى هناك أي احتمالية للوصول ليست. للكاتيوشا غير مرضية
 نار الصواريخ، وأن لحظة إسكاتالسيناريو التشاؤمي يقول إن سالح الجو بالرغم من مساعيه لن ينجح في 

أما . أخرىانتهاء العملية ستتزامن مع ظهور حسن نصر اهللا من مكمنه وتوجيهه التهديدات السرائيل مرة 
 .اريو التفاؤلي فيقول بأن نصر اهللا سيقتل، وقواته ستُبعد عن الحدود وصواريخه ستصمتالسين

 تحقق السيناريو المتفائل، فسرعان ما سينهض حزب اهللا من جديد خالل عام إذا، هذا األحوالولكن في أحسن 
مة الصاروخية لن المنظو.  هامة جدا لطهرانإيرانية دويلة إلى أخرىأو عامين وسيتحول جنوب لبنان مرة 

 هي أن جيشا عقائديا صغيرا األوسط الشرق إليهاوالعبرة التي سيتوصل . تُستخدم، إال أنها ستواصل تهديداتها
اسرائيل ال تستطيع أن توافق  . استفزاز اسرائيل ومواصلة بقائه في نفس الوقتىوماهرا ومنضبطا قادر عل

. عهد السالح المدفعي. نحن في عهد جديد: بب ذلك بسيطوس. علي هذا الوضع، وأن تتعايش مع استنتاج كهذا
ليس لدي اسرائيل رد مباشر علي . كما تبرهن الضربات الموجهة لحيفا وعسقالن ومزرعة شارون في النقب

 .هذا السالح، والرد الوحيد هو الردع الحاسم
وهو داللة متواصلة . احقحزب اهللا الذي هاجم حيفا ويزدهر في جنوب لبنان، هو نفي سلبي مطلق للردع الس

 .علي الضعف االسرائيلي، هو يبشر بحرب جديدة أشد صعوبة، وسرعان ما ستطل علينا خالل مدة قصيرة
نقطة األمور إلى  لم تصل إذاولكن . أخرى إضافيةالهجمة الجوية حققت عدة انجازات، وستحقق انجازات 

تدمير البني التحتية في بيروت وقتل بعض قادة . االحسم، فقد تسبب لألمن االسرائيلي ضررا أكثر من فائدته
 .، تحطيم الطابو من خالل مهاجمة حيفا وطبريا والعفولةاإلستراتيجيةحزب اهللا ال يعادل من حيث القيمة 

 القادمة، األيامقادة اسرائيل الذين لم يأخذوا هذه الحقيقة في الحسبان سيكتشفون نواقص الهجمة الجوية في 
هل يستكملون الهجمة الجوية بعملية تسوية سياسية قد تعيد لحزب اهللا قوته، : ن معضلة صعبةوعندئذ سيواجهو

، وهم الحل األحوالفي كل  . خسائر فادحة وتوريطيةإلىأم أنهم سيستكملونها من خالل عملية برية قد تؤدي 
ال أنه ال ينجح في  كل اإلبر من القش من اجلنا، إإخراجسالح الجو يحاول . السحري يوشك علي التالشي

 .مسعاه
  20/7/2006هآرتس 
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  21/7/2006القدس العربي 
  
  
 

   فشل الرهان العسكري؟-العدوان على لبنان
    أنطوان شلحت

إذا ما (ليس من قبيل المبالغة القول إنه في اليوم السابع للعدوان اإلسرائيلي، الجوي والبحري، والبري كذلك 
 متواترة منذ البدء بالعدوان بأن قوات كوماندو تقوم بعمليات برية أخذنا في الحسبان تصريحات إسرائيلية

، أخذت تتضح أكثر فأكثر اإلشارات اإلسرائيلية إلى أمرين هما في غاية )موضعية داخل األراضي اللبنانية
  :األهمية ويتصالن ببعضهما البعض في المبنى والمحتوى

ته الرئيسة، سواء على المستوى السياسي أو على  أن هذا العدوان سيخفق في تحقيق غايا-األمر األول
  .المستوى العسكري

 أن منظمة حزب اهللا، التي جرى شن هذا العدوان بقصد واضح تحدد في طحنها أو تفكيكها، -األمر الثاني
  .ستخرج من هذه المعركة أكثر معافاةً ،كي ال نقول أكثر قوة، من إسرائيل

ردات التعميمية فسننتقل مباشرة إلى استقراء النصوص اإلسرائيلية في هذا وحتى ال نغرق في وهج الكالم والمف
الشأن، مع مراعاة أن عملية التعاطي مع هذه النصوص ال تخلو من إشكاليات تحيل إلى دور اإلعالم 

  .اإلسرائيلي في أوقات الحرب، وهي إشكاليات تحتاج إلى وقفة أخرى إن لم يكن أكثر
اإلسرائيلي على لبنان فإن غاية واحدة رئيسة منها تتمثل في انتهاز الفرصة لبلورة مهما تكن غايات العدوان 

قواعد لعبة جديدة في لبنان، ليس فقط حيال حزب اهللا وإنما أيضا حيال سورية، على ما يقول البروفيسور 
لسابق منصب المستشرق ايتمار رابينوفيتش، من جامعة تل أبيب، وهو خبير مختص بسورية ولبنان أشغل في ا

  . رئيس الوفد اإلسرائيلي للمفاوضات مع سورية ومنصب سفير إسرائيل في الواليات المتحدة
 - توجد هنا أربع غايات: في هذا الخصوص يضيف رابينوفيتش. وتتعلق قواعد اللعبة بمحور الردع اإلسرائيلي

المجابهة مع إيران، وبالتأكيد على ليست لدينا ال األدوات وال الرغبة في . حزب اهللا، لبنان، سورية وإيران
ومن بين هؤالء . لكن مقابل الثالثة الباقين لدينا بشكل أكيد حيز معين من النشاط. خلفية برنامجها النووي

جميعا تبرز حكومة لبنان باعتبارها العنوان األكثر راحة، رغم أن العنوانين الجوهريين هما سورية وحزب 
  .ينبغي أن نرد بصورة قاسية لكن فاعلة، وليس فقط أن نفرغ غضبناوفي الحاالت جميعا . اهللا

من جهته يؤكد شلومو بروم، الباحث في مركز يافه للدراسات اإلستراتيجية في جامعة تل أبيب، أن قوة 
ال تتيح إلسرائيل إمكانية العودة إلى قواعد ) أسر الجنديين(ونتائج العملية ) من طرف حزب اهللا(االستفزاز 

عبة القديمة، ألن من شأن ذلك أن يبث رسالة إلى حزب اهللا وأيضا إلى عناصر أخرى تنشط ضد إسرائيل أن الل
  ).من جانب إسرائيل(في مقدورهم أن يبادروا إلى استفزازات آخذة في التصاعد دون رد حاد 

  :وفي رأي بروم أن الرد اإلسرائيلي الذي لم يتأخر له عدة غايات، وهي كما يكتب
 جباية ثمن باهظ من مهاجمة أهداف في لبنان، سواء كان ذلك الثمن مباشرا من الخسائر الالحقة -ة األولىالغاي

بحزب اهللا أو كان ثمنا سياسيا، عن طريق تقويض مكانة حزب اهللا داخل لبنان بواسطة المس بأهداف لدولة 
والفرضية هنا هي أن من شأن . هلبنان، مثل مطار بيروت ومحطة توليد الطاقة وعزل جنوب لبنان عن شمال

ضربات كهذه أن تصاعد الضغط الداخلي على حزب اهللا من أجل كبح جماحه ومن أجل نزع سالحه في سياق 
  .وكل هذه األمور يفترض بها أن تعيد ترميم ميزان الردع أمام حزب اهللا. الحق

ران من أجل أن يعملوا هم أيضا على  إيجاد ضغط دولي على حزب اهللا وأوصيائه في سورية وإي-الغاية الثانية
  .كبح جماحه، من منطلق االفتراض بأن األسرة الدولية ال ترغب في رؤية لبنان يتحطم ثانية
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 إلحاق ضربة قاسية بقدرات حزب اهللا العملياتية في سبيل خفض قدرته على المس بأهداف مدنية -الغاية الثالثة
  .داخل إسرائيل
كتب المقال (ه أن يكون في مقدرة مستوى التصعيد الحالي في ردود إسرائيل من المشكوك في: ويضيف بروم

التأدية إلى تحقيق هذه الغايات، ويجوز أن تضطر إسرائيل إلى تصعيد ردودها أكثر )  تموز الجاري13بتاريخ 
ئيل لم واحتمال تصعيد كهذا يزداد أيضا ألن لدى منظمة حزب اهللا وسائل رد أكثر قسوة مقابل إسرا. فأكثر

يقصد مثاالً قصف حيفا، الذي أصبح اآلن من ورائنا وكذلك األمر بالنسبة لتصعيد (تلتجئ إليها حتى اآلن 
  ).إسرائيل لردودها

إلى نزع سالح حزب اهللا فإن ثمة شكًا ) من وراء حربها(لكن إذا كانت إسرائيل تسعى : ويختم بروم بالقول
بالعودة إلى قواعد لعبة معقولة ) فقط(ما ستضطر إسرائيل لالكتفاء كبيرا في إمكانية تحقيق هذه الغاية، ورب

أكثر، من قبيل إبعاد حزب اهللا من منطقة الحدود، على أمل أن يساعد هذا االنفجار الحربي السيرورات 
  ).نزع سالح المقاومة(السياسية داخل لبنان التي قد تسفر في المستقبل عن بلوغ هذه الغاية 

  شفافه من رأي هذا الخبير االستراتيجي؟ما الذي يمكن است
  .أن إسرائيل، مهما يبلغ تصعيد عدوانها، ال تملك اإلمكانيات لتبديد قوة حزب اهللا العسكرية. 1
وهي أيضا ال تملك المفاتيح لتبديد قوة حزب اهللا السياسية في المشهد اللبناني الداخلي مع استمرار عملياتها . 2

نه مفتوح على جميع االحتماالت وليس على احتمال التجاوب مع ما تمهد إسرائيل الحربية، أما المستقبل فإ
  .األرضية له فحسب

الرهان إذن هو أن تزرع هذه الحرب اإلسرائيلية الواسعة والمتدحرجة بذور الفتنة اللبنانية الداخلية القادمة، . 3
  . على األقل من جهة إسرائيلالتي تبقى بمثابة المعول الرئيس عليه لما سيسفر عنه المستقبل،

بعد خمسة أيام من مقال بروم وزع مركز يافه مقاالً لزميلة أخرى له في المركز، هي عنات كوريتس، يحمل 
: ، قالت فيه إن األهداف األبعد للعملية العسكرية اإلسرائيلية الواسعة النطاق هي ما يلي18/7/2006تاريخ 

حزب اهللا وحملها على عدم مواصلة االستفزازات وتشجيع ) نظمةم(إضعاف البنية التحتية العسكرية لـ
  .المعارضة لها في الساحة اللبنانية

وبمقايسة هذا التقدير ألهداف العملية العسكرية اإلسرائيلية فقط مع ما صدر قبل ذلك وما يصدر من تقديرات 
، الذي جاءت العملية يصعب حصرها نستطيع القول إن الرهان العسكري اإلسرائيلي على طحن حزب اهللا

المتصاعدة لتحقيقه، قد فشل وسقط وإن بقي حاضرا رهان آخر هو إضعاف بنيتها العسكرية التحتية، وهو أمر 
ليس من العسير على خبراء غير عسكريين مثلنا أن يجزموا أنه قد ال يكون بفعل فاعل محدد الهوية وإنما 

لقصيد فيما يقوله هذان الباحثان من مركز يافه وفيما يقوله بيد أن بيت ا .بفعل المواجهة الحربية ذاتها
رابينوفيتش يكمن في أن الحرب الحالية على لبنان إنما جاءت تمهيدا لفتح شهية التطورات الداخلية اللبنانية 

وتلك مسألة يظل أمر تدحرجها منوطًا بالتطورات اللبنانية . نحو المزيد من ممارسة الضغط على حزب اهللا
أمام ما تقدم فإن النتيجة األهم التي تبدو من تلك الحرب إسرائيليا هي إخفاقها في إصالح ما أفسدته  .داخليةال

عملية أسر الجنديين فيما يتعلق بقدرة الردع اإلسرائيلية المتآكلة، فضال عن بروز شواهد جديدة ملموسة على 
  .أو بالنسبة للرأي العام في إسرائيلقدرة الردع لدى حزب اهللا، سواء بالنسبة لصنّاع القرار 

  4821/7/2006عرب 
  

 هكذا يفكر أولمرت
 عبداهللا عيسى الموسوي  

 لم يتول قيادتها سوى اإلرهابيين أصحاب السجالت اإلجرامية السوداء 1948  منذ نشأة دولة إسرائيل في عام 
سرائيلي الحالي ايهود أولمرت عمن وال يختلف رئيس الوزراء اإل. والملطخة أياديهم بدماء األبرياء العرب
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سبقوه، بل يتميز عنهم بأنه يمتلك رؤية واضحة ومحددة فيما يعرف بالحل النهائي للصراع في الشرق األوسط 
حيث إنه يطرح مشروع إقامة دولة فلسطينية وترسيم حدود نهائية إلسرائيل من منطلق أحادي الجانب بدون 

وفي مقابلة أجرتها . لسطينيين واالكتفاء بأخذ مباركة اإلدارة األميركيةالجلوس على طاولة المفاوضات مع الف
 وضع النقاط على الحروف بدقة وأعلن عن سياسة حكومته 2006-6-12معه صحيفة لوفيغارو الفرنسية في 

للمرحلة المقبلة، حيث قال إن إسرائيل تريد أن تسقط حكومة حماس بدون أي عنف من جانب إسرائيل وهذا 
الدعوة لالقتتال الداخلي كما حصل منذ فترة في فلسطين، كما أعلن بأن القدس كانت وستبقى العاصمة يعني 

األبدية لدولة إسرائيل، وهي رسالة واضحة لكل القادة العرب الذين يأملون بالتطبيع والجلوس على طاولة 
 . المفاوضات معه بأنه ال مجال للحديث عن المدينة المقدسة

 أن الرئيس بوش يتفهم عدم انسحاب إسرائيل من المستوطنات في أولمرت مع أميركا، فقد أكد أما عن العالقة
الضفة الغربية، وهي رسالة وقحة للعالم أجمع بأن المستوطنات التي تخالف أبسط القوانين الدولية ستبقى لألبد، 

لمهمة استراتيجيا، مع وأن ما يجب الحديث عنه هو االنسحاب من بعض المستوطنات العشوائية أو غير ا
باإلضافة لما سبق فإن  . اإلبقاء على المستوطنات الرئيسية التي تحتل مساحات شاسعة من أراضي الضفة

الممارسات اإلرهابية التي تمارسها حكومة أولمرت تجاه الفلسطينيين األبرياء بصورة يومية في فلسطين 
ة أمام مرأى ومسمع العالم، تعطينا دالالت قطعية بأن المحتلة وسياسات هدم المنازل واالعتقاالت العشوائي

 . أولمرت لم يتخل عن نهج من سبقوه، وأننا لن نجني من وراء المراهنة عليه شيئا لصالح قضيتنا المركزية
 21/7/2006البيان  

 
  كيف ولمصلحة من؟.. تغير قواعد اللعبة

 عوني فرسخ 
مرت غداة إعطائه إشارة البدء بحرب األرض المحروقة في  لقد تغيرت قواعد اللعبة، كذلك قال إيهود أول

لبنان، الستكمال ما كانت قد بدأته آلة حربه في قطاع غزة من تدمير للبنى التحتية وتقتيل وترويع المدنيين 
األول، استعادة هيبة الجيش وقوة ردعه بعد تلقيه ضربتين موجعتين : العزل، سعياً لتحقيق هدفين متكاملين 

والثاني، الضغط على الشارع في الساحتين . 16/7، على حد تعبير جدعون ليفي في هآرتس يوم ومذلتين
للتحرك ضد حماس وحزب اهللا، بعد وضوح فشل تفجير الصراعات الالمجدية فيهما لتمكين قوى االستسالم 

 .من تمرير التسوية بالشروط األمريكية الصهيونية
 الصهيوني هو اليوم غيره سنة - لدى طرفي الصراع العربي وليس من شك أن ميزان القدرات واألدوار

 الصهيوني، مؤسسا -وال خالف أن أولمرت يقصد تغير قواعد اللعبة لمصلحة التحالف األمريكي . 1982
ادعاءه على ما آللة حربه من تفوق نوعي، ولكونه قد تلقى الضوء األخضر من القوة األعظم، وإلدراكه مدى 

ة النظام الرسمي العربي، والتساع دائرة المهرولين للصلح والتطبيع، وشيوع دعوات تهافت إرادة ممانع
 -الخالص الفردي في الوسط العربي، والنظر للصراع ذي البعد القومي باعتباره مجرد نزاع فلسطيني 

 . إسرائيلي، يجوز فيه اتخاذ موقف الحياد بين طرفيه
تراتيجي لمصلحة آلة الحرب الصهيونية قياساً بالجيوش العربية غير أنه ليس واقعياً حصر النظر بالخلل االس

ففي تقويم عمليتي . وانتصاراتها الماضية في الحروب النظامية، وتجاهل التطور النوعي في األداء المقاوم
ل الوهم المتبدد والوعد الصادق يقول قائد سالح البحرية اإلسرائيلية السابق، والنائب العمالي الحالي، الجنرا

إن هاتين العمليتين اللتين نفذتهما حماس في كرم سالم وحزب اهللا في الشمال كانتا عمليتي : عامي أيلون
أنا رجل عسكري مع ماض جدير، وأقول لكم إنني كنت سأفخر بأن أقودهما، . كوماندو مركبتين ومهنيتين

 . 16/7مخاطبا كتلة العمل في الكنيست يوم الجمعة 
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إن ضرب بارجة حنيت هو إنجاز : ون في اليوم ذاته مع صحيفة معاريف ورد قولهوفي حديث الجنرال أيل
فال ريب أنه من ناحية العدو يعتبر ضرب بارجة حديثة لسالح البحرية إنجازا، مثلما هو إطالق . لحزب اهللا

الص وعليه فإن على سالح البحرية أن يجري تحقيقا شامال في ما حصل واستخ. الصواريخ نحو طبرية وحيفا
 التي يحوزها سالح البحرية 5وتعتبر حنيت السفينة األكثر حداثة بين سفن الصواريخ من طراز ساعر . العبر

وكانت قد بنيت في حوض بناء السفن انجالس في . وهي مزودة بأفضل أجهزة الدفاع والهجوم. اإلسرائيلي
ة بثمانين بحارا بعضهم مسؤول عن  مترا، ومؤهل86وطولها . الواليات المتحدة، حسب توصية سالح البحرية

وهي مزودة برادار متطور من إنتاج شركة التا وبحساسات الكتروبصرية من . استخدام أجهزة الدفاع المتطورة
ولديها صواريخ باراك ضد التهديدات من .  ترتبط مباشرة بمنظومة السالح في السفينةL.O.Bإنتاج شركة 

وفي تدميرها شهادة كفاءة . ائيا فوق سطح البحر لمقابلة صواريخ العدوالجو، وصواريخ غبريئيل التي تطلق تلق
 . مقاتلي حزب اهللا، ومؤشر آخر على التطور النوعي في أداء المقاومة العربية

وبعد أربعة وعشرين يوماً على مباشرة حرب األرض المحروقة في قطاع غزة، وثمانية أيام على مباشرتها في 
 عملت باالتجاه المعاكس لما استهدفه أولمرت واإلدارة األمريكية وتوابعها الدولية لبنان، األمر الجلي أنها

إذ تسببت بتعظيم تأييد حماس وحزب اهللا وخيار المقاومة في عموم األرض العربية، مقابل تراجع . والعربية
دمرت البنى وعليه فحرب األرض المحروقة، وإن . مارس اللبناني/ آذار14فريق أوسلو الفلسطيني وتيار 

التحتية في قطاع غزة ولبنان، وأوقعت عشرات الشهداء ومئات الجرحى، إال أنها فشلت فشال ذريعا في تحقيق 
إنجاز يذكر، سواء على صعيد استعادة هيبة جيش العدوان الصهيوني وفعالية قوة ردعه، أو على صعيد 

ر الذي يصيب في الصميم أسطورة الجيش األم. تحريك الشارع المستباحة دماء أبنائه ضد حماس وحزب اهللا
الذي ال يقهر، ويزلزل بالتبعية قواعد ثقافة الهزيمة الشائعة في أوساط النخب العربية محدودة المعرفة ومتدنية 

 . الوعي
وحين يقارن توفر المالجىء اآلمنة والمزودة بكل متطلبات العيش المريح ألسابيع في حيفا وطبرية وبقية مدن 

شمالي فلسطين بانعدام ذلك في الضفة والقطاع، أو تقابل قدرات التدمير المحدودة لصواريخ ومستعمرات 
ثم تدرس اآلثار النفسية للعدوان الصهيوني على المواطنين . القسام بدائية الصنع بفعالية آلة الدمار الصهيونية

 الكيفي بين الشعور بالتجذر في العرب، والمقاومة المشروعة دولياً على المستوطنين الصهاينة يتضح التمايز
األرض واليقين والثقة بالمستقبل الغالب لدى أبناء األرض الشرعيين وبين الخوف الشائع لدى مغتصبيها، 
المهجرين طوعا أو قسرا من أوطان آبائهم وأجدادهم، ليكونوا المادة البشرية الستعمار استيطاني عنصري يدفع 

 . ح قوى االستغالل والهيمنة الكونية في االرض العربيةمن دماء أبنائه ضريبة تأمين مصال
ومن أبرز المستجدات في ميزان القدرات واألدوار، التي لم يأخذها بالحسبان أولمرت والذاهبون مذهبه، أن 

ولقد أدى التغول األمريكي والعربدة . للتحدي في حياة البشر استجابة تساويه في المقدار وتعاكسه في االتجاه
نية إلى انكسار حاجز خوف الجمهور في فلسطين ولبنان والعراق، فضالً عن بدايات ذلك في غالبية الصهيو

األقطار العربية، خاصة مصر، حيث يتنامى الحراك الوطني والرفض الشعبي للصلح والتطبيع مع العدو 
يته الوطنية كلما نمت ويعلمنا تاريخ المنطقة منذ بداياته األولى أنه كلما استعاد شعب مصر عاف. الصهيوني

وفي ما تضمنه البيان التأسيسي لتجمع القوى الوطنية من أجل فلسطين الصادر بمصر مؤخرا، . فعاليته القومية
وأسماء القوى المشاركة فيه، ما يؤشر الحتماالت واعدة على محور فعالية القوى الشعبية العربية الملتزمة 

 .بالمقاومة خياراً استراتيجياً
 -ما سبق بيانه يمكن القول إن إدعاء أولمرت تغير قواعد اللعبة لمصلحة التحالف األمريكي وفي ضوء 

الصهيوني ليس سوى أمنية رغائبية، أراد بها رفع الروح المعنوية للصهاينة الذين فوجئوا باألداء العربي 
. الوهم المتبدد والوعد الصادقالمقاوم، كما التأثير سلبياً في التجاوب الشعبي العربي مع إبداع أبطال عمليتي 

 . وفي ارتباك اإلعالم الصهيوني، وخطاب أولمرت االنفعالي في الكنيست برهان ساطع
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 21/7/2006الخليج اإلماراتية 
  
  
  
 

  األجندات اإلسرائيلية وراء حروبها على الفلسطينيين
  نواف الزرو

 بين األيديولوجيا واإلستراتيجيات والبرامج كما في الحالة الشارونية التي شهدنا فيها مزاوجة جدلية وعضوية
السياسية وبين الخطط والحمالت الحربية المتدحرجة المدججة بكافة أشكال ومستويات المجازر والجرائم 
البشعة ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني، كذلك في الحالة األولمرتية اليوم، فإن مثل هذه المزاوجة أصبحت 

فقد بدأ أولمرت عهده باإلعالن الصريح عن أيديولوجيا أرض إسرائيل،  .ى األرضماثلة أمامنا وملموسة عل
كما أعلن عن مرتكزات أجندته السياسية وعن حدود دولته اليهودية التي يريدها، مغلفا ذلك بفلسفة االنفصال 

ولكن  .ونيةواالنطواء والتجميع بما يكرس في نهاية المطاف مشروعه السياسي ذا المضامين واألهداف الشار
بما أن تحقيق األهداف السياسية واإلستراتيجية من وجهة نظر إسرائيل ال يمكن إال بعد أن يتم كسر شوكة 

وبما أن الوضع الفلسطيني  .الفلسطينيين وإجبارهم على القبول بما تعرضه عليهم إسرائيل من تسويات سياسية
ومة وللمجلس التشريعي معا وباتت حماس هي شهد تطورات داخلية ديمقراطية وسلطوية جاءت بحماس للحك

وبما أن كافة المساعي اإلسرائيلية التخريبية في الداخل الفلسطيني قد فشلت في إشعال  .صاحبة النفوذ والقرار
وبما أن الحوار الوطني الفلسطيني قد انتهى مؤخرا إلى تفاهم وصيغة  .نار الفتنة واالقتتال بين حماس وفتح

 حساباتهم، فقد سحبوا من جواريرهم تلك الخطط الحربية المبيتة منذ زمن، والتي كان القيام وحدوية لم تكن في
  .بها مسألة وقت وتوقيت فقط

وجاءت عملية الوهم المتبدد وأسر الجندي اإلسرائيلي لتوفر الحالة . فكانت صواريخ القسام ذريعة قوية إعالميا
ر الصيف التي تخفي وراءها جملة من األهداف اإلستراتيجية الظرفية التبريرية المناسبة إلعالن حملة أمطا

الخبيثة، كإضعاف أو إسقاط حكومة حماس ومجلسها التشريعي وإلغاء السلطة الفلسطينية سياسيا تماما بغية 
  .تهيئة المناخ المناسب لمواصلة تنفيذ مشروع االنفصال واالنطواء والتجميع

يف على نحو مخطط، كانت المؤسسة اإلسرائيلية األمنية والسياسية ولكن قبل تدهور األوضاع إلى أمطار الص
  .تهيئ المناخ المحلي واإلقليمي والدولي عبر شن حمالت إعالمية مكثفة متواصلة ضد حماس والسلطة

وليس أمامها . ووظفت لذلك ذريعتها التضليلية المعهودة حول أن حماس حركة إرهابية وحكومة حماس إرهابية
  . بالشروط اإلسرائيلية والدولية أو أن يجري العمل على إسقاطهاإال أن تقبل

ولم تكن الحمالت اإلعالمية التحريضية اإلسرائيلية عفوية وبال نوايا مبيتة، بل إن هناك محددات ومرتكزات 
د وخطوطا وأهدافا سياسية وإستراتيجية لألجندات اإلسرائيلية تقف وراء هذه الحروب اإلسرائيلية المفتوحة ض

  .وفي مقدمتها البعد األيديولوجي المتعلق بـأرض إسرائيل. الشعب الفلسطيني
  أرض إسرائيل في فكر أولمرت

ئيلية باعتبارها امتدادا للمرحلة الشارونية التي لم  اإلسرا–نقرأ هذه المرحلة األولمرتية من المواجهة الفلسطينية 
 امتداد لتلك المرحلة ومواصل لطريق -كما أعلن هو نفسه-تسدل الستارة عليها أبدا، وباعتبار أن أولمرت 

  .شارون
 التوراتي يقفان أيضا/اإلستراتيجي واأليديولوجي/ولذلك يمكننا التوكيد على أن نفس البعدين الشارونيين السياسي
  .وراء سياسات وحروب حكومة أولمرت ضد الشعب الفلسطيني



 

 40

وكما كان شارون ينطلق في حروبه من مزاعمه األيديولوجية المتعلقة بـأرض إسرائيل من البحر إلى النهر 
ومن أن من حق اليهود االستيطان في كل مكان، وأن من حقهم بالتالي الدفاع عن أنفسهم في مواجهة العماليق 

ن أولمرت يثبت يوما بعد يوم أنه ال يقل تشددا وتطرفا ودموية وتمسكا بالثوابت الصهيونية األشرار، كا
  .التقليدية عن سلفه البلدوزر

 الذي عقد في وادي 2006 البتراء –ولعل تلك التصريحات التي أدلى بها أولمرت أمام مؤتمر نوبل للسالم 
هذه المضامين والمنطلقات األيديولوجية لهذه  تعبر أبلغ تعبير عن كل 22/6/2007موسى جنوب األردن 

  .الحرب األولمرتية التي توجت بـأمطار الصيف الصاروخية اإلرهابية والمجازر المتدحرجة هناك في غزة
فعندما سئل أولمرت في ذلك المؤتمر عن حجم االستعداد للتنازل اإلقليمي قال نحن اإلسرائيليين اليهود 

ريخية من نهر األردن إلى البحر األبيض المتوسط هي أرضنا وتراثنا، ونحن جازمون أن أرض إسرائيل التا
  .اآلثار في األرض لليهود وليس للفلسطينيين. اليهود نملك الحقوق التاريخية

وهذا يعني عمليا وفق ممارساتهم الملموسة أن تقسيم األدوار بين أميركا وإسرائيل في المنطقة يدخل في إطار 
قديمة المتمثلة في فتح الفضاء الواصل بين البحر المتوسط والبحر األحمر والخليج إلسرائيل تحقيق األسطورة ال

  .لتتحرك فيه كما تشاء كمقدمة للهيمنة عليه أمنيا واقتصاديا وعسكريا
  مرتكزات األجندة السياسية

وعلى ذلك يمكننا أن نقرأ المرتكزات والمضامين الحقيقية لألجندة السياسية اإلستراتيجية لحكومة تحالف 
  . بيريز التي أعلنت حرب أمطار الصيف ضد الشعب الفلسطيني-بيرتس-أولمرت

خالف نهج الحركة وفيما يتصل بأرض إسرائيل التاريخية المزعومة وبترسيم حدود دولة إسرائيل، وعلى 
الصهيونية ودولة إسرائيل في التهرب دائما من مسألة رسم حدود الدولة الصهيونية، فقد سمعنا تصريحات 
  .وتحليالت إسرائيلية عديدة في عهد أولمرت تتحدث عن ترسيم حدود إسرائيل خالل العامين القادمين تصوروا

  .ت في برنامجه وتصريحاته السياسية الخادعةفلنقرأ إذن في االستخالص المفيد ما يضمره لنا أولمر
ونقول ها هو أولمرت الشاروني يعيد األوضاع إلى مربعها األول ويدشن عهده بأمطار الصيف ويستأنف لغة 
المروحيات والصواريخ واالغتياالت والمجازر الجماعية ضد نساء وأطفال وشيوخ فلسطين ويهدد باالجتياح 

  .وإعادة احتالل غزة
  األجندة المبيتة وراء هتلرة حماس

بدا وكأن دولة االحتالل اإلسرائيلي كانت بانتظار تلك االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي حملت حماس إلى 
  .أن السلطة الفلسطينية تحولت من اآلن فصاعدا إلى كيان إرهابي معادالمجلس التشريعي والحكومة لتعلن 

فقد شبه رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي الشاباك اإلسرائيلي السابق آفي ديختر مبكرا ميثاق حماس بمؤلف 
نها هتلر كفاحي، وقال رئيس الشاباك يوفال ديسكين إن حماس تحاول أن تظهر بصورة براغماتية ومعتدلة، لك

 وتطمح إلى 1967من ناحية شعبية احتفظت في الشارع الفلسطيني بأيديولوجيتها، وهي تتحدث عن حدود 
  .1948حدود 

واعتبر ديسكن أن حماس تشكل خطرا إستراتيجيا على إسرائيل، بينما أكد دان حلوتس رئيس أركان الجيش 
ألول ألن افتراضنا األساسي هو أن حماس لن اإلسرائيلي أن على إسرائيل أن تقرر وتحدد سياستها منذ اليوم ا

  .تتغير وستظل تشكل تهديدا على إسرائيل
ويصل إيهود أولمرت رئيس الحكومة اإلسرائيلية إلى الخالصة المفيدة التي يريدونها هم وهي كما أعلن أن 

  .القدرة على التوصل إلى تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين قد استنفدت وانتهت
 القصيد بالنسبة للسياسة اإلسرائيلية منذ أن بدأ البلدوزر شارون حرب االجتياح واإلجراءات وهذا هو بيت

أحادية الجانب التي كرس بها مقولة ليس هناك من شريك فلسطيني نتفاوض معه ونجح في تجنيد اإلدارة 
  .األميركية
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رات تحريضية ضد الفلسطينيين بغية لقد تبنت المؤسسة السياسية اإلعالمية الدبلوماسية اإلسرائيلية جملة شعا
اتهامهم بالعجز والفشل وعدم صالحهم ألن يكونوا شركاء في التسوية وبهدف هتلرة حماس وقوعدة 
الفلسطينيين أي اتهامهم بالتحول إلى القاعدة، وإقناع العالم األميركي واألوروبي بشرعية الحروب اإلسرائيلية 

  .ضدهم
  هزة أرضية في الشرق األوسط

 تقريرا شامال حول حماس قالت فيه هؤالء هم 27/1/2006في هذا السياق التحريضي نشرت صحيفة هآرتس 
اد ألي تسوية حول القدس، شركاؤنا الجدد إنهم يصرون على عودة الالجئين إلى بيوتهم وليسوا على استعد

ويصرون على تفكيك كافة المستوطنات اإلسرائيلية، وليسوا على استعداد لسماع أي شيء حول تكتالت 
فكانت ردود الفعل األولى على فوز حماس من مثل ها قد جاءت دولة حماس، وحماس المشكلة  .المستوطنات

األوسط، والفلسطينيون قالوا نعم لإلرهاب، والسلطة اإلستراتيجية الجديدة إلسرائيل، وهزة أرضية في الشرق 
بقيادة حماس لن تكون شريكا لنا، ولن نساوم ولن نفاوض حماس طالما لم تلغ ميثاقها وتلتزم باالتفاقيات، ولم 
تعد هناك إمكانية للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، وحماس عبارة عن ورم خبيث يجب اجتثاثه، وغير ذلك 

إلى إن وصلت التطورات إلى مستوى البحث عن الخيارات والبدائل ووضع اإلستراتيجيات  .يرالكثير الكث
فكانت إستراتيجية الحصار والتجويع كما أعلن كبير مستشاري شارون سابقا  .لمحاربة وإسقاط حكومة حماس

صلت الحملة إلى وو .دوف فايسغالس الذي قال علينا تجويع الفلسطينيين ببطء، ولكن مع الحفاظ على حياتهم
مستوى التنسيق الشامل بين اإلدارتين األميركية واإلسرائيلية حول هكذا سنعمل على إفشال حكومة حماس 
وحل المجلس التشريعي، واألسلوب هو التجفيف المالي واالقتصادي بهدف دفع الفلسطينيين إلى اليأس تحت 

  .ة عالمية ضد حماسسلطة حماس إلى أن وصلت الحملة أيضا إلى مستوى تشكيل جبه
   خطط الجيش لتدمير حماس والسلطةلتدمير مؤسسات حماس والسلطة

عاريف وفي أعقاب ذلك بلورت أجهزة األمن اإلسرائيلية خطة شاملة لعزل حكومة حماس كما جاء في م
وكتبت هآرتس في نفس التاريخ قامت الهيئة األمنية اإلسرائيلية بإعداد توصيات لخوض صراع  .7/3/2006

  .ضد حكومة حماس وعزلها
  .ويوما بعد يوم وخطوة بعد خطوة أخذ اإلسرائيليون والفلسطينيون يقتربون من حافة المعركة المقبلة

لة الحرب قد حسمت وال شيء سوف يحول دون وقوعها، وفي كال الطرفين تمحور الشعور حول فكرة أن حا
  .وأن وصول حركة حماس إلى السلطة قد سرع هذه الحرب وضمن وقوعها، حسب رأي يديعوت أحرونوت

ولذلك أعد الجيش اإلسرائيلي مخططا هيكليا للحرب ضد حماس حسب هآرتس، وقام الجيش بإنهاء تدريبات 
 غزة، ثم قام بإعداد خطة خماسية استعدادا للمواجهة مع الفلسطينيين، واسعة النطاق إلعادة احتالل أجزاء من

  .وأخذ يقترح الخطة تلو األخرى الجتياح غزة
وأخيرا وصل األمر إلى الخطة الشاملة التي كشف النقاب عنها لضرب كافة مؤسسات حماس في الضفة 

بط بحركة حماس، وذلك في إطار خطة الغربية، وتشمل إنهاء نشاطات الجمعيات والمؤسسات واللجان التي ترت
  .مبيتة أعدتها الحكومة اإلسرائيلية مسبقا لتدمير الحكومة الفلسطينية كما تقول يديعوت أحرونوت

وتعتبر المؤسسة العسكرية السياسية اإلسرائيلية أن هذه العملية الفلسطينية األخيرة فرصة لشن حرب لتدمير 
  .ضا فرصة لصياغة واقع جديد في غزةحماس وأن عملية أمطار الصيف تعتبر أي

وبالتالي فإن إسرائيل تستثمر هذه العملية والحادثة المأساوية أسر الجندي إلحداث تغيير إستراتيجي في 
المنطقة، وذلك في إطار حرب ال هوادة فيها قد تستمر لمدة شهرين، أو قد تكون حرب استنزاف مستمرة ضد 

  .الفلسطينيين
  قصة خطط ونوايا وأجندات مبيتة

هذه هي العناوين والمضامين واألهداف الحقيقية وراء كل ما يجري، ولذلك عندما يعلن رئيس الوزراء 
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ة ما يجري، وعندما يؤكد أن وثيقة األسرى اإلسرائيلي أولمرت تحميل السلطة والحكومة الفلسطينية مسؤولي
  .مرفوضة وأنها ال تشكل بداية للمفاوضات، وأن رد الفعل اإلسرائيلي على خطف الجندي سيكون قاسيا جدا
  .وعندما يعززه وزير الدفاع الحمامة عمير بيرتس قائال إن الفلسطينيين سيدفعون الثمن مضاعفا سبع مرات

لجنرال حلوتس باستهداف الحكومة الفلسطينية من أسفل الهرم إلى أعاله، ويقول وحينما يتوعد رئيس األركان ا
ال حصانة ألحد إذا تم المس بالجندي المخطوف، وإن إسرائيل ستقوم بتصفية كل الضالعين في مهمات 

  .إرهابية
ر واختطاف وحينما ترفق دولة االحتالل كل هذه التهديدات باالجتياح واالغتياالت والقصف والنسف والتدمي

الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي واآلتي وفق المؤشرات سيكون أوخم وأقسى، نقول حينما تتسيد كل هذه 
  .العناوين وغيرها المشهد الفلسطيني فإن تلك األجندات واألهداف تغدو واضحة تماما

وايا وأجندات مبيتة فالقصة ليست عملية الوهم المتبدد أو اختطاف الجندي الذهبي، وإنما هي قصة خطط ون
تهدف إلى إعادة صياغة مشروع االحتالل من جديد وفقا لموازين ومعادالت القوى واألحوال العربية واإلقليمية 

  .والدولية التي تصب في حصيلتها المؤسفة لصالح االحتالل اإلسرائيلي
ز فقط، وإنما إلى مواقف لذلك فإن فلسطين ال تحتاج في مقدمة ما تحتاجه إلى بيانات الندب والشجب والعج

  . وشعبية-إن أمكن–عربية جادة وحقيقية رسمية 
وال سبيل إلى ردع وتعطيل حروب االحتالل ومشاريعه في االجتياح والجرائم والمجازر واالستيطان والجدران 

  .إال بإعادة صياغة السياسات والمواقف العربية أوال
 20/7/2006الجزيرة نت 

 
اضي وحصاد المستقبلزرع الم: منظمة التحرير  

أسعد عبد الرحمن. د  
كثر الحديث في اآلونة األخيرة حول ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جديدة وتمثيـل                 

 اإلطار الجامع لكـل     - كما في الماضي   –جميع القوى الفلسطينية فيها، على قاعدة من المساواة والتكافؤ، لتكون         
والمنظمة لم تنشأ ككيان فلسطيني من العـدم فـي عـام            . عالياته السياسية والنضالية  قوى الشعب الفلسطيني وف   

ورغـم  . ، إذ سبقت قيامها تطورات على الصعيدين الفلسطيني والعربي شملت أطرافاً ومجـاالت عـدة     1964
حتى اختالف األهداف عند كل طرف، وتباين التطورات والنظرات المختلفة لطبيعة المنظمة وما ستكون عليه               

داخل كل فئة، فلسطينياً وعربياً، فإن ظهورها قبل نيف وأربعين عاماً اعتبر بمثابة والدة مرحلة جديـدة مـن                   
ومنذ تأسيس المنظمة،   .  الصهيوني، أثرت وما زالت تؤثر، على األحداث في المنطقة         –مراحل الصراع العربي  

ومن هذه التطورات المفصلية    .  الفلسطينية طرأت تطورات كثيرة وجوهرية محلية وإقليمية ودولية على القضية        
 التي أسقطت الخيار العـسكري الرسـمي العربـي لحـل            1973في األعوام األربعين الماضية حرب أكتوبر       

 اإلسرائيلي وهي الحرب التي وصفها الرئيس المصري السابق أنور الـسادات بأنهـا آخـر                –الصراع العربي 
قط النظام الرسمي العربي بكلّيته الخيار العسكري لحل الصراع ودخل          فمنذئذ، أس ! الحروب العربية اإلسرائيلية  

 1978في صحارى الحل السلمي التي قادت إلى توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسالم بين مصر وإسرائيل في عام                  
ومن المحطات المهمة األخـرى، نـستذكر الغـزو         . 1994واتفاقية وادي عربة بين األخيرة واألردن في عام         

 1993 وتداعياته، ومن ثم اتفاقية المبادئ في أوسلو التي أثـارت بعـد عـام             1982ائيلي للبنان في عام     اإلسر
الكثير من االنقسامات داخل الساحة الفلسطينية بخاصة، والعربية بعامة، والتي أدت إلى تبني منظمة التحريـر                

  .  اإلسرائيلي–نهج التسوية والمفاوضات لحل أزمة الصراع الفلسطيني
فخالل هـذه الفتـرة     . عتبر السنين العشر التي تلت تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية العصر الذهبي للمنظمة           ت

القصيرة نسبياً من نضال الشعب الفلسطيني، بدأت المنظمة تنمو وتتعاظم واعترفت جامعة الدول العربية بهـا                
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كما . 1974مة العربي في الرباط في عام       كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر الق         
. دخلت المنظمة، في العام نفسه، األمم المتحدة كعضو مراقب واعترفت بها وبشرعيتها عشرات من دول العالم               

مـن هنـا،    . وأصبح لفلسطين وجود رمزي، وأحياناً رسمي، في الكثير من الدول، وبالذات دول العالم الثالث             
ة قد كسبت شرعيتها من نضاالت الشعب الفلسطيني والكفاح المسلح الذي خاضه            نستطيع أن نستنتج بأن المنظم    
) والخارجيـة (غير أن الصورة سرعان ما اختلفت وبدأت الخالفات الداخليـة           . ضد سياسات إسرائيل التوسعية   

تظهر رويداً رويداً وتترك بصماتها على جسد المنظمة وبخاصة بعد المستجدات التي طـرأت علـى الـساحة                  
فبين البرنـامج الـسياسي المرحلـي       . نضالية والتي ساهمت وفاقمت من تردي الوضع على أكثر من صعيد          ال

 8/7/1974لمنظمة التحرير الفلسطينية المقر من المجلس الوطني في دورة انعقاده الثانية عشرة المنعقد بتاريخ               
 إثـر   1993 واسحق رابين في عام       وما تاله، والرسائل المتبادلة بين ياسر عرفات       1990وبين مؤتمر مدريد    

وقعت أمور كثيرة وحدثت تطورات أساسية إقليمية ودولية كثيرة اضطرت معهـا منظمـة              ... اتفاقيات أوسلو 
 الـذي يطمـس الحقـوق       242فبعد أن كان موقف المنظمة رافضا للقرار        .  درجة 180التحرير إلى الدوران    

عبنا كمشكلة الجئين وتأكيد حق منظمة التحرير في النضال         الوطنية والقومية لشعبنا والذي يتعامل مع قضية ش       
بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير األرض الفلسطينية، انتقلت المنظمـة إلـى األخـذ بمبـدأ                  
المفاوضات ونبذ العنف كوسيلة لحل الصراع وقدمت التنازالت المتتابعة، رغم أن الجشع التوسعي اإلسرائيلي              

حقا، لقد بـدأت    .  إلى ما هو عليه اآلن من جمود وعربدة عسكرية وسياسية إسرائيلية متصاعدة            أوصل الوضع 
منذ ) وهي عند البعض الممر اإلجباري لنهج الواقعية السياسية، خاصة بعد انهيار االتحاد السوفييتي            (التنازالت  

  ! توقيع اتفاقية أوسلو، إال أن المنظمة ال تزال مطالبة بمزيد منها يوميا
فقـد اقتـصر    . لقد حدت اتفاقية أوسلو كثيراً من الصالحيات التي كانت تتمتع بها منظمة التحرير الفلـسطينية              

النشاط الخارجي لألخيرة على إجراء المفاوضات وتوقيع االتفاقيات مع الحكومات والمنظمات لمصلحة السلطة             
سية والنهج السلمي الـذي قررتـه قيـادة         وعلى درب البراغماتية السيا   . الفلسطينية في مجاالت ضيقة ومحددة    

المنظمة حينها، أسقطت األخيرة حقها في الكفاح المسلح الذي تسميه إسرائيل العنف واإلرهاب دون أن تطالب                
أما التطور الكبير الـذي طـرأ       . االستيطان/ إسرائيل بالمقابل إعالن التزامها بالقانون الدولي ووقف االستعمار       

بـسبب التخـاذل العربـي      (شكالً من أشكال االنصياع للضغوط األميركية والصهيونية        على المنظمة فقد اتخذ     
إذن، . بتعديل بنود الميثاق التي لم تكن ترضـي إسـرائيل         ) بشكل أو بآخر  (وقيامها  ) وتفكك االتحاد السوفييتي  

. عند انطالقهـا   لطبيعتها   - ألسباب مختلفة عديدة ال مجال لشرحها      –الواقع الحالي للمنظمة بات ال يمت بصلة      
وفي نطاق المستجدات السياسية الكبرى المذكورة آنفا، ال بد من اإلشارة إلى التطور النوعي الداخلي في الجسد                 
السياسي الفلسطيني حيث ظهرت على الساحة الفلسطينية تنظيمات إسالمية لم تكن موجودة مـن قبـل، مثـل                  

سياسي وعسكري محلياً وإقليمياً، ناهيك عـن رحيـل         حركتي حماس والجهاد اإلسالمي مع ما تمثالنه من ثقل          
الرئيس أبو عمار، وقبله اندالع نار االنتفاضة الثانية، وهي جميعها عوامل تحتم إعادة النظـر فـي تركيبـة                   

فاليوم، ثمة جيل جديد من الشباب الفلسطيني الذي ولد وترعرع خـالل االنتفاضـتين              . المنظمة واستراتيجيتها 
يجب أن يكون لذلك الجيل دور فاعل، سواء في الصعود إلى المواقع العليا في المنظمة أو في                 األولى والثانية و  

  . توجيه دفة السياسة الفلسطينية الحالية
لقد بات ملحاً اآلن إعادة هيكلة منظمة التحرير وفق أسس جديدة تأخذ في الحسبان المستجدات التـي طـرأت                   

عن الذكر أن للمنظمة رصيدها الكبير عربياً ودولياً، وكـذلك إرثهـا            وغني  . على الساحتين اإلقليمية والدولية   
والمطلوب اليوم ليس إنشاء منظمة جديدة،      . النضالي الغني الذي ال يتوفر للكثير من المنظمات الثورية األخرى         

ت ألن ذلك قد يكون ضاراً بالنضال الفلسطيني برمته وإنما إعادة هيكلة المنظمـة الحاليـة بإدخـال الحركـا                  
اللتان لم تكونا قد برزتا بعد على ساحة العمـل النـضالي            ) حماس والجهاد اإلسالمي  (اإلسالمية المستجدة فيها    

الفلسطيني في الفترة التي أنشئت فيها المنظمة، وذلك وفق أسس تعكس قوتهما ووزنهما الفعلي علـى خريطـة             
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بدالً من الميثاق الـذي     (صياغة ميثاق جديد    كما أنه من الضروري إعادة      . العمل السياسي والنضالي الفلسطيني   
إن إعادة البناء في ظل التعقيدات الحاليـة        . يأخذ في االعتبار كل المستجدات على الساحة الفلسطينية       ) تم تعديله 

فهل . عملية شاقة ال تتحقق باألماني والرغبات وإنما تتطلب رؤى وجهداً وعمالً دؤوباً ونية صادقة من الجميع               
  .  هذا ما ستجيب عنه المقالة القادمةنفعل؟ وكيف؟

21/7/2006االتحاد االماراتية   
  

  !أيها السالم... وداعاً
رياض نعسان أغا. د  

رغب العرب أن يقولوا وداعاً أيها السالح وقدموا مبادرة تاريخية للسالم، لكن إسرائيل أصرت على أن تجعلهم                 
لى أوهام عملية السالم التي تبددت منذ أن تخلى عنها          يقولون وداعاً أيها السالم حين أطلقت رصاصة الموت ع        

األمريكان، وبدؤوا يلهون شعوب المنطقة باتفاقيات هزيلة ومشاريع بائسة ويجزئون الحلول فيما أدركنـا أنـه                
ضحك على اللحى، بما في ذلك أوسلو وخارطة الطريق التي ضاع منها الطريق، ومنـه اجتماعـات اللجنـة                   

وكان البد من   . ن السيناريوهات التي تشبه السراب في الصحراء حيث يتبدى الماء وهماً          الرباعية وسوى ذلك م   
أن تسقط ورقة التوت عن هذه األكاذيب التي كان كل هدفها إضاعة الوقت وإعطاء إسرائيل فرصة كي تقـوى                   

 عنها أعيننا   وقد كشفت السنوات الخمس األخيرة سلسلة من الحقائق لم تكن تعمى          . أكثر، وليضعف العرب أكثر   
نحن الذين الحقنا الكذاب إلى الباب ولم نكن نصدق أكاذيبه، ولكننا كنا مضطرين أن نصغي بحـذر إلـى مـا                     
يسمى المجتمع الدولي الذي تقوده لألسف الشديد قيادات مصنوعة في مطبخ الصهيونية، تفتقـد إلـى النكهـة                  

ا إلى ذلك من قيم رفـضتها معـايير العولمـة           الوطنية وإلى سمات الرجولة والشهامة والشجاعة والمروءة وم       
  . وأن تجعل قياداتها تابعة ال شخصية لها وال إرادة, الصهيونية األميركية التي تريد أن تدجن الشعوب

وتجلت عن الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على لبنان مفاجآت عديدة صدمت العدو ومن يقف خلفه داعماً                 
مقاومة ليست لقمة سائغة لتلتهمها إسرائيل متى شاءت، فهذه اللقمة شوكة في حلق             لمشروعه الهمجي، منها أن ال    

إسرائيل، ستختنق بها، وهمجية إسرائيل في هجومها على لبنان عبأت قلوب الناس بحقد وكراهية كاد ينـساهما                 
تقبل صـلحاً   بعض العرب في سنوات المفاوضات، لكن األجيال الشابة التي تشاهد وحشية ما تفعل إسرائيل لن                

في المستقبل ولن تمد يداً إلى عدو تقطر من يديه دماء الفلسطينيين واللبنانيين، حتى أنصار إسرائيل في الوطن                  
العربي من المتأمركين الذي يتفاءلون بالرخاء الذي سيجلبه السالم معها، باتوا يدركون أنها تخـونهم وتـشوه                 

هم وال تستثنيهم من وحشيتها، وأرجو أن يفطنوا اليوم إلـى أن         دعاواهم أمام مجتمعاتهم، بل هي في لبنان تقصف       
إسرائيل وعمالءها هم الذين ارتكبوا جرائم القتل والتفجير في لبنان واتهموا بها سوريا ضمن مخطـط وصـل            
ذروته اآلن، وهو يقضي بإبعاد سوريا عن لبنان وإحداث شرخ نفسي بين البلدين، كي يتم االستفراد بالمقاومة،                 

م إسرائيل اآلن بمتابعة السيناريو إلحداث شرخ آخر بين الشعب اللبناني والمقاومة، حيث تصب إسـرائيل                وتقو
حممها الهمجية على الشعب اللبناني كله وفي كل مناطقه كي يضيق بالمقاومة ويحملها المسؤولية عما يتعرض                

وصبراً والتفافاً حول مقاومته وهو يدرك      له، لكن إسرائيل تعيش خيبة أمل مريرة، فالشعب اللبناني يزداد وعياً            
أن النصر صبر أيام، وأن المقاومة هي التي ستحفظ للبنان حريته وكرامته، فإن انهزمت ال سمح اهللا فال بقـاء                    

أليس هذا هو مـا     . للبنان الذي تريد إسرائيل تفتيته وتحويله إلى دول طائفية ال شغل لها غير الحروب األهلية              
تحدة أن يحدث في العراق وما توفر له كل الوسائل وما تسعى إلى إضرامه في سوريا ومصر                 تريد الواليات الم  

حيث ال شغل لها سوى التحريض الطائفي واإلثني وتهييج األقليات، ليس بهدف            ... والسعودية والمغرب العربي  
 إقامة الديمقراطية فـي     إنصافها كما تدعي، وإنما لزعزعة االستقرار في المنطقة، تماماً كدعواها الخادعة حول           

الوطن العربي، لكن بعد أن وصلت حماس إلى السلطة، عبر أنظف انتخابات بـشهادة المـراقبين الـدوليين،                  
لذلك أحـسب   ! رفضت الواليات المتحدة نتائج الديمقراطية النظيفة ألن إرادة الشعوب ال تلبي إرادة الصهيونية            
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طية ثانية بعد أن رأت نموذجاً من إرادة الشعوب العربيـة قدمـه             أن الواليات المتحدة لن تغامر بطلب الديمقرا      
الشعب الفلسطيني، بل تريد في بالدنا ديمقراطية تتيح ألنصارها أن يصلوا إلى الـسلطة وينفـذوا مخططاتهـا                  

  . ويكونوا خدماً إلسرائيل
 أن الخطـة    لقد أعطت الواليات المتحدة الضوء األخضر إلسرائيل كي تقضي على حماس، وكـان واضـحاً              

تتضمن القضاء على حزب اهللا بعد حماس، والمخجل أن دوالً محترمة في العالم أغمضت أعينها عمـا تفعلـه                   
إسرائيل في غزة ومن بعد في لبنان، ووافقت على إبادة المقاومة، ولم يكن يخفى على العارفين فـي المجتمـع                    

يذ، حيث حققت إسرائيل بنجاح جزءاً ضخماً مـن         الدولي أن الخطة قديمة وأن مقتل الحريري كان تمهيداً للتنف         
الخطة التمهيدية، فقد تمكنت من أن تثير بلبلة في العالقات السورية اللبنانية حين وقع في أتون الخدعة المريبة                  
بعض أشقائنا اللبنانيين الذين أعمى عيون بعضهم عن رؤية الحقيقة هول المصاب آنذاك، وبعضهم أعماه فراغ                

ضعف في االنتماء إلى األمة، وكان الهدف من جرائم إسرائيل عبر سلسلة االغتيـاالت التـي                نفسي وفكري و  
نفذها عمالؤها إضعاف لبنان اقتصادياً وسياسياً، مع الضغط على المجتمع الدولي كي يتخذ قراراً دولياً بنـزع                 

ئيلي في المستقبل، ولم يكـن      سالح المقاومة وإخالء لبنان من أية وسيلة للدفاع عن النفس أمام أي عدوان إسرا             
خافياً على أحد أن استغالل جريمة مقتل الحريري التخاذ قرار بنزع سالح المقاومة يكشف أهداف الجريمـة،                 
وهذه األهداف تظهر اليوم، كما يظهر لكل اللبنانيين موقف سوريا األخوي المؤازر والمساند حيث لـم يتغيـر                  

لبنانيين، ألن سوريا كانت مدركـة ألبعـاد المخطـط وتعـرف أن             شيء في الصلة بين السوريين وأشقائهم ال      
المطلوب وراء كل الجرائم التي شهدها لبنان منذ مطلع العام الماضي كان الوصول إلى عـزل دمـشق عـن                    
بيروت بهدف االستفراد برأس المقاومة، ونحمد اهللا أننا تمكنا من الصبر والصمود ولم ندع إسرائيل تزعـزع                 

   .موقفنا العروبي
ومن المفاجآت التي تتحول إلى علقم في حلق اإلسرائيليين اليوم أن حزب اهللا يملك قدرة على المقاومة وعلـى                   
الصبر وعلى النفاذ إلى العمق اإلسرائيلي وعلى اإليمان باهللا وبأن النصر من عنـده، صـمد أمـام الترسـانة                    

ية رهن األيام القريبة القادمة، فإني متفائل بـأن         ومع أن المعركة مستمرة ونتائجها النهائ     . العسكرية اإلسرائيلية 
إسرائيل التي شنت الحرب بهدف تغيير قواعد اللعبة كما قال مسؤولوها، ستندم ألنها دخلت لعبـة ناريـة لـن       
تحترق أصابعها فيها فحسب وإنما ستجعلها تفقد كل المكاسب السياسية التي حصدتها نتيجة الـضعف العربـي                 

ا إعالن العرب موت عملية السالم، ولعلهم يوثقون هذا اإلعالن الصادر عـن األمـين               على مدى عقود، وأهمه   
العام للجامعة العربية، وسيكون تجريباً للمجرب أن يقبل العرب بأي مشروع سالم تقدمه الواليات المتحـدة أو                 

ين، حيث بدا أن الجنـدي      أوروبا التي بدا موقفها من تدمير لبنان مخالفاً لكل ما تدعيه من صداقة ومحبة للبناني              
اإلسرائيلي أغلى عندهم من شعب لبنان كله، فأوروبا لم تحرك ساكناً من أجل عشرة آالف أسير عربي، بينمـا                

  . تجد حقاً إلسرائيل أن تبيد لبنان بأسره من أجل جندي أو جنديين
م ألنها لم تلق قبوالً ولـم       أحسب أن شعبنا العربي في كل أقطاره يتمنى أن يسحب القادة العرب مبادرتهم للسال             

تجد أية استجابة من إسرائيل ومن أميركا، وبات مخجالً أن يستجدي العرب سالماً ممن يـشن حربـاً علـيهم                    
ويمعن في القتل والتدمير، والشارع العربي يرجو أن يقطع بعض العرب عالقاتهم مع إسرائيل، وأن يستخدموا                

ون قوة عسكرية، فأضعف اإليمان االستنكار باللسان، وما أظن أحـداً           ما لديهم من قوة سياسية ماداموا ال يمتلك       
من العرب يخفى عليه أن انتصار المقاومة سيعزز مكانة األمة العربية كلها وسيجعل أميركا وأوروبا تعيـدان                 
 النظر في سياساتهما في المنطقة، وأتوقع أن تعلنا احترامهما للعرب بعد عقود مـن االسـتهانة واالسـتهتار،                 

وسيجعل إسرائيل تنكفئ إلى ما وراء الجدار وتختبئ خلفه مرغمة على أال تعتـدي علـى أحـد، وأن تـذعن                     
لقرارات الشرعية الدولية وتعيد األراضي التي احتلتها بالقوة ألصحابها، وتعطي للشعب الفلسطيني حقوقه التي              

  . أقرتها األمم المتحدة والتي تقف الواليات المتحدة ضد تنفيذها
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نى على أشقائنا العرب جميعاً أن يثقوا بالمقاومة وأن يحذروا مما يشيعه الـبعض فـي اإلعـالم العربـي                    أتم
والعالمي ممن يريدون إضعاف الروح المعنوية عند العرب وحشد رأي عربي ضد حزب اهللا، وتصويره على                

 على لبنان ودخلت مرحلة     أنه هو العدو اإلرهابي وليس إسرائيل التي تجاوزت النازية والعنصرية في هجومها           
  . جديدة من الوحشية لتثبت مصداقية رؤية الشعوب األوروبية لها بأنها خطر على السلم العالمي

آن لألمة العربية أن تصحو من وهم السالم الكاذب، وآن للواليات المتحدة التي تدعم إسـرائيل أن تـدرك أن                    
 في المحيط العربي، وبعد جرائمها الوحشية لـن تجـد           إسرائيل مذعورة من المقاومة ولن تجد لنفسها مستقبالً       

عربياً ينسى فظائع ما فعلت وتفعل، وآن لقادة أوروبا أن يدركوا أن مصالحهم معنا أكبر وأهم من مـصالحهم                   
  . وسيرى الظالمون أي منقلب سينقلبون) ولينصرن اهللا من ينصره(مع إسرائيل 

21/7/2006االتحاد االماراتية   
  

  رب اإلسرائيلية على لبنانما وراء الح
  باهمان باختياري وريتشارد نورتون

جاءت استجابة الرئيس األميركي جورج بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس للتصاعد الحالي في زعزعة              
كمـا  . إدانة صارخة لطرف واحد فحسب من أطرافهـا هـو حـزب اهللا            , األوضاع في منطقة الشرق األوسط    

اتهامات وجهت لـحزب اهللا بوصفه واجهة لكل مـن سـوريا           , على هذه األوضاع  صحبت دعوتهما للسيطرة    
غير أن ما نـود     . ومن جانبها قالت رايس إنه ال شيء يمكن التفاهم حوله مع هاتين الدولتين المارقتين             . وإيران

بأوامر صادرة  فاتهام حزب اهللا باختطافه للجنود اإلسرائيليين       . هو فداحة خطأ هذا الموقف األميركي     , قوله هنا 
هو تبسيط ساذج ومخل لمجمل العالقة االستراتيجية التاريخية التي تجمع كالً من حزب اهللا              , من سوريا وإيران  

فإن مما ال شـك فيـه أن        , ورغم وجود إطار جيوبوليتيكي مشترك بين هذه األطراف الثالثة        . وسوريا وإيران 
بل البد من القـول إن اسـتقاللية        .  العسكرية التي ينفذها   حزب اهللا هو الذي يتخذ القرار منفرداً بشأن عملياته        

بإرغامه , 2000منذ ذلك النصر العسكري الذي حققه في عام         , الحزب قد تعاظمت كثيراً إزاء أي نفوذ خارجي       
مـسفرة  –وقد تسببت آخر العمليات العسكرية التي نفذها حـزب اهللا           . إسرائيل على االنسحاب من جنوب لبنان     

 في إثارة حـرج بـالغ لـدى األوسـاط العـسكرية             -ية وأسر اثنين من الجنود اإلسرائيليين     عن مصرع ثمان  
, فتلك العملية فاجأت القيادة اإليرانية نفسها التي كثيراً ما طغى خطابها السياسي المعادي لتل أبيب              . اإلسرائيلية

دق في النظر إلى النجاح اإليرانـي       وإذا ما توخينا الحقيقة والص    . على تعكر مياه العالقات بينها وبين حزب اهللا       
, فال بد من االعتراف بأنه يعود إلى النزعة العملية البراجماتية التي ميزت سياسـات وأداء طهـران                , في لبنان 

  . وليست اآليديولوجيا بأية حال
ة بسبب عمليته العسكري  , وفي الوقت الذي شاعت فيه مشاعر الغبطة والسرور في أوساط المؤيدين لـحزب اهللا            

قائلين انها وفـرت   , فإن كثيراً من اللبنانيين أبدوا مشاعر غضب واستياء من تلك العملية          , األخيرة ضد إسرائيل  
وبالنتيجة فإن طهران تبدي قلقاً عظيماً هذين       . ذريعة إلسرائيل كي تقترف ما تقترفه من قتل ودمار ضد بالدهم          

ا في بناء عالقات وطيدة مع أحزاب وقوى سياسية         إزاء الخطر الماحق الذي بات يهدد مصير جهوده       , اليومين
ففـي  . أفضل مثال على نجاح تلك السياسات الخارجية اإليرانيـة        , وال غرو في أن يكون حزب اهللا      . في لبنان 
تمكن حزب اهللا من إقامة بنية تحتية متكاملة من المستشفيات ومنظمـات العمـل              ,  عاماً من العمل   20غضون  

وقد أثمرت هذه الجهود نجاحاً ملموسـاً       . ومجموعة من شركات التشييد والبناء    , ميةالخيري والمؤسسات اإلعال  
فضالً عن كونه أفضل تجسيد التساع رقعة النفوذ اإليراني إلى الجماعات           , حققه الحزب كحركة سياسية لبنانية    
  . الشيعية العربية اإلقليمية المجاورة

ظل يحظى هذا   ,  ضد إسرائيل  2000ام لـحزب اهللا في عام      األمين الع , ومنذ النصر الذي حققه حسن نصر اهللا      
القائد الشيعي بمكانة خاصة في العالم العربي، وهي مكانة لم تتأت إال من إرغامه لالحتالل اإلسرائيلي علـى                  
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, وفوق هذا فهو خطيب سياسي مفوه ويتمتع بذهنية تحليليـة وقّـادة           . االنسحاب أمام المقاومة التي قادها ضده     
فربما نظر من جانبه إلى     , ولهذه االعتبارات مجتمعة  .  وفائه بالوعود التي يقطعها على نفسه وحزبه       فضالً عن 

ـ       على أنها أفضل وسيلة لمساندة الفلـسطينيين مـن         ,  من يوليو الجاري   12تلك العملية التي نفذها حزبه في ال
  . إسرائيل، من جانب آخرولتعزيز دور ونفوذ حزبه نفسه كمثال لفاعلية المقاومة المسلحة ضد , جانب

تشير إلـى   , الصادرة من مصر واألردن والمملكة العربية السعودية      , بيد أن بعض ردود الفعل العربية الغاضبة      
 أن العمليـة    -من وجهة نظر أولئك العرب    –والنتيجة  . رعونة تلك العملية ومجافاتها للحكمة والحنكة السياسية      

  . ة مناسبة لشن حرب طالما خططت ودبرت لهاالتي شنها حزب اهللا أعطت إسرائيل ذريع
فـإن  , وفيما لو نجحت الجهود اإلسرائيلية الجارية اآلن في قص أجنحة حزب اهللا وكسر شـوكته العـسكرية                

وفـي حـال    . هو تمهيد التربة واألجواء لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران        , الجانب األكثر أهمية لهذه الحرب    
فإن ذلك سيسهل عليها مهمة توجيـه       , حزب اهللا على مهاجمتها بالصواريخ    تمكنت إسرائيل من الحد من قدرة       

وهل من داع لتأكيد حقيقة انشغال إيران بـالتفكير         . ضربة عسكرية للمنشآت النووية اإليرانية في مرحلة الحقة       
إطار المستمر في توجيه ضربة كهذه لعدة سنوات خلت؟ ومن البديهي أنه في حال أخفقت الجهود األميركية في                  

واحد في لجم جماح الطموح النووي إليران ووقف أنشطتها الخاصة بتخـصيب            + ما يسمى مجموعة الخمسة     
  . فإنه يرجح أن تبادر إسرائيل باتخاذ خطوة ما ضد إيران, اليورانيوم

رغة هو تحويل جنوبه إلى ساحة قتل مف      , والذي تسعى تل أبيب إلى تحقيقه خالل حربها الدائرة حالياً على لبنان           
لذلك ليس مـستغرباً أن نـرى       . بحيث يتسنى لها االنقضاض على حزب اهللا ومليشياته العسكرية        , من السكان 

وهم مرغمون على الفرار من بيوتهم وديارهم أمام شراسة القصف الجـوي            , هجرة اآلالف من سكان الجنوب    
ا كم من الوقت يلزم تل أبيب لتحقيـق         منه: على أن عدة أسئلة تبقى عالقة بانتظار اإلجابة       . اإلسرائيلي وكثافته 

  أهدافها هذه؟ وما هي االنعكاسات المحتملة لذلك على الوضع األمني في المنطقة بأسرها؟ 
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