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*** 
  استمرار المعارك على الحدود اللبنانية واسرائيل تستدعي االحتياط .1

ميلـوس سـتروغر ان       المتحدث باسم القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان        ما قاله  22/7/2006 البيان   نشرت
 موضحا ان القريتين هما مروحين في القطاع        االسرائيليين داخل االراضي اللبنانية منذ ثالثة ايام في موقعين ،         
وقد أكد الجيش االسرائيلي هذا الخبر وقـال        . الغربي من المنطقة الحدودية ومارون الراس في القطاع االوسط        

. ان قواته تتمركز منذ ايام في مواقع في قطاعي قريتين لبنانيتين قريبتين من الحدود الشمالية للدولـة العبريـة                  
 هدفا في لبنان خالل الليلة الماضـية        70سرائيلي اليوم أن الطيران الحربي االسرائيلي هاجم        أعلن الجيش اال  و

ليصل عدد الهجمات التي شنتها إسرائيل على جارتها الشمالية منذ بدء هجومها عليها قبل عـشرة أيـام إلـى                    
ائيلية يجري في بعـض     واعترف الجيش االسرائيلي بان نشاطا اكبر بقليل للقوات البرية االسر         .  هجوما 1800

القنـاة االولـى للتلفزيـون االسـرائيلي ان العمليـات      على   في مقابلةقال حالوتس امس و.نقاط جنوب لبنان   
  .  شخص من مقاتلي حزب اهللا100العسكرية خالل اسبوع القتال االخير في لبنان اسفرت عن مقتل 

 100 ان تكون القوات االسرائيلية قـد قتلـت          حزب اهللا نفى نفيا قاطعا    أن   22/7/2006الغد األردنية   وذكرت  
  . مقاتل للحزب في لبنان الفتة الى ان هذه االنباء لم تعد تنطلي على احد

، مسجالً رقماً قياسياً في عددها      بغارات جوية ،  أن اسرائيل استهدفت مدينة بعلبك     22/7/2006 السفير   وأوردت
 21ا مجزرة استُشهد فيها خمسة أشخاص وأصيب نحو          دقيقة، وارتكب فيه   25 غارة في أقل من      17الذي بلغ   

وقد تركّزت الغارات على المؤسسات االقتصادية والزراعية ودمرتها بالكامل وبينها مؤسـسة            . شخصاً بجروح 
وتضررت األبنية المدنية داخل المدينة وصـوالً إلـى الـسوق التجاريـة والـسرايا                الشهيد، ومدرسة الهداية  

ر بعلبك تلقت منطقة الضاحية الجنوبية مزيداً من الصواريخ المدمرة التي سوت باألرض             وعلى غرا . الحكومية
وقد تميز القـصف بكثافتـه وبنوعيـة القـذائف          . مبنيين في شارع الشيخ راغب حرب في محلة حارة حريك         

  .المستعملة وهي متفجرة وفوسفورية وعنقودية وخارقة
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 حالوتس، إن الجيش سيقوم بعمليات برية محدودة طالما تطلـب            دان ما قاله  22/7/2006 48عربونقل موقع   
وتطرق حالوتس في المؤتمر الصحفي إلى االشتباكات العنيفة التي وقعت يوم            .األمر من أجل ضرب اإلرهاب    

إن أحداث اليوم األخير مؤلمة، إال أنه يجب أن نلجم شفاهنا ونستمر، فأمامنا مهمة إعادة               : أمس، الخميس، فقال  
  . ألنفسنااألمن

ونقلت . قصف حزب اهللا اللبناني اليوم قذائف كاتيوشا على مدن في الشمال االسرائيلي وكرمئيلومن جهة ثانية 
كما ونقلت انباء غير . مصادر اسرائيلية أن القذيفة وقعت على بيتين في مدينة كرمئيل واحدثتا خسائر جسيمة

  . مؤكدة عن سقوط قذائف في مدينة سخنين العربية
المقاومة االسالمية اعلنت انها قصفت الجمعة حيفا، كما قصف  أن 22/7/2006القدس العربي  وأضافت

كما شمل القصف وفق البيان  . شخصا بجروح خطيرة21مستعمرة روش بينا بالصواريخ مما ادي الي اصابة 
وقالت متحدثة باسم  . اماكن اخري هي مستعمرات غونين، رمات نفتالي، سيدي اليعازر، يفتاح، كفر سون 5

الجيش االسرائيلي الجمعة ان طيارا قتل واصيب ثالثة مالحين جويين في تصادم بين مروحيتين عسكريتين 
كما سقطت حوالي عشرة صواريخ علي شمال اسرائيل ما ادي الي اصابة  .اسرائيليتين قرب الحدود اللبنانية

ي اسرائيلي ان قوات االطفاء تمكنت من وافاد مصدر عسكر .شخص اصابة طفيفة وفق المصادر نفسها
قال مصدر عسكري و .السيطرة علي تسرب للغاز من موقع حساس في حيفا بعد اصابته بصاروخ كاتيوشا

اسرائيلي ان الجيش االسرائيلي استدعي عدة كتائب من قوات االحتياط التي قد يصل قوام الواحدة منها الي 
ون فريدمان في وقت سابق يحتمل ان تتزايد عملياتنا البرية في االيام وقال البريغادير جنرال عال.  جندي1000

االخباري االسرائيلي الجمعة ان اسرائيل قد تحشد بين ثالث واربع فرق علي ) نت.واي(وقال موقع . القادمة 
قرير الذي ولم يؤكد متحدث باسم الجيش االسرائيلي او ينفي الت .الحدود الشمالية مع لبنان بحلول مطلع االسبوع

 .يشير الي ان اسرائيل تقترب من غزو بري لجنوب لبنان لتوسيع نطاق هجومها علي جماعة حزب اهللا
في أعقاب الخسائر الجسيمة في األرواح واالخفاقات العسكرية الكبيرة          أن 22/7/2006وجاء في العرب اليوم     

 الحربية والقيام بعمليات اجتياح بريـة       احداث تغييرات جدية في خططها    , أمس, قررت قيادة الجيش االسرائيلي   
 جندي وضابط من جيش االحتياط أرسـل        5000وقامت بتجنيد   , وانزال قوات المظليين  , في األراضي اللبنانية  

  . معظمهم الى الحدود الشمالية
  
   إسرائيلية جديدة  شبكةالقبض على  .2

من القاء القبض على شـبكة اسـرائيلية        علمت السفير ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تمكنت، امس،           
تعمل منذ سنوات طويلة، وافضت اعترافات احد ابرز عناصرها، وهو من احدى القرى الجنوبية، الى الكشف                

  .   عن عدد من الخاليا النائمة في بيروت والجنوب والضاحية الجنوبية
22/7/2006السفير   

 
  لقاء سني ـ شيعي في دار الفتوي  .3

وي الجمعة اجتماع شيعي ـ سني لتأكيد الوحدة الداخلية في مواجهة العدوان االسرائيلي ضم عقد في دار الفت
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني ونائب رئيس المجلس االسالمي وفؤاد السنيورة، ونبيه بري، 

بادل المعتقلين واالسري وتأكيد  الي الدعوة الي وقف اطالق النار وتنظيم عملية ت اللقاءالشيعي األعلي انتهي
 .حق لبنان ببسط سلطته علي كامل ارضه

 :واثر االجتماع تال االمين العام للقمة الروحية االسالمية محمد السماك بياناً جاء فيه
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دعوة منظمة األمم المتحدة، بشخص أمينها العام ومجلس االمن الدولي، الي العمل علي وقف فوري : اوالً
فرض االلتزام به واحترامه، وتنظيم عملية تبادل المعتقلين اللبنانيين والجنديين االسرائيليين بما إلطالق النار و

  .يؤدي الي وضع حد لعمليات القتل الجماعي التي تمارسها اسرائيل
التأكيد علي سيادة لبنان الكاملة وتمسكه بكل حبة من ترابه الوطني، وعلي حقه في مقاومة االحتالل : ثانياً
  .تصدي للعدوانوال
مناشدة الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية المتخصصة دعم الدولة اللبنانية ومساندة حكومتها : ثالثاً

 .والمبادرة الي تقديم المساعدات االنسانية
22/7/2006القدس العربي   

 
   يشيد ببطولة المقاومة في جنوب لبنانبري  .4

مين من حزب اهللا وأمل في مارون الراس، وقـال ان هـذه المواجهـة               أشاد الرئيس نبيه بري ببطوالت المقاو     
ستشكل منعطفا، واقر بان اسرائيل قادرة على االجتياح البري لكنها لن تكون قادرة على تحمل الكلفة الباهظـة                  

ـ               . التي سيتكبدها جيشها في لبنان مجددا      م واكد بري انه ما زال متمسكا بالمبادرة التي سلمها الـى بعثـة االم
المتحدة، وتقضي باعالن وقف نار فوري والشروع بالتزامن مع ذلك في مفاوضات لتبـادل االسـرى عبـر                  
الحكومة اللبنانية ووفق سقف زمني محدد، وكشف ان بعثة االمم المتحدة وعدته ورئيس الحكومة بالعودة الـى                 

ية من نوع رفض وقـف النـار        بيروت بعد انتهاء زيارتها الى القدس المحتلة لكنها اصطدمت بشروط اسرائيل          
  . ورفض مبدأ التفاوض على اعادة الجنديين االسيرين

22/7/2006السفير   
 

  فلنصمد  .. مصيرنا الوطني في الميزان: الحص .5
اكد الرئيس سليم الحص على الحفاظ على الوحدة الوطنية، مشدداً على الصمود ألن يعلو الحق مهمـا بلغـت                   

يزان، مؤكدا أن الحرب ليست حرب رهائن وتبادل أسرى وإنمـا حـرب             التضحيات ومصيرنا الوطني في الم    
يجب ان نصون مقومات الصمود ونطورها، وكذلك على مقتضيات الوحدة الوطنيـة            : اضافو. 1559القرار  

. باعتبار أن سالحنا األمضى في وجه العدو وفي وجه هذا العدوان الغاشم، هو التمسك بأهداب الوحدة الوطنية                
اإليجابي فيها أننا للمرة االولى نسمع بمبادرات لوقف العنـف، ولكـن            : ساعي لوقف النار، فقال   وسئل عن الم  

وإذا كانت للبنانيين وجهة نظـر      . فنحن يهمنا أن يباشر الحديث في وقت آخر       . الشروط المطروحة ليست عادلة   
 أسوأ ما يمكن ان يحصل      وإن. بالنسبة الى شروط وقف النار فيجب ان يبدوها، ويجب ان يكون الموقف موحداً            

يجب العمل علـى توحيـد      . موقف للحكومة اللبنانية، وموقف للمقاومة    : هو أن نواجه المجتمع الدولي بموقفين     
  . الموقف

22/7/2006السفير   
 

   82الموقف العربي خبرناه عام و ..سرائيل عازمة على اجتثاث حزب اهللا وحماسا: عباس .6
ة الفلسطينية محمود عباس على أن إسرائيل عازمة على اجتثاث حـزب             أكد رئيس السلط   : ماهر إبراهيم  ،غزة

اهللا وحماس، حسبما علم من الوفود الدولية التي اجتمع بها، ونقل عن مبعوث االتحاد األوروبي خافيير سوالنا                 
ا أن أوروبا تعتبره المالم األول إذا حصل شيء، كاشفاً أن األوروبيين لم يعودوا يكترثـون بأرقـام الـضحاي                  

وأشار عباس أن االتصاالت الدولية التي تجري في لبنان وتل أبيب تصل لألراضي الفلـسطينية،               . الفلسطينيين
موضحاً أن الوفود التي تذهب إلى لبنان وتل أبيب تأتي لالجتماع به، مشيراً إلى أنه اجتمع بوفود من أميركـا                    

ما سمعناه من الوفود شيء مرعب متمثـل        : قالو. وروسيا ووفد من األمم المتحدة ووفد من االتحاد األوروبي        
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في عدم وجود صفقات سياسية مطلقاً وأن الحرب مستمرة الجتثاث حزب اهللا وحماس وأنهم لن يقبلوا أن تكون                  
 غيـر مفـاجئ     : إنه لم يفاجأ بالموقف العربي، قائال إنه       عباسوقال  . في لبنان مقاومة في جنوب نهر الليطاني      

 يوماً وأنا أتصور أن أحداً لن يقف معنا والحرب          88 لمدة   1982تجربة سابقة في عام     وخاصة أننا كنا مررنا ب    
وحدنا نقاتل و نصالح رغم وجود األمة العربية ولكن هنـاك حـدوداً لكـل دولـة                 :  وأضاف ،قد تكون شاملة  

لكي نتجنـب   وقرارات وزراء الخارجية العرب تعبر عن واقع األنظمة والحكام،وعلينا اتخاذ القرارات الحكيمة             
  . المآسي فظهرنا مكشوف لالحتالل، الهدف في غزة هو قتلنا

 22/7/2006البيان 
  
  أميركا تدعم العدوان اإلسرائيلي على فلسطين ولبنان: هنية .7

 أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أمس ان الواليات المتحـدة االميركيـة تـدعم                :غزة،  حامد جاد 
 ، في أول ظهور له منذ ثالثة أسابيع بخطبة صالة الجمعة أمـس            أكدو .سطين ولبنان العدوان اإلسرائيلي على فل   

 نحن نعيش حربا حقيقية     :وأضاف هنية  .ان هذا العدوان خطط له قبل أن يؤسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليت           
 وتحـاول أن    على شعبنا وأرضنا ومقدراتنا، وقد امتدت هذه الحرب الغاشمة إلى لبنان الشقيق لتزهق األرواح             

وتـابع   .تقتل األمل الذي تعيش عليه هذه األمة ولتنتقل المعركة من رفح إلى بيروت ومن نابلس إلى طرابلس                
 مشيرا الى   ، الحرب االسرائيلية على غزة ولبنان جاءت من اجل استعادة جنود أسروا فهو خاطئ             :من يعتقد أن  

ية االعتداءات كانت واضحة وبدعم مباشـر مـن          مبيتة فالعدوان سبق أسر الجنود ون      :أن ما يجري هو حرب    
 العدوان وقتل األسر الفلسطينية سبق قضية الجندي كما حصل مع عائلـة الطفلـة               :وأكد أن  .اإلدارة األميركية 

وان اغتيال القيادات والكوادر الفلسطينية واالجتياحات وعمليات القتل المتواصـل المتعمـد التـي              . هدى غالية 
ن العدوان علينا مبيت وانه تحرك بإرادة إسرائيلية أميركية استهدفت تقـويض خيـارات              وقعت إنما تدل على أ    

 إن إسرائيل تهدف من هذه الحرب إلـى         :واعتبر هنية  .الشعب الفلسطيني والتشويش على الشرعية الفلسطينية     
وماتهـا  إسقاط الحكومة الفلسطينية الشرعية، وخلق صراعات داخلية ودق االسافين بين الـشعوب وبـين حك              

 مزيد من الثبات والصمود والصبر إلن عاقبة ذلـك هـو            : داعيا العرب والمسلمين والفلسطينيين إلى     ،الشرعية
 أعدت خطة طوارئ وطنية عاجلة لمعالجة آثار العدوان اإلسرائيلي على           :وأوضح أن حكومته   .النصر بإذن اهللا  

 واعدا  ،الحتالل وحل مشكلة الكهرباء والرواتب    قطاع غزة والمدن الفلسطينية األخرى إلعادة إعمار ما دمره ا         
وقال هنية أن الحـصار المفـروض علـى          .بأن حكومته لن تخذل شعبها ولن تتنازل عن المقدسات والثوابت         

  .حكومته وعلى الفلسطينيين سيكسر، وأن المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني ستفشل وستسقط
  22/7/2006الغد األردنية 

  
  جية أميركا وفرنسا وألمانيا خالل أيام يستقبل وزراء خارعباس .8

تشهد األراضي الفلسطينية، األسبوع الجاري، نشاطاً سياسـياً ودبلوماسـياً          : وكاالتوالرام اهللا، باريس األيام     
واسعاً، إذ يزورها وزراء خارجية الواليات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، إضافة إلى وزيـر الدولـة البريطـاني               

وأعلنـت وزراة   .ينتظر أن يستقبل الرئيس عباس، اإلثنين، أو الثالثاء، كوندوليزا رايـس        و .للشؤون الخارجية 
أن الوزير بالزي، سيقوم غداً بزيارة إلى األراضي الفلسطينية المحتلـة، إلجـراء             : الخارجية الفرنسية، أمس  
يهدف إلى لفت االنتبـاه     أن اللقاء بين بالزي، وعباس،      : وأعلن الناطق باسم الوزارة    .مقابلة مع الرئيس عباس   

وفي برلين،   .إلى ضرورة تسوية أزمة قطاع غزة بين إسرائيل والفلسطينيين التي حجبتها نوعاً ما أحداث لبنان              
إن وزير الخارجية يعتزم التوجه إلى الشرق األوسط، في األيام القليلة المقبلـة،  : قالت الخارجية األلمانية، أمس   

وفي لنـدن، أعلنـت وزارة       .سؤولين اإلسرائيليين والفلسطينيين والمصريين   حيث ينوي االجتماع مع كبار الم     
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أن سكرتير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بالشرق األوسـط غـادر لنـدن،       : الخارجية البريطانية 
  .أمس، للقيام بجولة في الشرق األوسط ستقوده إلى لبنان وإسرائيل واألراضي الفلسطينية واألردن

  22/7/2006م الفلسطينية األيا
  

  
  تصرف رواتب شهر أو نصف شهر لموظفي السلطةالفلسطينية الرئاسة  .9

أكد مصدر رفيع المستوى أنه سيتم بدءاً من اليوم، صرف مساعدة ماليـة مـن                :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط     
 شيكل، علـى أن     1500الرئاسة الفلسطينية لكافة موظفي السلطة، بقيمة نصف الرواتب للذين تتجاوز رواتبهم            

أن المساعدات  : وذكر المصدر  . شيكل 1500يتم صرف مساعدات بقيمة الرواتب كاملة لمن تقل رواتبهم عن           
من جهة ثانية، ذكرت مصادر دبلوماسية غربية        .سيتم صرفها من خالل البنوك، وليس من خالل مكاتب البريد         

وظفي قطاع الصحة كاملة، وذلـك مـن خـالل          أنه سيتم في غضون اليومين المقبلين صرف رواتب م        : لأليام
وأكدت المصادر أن الرئيس عباس ما زال يبذل الجهود مع مختلف األطراف لحل إشـكالية                .االتحاد األوروبي 

  .الظروف الصعبة التي يعيشها موظفو السلطة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تثمر نتائج طيبة
  22/7/2006األيام الفلسطينية 

  
   تستهدف حافلة تابعة لحرس أبو مازن زوارق إسرائيلية .10

قصفت الزوارق البحرية االسرائيلية امس حافلة تابعة للحرس الخاص            : وكاالت  ،عبدالرازق ابو جزر   ،   عواصم
 وأفاد شهود عيان بأن حافلـة تابعـة لحـرس            . على الطريق الساحلى لغزة      بالرئيس الفلسطينى محمود عباس   
وشظايا قذائف الزوارق البحرية االسرائيلية التى تتمركز فى أماكن قريبة            نار الرئيس الخاص تعرضت الطالق   

 وأضاف الشهود أن أحد الحراس أصيب جراء هذا القصف باالضافة الى تعـرض الـسيارة                 . من شاطئ البحر  
    . الصابات مباشرة وأضرار بالغة

  22/7/2006األيام البحرينية 
  

   تضر بموقف حزب اهللا  حماس ترفض المبادرة المصرية حتى ال .11
أكدت مصادر قيادية فلسطينية في دمشق أن موافقة حماس على المبـادرة المـصرية               : يوسف كركوتي  ،دمشق

وأوضحت أن السبب في ذلك يعـود       . لحل أزمة الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة مستبعدة في الوقت الراهن          
سير الى أجهزة األمن الفلسطيني، لتقوم بدورها بإعادتـه         إلى كون المبادرة تقوم على مبدأ أن يسلم الجندي  األ          

إلى إسرائيل، مقابل ضمانة غير مباشرة تقدمها تل ابيب للرئيس المصري باإلفراج الحقاً عن عدد كبيـر مـن              
األسرى والمعتقلين الفلسطينيين تحت عنوان حسن نوايا مع الفلسطينيين، حتى ال تضر حماس بموقف حـزب                

  . اهللا
  22/7/2006ماراتية الخليج اإل

  
  بيرتس منزل قسام يسقط قرب صاروخللمرة الثانية  .12

. أعلنت مصادر في الشرطة االسرائيلية في سدروت، ان صاروخ قسام سقط قرب بيت عمير بيرتس              : تل أبيب 
وقالت الشرطة ان الصاروخ وقع على بعد أمتار قليلة من البيت، في وقت لم يكن فيه بيـرتس موجـودا مـع                      

يذكر ان هذه هي المرة الثانيـة التـي         . وأن الصاروخ لم يصب أحدا بأذى ولم يحدث أضرارا جسيمة         عائلته،  
  .يسقط فيها صاروخ قسام قرب بيت بيرتس في هذه البلدة
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  22/7/2006الشرق األوسط 
 

  مسيرة حاشدة للجهاد في غزة تضامناً مع المقاومة في لبنان وفلسطين .13
 تـضامناً   الحركة مسيرة حاشدة شارك فيها اآلالف من عناصر وقيادات          نظّمت الجهاد اإلسالمي في غزة    : غزة

ن  ا خالد خطاب، القيادي فـي الحركـة      . وقال د  .مع المقاومة في فلسطين ولبنان تحت عنوان هيهات منّا الذلة         
 فلسطين ولبنان تتعرضان لعدوان إرهابي صهيوني دون أن يحرك العـالم سـاكنا، داعيـاً رجـال المقاومـة                  

  .الفلسطينية للصمود والصبر وضرب العدو في كافة أمكان وجوده
  22/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  حماس تنظم مسيرة في طولكرم دعماً للمقاومة وتنديدا بالمجازر في فلسطين ولبنان  .14

ـ                الاآل خرج   :طولكرم داً ف في المسيرة الجماهيرية التي دعت إليها حركة حماس فـي طـولكرم دعمـا وتأيي
وأكد الشيخ محمود الحصري أحـد قـادة الحركـة           .للمقاومة، وتنديدا بالمجازر الصهيونية في فلسطين ولبنان      

اإلسالمية في المدينة، أن الجموع التي خرجت اليوم تثبت التحامها والتفافها حول المقاومة، وخيار الجهاد ضد                
غـزة، داعيـاً    ورجال المقاومة اإلسالمية في لبنان      وأبرق تحية إلى    .المحتلين الغاصبين قاتلي النساء واألطفال    

  .إياهم إلى دك حصون العدو بكل ما أوتوا من قوة، وأن يصبروا ويثبتوا على موقفهم
  22/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   عن أولمرت راضونمن االسرائيليين % 78: استطالع .15

من االسرائيليين راضـون عـن رئـيس    % 78ن نشرت صحيفة معاريف االسرائيلية استطالًعا للرأي أظهر أ       
وأيدت نـسبة   . قالوا قبل اسبوعين انهم راضون عن عمله      % 43هذا مقابل   . الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت   

من االسرائيليين ابعد حزب اهللا عن الحدود الشمالية ومن بعدها فقط يجب الحديث عن وقـف الطـالق                  % 90
وال زال االجمـاع    . فقط وقفًا فورًيا الطالق النار وبدء المفاوضات      % 8سبة  وايدت ن . النار واعادة المختطفين  

. أن الرد االسرائيلي ذو مصداقية    % 95الصهيوني على العدوان على االراضي اللبناني قائًما بحيث أيدت نسبة           
بـل  مقا. من االسرائيليين عن رضاها عن عمل وزير األمن االسرائيلي عمير بيرتس          % 61هذا وعبرت نسبة    

  .ايدته قبل الحملة% 28
21/7/2006 48عرب    

  
   في جنوب لبنانالجنديالعثور على جثة  .16

في تصريحات أمام وسائل اإلعالم، طلب القائد العسكري لمنطقة الشمال، أودي أدم، التوقف عن عد القتلـى،                 
وتـأتي   !!ار أحد الجنود  اًشبه مؤكدة تشير إلى فقدان آث      كما اتضح من تصريحاته أن هناك أنباء      . وإبداء الثبات 

حيث تطرق إلى العمليات البرية التي وقعت       . أقوال آدم هذه، في المكان الذي تحطمت فيه المروحيتان يوم أمس          
وضـمن تـصريحاته التـي       . جنود إسرائيليين وأصيب عدد آخر     5بين أفيفيم ومارون الرأس، والتي قتل فيها        

سن نصر اهللا، بشأن مفاجـأة إسـرائيل بـالقوة الـصاروخية            تناولت خطاب األمين العام لحزب اهللا، الشيخ ح       
قالوا أنه ال يوجد لدى     . ال يوجد مفاجأة، فالمنظمة تجهز نفسها منذ عشرين عاماً        : الموجودة لدى حزب اهللا، قال    

  !المنظمة صواريخ وقدرات صاروخية بعيدة المدى، ولكن تبين أنها موجودة
22/7/2006 48عرب   

 



 

 9

 
 

   أطفاال ونساء فلسطينيين دروعا بشريةتخدميسالجيش : بيتسليم .17
كشف مركز االعالم االسرائيلي لحقوق االنسان بتسيلم في تقرير جديد له، ان الجـيش االسـرائيلي مـا زال                   
يستخدم المدنيين الفلسطينيين، دروعا بشرية في عملياته الحربية في قطاع غزة وغيرها وقدم المركز نموذجـا                

الجاري وخالل عملية االجتياح التي نفـذها الجـيش        ) تموز( يوليو   17لتقرير انه في    وذكر ا . للعمليات األخيرة 
. االسرائيلي في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، احتل الجنود عمارتين واحتجزوا جميـع الـسكان فيهمـا                 

وبهـذا  . ينيينوقيدوا المواطنين باألغالل على مطالع السلم، في وقت تبادلوا فيه اطالق النار مع مسلحين فلسط              
  .جعلوا المعتقلين المقيدين مكشوفين الطالق النار من الخارج

22/7/2006الشرق األوسط   
  

   على دخول إسرائيلفلسطينيايهوديان يساعدان انتحاريا  .18
اعتقلت المخابرات االسرائيلية تسعة اسرائيليين، بيـنهم يهوديـان لالشـتباه فـي             : ـ الشرق األوسط   تل أبيب 

وقالت الشرطة، ان شابا من قرية عزون في الضفة         . يا فلسطينيا على االختباء في ورشة بناء      مساعدتهم انتحار 
الغربية، تمكن من الحصول على تصريح عمل خاص في اسرائيل، واستغل التصريح لتنفيـذ عمليـة، إال ان                  

شة بناء لعمـارة    المخابرات تلقت بالغا من أحد عمالئها وتمكنت بالفعل من اعتقاله مختبئا في مخزن داخل ور              
  . سكنية في المنطقة

22/7/2006الشرق األوسط   
  

  النمو االقتصادي االسرائيلي في خطر  .19
 في اسرائيل متعلقـة جـًدا فـي    2007 دي ماركير إن ميزانية العام    -قال الملحق االقتصادي لصحيفة هآرتس    

نوت ان الحكومة تفحـص امكانيـة       فيما أكد موقع يديعوت أحرو    . االوضاع اللبنانية وما يطرأ عليها من تغيير      
وتأتي هذه الزيادة بعد شـهرين مـن اعـالن          . زيادة ضريبة الدخل لتغطية األزمة المالية الناتجة عن الحرب        

ولكن ما يبدو واضًحا اآلن أنه لن يكون          في المئة  16 في المئة الى     17الحكومة عن تخفيض نسبة ضريبة من       
وسيطالب المسئولون  . ولن يتم تقليص ملياري شيكل منها       . تفقًا عليه هناك تقليص من ميزانية األمن كما كان م       

 مليار شيكل نتيجة الجبهة العسكرية المفتوحـة        2-1في وزارة األمن بعدم التقليص وبزيادة ميزانية األمن بـ          
ا بانهـا   وقد قدمت وزارة األمن هذا الطلب للحكومة معللة طلبها هذ         . في لبنان التي تكلف اسرائيل مبالغ طائلة      

ونقل الملحق االقتصادي في صحيفة هآرتس      . ستستغل هذه األموال العادة الجيش الى ما كان عليه قبل الحرب          
 2003أن المسئولين يعربون عن أملهم بانتهاء الحرب في لبنان الستمرار النمو االقتصادي الذي بدأ منذ العام                 

وقـدرت أوسـاط اقتـصادية أن       . رب لبنان الثانية   وأال يتوقف عند ح    2007وان يستمر هذا النمو حتى العام       
الحرب على لبنان كلّفت خزينة الدولة مبالغ طائلة جًدا وضربت السوق الصناعية التي تتكبد خسارات يوميـة                 

 مليون شيكل ناهيك عن االفالس في التجارة والبطالة في مـدن الـشمال وتكـاليف                400تصل الى اكثر من     
 مليارات  7من الميزانيات المختلفة التي وصلت في اليوم السادس في الحرب الى            الذخيرة الحربية والتقليصات    

إال أن المحللين االقتصاديين االسرائيليين يقولون إن حال انتهاء الحرب خالل يـومين أو ثالثـة فـإن                  . شيكل
  . أضرار الحرب ستكون أقل حدة من حال استمرارها

22/7/2006 48عرب   
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   اغتيال نصر اهللا  نهدف ال: الجيش اإلسرائيلي .20

نقلت االذاعة االسرائيلية العامة عن الجنرال عودي آدم قوله ان الجيش االسرائيلي ال يهدف الى اغتيال امـين                  
واضاف ان نصر اهللا يمكنه مواصلة القاء الخطابات، ما يهم هو تفكيـك              .عام حزب اهللا السيد حسن نصر اهللا      

  ب. ف. أ .حزب اهللا
22/7/2006القبس الكويتية   

  
  تمنع المصلين من الدخول إلى األقصىإسرائيل  .21

فرضت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، أمس، قيوداً على دخول المصلين الى الحرم القدسي الشريف ألداء صالة 
وقالت االذاعه اإلسرائيلية إنه لن يسمح إال للرجال في سن الخامسة  .الجمعة اليوم بدعوى األوضاع األمنية

فما فوق من حاملي بطاقات الهوية اإلسرائيلية الزرقاء بدخول الحرم القدسي بينما لن تفرض قيود واألربعين 
 .على دخول النساء

22/7/2006المستقبل   
  

    حماس   بينهم عنصر منمجزرة اسرائيلية في الشجاعية   .22
قالـت مـصادر       : تكاال وعن الو  عبدالرازق ابو جزر   نقالً عن مراسلها     22/7/2006األيام البحرينية   نشرت  

  قـصف اسـرائيلي      ومسعفون إن ناشطا من حماس وأربعة من اقاربه بينهم طفالن قتلـوا فـي              بحركة حماس   
  حـي    فـي    يبدو اصابت منزالً    واضافوا ان نيرانا اطلقتها دبابة اسرائيلية فيما   . غزة صباح امس     استهدف مدينة  
لحماس ووالدته واثنين من احفادهـا          محمد حرارة من الجناح المسلح     غزة مما اسفر عن مقتل       الشجاعية بشرق  

  اسـرائيلي    قـصف مـدفعي      يكون المنزل اصيب فـي        وقالت المصادر إن من المحتمل ايضا ان        . وقريبا آخر 
حـادث      فـي   . التقرير   يحقق في    وقالت متحدثة عسكرية اسرائيلية إن الجيش      .  غزة الليلة قبل الماضية      استهدف 

يحـاول مـساعدة عـدد مـن           قال شهود ومسعفون ان جنودا اسرائيليين قتلوا طبيبا فلسطينيا بينما كان             آخر،
 ٣  وكان الطبيـب قـد توقـف لمـساعدة            . الضفة الغربية المحتلة امس      المتظاهرين الذين اصيبوا بجروح في    

  . س نابل اشتباك مع الجنود في   متظاهرين بعد ان جرحوا في 
 :أمـين ابـو وردة  و رائد الفـي  ،نابلس وغزةنقالً عن مراسليها في      22/7/2006الخليج اإلماراتية    وأضافت  

استشهد فلسطينيان متأثرين بجروحهما في مخيم المغازي، واستشهد مسعف فلسطيني في نابلس برصاص جنود              
وكانت قوات االحتالل قـد     .  في المدينة  االحتالل الذين واصلوا لليوم الثالث على التوالي حصار مبنى المقاطعة         

توغلت في االراضي الزراعية المحيطة بمعبر المنطار وقامت بعمليات تجريف حيـث تعرضـت المنـاطق                 
جيش اإلسرائيلي ان دباباته    الوزعم  . المحيطة باألراضي الزراعية الى عدة قذائف أطلقتها الدبابات اإلسرائيلية        

ار بحثاً عن أنفاق عندما رصدت رجلين مـسلحين يحمـالن صـاروخا             كانت تتحرك صباحا في منطقة المنط     
وأضاف ان القـوة ردت بـإطالق النـار مـن دبابـة             . مضادا للدبابات على شرفة منزل ويستعدان إلطالقه      

  . واصابتهما
  

  االحتالل يمنع الفلسطينيين من الصالة في األقصى .23
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نعت امس وصول آالف الفلـسطينيين إلـى القـدس          قال المركز الفلسطيني لالعالم ان قوات االحتالل م       : لندن
وقالت مصادر في القدس، إن قوات االحتالل وضـعت قيـوداً           . المحتلة ألداء صالة الجمعة بالمسجد األقصى     

مشددة على بوابات البلدة القديمة، وبوابات األقصى، ونصبت متاريس وحواجز عـسكرية ورجـال شـرطة،                
ولفتت تلك المصادر إلى أن جنـود االحـتالل أعـاقوا دخـول             . يوأخضعت األهالي لتفتيش دقيق واستفزاز    

المواطنين المقدسيين القاطنين في الضواحي خالل توجههم إلى مركز المدينة ألداء الصالة باألقصى المبـارك،               
من خالل اتباع إجراءات تفتيش بطيئة واستفزازية على المعابر والحواجز العسكرية الثابتـة علـى المـداخل                 

  .لمدينة القدس، تخللتها إغالقات متعددة لهذه الحواجز من دون أسبابالرئيسة 
  22/7/2006الشرق األوسط 

  
 مسيرة حاشدة في الخضر ضد جدار الفصل .24

واصل اهالي بلدة الخضر جنوب بيت لحم في الضفة الغربية نشاطهم االحتجاجي المندد بجدار الفصل 
 الفلسطينيين وعدد من المتضامنين األجانب، في مسيرة العنصري، وخرج بعد صالة الجمعة، امس، المئات من

حاشدة من أمام الجامع الكبير، مروراً بالشارع الرئيسي الموصل الى البلدة القديمة وصوالً الى المدخل الشرقي 
ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية والالفتات التي كتب عليها  .للبلدة حيث بدأ هناك العمل بالجدار العنصري

 .بارات التنديد بسياسة االحتالل المتواصلة في نهب األراضي ألغراض استيطانية وبهدف تهجير السكانع
ونظم المشاركون اعتصاماً جماهيرياً عند المدخل الشرقي في محيط المقبرة، ألقيت فيه الكلمات التي تثني على 

لمتضامنين من ايطاليا، الى أنهم يؤمنون وأشار أحد ا .المشاركة الكبيرة وتنتقد المسؤولين على عدم المشاركة
بعدالة القضية الفلسطينية وسيبذلون قصارى جهدهم لوضع الرأي العام االيطالي واألوروبي في صورة ما 

 . يجري من قتل حقيقي لكل بذور السالم
  22/7/2006المستقبل 

  
  االسرائيليمسيرات في فلسطين تنديداً بالعدوان  .25

  ظهر اليوم، في مسيرة غاضبة في مدينة نابلس بالضفة الغربية للتنديد بالجرائمشارك آالف المواطنين، بعد
وانطلقت المسيرة عقب انتهاء صالة الجمعة من مسجد الحاج نمر النابلسي،  .اإلسرائيلية في لبنان وفلسطين

المدينة وتقدم المسيرة التي اخترقت شوارع  . بعد ذلك المصلون في مختلف المساجد األخرىإليهالينضم 
 حاشد في ميدان لشهداء وسط نابلس، عدد من ممثلي القوى الوطنية واإلسالمية باعتصامالرئيسة وانتهت 

 مسيرة حاشدة تضامناً من الفلسطينييننظم اآلالف   وفي رام اهللا .والفعاليات الشعبية وحملة األعالم الفلسطينية
 الفلسطينية واللبنانية ورايات حزب اهللا، األعالمرون، ورفع المتظاه .مع أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني
  .والالفتات المنددة باالحتالل االسرائيلي

ودان المشاركون، الصمت العربي والدولي تجاه ما يجري من جرائم وإبادة للشعبين اللبناني والفلسطيني، 
بات في وجه االحتالل حتى ووجهوا تحية الى الصامدين في فلسطين ولبنان، داعين اياهم الى الصبر والث

شارك أهالي مدينة طولكرم في الضفة الغربية بعد صالة الجمعة، في المسيرة  كما .النصر القريب بإذن اهللا
الحاشدة المنددة بجرائم االحتالل التي ينفذها ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، وذلك بدعوة من حركة المقاومة 

  .في المحافظة" حماس"االسالمية 
انطلقت المسيرة من المسجد الجديد وسط المدينة، وجابت شوارعها وردد المشاركون التكبيرات والهتافات و

الوطنية المستنكرة للجرائم البشعة التي ينفذها االحتالل في قطاع غزة ولبنان الشقيق والتي راح ضحيتها مئات 
في طولكرم كلمة، أكد من " حماس"وألقى الشيخ محمود الحصري أحد قيادي حركة  .الشهداء من األطفال

خاللها على وقوف جماهير طولكرم الى جانب األهل واألشقاء في فلسطين ولبنان في وجه آلة الحرب 



 

 12

ووجه الحصري تحية الى الصابرين  .االسرائيلية التي ال تميز بين األطفال والنساء والشيوخ فالجميع مستهدف
  .الثبات في وجه االحتالل حتى النصر القريب بإذن اهللافي غزة ولبنان، داعياً اياهم الى الصبر و

  21/7/2006وفا 
  

  مبارك ينتقد تصريحات اإلسرائيليين وحسن نصر اهللا .26
دعا الرئيس المصري حسني مبارك إلى ضرورة وقف إطالق النار فورا على الساحتين اللبنانية والفلـسطينية                

األساسية، مؤكدا أن الحل العسكري لن ينهي األزمة الراهنة         إلنقاذ أرواح الضحايا األبرياء ووقف تدمير البنية        
 العـام   األمـين وانتقد مبارك تصريحات مسؤولين اسرائيليين عن مواصلة العمليات وتعهـد           . بل يزيدها تعقيدا  

لـحزب اهللا حسن نصر اهللا باالستمرار في قصف مدن شمال اسرائيل بصواريخ الكاتيوشا، مشددا على أهمية                
  .الحوارحل األزمة ب

 الرئيس المصري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق األوسط عن أمله فـي أن يقتنـع اإلسـرائيليون                  وأعرب
مشيرا إلى إن العمليات العسكرية الحالية مـدمرة        .. بضرورة وقف إطالق النار والتفاوض إليجاد حل لألزمة       

وأكد مبارك انـه يواصـل اتـصاالته        . اتللجانبين ويدفع المدنيون الثمن باهظا من أرواحهم خالل هذه العملي         
ومشاوراته مع العديد من قادة الدول العربية واألجنبية إليجاد حل سريع لألزمة، وانه يأمل في أن تكلل الجهود                  

وحول إعالن إسرائيل استمرار العمليات العسكرية في لبنان، وتهديدات الـشيخ حـسن             . بالنجاح إلنقاذ الموقف  
ل قال مبارك إن هذه التصريحات تأتي في إطار الحرب النفسية والتراشق بالتصريحات             نصر اهللا بمواصلة القتا   

وأعرب . بين الجانبين ويدفع ثمنها المدنيون دائما، مؤكدا أهمية وقف إطالق النار وإتاحة الفرصة أمام الحوار              
لذي جرى األسبوع   الرئيس المصري عن أسفه لعدم توصل الحوار االستراتيجي بين مصر والواليات المتحدة ا            

الماضي لحل عاجل لألزمة الراهنة رغم أن الحوار تركز في معظمه حول القـضيتين الفلـسطينية واللبنانيـة                  
وأكد مبـارك علـى الـضرورة الملحـة         . والمواجهات الدائرة حاليا بين الفلسطينيين واللبنانيين واإلسرائيليين      

إلقليمية والدولية تحقق األولوية التي توليهـا مـصر         الستمرار حوار جاد ومساع جادة بين مختلف األطراف ا        
لوقف فوري وغير مشروط إلطالق النار يتيح التهدئة الالزمة للتوصل إلى تسوية تحتوي الوضـع المتفجـر                 

وقال مبارك انه يرحب بالقمة العربية الطارئة من حيث المبدأ، وأضاف أنه            . الراهن والذي ينذر بعواقب وخيمة    
 العربية بموافقته على انعقاد القمة، إال أن المطلوب ليس أن تنعقد القمة وتنفض بدون نتـائج                 تم إبالغ الجامعة  

ملموسة تحقق الهدف الرئيسي الذي يقتضيه الموقف الراهن وهو الوقف الفوري وغير المشروط إلطالق النار،               
ض وقـف إطـالق النـار       مشيرا إلى ان القوى الكبرى داخل مجلس األمن وخارجه ال تتجه حاليا للدعوة لفر             

وأشار في هذا الصدد إلى أهمية انعقاد القمم التشاورية التي دعا إليها من قبل مؤكـدا                . الفوري وغير المشروط  
وحول إرسال  . أهمية التقاء عدد من القادة العرب لبحث تنسيق المواقف والتحرك إقليميا ودوليا الحتواء األزمة             

رك إنه أصدر توجيهاته بإرسال هذه المعونـات لمـساعدة المـواطنين            معونات طبية عاجلة إلى لبنان قال مبا      
اللبنانيين على مواجهة األزمة اإلنسانية الحالية في استجابة فورية لرسالة تلقاها من رئيس الوزراء اللبناني فؤاد                

ا وأضاف انه أصدر توجيهاتـه أيـض      . السنيورة، مؤكدا حرص مصر على لبنان وشعبه بمختلف فئاته وأطيافه         
بإرسال طائرتين عسكريتين مصريتين إلى سوريا إلجالء الرعايا المصريين من لبنان، وقال انه كان ال بد من                 

  .مساعدة المصريين على العودة إلى أرض الوطن بعد أن أصبحت حياتهم في خطر
  22/7/2006الشرق األوسط 

  
 مظاهرات احتجاجية والبشير يقلل من شأن القمة العربية: السودان .27
 متفرقة من السودان في تظاهرات عفوية أنحاء في أمس آالف المصلين من المساجد عقب صالة الجمعة خرج

وكان جميع خطباء .  للجهادباإلعدادنددت بالعدوان االسرائيلي علي لبنان وفلسطين وطالب المتظاهرون 
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 دعمهم لحزب اهللا وأكدواان المساجد في العاصمة السودانية الخرطوم قد تناولوا العدوان االسرائيلي علي لبن
 .ودعوا المصلين للجهاد ضد العدو الصهيوني

ومن جانبه قلل الرئيس السوداني عمر البشير من النتائج التي يمكن أن تخرج بها القمة العربية، إذا قدر لها أن 
 .تنعقد بشأن الحرب الدائرة بين قوات االحتالل االسرائيلي وحزب اهللا بلبنان

 التلكؤ في قبول انعقاد إن، أمس علي متن الطائرة التي عادت به من العاصمة النيجيرية ابوجا وقال للصحافيين
 .القمة يعطي مؤشرا واضحا لما ستكون عليه في حال انعقادها

ووصف البشير ما يجري اآلن بلبنان بأنه حرب إبادة ، مبينا أن قوات العدو االسرائيلي تستهدف المواقع 
 .طنين وتدمر مرافق الخدمات والموااإلستراتيجية

 ضد استقرار لبنان وحيا صمود الشعب اللبناني وقال انه أعطي وإنماوقال إنها ليست حربا ضد حزب اهللا، 
 .رسالة واضحة لكل شعوب العالم

 سبيل بإيجاد مقر السفارة السودانية ببيروت مطالبين أمام سوداني 500 ما ال يقل عن أمس تكدس األثناءفي 
 في وقت شكلت الحكومة لجنة موسعة تضم الخارجية والداخلية والمالية والطيران والجهات ذات للمغادرة

 .  البالدإلى إلعادتهم السودانيين بلبنان وسورية والعمل أوضاعالصلة كافة لمتابعة 
 أوراقا  السفارة ال يملكونأمام معظم الموجودين أن إبراهيموكشف المتحدث باسم الخارجية السفير جمال محمد 

 إلى آخرين ال يزالون موجودين بسورية بانتظار ترحيلهم 500 من أكثر أن وأضافتعينهم علي الخروج 
 األوراق طاقم السفارة المكون من السفير وثالثة من معاونيه يبذلون جهداً مكثفاً الستخراج وأشار إلىالسودان، 

 .  سوريةإلى إجالؤها  أسر الدبلوماسيين العاملين ببيروت تمأنالثبوتية مبيناً 
 معلومات عن السوداني الذي لقي مصرعه في العدوان أية أمس ى الخارجية لم تتلق حتأن السفير وأبان

  .على إحدى القرى اللبنانيةاالسرائيلي 
  22/7/2006القدس العربي 

  
 سالمييران تدعو الجتماع عاجل لمنظمة المؤتمر اإلإو حزب اهللا أبطالرفسنجاني يحيي  .28

 ادعاءات مساندة ايران ى اكبر هاشمي رفسنجاني ابطال حزب اهللا كما نفلرئيس اإليراني األسبق عليحيا ا
  أنوقال رفسنجاني في خطبة الجمعة في طهران .وسورية للحركة الشيعية اللبنانية في نزاعها مع اسرائيل

 .نصراهللا، جميعهم ابطال الحركة وقائدها، اخونا حسن . قوات حزب اهللا حققت عمال باهرا وقاومت ببسالة
 .ويؤكد النظام االيراني المتهم بتمويل وتسليح حزب اهللا، توفير دعم معنوي فقط لهذه الحركة الشيعية

 القول بأن ايران وسورية وراء مواجهة حزب اهللا مع اسرائيل، مضيفا هذه ادعاءات الخطأوقال رفسنجاني من 
اإلسرائيلية علي لبنان أعد لها مسبقاً ورفض اتهام بالده في واعتبر رفسنجاني ان الهجمات  . لها أساسال 

 .التورط بالمعارك الدائرة هناك مع إسرائيل
عن رفسنجاني رفضه خالل خطبة صالة الجمعة مقولة ارتباط ) إرنا( اإليرانية الرسمية األنباءونقلت وكالة 

 أمريكي الهجوم علي لبنان هو مشروع إن  يد حزب اهللا، وقالىالمعارك في لبنان بأسر جنديين اسرائيليين عل
 . عدة أسابيعـ اسرائيلي وربما بريطاني اعد له قبل 

 الهجوم علي لبنان يستهدف نزع سالح حزب اهللا ، وقال ان إن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ىورأ
ورية بشأن التورط ورأي ان توجيه التهم الي إيران وس .الصهاينة كانوا يبحثون عن ذريعة لتحقيق هدفهم هذا

 وجهات إظهار يظهر عدم التزام وعدم اكتراث في بأنهفي المعارك في لبنان هو ادعاء مضلل ، معتبرا ذلك 
وانتقد رفسنجاني موقف المنظمات الدولية، وقال ان ما يجري اآلن في فلسطين ولبنان يعتبر فضيحة  .النظر

 الجمعة ان الرئيس محمود أحمدي نجاد دعا اإليرانيلفزيون وقال الت .تاريخية للمنظمات الدولية والقوي الكبري
وحث أحمدي نجاد في .  لبحث الهجوم االسرائيلي علي لبناناإلسالميالي اجتماع عاجل لمنظمة المؤتمر 
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 علي وقف ما وصفه بالجرائم اإلسالميحديث تليفوني مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان العالم 
 إحسانويشغل التركي أكمل الدين .  اسرائيل هجومها علي لبنان بأنه دفاع عن النفسوتصف. االسرائيلية

 . إسالمية دولة 57 التي تضم اإلسالمي العام الحالي لمنظمة المؤتمر األمينأوغلو منصب 
  22/7/2006القدس العربي  

  
   سراب المقاومة الباسلة في لبنان وفلسطين َستُحيل المشروع الصهيوني إلى:مهدي عاكف .29

وبمشاركة " اإلخوان المسلمون "اهتزت باحات جامع األزهر والمنطقة المحيطة به في أكبر تجمهٍر شعبي نظّمه             
 ألف مصري في الجـامع األزهـر عقـب          30جميع القوى الوطنية والحزبية والنقابية المصرية، حيث تظاهر         

ن رفض الشعب المصري بكافة فصائله وقواه       ، ومؤكّدي "كلّنا مع المقاومة  "رافعين شعار   ) 21/7(صالة الجمعة   
وكانـت   .لما تتعرض له لبنان وشعبها من عمليات تدميٍر وتشريٍد ومجازر على يد العدو الـصهيوني الغاشـم                

حشود المتظاهرين قد تدفّقت على القاهرة من كافة المحافظات المصرية منذ الصباح الباكر اسـتجابةً لـدعوة                 
  .صاعد العمليات العسكرية الصهيونية ضد الشعبين اللبناني والفلسطينيالمرشد العام للتظاهر عقب ت

تأييـد  : وأجمع ممثلو القوى الوطنية والحزبية والنقابية التي شاركت في المؤتمر على أربع مطالٍب رئيسيٍة هي              
نـصياع  ومناصرة المقاومة ورفض كّل محاوالت تشويهها أو وصفها بالتهور واالندفاع، ومطالبة األنظمة باال            

لمطالب الشعوب وفتح باب الجهاد لصد العدوان الصهيوني الغاشم على األمتين العربية واإلسالمية، واسـتنكار    
مواقف الدول والمنظّمات المؤيدة للعدوان الصهيوني والتي رفضت حتى مجرد استنكاره وفي مقدمتها الواليات              

ة، وكذلك المطالبة بالوقف الفـوري للعـدوان الـصهيوني          المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي واألمم المتحد     
الغاشم على لبنان وفلسطين وإطالق االحتالل لجميع األسرى والرهـائن سـواء مـن الـوزراء أو النـواب                   

وكانت كلمات الحضور قد بدأت بفضيلة األستاذ محمـد مهـدي عـاكف              .الفلسطينيين أو المواطنين اللبنانيين   
سلمين، والدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر األسبق والمنسق العـام للجبهـة             المرشد العام لإلخوان الم   

الوطنية من أجل اإلصالح والتغيير، وسامح عاشور نقيب المحامين المصريين، والـدكتور محمـد البلتـاجي                
، سكرتير الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين، والكاتب الصحافي مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة األسبوع            

ومحمد علوان عن األمانة العامة لحزب الوفد، وفضيلة الشيخ السيد عسكر النائب السابق لرئيس مجمع البحوث                
، وعبد العظيم   "كفاية"باألزهر الشريف، والدكتور محمد السعيد إدريس عضو الحركة المصرية من أجل التغيير             

، ومديحة عمارة من الحزب     "الجيل" رئيس حزب    المغربي األمين العام التحاد المحامين العرب، وناجي الشهابي       
  .وألقى كلمة الطالب محمود قطب من جامعة عين شمس. الناصري

وأكّد األستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد العام لإلخوان المسلمين، أن إرادةَ اهللا الغالبـة ثـم إرادة الـشُعوِب                   
والمقاومةَ المجاهدةَ الباسـلةَ سـوف تُحيـل مـشروع          العربية واإلسالمية المتحرقِة شوقًا إلى الحريِة والعزة،        

وانتقد عاكف في كلمته أمام المؤتمر الذي نظّمه اإلخوان المسلمون والقـوى             .الصهاينةَ المغتصبين إلى سرابٍ   
الوطنية وشارك فيه عشرات آالف األشخاص، تخلّي الحكومات العربية عن واجبها تجاه فلسطين وتقديمها هديةً               

المزعومة التي اعترفَ األمين العام للجامعِة العربيـِة        " السالم"اينِة المعتدين، والتمسك باستراتيجية     مجانيةً للصه 
وأكّد المرشد أن الواجب يقتِضي من الحكوماِت العربيِة أن تَمد يد العوِن والنُّصرِة إلخواننا فـي          .مؤخًرا بفشلها 

      ك عسكريوفلسطين بعد عجزها عن التحر ا من المقاومِة التـي هـي حـقٌّ              لبنانر موقفَهتُغي ا، مطالًبا إياها بأن
كما طالبها   .شرعي وقانوني، وأن تَكُفَّ عن توجيِه اللوِم لها وتثبيِط ِهمِتها وتَحِطيِم إرادِة المقاومِة عند الشُعوب              

والمؤِن اإلنسانيِة الالزمـة، وبإعـادة النظـِر فـي          بأن تُبادر بإغاثِة الشعبيِن اللبناني والفلسطيني بالمساعداِت        
ـ       ، واتخاذ اإلجراءاِت لتجميِدها    "معاهدات الذلِّ واالستسالِم مع العدو    "معاهداِت السالم مع العدو والتي وصفها ب

يـل  وشدد عاكف على ضرورة إنهاء كافِة مظاهِر وحاالِت التطبيِع مـع العـدو الـصهيوني، وتفع               .ثُم إلغاِئها 
إجراءاِت المقاطعِة للصهاينِة والشركاِت التي تدعم العدو أو تتعاون معه، وبإفـساح المجـاِل أمـام الـشعوِب                  
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لمناصرِة الشعبيِن الفلسطيني واللبناني بكلِّ الوسائِل وتقديِم المساعدِة الماديِة بما في ذلك التطـوع دفاًعـا عـِن                  
حكومات العربية بتوجيِه فائِض عائداِت النفِط المتحقـقِّ بـسبِب األحـداِث            وأخيًرا طالب المرشد العام ال     .األمة

األخيرِة لصالِح الشعبيِن الفلسطيني واللبناني إذا لم تتمكّن من وقِْف تصديِره كما استخدمته سابقًا كـسالح فـي                  
المؤيِد للحقِّ والرافِض لمشروِع    كما طالب الشُعوب العربية واإلسالمية بالثبات على موقفها الراسِخ           .وجه العدو 

أمريكية وبعدم التخلَّي عن واجِبها تجاه إخواِننَا في فلسطين ولبنان بالدعاِء والتضرِع إلى اللَّه،              -الهيمنِة الصهيو 
حارةً ألبناِء  وفي نهاية كلمته وجه المرشد العام تحيةً         .والتبرِع بالماِل والنفِس، ومعاداِة ومقاطعِة العدو وأعواِنهِ      

المقاومِة الفلسطينيِة واللبنانية، داعًيا اللَّه تعالى أن يرِبطَ على قُلُوِبهم ويثبتَ أقدامهم، وأن يرفَع لواءهم ويخْـذَُل                 
  .أعداءهم

  22/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  تظاهرات باألردن تندد بالجرائم االسرائيلية في لبنان وفلسطين .30
في محافظات مختلفة في    ) 21/7(ارك اآلالف من األردنيين في تظاهرات شعبية انطلقت عقب صالة الجمعة            ش

، بالصمت العربي إزاء الجرائم الصهيونية التي ترتكب بحق الـشعبين اللبنـاني والفلـسطيني،               األردن منددة   
مـرددين  ن،  حق الـشعبين الـشقيقي    وعبروا عن استنكارهم وتنديدهم بالجرائم االسرائيلية التي ترتكب يوميا ب         

 الجهاد واستمرار المقاومة وتوحيد الصفوف باعثين تحية إكبار وإجالل للمقاومة اإلسالمية،            إلىشعارات تدعو   
وأعرب المشاركون عـن تـضامنهم ودعمهـم للـشعبين اللبنـاني             .في ضرباتها الموجعة للعدو اإلسرائيلي    

 يلزم لمساعدتهم في محنتهم هذه وضرورة وحدة مسار وهدف          والفلسطيني، مؤكدين على ضرورة تقديم كل ما      
  .    المقاومة في لبنان وفلسطين، ووحدة المصير لكل أبناء األمة في مواجهة الخطر الصهيوني

 العدوان الـصهيوني المتواصـل علـى الـشعبين          أمس أصدره المسلمين في بيان     اإلخواندان مجلس شورى    
 فتكا لقتل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم والمرافق العامة وتـشريد          األسلحةاخطر  باستخدام  "الفلسطيني واللبناني،   

ودعا حكومـات الـدول      ". وبصمت مدان من المجتمع الدولي     األميركية اإلدارةالمواطنين، وبدعم ومساندة من     
انطالقا من  "اق  ، وفي مقدمتها فلسطين ولبنان والعر     األمة قضايا   إزاء وضع حد لسلبيتها     إلى واإلسالميةالعربية  

وطالب هذه الحكومات بإطالق حريات المواطنين وتمكيـنهم مـن          ". ثوابتنا العقدية والقومية ومصالحنا الوطنية    
الصادرة   التجاوب مع الدعوات   األمة وجماهير   األردنيوناشد البيان الشعب    .  بكل الوسائل الممكنة   أشقائهمدعم  
 للتعبير بكل الوسـائل الـسلمية، بمـا فـي ذلـك المـسيرات                السياسية والقوى الشعبية الفاعلة    األحزابعن  

وأكد على حق الشعوب في هذه       . في لبنان والعراق   األشقاءوالمهرجانات واالعتصامات، وتشكيل اللجان لدعم      
  . بمقاومة االحتالل وواجب تقديم كل الدعم الممكن لها حتى رحيل آخر جندي محتلاألقطار

  22/7/2006الغد األردنية 
  

   لبنان وفلسطينى بالهجمات االسرائيلية علرة في ليبيا تنديداًتظاه .31
 شخص عقب صالة الجمعة آالف من خمسة أكثرشهدت العاصمة الليبية الجمعة تظاهرة حاشدة شارك فيها 

 .للتنديد بالهجمات االسرائيلية علي لبنان وفلسطين وتأييدا للمقاومة في البلدين
 واألنظمةوا في ميدان الشهداء هتافات معادية السرائيل والواليات المتحدة  المتظاهرين الذين تجمعآالف وأطلق

نفديك ..  و الموت السرائيلأبيبالعربية ومن الشعارات التي رددها المتظاهرون نصراهللا يا حبيب بعد حيفا تل 
 .يا لبنان 

ن الصمت الدولي والعربي،  لبنانية وصور الزعيم الليبي معمر القذافي والفتات تديأعالماوحمل المتظاهرون 
 . لبنان، نحن مع المقاومةألعداءوكتب عليها لتسقط الرجعية العربية، سحقا 
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 أو المتحدة و نريد حال األمم أين التظاهرة، هتف المتظاهرون إليه المتحدة الذي توجهت األمم مقر وأمام
 . قوات مكافحة الشغب منعتهم من ذلكأن إالوحاول بعض المتظاهرين اقتحام المقر  .قنابل موقوتة  إلى نتحول

 نصرة إلى في لبنان ودعوا المسلمين والعرب األحداثوكان خطباء المساجد ركزوا الجمعة في خطبهم علي 
 . في لبنان وفلسطين إخوانهم

 الهاتف النقال فتح اليوم باب أجهزة هذه التظاهرة عبر إلىوقال مسؤول في مؤسسة القذافي للتنمية التي دعت 
 كما ستوفر المؤسسة اإلغاثة وفرق من الخبراء في األطباء كل الليبيين والعرب وخاصة أمامتطوع في المدن ال

 . في لبنان وإخواننا أهلنا وإغاثة المادية والبشرية لمساعدة اإلمكانياتكل 
  22/7/2006القدس العربي  

 
   سوريا  منمصادرة مساعدات  .32

كبيرة من المساعدات التموينية والغذائية التي قدمتها سوريا وصلت  كمية أنأكد مصدر قيادي في حزب البعث 
 منطقتي البقاع والشمال وبادرت عناصر من تيار سياسي لبناني بارز بمصادرتها على مرأى من جهاز إلى

 المساعدات تقدمة من سوريا واستبدلت بشعار التيار الذي تولى أن إلىأمني، حيث تم نزع العبارات التي تشير 
  ! ادرتهامص

 إن المساعدات السورية من قبل الحكومة اللبنانية، وقالت إلى اإلشارةوكانت صحف سورية انتقدت أمس عدم 
 .هذه المساعدات تجري مصادرتها وتوزيعها من قبل جهات لبنانية

  22/7/2006السفير 
    

  االعتداء إزاءإمام المسجد الحرام يدين صمت العالم  .33
 االعتداء االسرائيلي علي إزاءم في مكة المكرمة خالل خطبة الجمعة صمت العالم  المسجد الحراإماماستنكر 

 . واليابس األخضر ى شفير بركان ثائر يقضي علإلىلبنان الذي اعتبر انه قد يجر المنطقة برمتها 
 وتلك المواقف الهشة(...) وخالل الخطبة، دان الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الصمت المطبق 

المتخاذلة الصادرة من دول العالم رغم النداءات واالستغاثات وشالالت الدم والمجازر التي تقع علي سمع العالم 
 .ومرآه 
 المباركة فحسب بل استطال وال يزال في غطرسة واختيال أراضينا عند األرعن لم يقف هذا االعتداء وأضاف

ن هذا الهجوم ينذر بكارثة إوقال . لعاشر علي التواليلبنان الذي يتعرض لهجوم اسرائيلي لليوم ا(...) علي 
 ى شفير بركان ثائر يقضي علإلى خطيرة يقل في التاريخ المعاصر نظيرها ويجر المنطقة برمتها إنسانية
 . اهللا إال واليابس والي اتون نفق مظلم ال يعلم مداه األخضر

 جنديين اسرائيليين ما أسرهته السعودية ضمنا بسبب لكنه لم يأت علي ذكر حزب اهللا اللبناني الشيعي الذي انتقد
  . شن الهجوم االسرائيليأدى إلى

  22/7/2006القدس العربي 
  

  ةجلسة عصف بمركز الدراسات االستراتيجي.. ولبنان الى أينغزة .34
دعت الخميس وحدة الدراسات االسرائيلية في مركز الدراسات االستراتيجية بالجامعـة االردنيـة نخبـة مـن                 

تصين لجلسة عصف ذهني مغلقة تم فيها عرض عن الموقف االسرائيلي والتفكير االسرائيلي في المرحلة               المخ
  .الحالية والقادمة، وأثر ذلك على موازين القوى ومواقف الالعبين على مستوى االقليم

حزب اهللا بشن   فاجأت اسرائيل الجميع بحجم ردة الفعل العسكرية على قيام          : الورقة الخلفية لورشة العمل تقول    
الهدف المعلن لحزب اهللا هو ان الهجوم جاء مـن         . هجوم على موقع اسرائيلي وأسر جنديين وقتل سبعة آخرين        
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ويصر الجانب االسرائيلي علـى ان      . أجل أسر جنود تمهيدا لمبادلتهم مع أسرى لبنانيين محتجزين في اسرائيل          
  .انيا وعربيا في تقييم ما يجري وتبعاتهحزب اهللا ينفذ أجندة ايرانية وقد بدا ذلك انقساما لبن

الذي تجاوز بكثير مستوى الردع والذي يهدف الى خلط األوراق          (والجانب االسرائيلي ينفذ هذا الهجوم القاسي       
في ظل وجود تأييد اميركي ضمني والى حد ما تفهم من قبل بعض             ) في الساحة اللبنانية واالقليمية الى حد أقل      

والموقف العربـي ازاء مـا      .  الفعل االسرائيلية، ولكن هذا التفهم الدولي آخذ في التناقص         العواصم الدولية لردة  
حدث هو منقسم اذ عبرت السعودية عن انتقادها الواضح والصريح لعملية حزب اهللا ووصف وزير خارجيتهـا            

د حـزب اهللا ولكـن      اما االردن ومصر فاتخذتا موقفا يقوم على انتقا       . سعود الفيصل عملية حزب اهللا بالمقامرة     
وانـسجم موقـف    . يطالب بوقف العدوان االسرائيلي واطالق األسرى المحتجزين في اسرائيل ولدى حزب اهللا           

سورية مع موقف حزب اهللا وايران اذ هددت سورية بالرد القاسي في حال تعرضها لعدوان اسـرائيلي علـى                   
  .اراضيها

ة والنزاع في المنطقة اال ان اجماعا وطنيا اسرائيليا حيال          بالرغم من االنقسامات االسرائيلية حيال ملف التسوي      
نزع سالح حزب اهللا ويوجد قرار مجلس       : الموقف في لبنان يمكن مالحظته ويتبلور حول ثالثة أهداف أساسية         

 يطالب بذلك ايضا، نشر الجيش اللبناني على الحدود مع اسرائيل واطالق سـراح األسـيرين                1559أمن رقم   
  .دون قيد او شرطاالسرائيليين 

 يعنـي تراجـع مكانـة    coercive diplomacyان تنفيذ هذه المطالب تحت التهديد واستخدام القوة العسكرية 
حزب اهللا الذي حصل على موقع كبير بعد ان هزم اسرائيل في المواجهة االولـى وأجبـر اسـرائيل علـى                     

وقع ان تزداد وتيرة المواجهة ممـا يلحـق         ، بالتالي من المت   2000االنسحاب األحادي من جنوب لبنان في عام        
  . ضررا بالغا بالمصالح اللبنانية

  22/7/2006الرأي األردنية 
  

  مخاض لوالدة شرق اوسط جديد`ما يجري اآلن : رايس .35
اعلنت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس امس انها ستتوجه الى الشرق االوسط غدا للقاء الزعمـاء                

وجددت رايس   .سطينيين والجراء محادثات دولية في ايطاليا حول االزمة في الشرق االوسط          االسرائيليين والفل 
رفضها تأييد دعوات االمم المتحدة واوروبا والعديد من الدول العربية لوقف فوري الطالق النار بين اسـرائيل                 

وقالت ان   .ضع السابق واوضحت ان وقف اطالق النار سيكون بمثابة وعد كاذب اذا اعادنا الى الو            .وحزب اهللا 
مثل هذه الخطوة ستسمح لمن وصفتهم باالرهابيين بشن هجمات في الوقت والظروف التي يختارونها وبتهديـد                

وبدال من ذلك   . وتابعت ان ذلك سيكون ضمانا لعنف مستقبلي       .حياة االبرياء من عرب واسرائيليين في المنطقة      
 . بشكل عاجل على ايجاد ظروف لالستقرار والسالم الدائم        ويجب ان نعمل  . يجب ان نكون اكثر فعالية وطموحا     

واضافت ان الهدف من زيارتي هو العمل مع شركائنا للمساعدة على ايجاد ظروف تؤدي الـى نهايـة دائمـة              
 .غير انها حذرت من انه لن تكون هناك اجابات سهلة وحلول سريعة ألزمة الشرق االوسـط               .ومستمرة للعنف 

وقالت انها على اتصال مستمر مع القـادة         .العمل الدبلوماسي من اجل السالم صعبا     واوضحت اتوقع ان يكون     
وتابعت اعتقد اننا بدأنا نرى خطوطا الطار سياسي يمكن ان يسمح لنا بوقف العنف بطريقة               .في لبنان واسرائيل  

الم مخـاض   واضافت ان العناصر تصبح اكثر وضوحا ، ووصفت الحرب الدائرة في لبنان بانها آ             .دائمة اكثر 
   .لوالدة شرق اوسط جديد

22/7/2006الدستور   
 

  مسيرة حاشدة في سويسرا تنديداً بالجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان .36
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تظاهر أكثر من ألفي شخص في العاصمة السويسرية بيرن، يوم أمس تضامناً مع الـشعب اللبنـاني                 : وكاالت
وشارك في التظاهرة مؤسسات ومنظمات فلسطينية ولبنانية        .والفلسطيني، وتنديداً بالعدوان العسكري الصهيوني    

وتـم إرسـال     .وعربية وإسالمية وسويسرية، مستنكرين تواصل الجرائم والمجازر الصهيونية بحق الـشعبين          
رسالة باسم جمعية سويا إلى وزارة الخارجية السويسرية تتناول العدوان الصهيوني على كل مـن األراضـي                 

وناشدت الجميعة المجتمع الدولي واألمـم       .تطالب بدعم ومساندة السالم في الشرق األوسط      الفلسطينية ولبنان، و  
المتحدة التحرك العاجل لوقف المجازر والجرائم الصهيونية، ومساعدة الشعبين المنكوبين لتفادي حدوث مجاعة             

  .وتفشي األمراض واألوبئة القاتلة والخطرة بما يمهد لكوارث إنسانية
  22/7/2006يني لإلعالم المركز الفلسط

  
  وزير الخارجية األلماني يزور المنطقة  .37

ونقلت التقارير اإلسرائيلية عن صحيفة برلينر تسايتونغ أن جهاز اإلستخبارات األلمانية يجري محاوالت منـذ               
مـن  أسابيع من أجل إنهاء األزمة الحالية في المنطقة، وأنه يسعى إلطالق سراح الجنود اإلسرائيليين الثالثـة                 

وجاء أن هذا الدور األلماني يأتي بالتنسيق مع اإلستخبارات الروسـية،            .خالل اتصاالت مع حماس وحزب اهللا     
كمـا   .وذلك بعد أن تم اتخاذ قرار بهذا الشأن من قبل وزيري خارجية البلدين، شطاينماير وسيرجي الفـروف                

رنست أورالو، كان قد لعب دوراً كمنـسق        أشارت المصادر ذاتها إلى أن رئيس جهاز اإلستخبارات األلمانية، أ         
وفي حينـه تـم توكيـل       . في اإلتصاالت التي أجرتها ألمانيا لعقد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحزب اهللا            

وتجدر اإلشارة إلـى أن أحـد النـاطقين بلـسان الخارجيـة              .شطاينماير بإجراء اإلتصاالت من قبل الحكومة     
وقال فـي مقابلـة     . أشار إلى دور يلعبه شطاينماير وأورالو في اإلتصاالت       اإلسرائيلية، يغئال بلمور، كان قد      
  !حان الوقت إلعادة الوسيطين األلمانيين إلى العمل: تلفزيونية بثها التلفزيون األلماني

  21/7/2006 48عرب 
  

   إسكوا استمرارتالوي تؤكد  .38
ألمم المتحـدة فـي ضـوء األحـداث     أكدت األمينة التنفيذية لالسكوا ميرفت تالوي ان ترحيل بعض موظفي ا          

شدد في اتصال له على أن       وأعلنت أن كوفي انان   . الجارية ال يعني ابدا أن األمم المتحدة تغلق أبوابها في لبنان          
لبنان ما زال هو المقر الرسمي والدائم إلسكوا وأن مكتبا مؤقتا سيقام في فيينا لتسيير برنامج عمل االسكوا في                   

وشددت على  . التواصل مع كل الدول األعضاء في الظروف الحالية إنطالقا من بيروت          المنطقة نظرا لصعوبة    
  .استمرار عمل إسكوا في لبنان من خالل فريق عمل يرأسه رئيس إدارة التنمية االجتماعية فرانسوا فرح

  22/7/2006السفير 
  

  المانيا ترفض المشاركة بقوة تدخل دولية  .39
اللماني فرانتس يوزف يونغ امس عن معارضته لمشاركة المانيا في قوة           عبر وزير الدفاع ا   :  ا ف ب   -برلين  

وقال لـشبكة التلفزيـون تـسي دي اف         . تدخل دولي في لبنان، وهو االقتراح الذي يدعمه البرلمان االوروبي         
ا  بذل كل الجهود للتوصل الى وقف اطالق نار ، مشيرا الى انه على المانيا تركيز نـشاطه                 أوالااللمانية علينا   

  .على االفراج عن الجنود االسرائيليين الذين اسرهم حزب اهللا اللبناني وحركة المقاومة االسالمية حماس
  22/7/2006الدستور 

  
  الكونغرس االميركي يدين سوريا وايران وحزب اهللا وحماس  .40



 

 19

 في  عبر الكونغرس االميركي عن دعم كثيف لموقف ادارة الرئيس جورج بوش في النزاع            :  اف ب  -واشنطن  
الشرق االوسط مؤكدا تأييده الكامل السرائيل وادانته لموقف سوريا وايران اللتين اتهمهمـا بـدعم حـزب اهللا                  

 اصوات مقابل   410وتبنى مجلس النواب القرار باغلبية       .اللبناني وحركة المقاومة االسالمية حماس الفلسطينية     
دا من النواب النه ال يتضمن دعوة الى وقف اطالق          وقد انتقده عدد قليل ج    . ثمانية وامتناع اربعة عن التصويت    

. وقال زعيم االغلبية الجمهورية بيل فريست ان اسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها في وجـه عـدوان                  .النار
وحتى اذا دعونا الحكومة االسرائيلية الى التحرك بحذر فانه يجب اال يكون هناك ادنى شك في الموقف الـذي                   

واكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب توم النتـوس ان معارضـة               . اعنتبناه في هذا النز   
ماوصفه الحرب الوحشية التي يخوضها حزب اهللا وحماس ضد اسرائيل في مصلحة الواليات المتحدة والعـالم                

  .المتحضر برمته
 22/7/2006الدستور 

  
   الشرق االوسط وفد من الكونغرس االميركي سيزور :الظهار الدعم السرائيل .41

 اعلن رئيس مجلس النواب االميركي دنيس هاسترت ان الكونغرس سيرسـل وفـدا    : اف ب  -واشنطن  نشرت  
وقـال   .الى الشرق االوسط الستطالع االحوال الميدانية اثر اعمال اندالع الحرب بين اسـرائيل وحـزب اهللا               

واضاف ان الوفد سـيوجه      .حاء العالم هاسترت ان االرهابيين يخوضون معركة ضد السالم والحرية في كل ان          
رسالة واضحة مفادها اننا نقف الى جانب حليفتنا اسرائيل في الحرب ضد االرهاب واننا نقف مع كل شـعوب                   

وتابع ان الوفد سيكون برئاسة بيتـر       . وحكومات المنطقة التي تعارض االرهاب كوسيلة لتحقيق اهداف سياسية        
  . مجلس النوابهوكسترا رئيس لجنة االستخبارات في 

 22/7/2006الدستور 
 

   مرسيليا فيتجمع تضامني  .42
أقيم تجمع تضامناً مع الشعبين اللبناني والفلسطيني امس االول في منطقة المرفأ القديم فـي مدينـة مرسـيليا                   

شارك في التجمع الحزب الشيوعي الفرنسي، الحزب الشيوعي اللبناني، االتحاد الـديموقراطي فـي              . الفرنسية
، حركة ضد العنصرية في فرنسا، التجمع الفرنسي الفلسطيني للسالم، النساء باالسود، تجمع السالم فـي                فرنسا

، جمعية بالونـات حمـراء،      13المتوسط، أجيال فرنسا، جمعية نكبر في غزة، جمعية فلنقاوم، جمعية فلسطين            
  . االتحاد اليهودي الفلسطيني للسالم

  22/7/2006السفير 
  

  نحة في روما األربعاء لمساعدة لبنان  مؤتمر للدول الما .43
كوندليسا رايس الى اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول المانحة للبنان في روما االربعاء المقبل للبحث               ت  دع

لكن وزير الخارجية االيطالية ماسيمو داليما ابلغ التلفزيون الحكـومي          . في مساعدته سياسيا واقتصاديا وانسانيا    
م االتفاق عليه مع رايس يهدف الى النظر معا في سبل إمكان التوصل إلى وقـف إلطـالق                  ان المؤتمر الذي ت   

النار، وإعادة تقديم المساعدات اإلنسانية للبنانيين ومناقشة استقرار االوضاع في المنطقة بما في ذلك امكانيـة                
ا دوليا بشأن لبنان فـي      وكان متحدث باسم الحكومة اإليطالية أعلن أن روما ستستضيف مؤتمر         . نشر قوة دولية  

ويشارك في المؤتمر رايس وممثلون عن لبنان وفرنسا وبريطانيا وروسيا ومصر والسعودية            .  تموز الحالي  26
وأشار المتحدث إلى انه لم يتم توجيه الدعوة إلى سوريا أو إيران،            . واألردن واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي    

  . لون عن إسرائيلكما انه ليس من المتوقع أن يشارك ممث
  22/7/2006السفير 
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   تحمل مساعدات يونانية إلى بيروت  الحياةجسور  .44

وصلت أمس دفعة أولى من المساعدات التي تحتوي على طنين من المواد الطبية والغذائية والبطانيات وغيـره                 
. بحر ومـن الجـو  الى شواطئ بيروت، قادمة من اليونان في ما وصفته الصحف اليونانية بجسور الحياة من ال      

ـ                    سفينة وصلت المساعدة االولى من اليونان الى مطار الرنكا ومنه جرى نقلها الى شـواطئ لبنـان عبـر ال
من ناحية أخرى، أكدت وكاالت اإلغاثة التابعة لالمم المتحدة انها في حاجة للوصول بـشكل               . العسكرية اكاريا 

عاجل الى جنوب لبنان لتقديم الغذاء والمساعدات الطبية الى عشرات اآلالف من األشخاص الذين نزحوا مـن                 
حين والمستشفيات التي تغص بالمرضى، مـا       وحذرت من تفشي األمراض في المراكز المكتظة بالناز       . منازلهم

  . لم تضمن إسرائيل امن الشاحنات المحملة إمدادات خاصة بتنقية المياه وحماية الصحة العامة
  22/7/2006السفير 

  
  أمريكا تزود إسرائيل بكمية كبيرة من القنابل الذكية  .45
رة األمريكية صادقت وبخطـوة      أن اإلدا   ذكرت صحيفة نيويورك تايمز  أن   22/7/2006 48 عرب   موقع نشر

االصـطناعية    تصيب الهدف بدقة عن طريق الليزر أواألقمار       ،سريعة على منح الجيش االسرائيلي قنابل ذكية      
 الـصفقة، لكـن      هـذه   ورفض البنتاغون االمريكي االفصاح عن تفاصـيل       ،الستعمالها في عدوانها على لبنان    

كما نوهت  ،  ل هذه القنابل من أجل تفجير خنادق تابعة لحزب اهللا          إلى أن اسرائيل تريد استعما      أشارت الصحيفة
 قنبلة وتزن الواحدة منها مـا       100 إلى أن الواليات المتحدة كانت قد صادقت على صفقة قنابل تشمل             الصحيفة

  .جل هدم الخنادق المصنوعة من الباطون في عمق األرضأيقارب الطن ونصف الطن من 
وظفين في اإلدارة   عن مصادر إعالمية إسرائيلية تأكيد م       22/7/2006وفا  -لسطينيةوكالة األنباء الف  وأضافت  

الصفقة هي جزء من صفقة كبيرة تقدر بمئات ماليين الدوالرات، كانت قـد وقعـت بـين                 هذه  األمريكية بأن   
،  أن وزارة الدفاع األمريكية وضباط فـي الجـيش األمريكـي            وأضافت المصادر  .الدولتين في العام الماضي   
 إلى أن المصادقة على القرار بإرسال        وتم التنويه  .كيفية إيصالها إلسرائيل   الصفقة و  رفضوا تقديم تفاصيل حول   

صفقة األسلحة إلسرائيل، تمت بدون معارضة في اإلدارة األمريكية، وذلك على الرغم من الكشف عن الصفقة                
  . أمريكا تساعد إسرائيل ضد حزب اهللامن شأنه أن يغضب بعض الدول العربية، بسبب النظرة الضيقة، بأن

  
  كارثة ستحّل بلبنان : صحف الغرب تحذر .46

الصحف األجنبية باتخاذ منحى شبه موحد في تشخيص األزمة اللبنانيـة            رؤيتها عن بدء   السفير نشرت صحيفة 
 مع وقف النار الفوري من دون أي شروط، أو ضده ما لم يتمتع بشروط ذات قـوة                : حيث انقسمت إلى قسمين   

حذّرت صحيفة نيويورك تايمز االميركية من أن هذه الحرب ليست حرباً عادية، واالرجح أنها لن               حيث  .تنفيذية
، الفرنسية أنذرت من أن المنطقة على حافة كارثة فيما العالم العربي صامت            صحيفة لو فيغارو  أما  .تنتهي قريبا 

مية تدفع بيادقها رويداً رويداً داخل العالم       أضافت كل يوم يمر، يضاعف المخاوف من رؤية الجمهورية االسال         و
 ،احتمال بداية حرب عالمية ثالثة    ، و وتحدثت صحيفة الغارديان عن تصعيد إلى االسوأ تعتزمه إسرائيل        . العربي

واعتبرت الصحيفة ان السؤال الجوهري يكمن في ما إذا كان حزب اهللا سيخرج من االزمة أقوى أو أضـعف،                   
سامات الطائفية التي انبثقت من الحرب االهلية االخيرة في لبنان ستظهر ثانية بعمق كاٍف              وفي ما إذا كانت االنق    
الحظت أن البيت االبيض قد تجنب بـشكل مـدروس أي            واشنطن بوست االميركية   أما   .إلطالق حرب أخرى  

 اعتمـاد   إشارة إلى فقدان الصبر مع إسرائيل، فيما كان يسارع في عمليات الرهـائن الدوليـة الـسابقة إلـى                  
مشيرة إلى أن الرئيس االميركي جورج بوش، يريد نزع تهديد          ،  الدبلوماسية، والتوصل إلى وقف إلطالق النار     

وانتقدت صحيفة االندبندنت البريطانية مـا وصـفته        . كبير في المنطقة، تماما كما يؤمن بأنه يفعل في العراق         
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عت صحيفة غلوب إند مايل الكندية القادة االسـرائيليين          ود ،بارتكاب المجتمع الدولي خيانة بحق الدولة اللبنانية      
وأكدت . 1982إلى تذكر ما جرى لرئيس الوزراء السابق أرييل شارون حين خاض المستنقع اللبناني في العام                

مشيرة إلى ان الدعم الشعبي الداخلي الذي تحظى بـه   أن الوقت حان كي تفكر إسرائيل باستراتيجية االنسحاب،       
عملياتها العسكرية في لبنان قد يتغير بسرعة إذا تجاوزت إسرائيل ما يراه الرأي العام علـى انـه                  إسرائيل في   

من جهة أخرى، دافعت نيويورك تايمز عن الموقف اإلسرائيلي التـشكيكي           .حدود الحرب العادلة ضد حزب اهللا     
 تفرضا قط ضغطاً جـدياً يـذكر        إزاء قرار دولي حول االزمة اللبنانية، مؤكدة أن الواليات المتحدة وأوروبا لم           

أضافت أن حزب   . على حزب اهللا كي ينفذ القرارات الدولية بشأن تجريده من سالحه، طوال العامين الماضيين             
اهللا الذي أشعل هذه االزمة، يؤمن بأن الفوضى الطويلة االمد هي من مصلحته، وخاصة إذا أدت إلى إضـعاف                 

لى أوروبا البدء بمعاملة حزب اهللا على انه إرهـابي عبـر حظـر              أضافت أن ع  ، و الجيش والحكومة اللبنانيين  
... واعتبرت أن على الواليات المتحدة أن تقود الحملة ضد حزب اهللا          . دخول أعضائه ووضع اليد على أموالهم     
  . ألنها الدولة الوحيدة التي تثق بها إسرائيل

22/7/2006السفير   
  

  سرائيل ال باعطاء الضوء االخضر  في البرلمان البريطاني يتهمون الحكومةنواب .47
اتهم نواب في حزب العمال والمحافظين مارغريت بيكيت بتقديم غطــاء دبلوماسي للعملية العسكرية 

وقامت وزيرة التنمية الدولية السابقة كلير شورت بقيادة النواب الناقدين لموقف بلير حيث حذرت  .االسرائيلية
في جرائم حرب الن تدمير البيوت وتزايد عدد القتلي من بين المدنيين قد الوزيرة السابقة الحكومة من التورط 

وقالت شورت نسير نحو الكارثة ومزيد من العنف، واشعر باالسي من ان حكومتنا تتبع . يصل لجريمة حرب
واعتبر عدد من الوزراء ان فشل مارغريت بيكيت . اخطاء الرئيس بوش، وتقوم بصب الزيت علي النار 

ومع ان عددا من النواب القي اللوم . لمنطقة للتعبير عن قلق الحكومة من تردي الوضع يثير الخوفبزيارة ا
 مدني 300علي حزب اهللا الذي بدأ الحرب، اال انهم اعتبروا رد اسرائيل عشوائي وانتقامي، مشيرين لمقتل 

 .لبناني وجرح الف، وتهجير نصف مليون
  22/7/2006القدس العربي 

  
  صطدم بالشروط األميركية لوقف النار مجلس األمن ي .48

نجحت الواليات المتحدة وعبر مجلس األمن الدولي، مرة جديدة، أمس، في إفشال أي مساٍع لوقف العدوان على                 
وأكد وفـد   . لبنان، مشترطة أن تكون مهمة القوات متعددة الجنسيات التي ينوي تشكيلها، نزع سالح حزب اهللا              

التفاوض مع المقاومة عبر طرف ثالث، في حين أعلن المندوب اإلسرائيلي عـن             األمم المتحدة رفض إسرائيل     
وجدد المندوب األميركي في المنظمة الدولية أمام مجلـس األمـن           . تأمين ممر آمن لنقل المساعدات الى لبنان      

جون بولتون، دفاعه عن إسرائيل، قائالً نحن نعلم ان بعض الدول األعضاء دعت الى وقـف فـوري وغيـر                    
كيف تتفاوضون وتحافظون على    : شروط إلطالق النار بين إسرائيل وحزب اهللا، ولكن يجب ان نسأل زمالءنا           م

وأكد بولتون ان على الدول األعضاء ضمان ان تكون أية قوة جديـدة             . وقف إلطالق النار مع منظمة إرهابية؟     
 ا ب، ا ف ب، رويترز .1559 متعددة الجنسيات مخولة بنزع أسلحة حزب اهللا، تماشياً مع القرار

  22/7/2006السفير 
  

   مليارات دوالر 6 للسعودية بـ أميركيةأسلحة  .49
ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية أن اإلدارة األميركية أبلغت الكونغرس بخطط لبيع معدات عـسكرية للمملكـة                

، ومركبات عسكرية،   وتشتمل الصفقة على طائرات مروحية    . العربية السعودية تبلغ قيمتها ستة مليارات دوالر      
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ومن . البنتاغون إن ذلك من شأنه مساعدة السعودية في حربها على اإلرهاب         ونقلت الهيئة عن  . ومعدات اتصال 
في نفس السياق أعلنت الرئاسة الفرنسية      .  يوماً 30المفترض أن يتخذ الكونغرس موقفاً من الصفقة خالل فترة          

مس على اتفاقين للتعاون العسكري سيؤوالن مستقبال الـى تـأمين           ان فرنسا والمملكة العربية السعودية وقعتا ا      
  وكاالت  ).ايرباص(تجهيزات، وفي مرحلة اولى الى بيع مروحيات وطائرات للتزود بالوقود من طراز 

  22/7/2006البيان  
 

  والحكومة تستدعي االحتياط ...  يطالبون بفتح باب التفاوض وزراء .50
  حلمي موسى  

 19لقصف الجوي والبحري والمدفعي وقتال موضعي أسفر عن سقوط مـا ال يقـل عـن                 بعد عشرة أيام من ا    
ما هي  : غير أن السؤال كان وال يزال     . جنديا، أعلنت القيادة العسكرية اإلسرائيلية أنه ال مفر من العملية البرية          

بنـاني، ولـذلك يـصر      فالذاكرة اإلسرائيلية خصبة في كل ما يتعلق بالمستنقع الل        . نوعية هذه العملية وحدودها   
رئيس الحكومة إيهود أولمرت ورئيس األركان دان حلوتس أكثر من اآلخرين على رفـض العمليـة البريـة                  

ووفق آخر المعلومات، فإن أولمرت لم يصادق إال على عملية برية في حدود كيلومتر إلـى كيلـومتر    . الشاملة
وبرغم مطالبة العديد من قادة     .مامية لحزب اهللا  ونصف الكيلومتر وبهدف السيطرة على ما يسمى خط المواقع األ         

الجيش اإلسرائيلي بالسماح لهم باحتالل مناطق حتى الليطاني، فإن المداوالت في هيئة األركان والجـيش لـم                 
ويرى العديد من المعلقين اإلسرائيليين أوجه شبه كبيرة بين العملية البريـة الجاريـة اآلن               . تصادق على ذلك  

غير أن أكثر ما أثار النقـاش       . ي من ناحية عديد القوة المعدة للهجوم والتي تبلغ حوالى فرقتين          واجتياح الليطان 
ويرون أن أبـرز    . بين المعلقين، هو حقيقة أن عجز الجيش عن حسم المعركة يدفعه للزج بمزيد من قواته فيها               

  . خطر يتهدد العملية هو أن إسرائيل ليس من يحدد وتيرتها
تدعي فيه إسرائيل المزيد من قواتها االحتياطية، تتـصاعد المطالبـات بتهيئـة الجمهـور               وفي الوقت الذي تس   

ويشير معلقون إلى أن ما تتطلع إليه قيادة الجيش اآلن هو السيطرة على مواقع              . اإلسرائيلي للقليل من المكاسب   
اوضات السياسية لنـشر    لحزب اهللا في مارون الراس وأربع قرى أخرى للمساومة عليها الحقا عندما تبدأ المف             

  . الجيش اللبناني أو القوة المتعددة الجنسيات
وفي إطار الرغبة في السيطرة على الميدان، عمدت هيئة أركان الجيش إلى نقل صـالحية المـصادقة علـى                   

وأرادت هيئة األركان بذلك القـول للمـستوى        . العمليات البرية جنوبي الليطاني من قيادة الجبهة الشمالية إليها        
  . السياسي إنها تسعى لمنع التورط في االنزالق أكثر إلى المستنقع اللبناني

وتؤكد المصادر اإلعالمية اإلسرائيلية أنه في اليوم العاشر للحرب تتعاظم االنتقادات للعمليـة داخـل الجـيش                 
ـ                 . والحكومة ل وتقول هذه المصادر إن وزراء كبارا في حكومة أولمرت صاروا يحثون على نقـل مركـز ثق

ويعتبر هؤالء أن جميع العمليات البرية الخاصة التي تمـت          . العملية إلى المستوى السياسي وفتح باب التفاوض      
  . في المواضع الخطأ حيث استهدفت المواقع المنيعة لحزب اهللا وليس مواقعه الضعيفة

ل من أجـل تقلـيص   ومع ذلك فإن مجموعة الظروف القائمة تدفع الجيش اإلسرائيلي، وفق هذه المصادر، للعم        
وبات الهدف األدنى المرغوب هو السيطرة على حزام ضيق على الحدود يتيح البـدء بمفاوضـات                . األهداف

ومع ذلك فإن الحكومة ال تزال تطرح أهدافا سياسية كبرى للعملية مستفيدة من التأييد              . سياسية من موقع معقول   
ط بانتشار القوة الدولية على الحدود معهـا، وإنمـا          وفي هذا السياق تطالب حكومة أولمرت ليس فق       . األميركي

  . كذلك على الحدود والمعابر مع سوريا لمنع تهريب األسلحة إلى لبنان
  الحرب البرية 

ويبدي كثير من اإلسرائيليين خشيتهم من التورط في حرب برية في مواجهة حزب اهللا، ولكن الحرب البريـة                  
. وأعلن حلوتس أن الجيش قد يدخل بريا إلى االراضي اللبنانية         . واقعةالمحدودة وفق تعبير حلوتس باتت حقيقة       
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وقال سوف نحارب اإلرهاب في كل مكان يتواجد فيه وأيضا بعمليات بريـة محـدودة، مـضيفا ان الجـيش                    
  . اإلسرائيلي أفلح في قتل حوالى مئة من رجال حزب اهللا من كل المراتب والرتب

.  المكثفة لسالح الجو، فإنه غير قادر على إتمـام كـل المهمـات وحـده               واعترف حلوتس بأنه، برغم الفعالية    
وقال . فالطائرة ال يمكنها أن تغرس علما، وأحيانا هناك حاجة ألن ينظر الجنود إلى العدو في عينيه ويواجهوه                

قـوم  ألننا إذا لم نحاربه، فإنه ي     . إن هذه الحرب اضطرارية وليست اختيارا وسوف نحارب اإلرهاب أينما وجد          
  . بمحاربتنا، إن لم نصل إليه فسوف يأتي إلينا

واعتبر كثيرون أن الجيش اإلسرائيلي يقف على مفترق طرق حاسم وأنه يكرر اليوم عملية الليطاني ولكن في                 
استمرار العمليات الخاصة   : ويقول هؤالء إنه كان على رئيس األركان اتخاذ القرار بين خيارين          . ظروف جديدة 

ويبدو أنه وجد أن الخيار     . بخسائر فادحة، أو الهجوم بفرقة كاملة على القرى المحاذية وشطبها         والتورط يوميا   
  . الثاني أفضل ولهذا ركز على أن العملية البرية محدودة

األولى وجوده بين السكان الذين أمـرتهم       : ويسعى الجيش اإلسرائيلي بذلك إلى تجريد حزب اهللا من خاصيتين         
واألهـم أن   . الثانية قدرته على اقتناص قوات محدودة وها هو يهاجم بقوة فوالذية ضخمة           إسرائيل باالبتعاد، و  

الكثير من الضباط اإلسرائيليين ال يترددون في المطالبة بإطالق قنابل بترولية إلحراق المناطق التي تنتشر فيها                
  . مواقع المقاومة الحصينة وإلخراج المقاتلين منها

ن أكثر من أي وقت مضى، باتت أهداف الحملة العسكرية مختلفة عن األهداف التي         ويشدد معلقون على أنه، اآل    
فلم يعد الهدف الجلي إعادة الجنديين األسيرين وإبعاد حزب اهللا عن الحدود، وإنما القـضاء               . طرحت في البداية  

  . على قيادة الحزب واستهداف أفراده
برية، فإن وزير الدفاع اإلسرائيلي عمير بيرتس أعلن        وبرغم كل اإلشارات عن انجرار إسرائيل نحو الحرب ال        

أمس أن حجم التواجد العسكري اإلسرائيلي في لبنان سيتقرر وفق المتطلبات العملياتية ولن نسمح لحـزب اهللا                 
وأضاف أنه ال ريب في أنه في قطاع غزة وفـي الجبهـة الـشمالية تعتبـر إعـادة                   . بجر إسرائيل على هواه   

وآمل مع  . وقال من الجائز أن يقود هذا إلى ديناميكية، تقود إلى حل شامل           . اف المركزية المخطوفين أحد األهد  
نهاية الحرب أن تنشأ ظروف جديدة تقود إلى السالم والهدوء في المنطقة، وأال تغدو القوى المتطرفة من يملي                  

  . شروطه
ئر حول الحرب البرية، وطلـب مـن        وحاول قائد الجبهة الشمالية الجنرال أودي أدام التخفيف من السجال الدا          

ومحظـور طـوال الوقـت أن نطحـن         . الجميع العلم بأن القصة ليست قصيرة، ولكنها ليست من دون حدود          
لقد خرجنا لهذه الحرب من أجل تغيير الوجهة، ومنح المستوى السياسي الظروف األفضل التخـاذ               . البديهيات

.  أخرى، ويجب التحلي بمزيد من الصبر وطول الـنفس         وألسفي، ستقع إصابات  . قرارات أفضل وتغيير الواقع   
  . فنحن لن نغرق في المستنقع

وأشار أدام إلى األسلوب الذي تستخدمه قواته في محاربة حزب اهللا، وقال إننا نعمل بشكل متزامن جوا وبحرا                  
 إلى النشطاء الـذين     وبرا واستخباراتيا وبكل الوسائل التي لدينا من البنى التحتية والمستوى القيادي لحزب اهللا            

وشدد على أن العملية البرية ترمي إلى جر هؤالء النـشطاء           . يخرجون من الخنادق لوضع الصاروخ وإطالقه     
  . إلى الخروج من مالجئهم، لدفعهم للمواجهة، واإلخالل بتوازنهم وتدميرهم

ر ولكن الدخول ليس شامال،     ورفض أدام اإلفصاح عن عدد الجنود العاملين في األراضي اللبنانية وقال إنهم كث            
مقرا بأن القتال صعب في منطقة رئيسية ومعقدة، ولكنه قال إن قواته أفلحت في قتل عدد كبيـر مـن مقـاتلي     

  . حزب اهللا
هناك . وتباهى أدام بأننا عثرنا على مكان كانوا يطلقون منه النار باتجاه إسرائيل، ولم يعودوا يطلقون النار منه                

ريخ التي يطلقونها ولكن األمر جزء من عملية متعددة األبعاد، يسهم فيها سالح الجـو               انخفاض في عدد الصوا   
  . وبحسب رأيي فإننا بعيدون عن النهاية. علينا أال نتسرع، فلم ننه المعركة بعد. ودخول القوات البرية
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ي يبديها مقاتلو حزب    ونظرا لخشية الجيش اإلسرائيلي من الخسائر التي قد يمنى بها جراء المقاومة الشديدة الت             
وأعلن يوم أمس منطقة مارون الراس منطقة خاليـة         . اهللا، فإنه يلجأ إلى تكتيك التدمير الشامل قبل التقدم البري         

  . من السكان المدنيين تمهيدا لتدميرها من أجل تسهيل السيطرة عليها
 على الحدود، تحول دون نجـاح       ويعلن الجيش اإلسرائيلي أن منظومة المالجئ واألنفاق التي أقامها حزب اهللا          

ولذلك كانت الحاجة للعملية البرية التي تكفل البحث عن مواقع الراجمات والمدافع            . القصف الجوي في تدميرها   
  . وتدميرها

وحشد الجيش اإلسرائيلي على الحدود قوات كبيرة، بعدما استدعى مرتين قـوات احتياطيـة بموجـب أمـر                  
سرائيلي لسكان جنوبي الليطاني بمغادرة المنطقة، فإن العملية البريـة، كمـا            وبرغم إنذار الجيش اإل   . الطوارئ

ويؤمن العديد من القادة السياسيين والعـسكريين فـي         . يبدو، تتركز في مارون الراس وأربع قرى أخرى فقط        
ة االشتباك  إسرائيل بأن حزب اهللا أفلح في جر إسرائيل إلى هذه المعركة البرية التي يترسخ بعدها تكتيك ديموم                

  . الذي يريده
  تجنيد االحتياطي 

بعدما جند الجيش اإلسرائيلي مطلع األسبوع ثالث كتائب وأعاد جنود المدارس الدينية للخدمة، عـاد وأصـدر                 
ويصل عديد القوات االحتياطية التي تم تجنيدها فـي         . أوامر بتجنيد ثالث كتائب أخرى بموجب أمر الطوارئ       

. الف، من أسلحة مختلفة تشكل أكثر من لواءين مجحفلين من الجـيش اإلسـرائيلي      المرتين إلى حوالى عشرة آ    
وفي هذا السياق، أفرج الجيش اإلسرائيلي عن الجنود المحتجزين في السجون العسكرية الذين يبدون رغبة في                

  . القتال ضد حزب اهللا
 في ذلك قوات المدفعية والدبابات      وعاظم الجيش من حشد قواته في اليومين األخيرين على الحدود مع لبنان بما            

وكان الجيش قد جند المئات من ذوي االختصاصات كالطواقم الجوية ورجال مـن أسـلحة               . والهندسة الحربية 
  . االستخبارات والطب واإلمداد

وجرت العـادة علـى     . وقال الجيش إن الغاية من تجنيد هذه القوات عملياتي وهو ناجم عن متطلبات المعركة             
نود االحتياط للعمل في األراضي الفلسطينية بدال من القوات النظامية العاملة هناك والمطلوب نقلهـا               تحويل الج 

  . للمشاركة في الحرب ضد لبنان
ونقلـت مـصادر    . وذكر موقع هآرتس االلكتروني أن الجيش االسرائيلي وسع عملياته البرية في جنوب لبنان            

شتركون في هذه العملية ويخطط الجيش االسرائيلي لتوسيع هذه العملية          عسكرية أن آالف الجنود االسرائيليين ي     
  . في األيام القريبة وستتم زيادة عدد الجنود بشكل حاد على الحدود اللبنانية

. وقالت مصادر الجيش اإلسرائيلي إن تجنيد القوات االحتياطية يأتي في سياق التقدير بأن الحرب سوف تطول               
تياطية اإلضافية في أعقاب تقدير للموقف تم في مداوالت جرت أمس في هيئة أركـان               وجاء تجنيد القوات االح   
  . الجيش وبمصادقة بيرتس

وأكمل لواء جوالني نقل جنوده وعتاده من غزة إلى الحدود مع لبنان، وصار منتـشرا علـى الحـدود لـواءا                     
  . فعيةجوالني وجفعاتي إضافة إلى وحدات خاصة تابعة لفرق أخرى وقوات مدرعة ومد

وفي المداوالت التي قام بها الجيش حول الحرب البرية، أعلن عدد من القادة أننا ال ننكر احتمال دفـع قـوات                     
برية أخرى، إلى جانب القوات الخاصة، في عمق األراضي اللبنانية، ليس بهدف احتالل مناطق وإنما بقـصد                 

  .تدمير بنية اإلرهاب
22/7/2006السفير   

  
  "  إسرائيلي"ة معطلة بقرار أمريكي  الدبلوماسيالعملية .51

  بشير البكر
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تكثفت المساعي الدبلوماسية عشية اليوم العاشر للحرب العدوانية االسرائيلية على لبنان إليجـاد مخـرج مـن                 
الوضع الخطير الذي بات يعيشه لبنان، لكن زيادة وتيرة العمل الدبلوماسي التي تشكل عنصراً إيجابياً ال تعنـي                 

ل أن الموقف يسير الى االنفراج، فها هي وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايـس تؤجـل                في كل األحوا  
زيارتها التي كانت مبرمجة الى المنطقة، بينما قررت فرنسا أن توفد وزير خارجيتها فيليب دوست بالزي الى                 

  .المنطقة في جولة مفاجئة
طقة، واكتفى بلبنان واسرائيل، وبدالً من أن يتوجه الى         وفي الوقت نفسه، قطع وفد األمم المتحدة جولته في المن         

وكان من المقرر أن ينقـل الـى الحكومـة          . مصر واألردن وسوريا، عاد من تل أبيب الى نيويورك مباشرة         
اللبنانية رداً من حكومة الكيان، لكنه فضل أن يأتي الرد عبر الخطة التي طرحها األمين العام لألمـم المتحـدة                    

  .كوفي أنان
تأجيل زيارة رايس هو العنصر األبرز، إذا تم عطفه على تصريحات سبق أن أطلقتها، ومنها خصوصاً قولهـا                  

وتؤكد أوساط دبلوماسية أوروبية أن صـورة الموقـف         . إنها لن تأتي الى المنطقة، إال عندما تنضج الظروف        
ئيل مهلـة مـا بـين أسـبوع أو          لذا يميلون الى تضييع الوقت ومنح اسرا      . العسكري لم تتضح بعد لألمريكيين    

  .أسبوعين، وبناء عليه يحددون مالمح التحرك الذي سيقومون به
. أما إيفاد فرنسا وزير خارجيتها فيعود الى أن باريس باتت محور اتصاالت عربية  أوروبية بـشأن األزمـة                  

ما، خـصوصاً وأن   وتريد أن تبقى في وسط المشهد وأال تترك للواليات المتحدة واسرائيل التحكم فيـه وحـده               
ويأتي السبب الثاني للتحرك الفرنسي في إطار ترجمة مبادرة         . واشنطن حصرت نفسها في الموقف االسرائيلي     

  .الهدنة اإلنسانية التي طرحها رئيس الوزراء دومينيك دوفيلبان
 المتحـدة   على الرغم من تضارب المواقف، يظل الهدف المعلن للجهود الدبلوماسية، هو اتخاذ قرار من األمـم               

يدعو الى وقف دائم وشامل لألعمال العسكرية، حسب ما ورد في األفكار الفرنسية التي قـدمت الـى جلـسة                    
  مجلس األمن الدولي الذي عقد مساء أول أمس اجتماعه الثالث حول األزمة خالل أسبوع،

الذي قدمته باريس   ) نسيةالالورقة الفر (انطلق النقاش في مجلس األمن خالل األسبوع األخير من التصور العام            
والالفت أن السفير األمريكي في مجلس األمن جـون         . من أجل التوصل الى أساس يتم فوقه بناء مشروع الحل         

إن بالده تدعم الورقة الفرنسية بمدى درجة توافقها مع بيان القمـة الـصناعية              : بولتون سجل اعتراضه، وقال   
ن قمة سان بطرسبورج أعطت الضوء األخضر ل اسرائيل مـن           والمقصود هو تذكير الجميع بأ    . للدول الثماني 

أجل مواصفة عدوانها، وأن الواليات المتحدة سوف تواصل تقديم الدليل تلو اآلخر على دفع اسرائيل في طريق                 
الحرب، وآخرها القرار الذي اتخذه الكونجرس األمريكي أول أمس، وأعلن فيه دعمه التـام ل اسـرائيل فـي                   

  النزاع،
 على مستوى األمم المتحدة يستدعي متابعة الموقفين الفرنسي واألمريكي، فباريس تتحرك من موقـع               ما يجري 

رئاستها لمجلس األمن خالل الشهر الحالي، وكذلك على مستوى االتحاد األوروبي الذي أوفد المفوض األعلـى                
 لتبلور اتجاهين في التعـاطي      للخارجية واألمن خافيير سوالنا للمنطقة، وصار مالحظاً أن هناك عالمات أولية          

مع القضية يطالب األول بوقف فوري إلطالق النار، تقوده فرنسا ومعها أغلبية في االتحـاد األوروبـي ودول                  
ولتتضح الصورة  . ويرى الثاني ضرورة مواصلة العدوان، تمثله الواليات المتحدة واسرائيل وبريطانيا         . عربية

موعة الثماني، حيث وصل الرئيس الفرنسي الى سان بطرسبورج وهو          أكثر، تتوجب العودة الى أجواء قمة مج      
على قناعة بأن التدهور الذي حصل في الشرق األوسط، ينبغي أن يكون في صـلب جـدول أعمـال القمـة،                     

. وبمجرد الحديث في اللقاء الذي جمعه على انفراد مع نظيره األمريكي، انحرف النقاش فوراً في اتجاه لبنـان                 
: وش الى ضرورة إرسال مساعدات إنسانية الى هذا البلد، وقدم مقاربة للموقـف ذات وجهـين               ولفت شيراك ب  

هو التركيز على   : والثاني. هو توجيه نداء ل اسرائيل واألطراف األخرى للنزاع من أجل وقف المعارك           : األول
ى نزع سالح جميع     والذي يدعو ال   1559 مع األمريكيين حول قرار مجلس األمن        2004العمل الذي أنجزه منذ     
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وأعرب عن أمله في أال يضيع الجهد الفرنسي  األمريكي المشترك، وكان حريصاً علـى               . الميليشيات في لبنان  
وفي الوقت نفسه، اإللحاح على ضرورة مساعدة الحكومـة اللبنانيـة لبـسط             . عدم توجيه اتهامات ل اسرائيل    

  .سلطتها على مناطق نفوذ حزب اهللا في الجنوب
األولى أن الطرفين متفقان بأن ال عودة الى الوضع الذي          : ص الجدل الفرنسي األمريكي في نقطتين     يمكن تشخي 

تموز، ألن أي هدنة مستندة الى مثل هذه النتيجة المحدودة ال يمكـن توقـع   /  يوليو12كان سائداً في لبنان قبل      
حل، فباريس باتت تميل الى وقـف       والثانية، هي ترتيب األولويات وإطار ال     . استمراره حسب تعبير كوفي أنان    

  .إطالق نار وإعطاء فرصة للتفاوض، لكن واشنطن تلح على تغليب الحل العسكري الى حين
  22/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
   لعقد تسوية سياسية مالئمة في غزة ولبنان ى تسعاسرائيل .52

 شمعون شيفر
 كتائب شهداء االقصي الذين أقسموا علي في يوم االثنين فجرا دخل مقاتلو كتيبة خروب لخوض مجابهة مع
المعركة كانت ضارية وقُتل فيها أحد أفراد . القتال حتي النهاية كهدية رمزية منهم لمقاتلي حزب اهللا في لبنان

 .الوحدة االسرائيلية، أوشر دماري، بينما أصيب آخرون وبقيت مشط قدم أحدهم في الموقع
بل كافة القوي والفعاليات الفلسطينية علي كتائب شهداء االقصي بعد ذلك تواصلت الضغوط والوساطات من ق

وهكذا عادت . العادة مشط القدم المفقود، وقالوا لهم ان اسرائيل ستمحو المدينة عن بكرة أبيها اذا لم يفعلوا ذلك
 .الكف بعد ست ساعات من االحتجاز

هي أن العرب يخافون من اسرائيل، وأن العبرة التي توصلت اليها بعض القيادة العسكرية من هذه المسألة 
 .اسرائيل قد استعادت قوتها الردعية بفضل هجماتها القوية في لبنان وغزة وصمود الجبهة الداخلية

تسيبي لفني حددت لهذه الحرب هدفين، االول تغيير مكانة حزب اهللا في لبنان، والثاني كيفية النظر لها بعد 
حدوثه هو مشاهدة نصر اهللا وهو ميت، حتي يكوي ذلك وعي العرب أكثر أكثر شيء ترغب لفني في . االنتهاء

اسرائيل ال تعرف أين هو اآلن، ومحاولتها األخيرة في . من أي قاعدة صاروخية يتم القضاء عليها هنا وهناك
 .برج البراجنة لم تنجح

ب السابقة يخافون من صانعو القرار كانوا في الحرو. هذه الحرب هي فريدة بالنسبة لباقي حروب اسرائيل
القوة العسكرية التي يقاتلونها، والحصرية الزمنية التي تدفع االمريكيين لفرض وقف اطالق النار في : أمرين

 .اللحظات الحاسمة، كما حدث في حرب حزيران وحرب الغفران وحرب لبنان
ة ومصر واالردن وقطر حتي السعودي. أما اآلن، فال توجه اسرائيل ضغوطا النهاء الحرب مع ساعة توقيت

 .وأبو ظبي واالمم المتحدة ـ يريدون رؤية اسرائيل وهي تفتك بحزب اهللا حتي آخر قطعة
ولكن أحدا من بين صانعي القرار، عسكريين وسياسيين، ال يعتقد أن حزب اهللا سيستسلم، واالعتقاد هو أنه 

هذا هو السيناريو المتفائل، .  من سالحهسيبتعد عن الجنوب في أحسن االحوال، وفي ختام عملية طويلة سيجرد
 .ولكن هناك سيناريوهات اخري أقل تفاؤال

هناك فجوة كبيرة وغير مريحة بين التوقعات والقيود التي يدركها صانعو القرار وبين التوقعات العالية لدي 
 .ريقواالحباط قادم علي الط. كلما استطال البقاء في المالجئ، كانت التوقعات أعلي. الجمهور

االعتقاد خالل . العدو، خالفا للحروب السابقة، ليس دولة، وانما تنظيم يقاتل ضد حقيقة وجود دولة اسرائيل
ولكن مع حماس وحزب ). يونيو(حدود حزيران : العقود الثالثة األخيرة هو أن النزاع اقليمي، وأن الثمن محدد
 . قلب العالم االسالمياهللا وايران يعود الصراع الي جذوره وهو وجود اسرائيل في
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ايهود اولمرت صد االدعاءات بأن شارون هو الذي أدي الي تعاظم قوة حزب اهللا من خالل سياسة ضبط 
اولمرت يفند ذلك بالقول ان وضع اسرائيل اليوم هو الذي يمكنها من شن حرب علي عاصمة عربية، . النفس

 .خي الحذر من اصابة االشخاص غير الصحيحينواالنتقادات الخارجية تنحصر فقط في مطالبة اسرائيل بتو
اولمرت صادق أمس االول مساء علي قصف مكمن قيادة حزب اهللا في برج البراجنة بعد تردد كبير خوفا من 

 .1996الوقوع في الخطأ الذي قد يدفن العملية كلها تحت األنقاض كما حدث مع بيريس في عناقيد الغضب في 
 اهللا هدفا مشروعا ألن القوانين التي تنطبق عليه تختلف عن تلك التي اولمرت رأي في تصفية حسن نصر

وعليه، هو ال يؤيد شن الحرب علي سورية وال يوافق علي أن يجره أي أحد الي تلك . تنطبق علي قائد الدولة
 وهو مقتنع ايضا بأن صواريخ ايران لحزب اهللا تهدف الي تهديد اسرائيل، وخاصة المنشآت النووية. الحرب

 .فيها، وانها لم تعطه إياها فقط من اجل اختطاف جنديين اثنين
اولمرت يقول ان لدي اسرائيل مؤشرات علي وجود قلق شديد لدي حزب اهللا، ومع ذلك ما زالت لديه كميات 

واسرائيل من ناحيتها ستوافق علي وقف اطالق النار عندما تتأكد أن . كبيرة من الكاتيوشا خاصة قصيرة المدي
 . قد وفر لها أرضية جيدة لعقد تسوية سياسيةالجيش

دبلوماسي أجنبي يتنقل في هذا االسبوع بين بيروت والقدس وغزة حدد نقطة االنتقال من القتال الي الدبلوماسية 
اولمرت وفؤاد السنيورة يملكان مصلحة مشتركة في شل قدرة حزب اهللا العسكرية، ولكن هناك : بكلمات اخري

 .النار ستتواصل طالما لم تتقلص هذه الفجوة .  في النظرة الي جوهر التسويةفجوة كبيرة بينهما
وقف اطالق النار الوحيد الذي فرضه حزب اهللا علي حكومة اسرائيل هو وقف اطالق النار بين عمير بيرتس 

نحن أمام أما اليوم ف. االثنان ارتكبا كل األخطاء الممكنة خالل االسابيع االولي لحكومتهما. واهود اولمرت
 .جبهة موحدة، وقد فشلت كل المحاوالت الصحافية النتزاع كلمة سيئة من أحدهما عن اآلخر

: هذه الحرب مرهقة لوزير الدفاع، إال أنها وضعته علي المسار الذي تطلع للوصول اليه طوال كل السنين
جبهة واحدة اآلن، ال فرق بين هو اآلن يقود الخط الذي يقول بأن كل البالد . الوصول الي بؤرة الحسم الوطني

عمير بيرتس واولمرت قاما معا بحث الحكومة في يوم الجمعة علي توسيع عمليات . الوسط والضواحي
القصف في الضاحية الجنوبية وقري الجنوب التي كان يقطنها نشطاء حزب اهللا مع عائالتهم والصواريخ 

المستوي . 250دد القتلي من المدنيين سيصل الي التقديرات لدي سالح الجو كانت أن ع. الجاهزة لالطالق
لفني وديختر عارضا قصف المنزلين في الضاحية، (السياسي بدوره هو الذي أخذ قرار توسيع دائرة القصف 

لحسن الحظ تبين أن عدد القتلي أقل بكثير مما قدره سالح الجو، وأن اغلبية المنازل ). إال أن تحفظهما رفض
 . ةالتي قصفت كانت فارغ

قرار مشابه اتخذ بصدد الفلسطينيين في غزة حيث يتصرف الجيش دون تمييز بين العسكريين والمدنيين الذين 
 .يشكلون درعا بشري لهم

عمير بيرتس يقول إن علينا أن ندرك أن المستفيد من عملياتنا في نهاية المطاف هما فؤاد السنيورة وأبو مازن 
هو يعرف في الوقت نفسه أن هذه ُأمنية يصعب . س وحزب اهللاوعمر سليمان وحسني مبارك، وليس حما

وهناك خطر أن ينضم الي جيش لبنان . حزب اهللا يختفي ومن الملزم أن يكون جزءا من التسوية. تحققها
إبعاده هام عسكريا، ولكن االمر األهم هو . وينتشر في الجنوب مجددا، ولكن مع زي عسكري في هذه المرة

 .ه الحرب مهزوما ومهاناضرورة خروجه من هذ
المبدأ . أحد األمور التي يحاولون تجنب الحديث عنها في سياق مرحلة ما بعد الحرب هي قضية تبادل األسري

اعادة األسيرين هي أحد أهداف . الذي تصر الحكومة عليه هو الفصل بين األسير في غزة واألسيرين في لبنان
عرف أن الهجمات الجوية لن تعيدهما، وأن ما يكفل ذلك هو مفاوضات الحملة العسكرية المعلنة، ولكن الجميع ي

 .مرهقة وباهظة الثمن
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المصريون . أما مع حماس فالوضع مختلف. ليست هناك اتصاالت مع حزب اهللا بعد ولو بصورة غير مباشرة
 .لنسبي لغزةهم يعتقدون أن اعادة شليط ستعيد االستقرار ا. يعملون وما زالوا بصورة مكثفة العداد صفقة

حماس ستطالب الحصول مباشرة علي عدد : من الممكن تحديد مالمح الصفقة القادمة بصورة محدودة الضمان
من األسري الذين توافق اسرائيل علي اطالق سراحهم وستعد بأن تقوم باطالق سراح شليط اذا وجدت أن 

ة من الزمن، ستة اشهر مثال، ستحصلون اسرائيل ستقول أعطونا جلعاد وبعد مد. العدد مالئم من وجهة نظرها
 .علي سجناء بصورة سخية، ولكن من دون اعطاء عدد مسبق

اسرائيل تستطيع أن تعرض علي . الصفقة مع حزب اهللا اذا حدثت ستكون جزءا من التسوية السياسية في لبنان
 .رب الذي قتل أبناء عائلة هارنحزب اهللا اللبنانيين المعتقلين هنا وعلي رأسهم أقدم السجناء سمير القنطار المخ

في الليلة الفاصلة بين الثالثاء واالربعاء صمتت قواعد اطالق الكاتيوشا، وساور صانعي القرار األمل بأن 
أكثر من مئة صاروخ سقطت تاركة وراءها طفلين قتيلين : مخزون حزب اهللا قد انتهي، ولكنه سرعان ما تبدد

 .رهبة في الجليلفي الصنارة ويوما آخر من الشلل وال
عبوة ناسفة انفجرت علي . وفد االمم المتحدة خرج من غزة بعد يوم متعب من المداوالت مع الفلسطينيين

أما اسرائيل التي تتعامل مع االمم . الناطق بلسان الوفد قال ان العبوة ليست ضدنا. مسافة غير بعيدة من القافلة
لالئق ألن لفني تعتقد أن االنطباع الذي سيحمله الوفد الي نيويورك المتحدة بارتياب فقد القت الوفد باالحترام ا

 .سيؤثر علي صانعي القرار في واشنطن وفي االمم المتحدة
كان هناك اتفاق بين الوزراء االسرائيليين وبين وفد االمم المتحدة علي أن قوة حفظ السالم يجب أن تختفي من 

ت ضارة فقط خالل سنوات عملها، واذا اتفق علي وضع قوة هذه القوة كان. الخارطة مهما حدث في لبنان
 .متعددة الجنسيات فيجب أن تكون ذات وضعية مختلفة عن تلك التي تتمتع بها قوة حفظ السالم

وزراء الخارجية من كافة األقطار الغربية أخذوا يتصلون بلفني طالبين منها افساح المجال أمامهم الخالء 
اذا كنت تريد من العالم أن يعطيك المزيد من : "دورها اتصلت بدان حلوتس وقالت لهلفني ب. رعاياهم من لبنان

 ".الوقت فمن األجدر بك أن تمنح وزراء الخارجية االجانب مسارات آمنة لالخالء
 .الجيش بدوره اقتنع واستجاب للطلب

 21/7/2006) يديعوت احرونوت(
  22/7/2006القدس العربي 

   
   النظام الرسمي العربيواألردني -المصري-ي السعودالمحور .53

 محمد عبدالحكم دياب
 التي قادها جمال عبد الناصر، 1952) يوليو( تموز 23يصادف غدا، األحد، الذكري الرابعة والخمسين لثورة 

وكانت مصر قد تحولت مصر طوال مدة حكمه إلي قاعدة لالستقالل ومقاومة االستعمار واالحتالل واالستيطان 
 المنطقة العربية وخارجها، وفي هذه الذكري نجد أن مصر تئن من وطأة دور فرض عليها والعنصرية، في

لتكون قاعدة للتواطؤ ومعاداة قوي التحرر والمقاومة، ولتصبح رديفا للنشاط االستعماري واالستيطاني 
بوأت مكانتها والعنصري، وكانت بعد أن احتلت موقعها، بجدارة، في قيادة حركة التحرر العالمية، وبعد أن ت

في صدارة قوي الوحدة والتكتل والتضامن، وواجهت بسبب ذلك كل صنوف الضغط والحصار والحرب، إال 
أنها لم تتراجع، إلي أن جاء من تخلي عن هذا الدور، وأضاع ذلك الرصيد المشرف، وانتقل بها إلي موقع 

لمعادي لكل التوجهات التحررية معاكس لكل الطموحات الوطنية، والمناهض لكل التطلعات القومية، وا
واإلنسانية، وحشد إمكانياتها السياسية والمادية لتضاف إلي المجهود السياسي والعسكري واالستراتيجي 

 .األمريكي والصهيوني
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وكان طبيعيا، والوضع كذلك، أن يبادر حسني مبارك بإدانة المقاومة، في ظروف يحتاج فيها إلي تجديد أوراق 
منه أن بقاءه ضمن محور الخذالن العربي واإلسالمي يضمن له االستمرار، ثم نقل السلطة اعتماده، تصورا 

إلي ابنه، وجاءت تصريحات المسؤول الرسمي السعودي، الذي أدان المقاومة وحزب اهللا، تشجيعا لحسني 
 بأن محور مبارك للسير علي نفس الخطي، وانضم إليه عبد اهللا الثاني ملك األردن، في رسالة واضحة تقول

الخذالن العربي يتوهم أنه ما زال قادرا علي لعب دوره في خدمة التوسع الصهيوني، وال يملك قدرة التخلي 
عن وظيفته، التي نذر نفسه لها، وأنه علي استعداد لتوفير الغطاء الرسمي العربي، المطلوب للعمليات 

 . سورية إذا ما تم الغدر بهاالعسكرية والعدوانية ضد المقاومة، وضد الشعب اللبناني، وضد
وهذا المحور يمثل اآلن رأس الحربة المهيأة لطعن األمة، التي أعلنت التفافها حول المقاومة، ومناصرة حزب 

فبعث بوزير . اهللا، وهو ما جعل حسني مبارك يندفع في اتجاه الحوار االستراتيجي مع اإلدارة األمريكية
ل أن يكلفه باالتجاه نحو لبنان، في ظروفه الصعبة، ومعني الحوار خارجيته علي رأس وفد إلي واشنطن، بد

االستراتيجي، هو وضع إمكانيات مصر رهن التعليمات االمريكية، التي تستهدف القضاء علي المقاومة، 
بدعوي دراسة الوضع المتدهور في لبنان وفلسطين وطرق استعادة الهدوء في المنطقة ، وحوار من هذا النوع 

، من قريب أو بعيد، إلي جرائم االحتالل الصهيوني، وال إلي المطالب العربية في التخلص منه، ال يتطرق
وهي مطالب تكفلها نصوص القانون الدولي، ومثل هذا التصرف طبيعي ممن يقبل أن يكون ضمن محور 

ها، أصاب المحور الخذالن العربي، فالهلع الذي أصاب الدولة الصهيونية والمنظومة الصهيو غربية، المؤيدة ل
السعودي المصري األردني بهلع أكبر، ألنه علي قناعة بأن بقاءه واستمراره يتوقف علي مدي التزامه بحماية 
الدولة الصهيونية والعمل في خدمتها، وهذا المحور هو المحور األنشط في إضفاء شرعية مزيفة علي 

الصهيونية، الضابطة لقرارات مجلس األمن الدولي، االستيطان الصهيوني، وهو األكثر تفانيا في دعم الهيمنة 
وحولته، بمقتضي ذلك، من منظمة للسالم العالمي إلي هيئة خاصة، تحرض علي العدوان، وتعاقب الدول 
المارقة، إذا لم تستجب للدخول إلي بيت الطاعة الصهيو غربي، وهذا أضفي علي الشرعية الدولية طابعا 

ومن أجل إضفاء مصداقية . لس لألمن إلي مجلس للحرب والغزو والعدوانصهيونيا عنصريا، وحوله من مج
كاذبة علي هذه الشرعية الدولية كان ال بد للمحور السعودي المصري األردني، وامتداداته، مشرقا ومغربا، من 

 .هأن يدين المقاومة، ويري فيما قام به حزب اهللا غرما ال غنما، وخطرا حقيقيا علي دوره ووظيفته ووجود
والسعودية وهي تري استثماراتها تحترق في بيروت وفي المدن اللبنانية األخري، كانت قد أنجزت علي 

استطاعت أن توظف نفوذها المالي والمذهبي لفرض واقع .. األرض، بفعل دورها االستثماري ما هو أهم بكثير
من أبناء الطائفة السنية، التي كانت سياسي ومادي مغاير لسابقه، وتمكنت من انتزاع قطاعات، ال يستهان بها، 

قاعدة العروبة والعمل الوطني، وكانت قوة فاعله بين القوي الساعية إلي تأكيد هوية لبنان واستقالله، وبعد أن 
كانت هذه القطاعات منحازة إلي من يسعون ويؤكدون علي عروبة لبنان، ووحدة أراضيه، والمساراة بين 

 االنعزالي، وبعد أن كان قاصرا علي ما عرف بـ المارونية السياسية اتسعت مواطنيه، انتقلت إلي المعسكر
دائرته، وزاد حجم ونطاق المارونية السياسية لتضم قطاعات سنية ال يستهان بها، وهذا أضعف التأثير الوطني 

 .والعروبي اللبناني، وكان هذا هو أخطر تحوالت الدور السعودي في لبنان
عودية قد بدأت واستمرت في خدمة السياسة األمريكية، بما توفر من حماية للدولة وإذا كانت السياسة الس

الصهيونية، فإن حسني مبارك خطا خطوات أبعد، بعالقته المباشرة مع مسؤولي الدولة الصهيونية، وفي 
السنوات األخيرة حول منتجع شرم الشيخ إلي عاصمة للعمل المشترك بينه وبين قادة العمل الصهيوني، 
وبالتعاون المباشر بينه وبين المسؤولين الصهاينة تمكن من اإلجهاز علي فرص إحياء العمل العربي المشترك، 
. وشاطره هذه المهمة وتحمس لها، عبد اهللا الثاني ملك األردن، ودخال في منافسة علي كسب الود الصهيوني

 الشأن العربي أو اإلسالمي، ولو لم وهذا المحور بإخالصه للعمل في هذا المجال، يمارس العكس تماما مع
 .يتفان في دوره ومهمته لكان الوضع غير الوضع والواقع غير الواقع
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وأن تأتي المقاومة اإلسالمية في لبنان، ويبادر حزب اهللا إلي توجيه ضربات موجعة إلي الدولة الصهيونية، 
ا موجعة ألطراف هذا المحور وامتداداته، وينال الشـيخ حسن نصر اهللا هذا التأييد الواسع، فإن هذا بدوره بد

في داخل وخارج لبنان، وكان عليهم أن يبادروا باإلدانة أوال، ثم التحريض علي المقاومة ثانيا، فهم ال يملكون 
أن يغيروا من طبيعتهم، وال طاقة لهم علي فهم التحوالت التي تحيط بهم من كل جانب، فمصالحهم وعالقاتهم 

حول بينهم وبين مناصرة القضايا العادلة، سواء علي المستوي العربي واإلسالمي أو وتبعيتهم، كل هذا ي
المستوي اإلنساني، ومن جهة أخري فإن ذعرهم النتعاش المقاومة وانتشار ثقافتها، عكس نفسه في صورة 

ربية ال هزيمة نفسية قاسية، بعد أن استقرت في نفوسهم وأذهانهم قناعة تقول بأن قوة المنظومة الصهيو غ
 .تقهر، ولم تعن لهم دالالت ما يجري في العراق وفلسطين ولبنان وأفغانستان شيئا من أجل تغيير هذه القناعة

وكما رفعت ضربات المقاومة الروح المعنوية بين عموم العرب والمسلمين، وأعادت الثقة في النفس بين 
 وكما فعلت هذا كان لها تأثير عكسي علي صفوف القوي الرافضة لالحتالل واالستيطان والتمييز العنصري،

أطراف هذا المحور، ومثلت مأزقا ليس له فقط بل لمجمل النظام العربي، الذي أخذ يترنح مع أول صاروخ 
كاتيوشا أطلقه حزب اهللا في اتجاه الدولة الصهيونية، وجاءت ثورة الصحافيين والمراسلين، في المؤتمر 

الوزاري لجامعة الدول العربية، جاءت هذه الثورة علي األمين العام الصحافي في أعقاب اجتماع المجلس 
للجامعة، وعلي رئيس االجتماع الطارئ للمجلس الوزاري، جاءت تعكس حالة الغليان والمشاعر السلبية تجاه 

وركب عمرو موسي الموجة وأعلن عن موت عملية السالم بعد تسليم ملفها للدولة . النظام الرسمي العربي
يونية، وأن الحل، في نظره، في توجه جماعي عربي يعيد القضية إلي مجلس األمن، ونسي، أن مجلس الصه

األمن ال يمكنه، في وضعه الراهن إال أن يكون مع إعطاء أكبر وقت ممكن، متيحا الفرصة للمؤسسة العسكرية 
ني نهج الحرب ضد ما يسمي الصهيونية، علي أمل أن تنجز مهمتها في لبنان علي النحو الذي تريده، وهو يتب

بـ اإلرهاب ، وقد حصر اإلرهاب في منظمات المقاومة، وحزب اهللا واحد من هذه المنظمات، مثله مثل 
وليست مبادرة حسني مبارك خارج سياق دوره ووظيفته، . حماس وباقي منظمات المقاومة في العالم بأسره

 قد ارسل قوات حرس الحدود المصرية، باتفاق مع ألنه نذر نفسه لهذا الدور وتلك الوظيفة، وإال ما كان
المسؤولين الصهاينة، إلي الحدود الفلسطينية، كجزء من مخطط إحكام الحصار والتجويع علي الفلسطينيين، 
ولن يختلف موقفه مع اللبنانيين، ومع قوي المقاومة فيه، وبعد أن عاد وفده من واشنطن ينتظر كوندوليزا 

ألحد، إلي المنطقة، لحشد النظام الرسمي العربي لنصرة الدولة الصهيونية من أجل رايس، التي تصل غدا، ا
فرض واقع جديد علي المقاومة، ويتطلع لمعرفة دوره في العملية القادمة لتصفية ما بدأ يعرف بـ هالل 

 .المقاومة
ة الصهيو ـ غربية ورهان قوي المقاومة والتحرير ومؤيديهم هو علي الغباء السياسي المعهود لدي المنظوم

وامتدادها العربي، فمن المتوقع أن تكرر خطأها الذي ارتكبته في العراق، وسبق أن ارتكبته في لبنان ومواقع 
أخري، وال تري ما جري علي حقيقته، فالمقاومة ما زالت علي قوائم التصفية، إال أنها الطريق الوحيد إلعادة 

تها، كما يأمل المحور السعودي ـ المصري ـ األردني وهدف تصفي. الحقوق المغتصبة وتحرير األرض
وامتداداته، يبدو صعبا إن لم يكن مستحيال، فقد أثبتت قدرتها علي المنازلة، وأخذت المبادرة بيدها، وأصبحت 
ال تتحرك برد الفعل، وتمكنت من نقل الحرب، ألول مرة، إلي عمق الدولة الصهيونية، واستطاعت أن توجه 

كثر المواقع أمنا وتحصينا داخلها، واألهم أنها سحبت المشروعية من النظام العربي الرسمي، ضرباتها إلي أ
فتحررت من قيوده وعبئه، وضغط األضرار التي تلحقها بها معادالته المختلة، فضال عن االنقالب الذي أحدثته 

الصهيوني، وال يبقي إال الرهان علي في المعادلة اللبنانية واإلقليمية والدولية، التي كانت مضبوطة علي اإليقاع 
وحدة الشعب في لبنان، وعلي الحشد والتجييش الذي نتابعه ونراه، من أجل تقديم العون المادي والبشري 
للشعب اللبناني العظيم ومقاومته الباسلة، وقد شاهدت جانبا مما يقوم به المصريون علي هذا الصعيد، رغم قيود 

 .هذا موضوع األسبوع القادم بإذن اهللاألمن ومنعه لهم، وقد يكون 
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  22/7/2006القدس العربي 
  

   الفلسطينية تُمسك بزمام المبادرة؟  المقاومةهل باتت  .54
  هيثم أبو الغزالن 
نموذج التعايش الوحيد بيننا وبين الفلسطينيين هو نموذج تعايش بين حوت وحمامة، فهما ينتميان الى عـالمين                 

  ).لخارجية االسرائيلية األسبقأبا ايبان، وزير ا. (مختلفين
ما حصل ويحصل من تطورات دراماتيكية على الساحة الفلسطينية؛ فوز حماس الساحق، حالة الفلتان األمنـي،     
ازدياد األعمال العدوانية االسرائيلية ضد الفلسطينيين، العملية الفلسطينية النوعية الوهم المتبدد وأسر الجنـدي              

: كل هذا يجعل التساؤل مـشروعاً     .. تي ردت عليها اسرائيل بعملية أمطار الصيف      االسرائيلي جلعاد شليط، وال   
  اسرائيل أم حركات المقاومة الفلسطينية؟: هل عادت األمور الى مربع العنف األول؟ ومن يمسك بزمام المبادرة

ـ                ة أوسـلو عـام     من الواضح أن األحداث الحاصلة اآلن هي نتيجة تداعيات فشل عملية السالم، بدءاً من اتفاقي
 وملحقاتها، وغموض مضمون خطة خريطة الطريق في ضوء التحفظـات االسـرائيلية والـضمانات               1993

األمريكية المقدمة لألخيرة فيما يخص شكل التسوية النهائية، مما أدى الى بلورة مقترب التسوية أحادية الجانب                
حدود متستراً في مرحلـة أولـى وراء مفهـوم          من قبل الجانب االسرائيلي الذي بدأ بالفعل في عملية ترسيم ال          

العملية السياسية وضرورة توفير األمن ضد العمليات االستشهادية ودافعاً في الوقت الراهن بغيـاب الـشريك                
  .الفلسطيني الذي يمكن التوصل الى حل تفاوضي معه

عادية، مؤكداً اصرار   وبعد فوز حماس اعتبر رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت حكومة حماس حكومة م            
هذه االجراءات االسرائيلية   .. اسرائيل على االستمرار في تنفيذ خطة االنطواء، وسياسة االغتياالت، والحصار         

سابقاً عامي أيالون القائلـة إن      ) الشاباك(العملية تخالف الحقيقة التي توصل اليها رئيس جهاز األمن االسرائيلي           
حلة السابقة التي كانت مشحونة بكثير من أوهام التـسوية واألمـل بالـصلح              الشعب الفلسطيني فقد الثقة بالمر    

والتعايش السلمي والتطلع الى مستقبل واعد مشترك في عمليات البناء لألجيال القادمة، وركل بقدميه بعيداً كـل         
هـا  عناصر ومكونات تلك المرحلة، وجاء بعناصر ومكونات جديدة اختارها عبر حرية االختيـار التـي توفر               

الديمقراطية وصناديقها التي رسمت نعم كبيرة للتحدي وال أكبر للخداع ومواصلة تجاهل الحقـائق التاريخيـة                
وحقائق الواقع التي تقول انه ال يمكن ل االسرائيليين أن يعيشوا بسالم وأمن قبل أن تكون متواترة وبالمـستوى    

وق الفلسطينية وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلـسطينية        نفسه والكم والكيفية في الجانب الفلسطيني وقبل عودة الحق        
  .1967حزيران / فوق المساحة الجغرافية الفلسطينية بحدود الرابع من يونيو

وأدت ممارسات االحتالل االسرائيلي الى ارتفاع معدالت الفقر والبطالة بأرقام قياسية في المناطق الفلـسطينية               
 فـي  55 في المائة، وبلغت نسبة البطالة أكثر من 65 خط الفقر إلى المحتلة، اذ وصلت نسبة من يعيشون تحت 

المائة، بسبب محدودية سوق العمل الفلسطينية على االستيعاب، ومنع العمال الفلسطينيين مـن العمـل داخـل                 
وترافق ذلك مع تراجع مستويات الدخل، وتدني مستوى المعيشة، وارتفاع حاد في مستوى التـضخم،               . اسرائيل
االقتصاد في السنوات الخمس الماضية تراجعاً حاداً في مستوى االنتاجية، اذ تجـاوزت خـسائره فـي                 وعانى  

ويعود ذلك بشكل أساسي الرتباط االقتـصاد الفلـسطيني الوثيـق           .  مليار دوالر  12السنوات الخمس الماضية    
باالضـافة  . لسلطة واسرائيل  الموقعتين بين ا   2 وباريس   1باالقتصاد االسرائيلي، والذي كُرس باتفاقيتي باريس       

الى تحكم اسرائيل من خالل اجراءات االغالق واقامة الحواجز العـسكرية بـين المـدن بالتجـارة الداخليـة                   
الفلسطينية، وهذا ما جعل القطاع الصناعي الفلسطيني الخاص مهيكالً ومركباً وفقاً لما تمليه عالقتـه بالـسوق                 

  .واالقتصاد االسرائيليين
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صعب أن يتم الفصل بين الحصار المالي واالقتصادي والسياسي والعسكري المفـروض علـى              ومن هنا من ال   
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين مشروع ايهود أولمرت لفرض الحل الـدائم ورسـم حـدود                  

  . اسرائيل من جانب واحد
جتمع الفلسطيني، وفي مؤسـسات     ومن شأن هذا الحصار أن يخلخل، بل ربما أن يحدث انهيارات في بنيان الم             

السلطة، خاصة اذا ما استمر انحسار أموال الدعم الخارجي، والتي مصدرها بشكل رئيسي أوروبا والواليـات                
  .المتحدة، وأموال الضرائب التي تجنيها سلطات االحتالل عند المعابر والحدود لمصلحة الفلسطينيين

سطيني في الصراع واالستمرار في الخطـوات األحاديـة         فأولمرت يريد أن يواصل طريق تجاهل الطرف الفل       
الجانب، ليس فقط لالنسحاب الجزئي من الضفة الغربية وازالة بضع عشرات من المـستوطنات، بـل أيـضا                  

  . لترسيم الحدود الفلسطينية
ومن هنا وفي ضوء المعطيات السابقة يبدو واضحاً أن الموقف ال يصب في خانة التـسوية وتكـاد تنحـصر                    

تقديم التنازالت المطلوبة من دون مقابل مع علمها المسبق         : يناريوهات التي تُترك لحماس في بديلين أولهما      الس
  .بأن ذلك سيفقدها مصداقيتها في نظر الشعب الفلسطيني ويقود الى فرض السالم االسرائيلي

لمواجهة، ولعل النظرة المتعمقة    أما الخيار الثاني فيتمثل في انسحابها من اللعبة السياسية وعودتها الى معسكر ا            
الى كل من الخيارين السابقين تبرز أن أياً منهما ال يمكنه أن يقود الى احالل السالم واالستقرار، األمر الـذي                    

ويبدو أن عملية الوهم المتبدد قد تقود الى الممارسـة العمليـة   . يفرض بإلحاح ضرورة البحث عن مقترح آخر      
 والمقاومة، وخصوصاً بعد اعتماد الفصائل الفلسطينية باستثناء الجهـاد وثيقـة            لحماس في الجمع بين السياسة    

وما هو حاصل فعلياً من عدوان اسرائيلي على الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية، بعد              . الوفاق الوطني 
قلين فلسطينيين  عملية الوهم المتبدد وأسر الجندي سيقود الى فرض الحل الفلسطيني المتمثل باطالق سراح معت             

فرغم الخطاب االسرائيلي الفارغ والمتشدد والذي سبق لحكومـات اسـرائيلية أن            . مقابل اطالق سراح الجندي   
  .استخدمته اال انها في نهاية المطاف رضخت وأنجزت صفقات تبادل األسرى، بل حتى تبادل الجثث

ن تعالج األزمة الراهنة بحكمة وذكـاء       ودعا المعلق في صحيفة يديعوت احرونوت يارون لندن الحكومة الى أ          
وأن تتحلى بالصبر والحذر ال أن يدفع الجيش االسرائيلي غير الملجوم المستوى السياسي المبتدئ والحائر، مثل                
اولمرت وعمير بيرتس، نحو اللجوء الى القوة العسكرية الوحشية وتدمير بقايا الحياة العادية األخيرة في الموقع                

  . سكانياً في العالماألكثر اكتظاظاً 
وهذا ما أكدته صحيفة هآرتس والتي أوضحت أن أسلوب الضغط على المدنيين جرب من قبل وأثبـت فـشله،                   
مذكرة بما قامت به اسرائيل في جنوب لبنان من تدمير للبنى التحتية وترهيب للسكان، ومحذرة مـن أن هـذه                    

ال االنقسامات الداخلية وتشكل قيادة قويـة وموحـدة،         األساليب كثيراً ما تفضي الى نتائج عكسية تتمثل في زو         
مثلما حدث  تتابع الصحيفة  في جنوب لبنان، حيث ُأجبرت اسرائيل على التفاوض مع حزب اهللا واالنـسحاب                   

  . من لبنان
وأخيراً، من الواضح أن اسرائيل ال تريد اسقاط السلطة الفلسطينية على اعتبار أن البديل هو الفوضى أو عودة                  

حتالل االسرائيلي الكامل بحسب الكاتب االسرائيلي داني روبنشتاين، ولذلك يبدو أن حمـاس اسـتطاعت أن                اال
تكسب جولة الصراع هذه بامتياز، ومهما تكن نتائج عملية أمطار الـصيف؛ اسـتعادة الجنـدي، أو قتلـه، أو                    

وبالتالي قد تكون عملية الـوهم      مبادلته، فإن حماس حققت نقلة نوعية في عملية صراع المقاومة مع اسرائيل،             
  .المتبدد مدخالً جديداً للمقاومة الفلسطينية لترشيد عملها بتحقيق أفضل النتائج بأقل الخسائر الممكنة

  22/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

   قصف تل أبيب؟ المطلوبواآلن  .55
  جان عزيز 
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   أفق خطته التنفيذية؟والتخلص نهائيا من سالحه؟ وما هي" حزب اهللا"متى اتخذ القرار بضرب 
المعلومات الواردة من العاصمة األميركية، كما تكشف كتابات واشنطن، تشير الى ان المسألة بدأت جدياً فـي                 

في ذلك الوقت أنجز الفريق العسكري ــ السياسي في البيت األبيض خطته لـضرب إيـران                . آذار الماضي 
وكانـت االسـباب    .  إس 11 ـــ    61من نوع بي    " لذكيةالقنابل النووية ا  "، عبر استخدام    "ضربة استئصالية "

الموجبة متعددة، تبدأ بالخطر النووي االيراني، وتنتهي بأمن اسرائيل المزدوج، داخليا وعلى حدودها الشمالية،              
مروراً بالدور االيراني المعرقل أو حتى المعطل للتصور االميركي للمنطقة، من أفغانستان الى سورية مروراً               

  .ساساًبالعراق أ
منتـصف  " نيويوركر"هذه الخطة التي لم تعد سراً، بعدما كشفها سيمور هرش عبر سلسلة مقاالت في صحيفة                

ذلك ان جنـراالت البنتـاغون لـم        . نيسان الماضي، ووجهت برفض قاطع من دوائر وزارة الدفاع االميركية         
الى احتمال وجـود خلفيـات انتخابيـة        يركنوا بثقة كاملة الى فاعلية الرؤوس النووية الصغيرة، ولم يرتاحوا           

، وتخوفوا من تكرار النموذج العراقي عبر تبرير الحرب بوجود أسلحة           "رجال الرئيس "وراء خطة   " جمهورية"
ذلك ان مسؤولي البنتاغون ظلوا يؤكدون ان طهران لم تبلـغ إال نـسبة              . دمار شامل يتبين الحقاً عدم وجودها     

% 90مستوى الكافي النتاج الطاقة السلمية، والبعيد جـداً عـن نـسبة             من تخصيب االورانيوم، وهو ال    % 3.6
  .الضرورية لالنتاج النووي الحربي

عند هذا الحد، تشير المعلومات والكتابات الى تراجع فريق البيت االبيض عن خطته االولى، وانكفائه الى خطة                 
يران غير قابل للتسويق في واشنطن ألسـباب        إذا كان ضرب ا   : وبدا المفتاح لها في المعادلة اآلتية     . ثانية بديلة 

وبأدوات أميركية، فان ضربها بسالح اسرائيلي ولدواع مرتبطة بالحفاظ على وجود الدولة العبرية، يصير أمراً               
  .واقعاً ال يمكن ألحد رفضه أو االعتراض عليه

بح حربـاً أكبـر،     تقضي باندالع حرب صغيرة على حدود اسرائيل، تتفاعل حتى تص         " ب"هكذا صارت الخطة    
  ".العملية االستئصالية"تهدد الكيان اليهودي بأسلحة ايرانية الصنع والهوية، عندها تصير الطريق مفتوحة أمام 

 أيار الماضي، قد تحولت مناسبة      23وال تستبعد األجواء نفسها ان تكون زيارة إيهود أولمرت الى واشنطن في             
حزب "ثات الطرفين أسباباً موجبة أخرى لها، من نوع ان ضرب           بعدما أضافت مباح  . لبحث التفاصيل وإقرارها  

ونـزع ورقـة    ... ضرب ايران، يظل خطوة ال بد منها      " يستدرج"ضروري في كل األحوال، وهو ان لم        " اهللا
  .في الخاصرة االسرائيلية" حماس"أساسية من يد طهران، وسند مباشر وغير مباشر لشوكة 

 أيار بالذات   23ميركية ان يكون القرار النهائي بتوجيه الضربة قد اتخذ في           هكذا ترجح المعلومات والكتابات األ    
  .ولبث ينتظر شرارة الساعة صفر

كيف ستكمل الخطة مسارها من هنا؟ ماذا بعد ان انتهت جولة ما قبل             : غير ان هذا السيناريو يدعو الى التساؤل      
وجيش اسرائيل، والى ترنّح يالمس الـسقوط     " هللاحزب ا "إجالء االجانب من لبنان، الى تعادل بالنقاط بين جيش          

بين الدولة اللبنانية والدولة العبرية، لصالح الثانية وعلى حساب األولى؟ وهل تتحول جولة ما بعـد االجـالء،                  
، لتشق الخطة دربها المرسومة؟ وهل      "ما بعد حيفا وما بعد ما بعد حيفا       "استدراجا بالقوة لنار ايرانية تذهب الى       

   قصف تل أبيب مطلباً وضرورة اسرائيليين وأميركيين؟يصير مثالً
  ...، ويبقى سؤاالً عليه ان ينتظر"حزب اهللا"هل أخطأ إذاً : ومع كل ذلك يبقى السؤال

  22/7/2006البلد
  

  المقاومة من أجل لبنان  .. لبنانعلىالحرب  .56
 طراد حمادة 

ادة من مقابلة األمين العام لحزب اهللا، وقائـد         محصلة سياسية مستف  . الحرب على لبنان والمقاومة من أجل لبنان      
وهذه المحصلة السياسية، صادقة المنطق ألنهـا فـي غايـة           . المقاومة السيد حسن نصر اهللا مع قناة الجزيرة       
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 الناس وإفـادة    إلىالوضوح والبداهة والبساطة لتكون مقبولة لدى العقل قوية البرهان واإلفصاح لتصل رسالتها             
  :  األمور التاليةمن تلزم إفادته في

 الوقائع واألحداث، في لبنان؟ حرب على لبنان، وليس أي وصـف            إلى ما هو التوصيف الذي يمكن إسناده        -أ
وإذا كان األمر على صورته ومصداقه، فإن المقاومة هي الفعل الطبيعي، والقانوني المشروع لمواجهـة               . آخر

العقل، وخالل النفس، ومغالطـة الواقـع، ومجافـاة    وكل كالم آخر يدخل في باب خداع     . الحرب ورد العدوان  
  . الحقيقة، وهو مع حسن الظن سفسطة سياسية ال تقبل عند العقل وال تجد مناصرين بين الناس

.  الحرب العدوانية اإلسرائيلية على لبنان، ليست ردة فعل، على عملية الوعد الصادق لتحرير األسـرى       إن -ب
 -لسيطرة على فلسطين ومحيطها العربي، وهي في قلب األهداف الجيـو          بل تدخل في مشروع استكمال حلقة ا      

وإال فكيف يمكن تبرير حرب شـاملة تهـدد         . استراتيجية للكيان الصهيوني، وكذلك لإلدارة األميركية الراهنة      
األمن واالستقرار في الشرق األوسط، كردة فعل على عملية مقاومة، محددة في المكان والزمـان واألهـداف،                 

ها ذات بعد وطني وإنساني، لتحرير مواطنين لبنانيين أسرى في سجون العـدو، بعـضهم أمـضى وراء                  غايت
  . قضبان األسر الظالم أكثر من ربع قرن

 وإذا كانت المقاومة اللبنانية قد أعلنت عن األهداف المباشرة لعملية الوعد الصادق، بعد تنفيذها، مصدقة ما                 -ج
، ووعدت وتوعدت به، ولعل االسم الرمزي للعملية يكشف عـن أسـبابها             كانت قد نبهت إليه، وصرحت عنه     

وغايتها، فإن حكومة حرب العدو الصهيوني وجدتها سانحة لتنفيذ أهدافها العدوانية في الحرب على لبنان على                
ولكن، إذا دقق الناظر في طبيعة الوضع القائم علـى          . ما يذهب بعض الساسة عندنا من الناظرين بعين واحدة        

 لوجد أن عملية الوعـد      2000,الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة وما شهده من مواجهات متبادلة ما بعد عام              
الصادق، تدخل في هذا النطاق، وال ينطبق عليها معنى الذريعة، والسانحة، والفرصة، بل لعلها كانت واحـدة                 

مفاجأة في حربه المعدة سلفاً على لبنان،       من العمليات التي أجبرت العدو، ألسباب عدة، على أن يخسر عنصر ال           
  . اإلستراتيجيةوالمرصودة في قائمة أهدافه ذات الطبيعة 

خالصة صادقة،  . يبقى أن أوج القول المفيد في خطاب السيد هو أن الحرب على لبنان والمقاومة من أجل لبنان                
ية، والبيان الجلي للمواطنة اللبنانية، وغلبة      أظهر فيها السيد حسن نصر اهللا المعنى الحقيقي للهوية الوطنية اللبنان          

  . هوية المواطنة اللبنانية على كل العصبيات األخرى
  ... وفي هذا المعنى تكون في مقاومة الحرب العدوانية على لبنان قيامة الوطن
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   أهداف العدوانتحقيقيأس من  .57
    ياسر الزعاترة 

سرائيلي الذي وقف بقضه وقضيضه خلف أولمرت في هجومه علـى لبنـان ،              يوماً إثر آخر يميل المجتمع اإلْ     
يميل إلى القناعة باستحالة تحقيق العدوان ألهدافه المعلنة ممثلة في استعادة األسيرين ودرء خطر حزب اهللا عن                 

بعض الدوائر  الدولة العبرية ، فيما أدرك الكثيرون أن المهلة الممنوحة للجيش اإلسرائيلي من قبل األمريكان و              
  .األوروبية قد أخذت في النفاد وأن األيام المتبقية لن تكون كافية لتحقيق شيء مهم على األرض

والحال أنه لوال الموقف العربي الرسمي الهزيل الذي صدر خالل األيام األولى لما كان بيان قمة الثماني بذلك                  
ا دائرة العدوان لتشمل مقدرات الـشعب اللبنـاني   المستوى من البؤس ، ولما كان بوسع اإلسرائيليين أن يوسعو  

وعموماً يمكن القول إن بعض المواقف الرسمية قد ارتكبت خطأ          . على ذلك النحو الذي تابعناه ونتابعه كل يوم       
فادحاً بمنحها الغطاء للعدوان ، األمر الذي ينبغي عليها أن تكفر عنه سريعاً ، ليس فقط بتغيير مواقفهـا علـى                     

اسي ، بل أيضاً بالتحرك سريعاً في سياق تقديم المساعدات اإلنسانية للمنكوبين ، وإعـالن العـزم                 الصعيد السي 
  .على مساعدة لبنان على إصالح ما دمرته الهمجية اْإلسرائيلية
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في المقابل ال يزال حزب اهللا يدير معركته بالكثير من الحكمة والتدرج كي ال يقع أسير االستنزاف في معركة                   
 حتى لو ذهبت المؤشرات إلى أنها ليست كذلك ، وقد الحظ المراقبون كيف كانت خسائر الحـزب                  قد تطول ،  

جد محدودة ، بما في ذلك معركة الصواريخ التي تدار على نحو مدروس ، في حين يبدو أن أكثرها فاعلية لـم      
كير في ضرب المفاعالت يستخدم بعد ، أعني تلك التي كانت تقض مضاجع اْإلسرائيليين وتحول بينهم وبين التف          

  .النووية اإليرانية بعد إشارات بإمكانية إطالقها رداً على خطوة من هذا النوع
بالطبع يأمل اإلسرائيليون في الوصول إلى قيادة حزب اهللا ، ال سيما السيد نصر اهللا ، وذلك من أجـل نـزع                      

 عن تحجيمه في المعادلة الداخلية      عنصر القوة الرئيسي في الحزب ، ومن ثم تسهيل عملية نزع سالحه ، فضالً             
اللبنانية ، مع أن واقع الحال ما زال يؤكد ان الحزب يزخر بالرموز القادرة على سـد الفـراغ بـشكل مـن                       

  .األشكال
ما يعرفه المعنيون هو أن حزب اهللا حركة شعبية عميقة الجذور في الشارع اللبناني من المـستحيل قمعهـا أو                    

.  اإلخالل باألمن اللبناني برمته ، وبالطبع في ظل حساسية البعد الطائفي في لبنـان              شطبها أو تغييبها من دون    
والخالصة هي أن الحاضنة الشعبية ال تزال قوية ، فيما المدد الخارجي السوري واللبناني متواصـل أيـضاً ،                   

  .وحين يكون األمر على هذا النحو فإن التراجع الملموس يبقى صعباً بكل المقاييس
قابل ال يبدو المجتمع اْإلسرائيلي بذات الحيوية القديمة ، ال على صعيد القيادة ، وال على صعيد القاعـدة                   في الم 

الشعبية ، ولوال اإلسناد األمريكي غير المحدود لكان الموقف مختلفاً إلى حد كبير ، وما بداية التذمر مما يجري                   
تذكر كيف كان حال ذلك المجتمع إبـان انتفاضـة          على رغم األيام القليلة للعدوان سوى مؤشر على ذلك ، ون          

  .تحديداً في العام الثالث: األقصى ، ال سيما خالل مراحل التصعيد
على إيقاع هذه المعطيات ستتحرك الدبلوماسية الدولية وكذلك العربية بإيحاء خارجي ، وحين تتحدث القـاهرة                

 حد طرد مندوب حماس بدعوى الحفاظ علـى         عن تجديد الوساطة بشأن الجندي األسير بعد يأسها الذي وصل         
حياته ، فتلك إشارة إلى أن الدبلوماسية قد غدت الخيار المتاح ، ال سيما أن العرض المصري قد تحـسن مـن                     
حيث مضمون ألفاظه ، وإن لم يرق بحال إلى مستوى المطالب الفلسطينية ، في حين ينبغي التحذير هنـا مـن           

استمرار العدوان على لبنان ، وبالطبع تبعاً لحسابات تخص القيادة المصرية           مساومة من هذا النوع تتم في ظل        
  .ال صلة لها بدعوى الحفاظ على حياة الفلسطينيين ومصالحهم

خالصة القول هي أن العدوان في طريقه إلى االرتطام بالجدار المسدود ، ما يعني أن على من منحوه الغطـاء                    
  .ن يعيدوا حساباتهم إذا كانوا معنيين بسمعتهم وبحضورهم أمام شعوبهمأو ترددوا في التنديد به من العرب أ
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  ؟هل يختبئ نصر اهللا في المربع األمني للسفارة األميركية .58
  كتب حميد غريافي

ة  على الحديث الـذي أجرتـه فـضائي   "دخيلة"قال ديبلوماسي بريطاني في لندن أمس تعقيباً على نقطة محددة و        
السؤال الهجين الذي طرحه محـاور      "أن  , الجزيرة مع األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا في الليلة السابقة           

الزعيم الشيعي في خضم الحديث عن الحرب والشروط والدورين الدولي واإلقليمي في الحـرب اإلسـرائيلية                
 العماد ميشال عون دون ذكـر سـواه         "ني الحر التيار الوط " بينه وبين زعيم     "بورقة تفاهم "ويتعلق  , الدائرة اآلن 

انطباعاً أولياً ومفاجئاً لمتابع الحديث بشغف عن إمكانيـة أن تكـون            ) السؤال(يعطي  , إطالقاً من زعماء لبنان   
 عون غير بعيـدة     "بضيافة"المعلومات التي جرى تداولها هذا األسبوع عن وجود نصر اهللا في منطقة الرابية ب             

  ".ء من المنطقوفيها شي, عن الواقع
وذكر الديبلوماسي الذي عمل قرابة ربع قرن من الزمن في سفارات بالده في الشرق األوسط وبينها الـسفارة                  

الذي ال مبرر منطقياً له بين عـشرات األسـئلة المهمـة            ) الجزيرة(إن سؤال مراسل    ", البريطانية في بيروت  



 

 36

 المحلية الشخصية التي ال عالقة لها بما يجري مـن           لخصوصيته) محشوراً حشراً (بدا  , واألجوبة األكثر أهمية  
إما كان مطلوباً من األمين العام لحزب اهللا للتقـريظ          ) السؤال(ما أعطاني انطباعاً حدسياً بأنه      , ويالت في لبنان  

أو أنه كان مطلوباً تمريـره      , قدمها لنصر اهللا  ) خدمة مهمة (¯بحليفه األقوى على الساحة اللبنانية ميشال عون ل       
ن جهات أخرى على لسان المراسل للوقوف عبر الجواب عليه على حقيقة تلك المعلومـات القائلـة بوجـود                   م

وفي كلتا الحالتين يكون الغرض المطلوب اسـتخبارياً        . الزعيم الشيعي مع عدد قليل من مساعديه بحماية عون        
  ."عن قصد أو غير قصد قد تحقق لمتتبعي خط سير األحداث خطوة خطوة

والـذي  , تلميذ معهد شمالن في جبل لبنان الذي يخرج الديبلوماسيين منذ عقود          , يبلوماسي البريطاني وكشف الد 
أنني لو كنت مكان حسن نصر اهللا مطارداً من كل استخبارات العـالم             "النقاب عن   , يتقن العربية بطالقة نادرة   

اناً لالختبـاء إال فـي المربـع    لما اخترت مك, اآلن ومن طائرات وعيون وجواسيس وأقمار إسرائيل الصناعية       
حيث ال تتجاوز مـسافة     , األمني للسفارة األميركية في عوكر وامتداداته التي تشمل مقر العماد عون في الرابية            

ن إسرائيل القادرة على ضـرب أي شـبر مـن           إإذ  ,  متر 200الطيران المباشر بين السفارة والمقر األلف و        
 من هذا المربع األمني األميركي الذي يعتبر ارضاً أميركية تماماً كما            أراضي لبنان غير مسموح لها باالقتراب     

  ."تعتبر األرض التي يقوم عليها بناء البيت األبيض في واشنطن
قد أكون مخطئاً في حدسي هذا وقد ال يكون نصر اهللا موجوداً فـي              ":  قائالً "السياسة"¯واستدرك الديبلوماسي ل  

داخـل  , ن المحروس بإجراءات مشددة من الجيش واألجهزة األمنية اللبنانية        العسكري للعماد عو  -المربع االمني 
المربع األمني للسفارة األميركية االكبر وذي الحماية غير الطبيعية عسكرياً واستخبارياً والذي يقال إنـه فـي                 

جسس بشكل  يوضح تحت غطاء أحد األقمار الصناعية األميركية للت       , مثلما يحدث اآلن في لبنان    , أوقات الخطر 
خصوصاً وأن نصر اهللا لم يبد عليه أي نوع من القلق ولم يسمع خـالل               , إال أن كل االحتماالت واردة    , مباشر

المقابلة أي أصوات انفجارات ناجمة عن القصف الجوي اإلسرائيلي الذي تتناهى أصداؤه عادة إلى كيلومترات               
نية بعيد عن الضاحية الجنوبية وضواحيها وامتـداداتها        ما يؤكد أن المكان الذي جرت فيه المقابلة التلفزيو        , عدة

  . كيلومترات في كل االتجاهات10 و 5التي تبلغ على األقل ما بين 
في سياق الحديث عن    ) التيار العوني (و) حزب اهللا (سخافة السؤال عن ورقة التفاهم بين       "وقال الديبلوماسي إن    

تثير الشكوك الحقيقية وتبعث على مثل هذا التساؤل        , لناجمة عنها الحرب الطاحنة والتداعيات اإلقليمية والدولية ا     
  ." قد يحير المراقبين واالستخبارات-كما خرج مني عفوياً-الذي 
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