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 قصف اليستمّر في  توغّل بّري محدود وحزب اهللاو... التستهدف اإلعالم واالتصااسرائيل ت .1

طغت اخبار التوغالت البرية االسرائيلية المحدودة على أكثر من محور في االراضي اللبنانية، على ما عداها 
في وقت تواصل العدوان التدميري المفتوح على لبنان، متسببا بالمزيد من الدمار والخسائر . من تطورات
سي، وهوائيات . بي. مادية، وكان جديده امس استهداف محطة إرسال تلفزيونية تابعة لمحطة الالبشرية وال

بثّ تعود إلى تلفزيون المستقبل وعدد من المحطات واالذاعات االخرى، باالضافة الى هوائيات الهاتف الخلوي 
 سليمان الشدياق وجرح سي. بي. وأدى القصف االسرائيلي الى استشهاد الزميل في ال. في كسروان والشمال
ترافق ذلك، مع تأكيد مصادر عسكرية اسرائيلية ان جنود العدو يتواجدون بالفعل داخل . آخر من تلفزيون لبنان

وفيما كثرت التساؤالت حول المسافة  .لبنان للقيام بعمليات عسكرية محدودة واالشتباك مع مقاتلي حزب اهللا
غلّه، وما اذا كان سيقيم مواقع ثابتة في المناطق التي دخلها، مما يعني التي قد يبلغها الجيش االسرائيلي في تو

العودة الى االحتالل، قالت المصادر العسكرية االسرائيلية نفسها ان العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني 
 لن تشن وأشارت المصادر الى ان اسرائيل. ستكون محدودة ودقيقة وهذا ما أكده رئيس االركان االسرائيلي

غزوا بريا شامال انما ستتقدم بضعة كيلومترات، مقدرة عدد الجنود االسرائيليين المتواجدين في لبنان بعدة 
في هذه االثناء، وإذ عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية لمتابعة تطورات العدوان، أكد خاللها ان ليس  .مئات

وقف إطالق : ددا نقاط الموقف اللبناني الذي يرتكز علىثمة مبادرة او طرح كامل يقدم للبنان حتى الساعة، مح
وبسط سيادة الدولة اللبنانية، رأى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان  النار، استعادة االسرى ومزارع شبعا

وأكد وزيراالعالم غازي العريضى أن البد . الموقف الدولي ينبغي ان يتحرك اآلن، وان يواجه االزمة الحالية
وقال في . ل كى اليستغل اي أمر من هنا أو من هناك، ويعود لبنان ليدفع الثمن نيابة عن غيرهمن حل شام

حديث الى هيئة االذاعة البريطانية ان اللبنانيين ينتظرون ماذا ستحمل وزيرة الخارجية المريكية فى زيارتها 
وقف اطالق نار وتبادل : ي هيولفت الى ان اآلليات التي ستقوم بحل الصراع في الوقت الحال. الى المنطقة

اسرى وتحديد نهائي لمزارع شبعا، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل االراضي اللبنانية، وارسال الجيش 
 ... الى الجنوب وبالتالي عدم بقاء اي سالح خارج اطار الدولة اللبنانية
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 السعودي االمير سلطان بن عبد عربياً، دعا بيان مشترك سعودي فرنسي صدر في ختام زيارة ولي العهد
العزيز الى باريس الى وقف فوري للعمليات العسكرية والعمل على احياء خطط السالم كخارطة الطريق 
ومبادرة السالم العربية التي اعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبد العزيز وتبنتها القمة العربية 

 ...2002الرابعة عشرة في بيروت العام 
في هذه االثناء، واصل حزب اهللا قصف المدن والمستوطنات في العمق اإلسرائيلي، حيث أسفر سقوط 
الصواريخ على حيفا، صفد، عكا، زرعيت، كرمئيل، العفولة، كريات شمونة، مسكاف عام وبيت حانين، الى 

البرية بين مقاتلي حزب زامن ذلك، مع استمرار المواجهات  .وقوع عدد كبير من االصابات واشعال حرائق
اهللا وجنود االحتالل في العديد من المحاور بالقرب من الخط االزرق الذي تخطاه الجيش اإلسرائيلي مدعماً 

وأعلنت المقاومة االسالمية انها تصدت لمحاوالت التوغل حيث دارت مواجهات . بالدبابات والعربات المدرعة
ن والمحيط الشمالي الشرقي لبلدة مارون الراس، دمرت خاللها عنيفة على تالل عيتا الشعب ومشارف عيترو

ومساء، أعلن قائد القوات البرية االسرائيلية بني جانتز ان جيش العدو انهى الى حد ما . ثالث دبابات لالحتالل
 .السيطرة على بلدة مارون الراس، بعد عدة ايام من القتال العنيف

  23/7/2006المستقبل 
  

 ذا دعيت إليه إسرائيل تمر رومالبنان لن يحضر مؤ .2
نقلت وكالة رويترز من رومـا هـذا         : البيان اآلتي  اللبنانيصدر عن المكتب اإلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء        

عن مسؤول ايطالي لم تذكر اسمه ان اسرائيل قد تدعى لحضور المؤتمر الدولي المقـرر فـي                 ) أمس(المساء  
 .روما لدعم لبنان 

 :اسة مجلس الوزراء ان يوضح التاليفي رئيهم المكتب االعالمي 
 ـ ان لبنان لم يتلق بعد دعوة رسمية لحضور المؤتمر ولم تحدد بعد على ما يبدو الئحة الحـضور بـشكل    1

 .نهائي 
 . ـ يبدو ان المعلومات الواردة في الخبر المذكور هي على االرجح مركبة وبالتالي غير صحيحة 2
  .ت اسرائيل الى المؤتمر المذكور فإن لبنان لن يحضر ـ من الطبيعي انه في حال دعي3

  23/7/2006المستقبل 
  

  الحص يتوجس شراً مستطيراً من زيارة رايس   .3
كد رئيس الحكومة اللبنانية األسبق، سليم الحص انه يتوجس شـراً مـستطيراً مـن زيـارة وزيـرة             أ :بيروت

ا، وال يستبشر خيراً بهما، محذراً مـن أنهـا          كوندوليزا رايس، ومشروع الحل السياسي الذي تحمله في جعبته        
 كامالً، أي حل حزب  1559تحمل مشروعاً اسرائيلياً لوقف اطالق النار، قوامه تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي             

 كيلومتراً عن الحدود في الجنوب، متوقعـاً        20اهللا ونزع سالحه وارسال الجيش الى المنطقة وإبعاد حزب اهللا           
طلب نشر قوات دولية ذات فعالية وقدرات عسكرية وخاصة في المناطق الحدودية، ولفت الى              أن يطرح أيضاً،    

وأضاف الحص ان اسوأ ما يمكـن ان يحـصل هـو ان توافـق              .ن هذا الطرح لن يلقى قبوالً عند حزب اهللا        أ
ـ                ة علـى كـل     الحكومة اللبنانية على مبادرة رايس تحت شعار ان الحاجة ماسة الى بسط سيادة الدولة اللبناني

االراضي اللبنانية، وحصر قرارالحرب والسلم في يد السلطة الشرعية، ووضع حد للتدهور المريـع الحاصـل        
  .على المستوى االمني واالنساني والمعيشي بين الناس

  23/7/2006الخليج اإلماراتية 
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 بين الحكومة وحزب اهللا الحص يدعو إلقامة جسر تواصل .4
، مشيرا الى أن شرطنا للحل الشامل       حزب اهللا امة جسر تواصل بين الحكومة و     دعا الرئيس سليم الحص الى اق     

او الجذري يجب ان يشمل استعادة مزارع شبعا ومبادلة االسيرين باالسرى اللبنانيين، وضمانات لعدم استمرار               
 .اسرائيل في اعتداءات على لبنان

  23/7/2006المستقبل 
  

  ويتهم نصر اهللا بزج لبنان في صراع محاور.. رهجنبالط يدعو حزب اهللا لتسليم سالحه وقرا .5
 وجه وليد جنبالط انتقادات عنيفة إلى حزب اهللا وأمينه العام الشيخ حسن نصر اهللا، داعياً                : ثائر عباس  ،بيروت

ورفـض احتكـاره قـرار الـسلم        . إياه الى تسليم سالحه وقراره للدولة اللبنانية، من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه            
كاً بدوافعه في أسر الجنديين اإلسرائيليين، ومتهماً اياه بزج لبنان في الصراع بـين المحـورين                والحرب، مشك 

إن األولوية اآلن لوقف العدوان، : لشرق األوسطال جنبالط لوق .السوري ـ اإليراني واألميركي ـ اإلسرائيلي  
وفي الوقـت   . ستراتيجية الدفاعية ثم نلملم الدولة ونعود الى حيث توقفنا في الحوار الوطني، لبحث موضوع اال            

ويجب ارسال الجيش الى الجنوب، وان يكون قرار الحرب والسالم          . نفسه نقول ان ال سالح خارج اطار الدولة       
ورأى ان مـا حـصل      . في يد الدولة، ال ان يقوم فريق باسم األمة أو غير األمة بإدخال لبنان في نفق مجهول                

ـ ايراني، من جهة، وأميركي ـ إسرائيلي، مـن جهـة     ين، سورييدخل لبنان في اتون الصراع بين محور
. لست أجد في مكان ما من كالمه جانباً لبنانيـاً   :  قال جنبالط  الجزيرة وتعليقاً على حديث نصر اهللا لقناة      .أخرى

وقد خرج عرفات من بيـروت فـي نهايـة     . 1982إنه يذكرني بتجربة ياسر عرفات عند حصار بيروت عام          
 أن ايران قررت أن تحارب أميركا عبر شن الحـرب علـى             :ورأى جنبالط  .األمر مختلف هنا  المطاف، لكن   

أما سورية فتريد الهرب    . إسرائيل، التي تعتبر والية اميركية نوعاً ما، رداً على الخالف في الموضوع النووي            
تكلم عـن وجـود     هل هناك عند حسن نصر اهللا أي حيز لبناني عندما ي          : وسأل. من موضوع المحكمة الدولية   

أما قوله من يؤيدني له الثناء، ومن لم يؤيـدني          . هذا استخفاف بعقولنا  : وقال. اصدقاء له في دمشق وطهران؟    
وحذر جنبالط من وجود مشروع إلعادة النظـر باتفـاق الطـائف             .والرسالة وصلتنا . سيحاسب، فهذه رسالة  

وعن رأيه بما يمكن القيام به لوضـع         . الحريري واالتجاه السياسي واالعماري والمصالحة، التي قام بها رفيق       
وهو مخطئ عندما يقول انه     .  في نهاية المطاف   نصر اهللا القرار عنده   . األمر خرج من أيدينا   : حد لألزمة، قال  

يستند الى البيان الوزاري، ذلك ان احداً لم يفوضه القتال من اجل استرداد مزارع شبعا واألسرى، فـالمزارع                  
أن منبهاً الـى    . واألسرى يحل موضوعهم بإيجاد جثة رون اراد      .  ثم بالطلب من األمم المتحدة     تحرر بالتحديد، 

   .الرأي العام اللبناني غير مقتنع بالطريقة والثمن، الذي ندفعه الستعادة األسرى على طريقة حسن نصر اهللا
  23/7/2006الشرق األوسط 

  
  الجيش يستدعي المتطوعين لإلغاثة والمساعفة .6

و د فـي    /654استنادا إلى قرار وزير الدفاع الـوطني الـرقم          : مديرية التوجيه في قيادة الجيش ما يلي      أعلنت  
 يطلب إلى الضباط والعسكريين المتقاعدين االحتياطيين من الرتب كافة، إضافة إلى المالزمـين              22/7/2006

مـال اإلغاثـة ومـسح األضـرار        والرتباء المجندين والمجندين االحتياطيين الراغبين في اإلسهام الوطني بأع        
 من أقسام التعبئة في منـاطق سـكنهم ومـلء           23/7/2006والمساعفة التي يقوم بها الجيش، التقدم بدءا من         

يقتصر هذا اإلعالن على المعنيـين أعـاله، مـن أصـحاب أبـواب               .االستمارات الالزمة تمهيدا الستدعائهم   
 :االختصاص التالية

 ختلف أبواب االختصاصـ أطباء ومهندسون وصيادلة من م
 ـ ممرضون مجازون وممرضون
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 ـ سائقين من مختلف فئات السوق
يتقاضى الملتحقون التعويضات المادية المناسبة علما بأنهم سيكلفون هذه المهام ضمن النطاق الجغرافي ألماكن              

 .هميصطحب أصحاب العالقة عند تقدمهم من أقسام التعبئة األوراق الثبوتية التي بحوزت .سكنهم
  23/7/2006المستقبل 

  
  مقترحات فلسطينية لحل قضية األسرى وإنهاء العدوان .7

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لاليام إنه يجري حالياً وضع اللمسات االخيرة على             :كتب عبد الرووف ارناؤوط   
ـ                  زة رزمة مقترحات متكاملة من الجانب الفلسطيني لضمان انهاء قضية الجندي االسـرائيلي االسـير فـي غ

والحرب االسرائيلية على القطاع واطالق سراح معتقلين فلسطينيين، مشيرة الى ان رزمة المقترحات هي اآلن               
  .بانتظار موافقة حركة حماس التي تدرس الموضوع

بتـسليم الجنـدي    " حمـاس "وبحسب هذه المصادر فان صفقة الرزمة تشمل العديد من الخطوات تبـدأ بقيـام               
الى الجانب المصري مقابل ضمانات اكيدة بافراج اسرائيل عن اعداد من االسرى من             االسرائيلي جلعاد شاليت    

 عامـاً،   20السجون االسرائيلية ذوي النوعية أي االسرى الذين امضوا في السجون االسـرائيلية اكثـر مـن                 
  .واالسيرات

ى قطاع غزة وسحب    بعد ذلك تبدأ سلسلة من الخطوات تتضمن من الجانب االسرائيلي وقف العدوان عل            : وقالت
القوات واآلليات العسكرية االسرائيلية من قطاع غزة ورفع الحصار المالي عن الحكومة وفتح المعابر، اما من                

ثـم  : وأضـافت . الجانب الفلسطيني فستتم معالجة موضوع اطالق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه اسـرائيل            
  .السرى طبقاً للضمانات التي يتم تقديمهااسرائيلية بشأن االفراج عن ا-تجري مفاوضات فلسطينية 

واعربت عن اعتقادها بان الموضوع ينتظـر        .يدرسون الموضوع " حماس"إن مسؤولي   : وقالت هذه المصادر  
  . مصادقة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

  23/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  رايس مرفوض   شرق أوسط: هنية .8
ئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، دعوة وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا          رفض ر  :رائد الفي ،  غزة

إذا كان المقصود بإيجاد شرق أوسط جديد يقوم على ضرب المقاومة           “: رايس، إليجاد شرق أوسط جديد، وقال     
هي ” سرائيلإ“وإرادة الصمود وإسقاط مواقع األمة، وإعادة ترتيب منطقة الشرق األوسط على قاعدة أن تكون               

  .”المهيمنة، فهذا بالتأكيد سيكون مرفوضاً من كل شعوب المنطقة
واألراضي الفلـسطينية، وتلتقـي     ” إسرائيل“ومن المقرر أن تقوم رايس، بزيارة المنطقة، اليوم، تزور خاللها           

ة الكيان،  ايهود أولمرت، والمسؤولين في دول    ” االسرائيلي“بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء       
  .في محاولة لتطويق األزمة الراهنة

إذا كان المقصود بشرق أوسط جديد قائم علـى إنهـاء االحـتالل             “: وقال هنية، في تصريحات صحافية، أمس     
واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القـدس وعـودة               

األسرى والمعتقلين وان يتوقف العدوان الشامل الذي يتعرض له لبنان الشقيق وفلسطين            الالجئين واإلفراج عن    
  . ”على حد سواء فهذا ما نرحب به وهذا ما نطالب وننادي به كذلك

  23/7/2006الخليج اإلماراتية 
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   والكيان يرفض  ...تضارب األنباء عن اتفاق بين الفصائل لوقف إطالق النار .9
تضاربت االنباء مساء أمس عن احتمـال توصـل جماعـات           : لندنمن   23/7/2006 الشرق األوسط نشرت  

مسلحة في غزة الى اتفاق وقف اطالق نار احادي الجانب ضد اسرائيل، على امل بأن توافق اسـرائيل علـى                    
وبينما أفاد مسؤولون فلسطينيون ان وقف اطالق الصواريخ على اسرائيلي يهدف الـى             . وقف مهاجمة القطاع  

وطلب المسؤولون من وكالة اسوشيتد بريس عدم الكشف عن هـويتهم           .  التوغل العسكري في قطاع غزة     انهاء
ويأتي االتفاق بعد   . والجهاد ألن االتفاق تم في جلسة مغلقة أمس حضرتها مجموعات مسلحة عدة، بينها حماس            

. ج من االزمة في غـزة     مجموعة من اللقاءات التي رعاها الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية من اجل الخرو            
. اال ان الناطق باسم كتائب االقصى نفى هذه االنباء، معتبراً ان االنباء عن هـذا االتفـاق مـن دون اسـاس                     

اتـصلنا بجميـع    : وتـابع . سنواصل اطالق صواريخنا ضد البلدات الصهوينية طالما يستمر العدوان        : وأضاف
: وقال ناطق باسم الجهاد االسـالمي      .ذا االتفاق المزعوم  االخوة الذين يعملون عسكرياً وال يعلمون شيئاً عن ه        

وجاء ذلك في وقت أكدت فيه كتائـب عـز الـدين    . هذا نبأ كاذب تماماً، المقاومة ستستمر ألن العدوان يستمر   
وبعد . القسام، الجناح المسلح لحماس انها مستعدة للصمود طوال اسابيع واشهر في وجه االعتداءات االسرائيلية             

ابة شهر على اختطاف جلعاد شاليت، قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام في مقابلة اجريت عبر                 مرور قر 
باتت اسرائيل تعي ان العملية العسكرية في غزة لن تسمح لهـا بتحقيـق              : الهاتف مع وكالة الصحافة الفرنسية    

يل التفـاوض مـع المقاومـة       ستستمر هذه االزمة طوال اسابيع او اشهر، حتى تقبل اسرائ         : وأضاف. اهدافها
  .اولويتنا هي تحرير االسرى، عبر الوسائل الدبلوماسية او بطرق اخرى. الفلسطينية
أعلنت اسرائيل رفضها أية تهدئة مع الفلسطينيين قبل اإلفراج عـن           : 23/7/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  

 رامتان عن مصدر فلسطيني رفيع المـستوى        ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية المستقلة     .الجندي األسير في غزة   
لم تشمل أي شروط إسرائيلية، كما أنها لم        وقف اطالق نار احادي الجانب       إن مبادرة    :رفض الكشف عن هويته   

  . تشمل قضية الجندي االسرائيلي المخطوف، مؤكدا أن هناك رعاية مصرية كاملة لهذه المبادرة
  

   حماس ال تمانع تشكيل حكومة وحدة وطنية  .10
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد موافقة الحكومة على تشكيل حكومة وحدة وطنية،              : أ.ب.د

مشيرا إلى أن ذلك يحتاج الى مشاورات مكثفة بين الحكومة والرئاسة والفصائل من أجل إخراج الموضوع الى                 
أولهما يتعلق   نية تتعلق بجزأين أساسيين   وقال أيضا إن خطة الطوارئ التي تحدث عنها إسماعيل ه         . حيز التنفيذ 

انه وقال  . بالوضع المتدهور في االراضي الفلسطينية وثانيهما يتعلق بالوزراء المعتقلين في السجون االسرائيلية           
تم تشكيل خلية طوارىء في كل من الضفة وغزة حيث باشر أكثر من وزير باالشراف على أكثر مـن وزارة                    

  .      لة لتقديم الخدمات وإعمار ما دمره االحتاللفي وقت واحد وذلك في محاو
23/7/2006الخليج اإلماراتية   

 
   المعتقلين ونواب الوزراءنع وفداً دولياً من زيارة ويماالحتالل يعذب وزيراً فلسطينياً  .11

دي  اتهمت كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحماس في التشريعي أمس اسرائيل بممارسة الضغط الجس             :وكاالتال
وقالت الكتلة نقالً عن محامية زارت الرجوب في        . والنفسي على نايف الرجوب وزير األوقاف والشؤون الدينية       

وأشارت الى أن   . إنها فوجئت من حجم المعاناة وطبيعة المأساة التي يعيشها الرجوب في عزله االنفرادي            : بيان
فـي سـياق    و.توجيه أي اتهامات تذكر ضدهالرجوب يتعرض للتحقيق المتواصل الذي يتخلله تعذيب من دون       

متصل، استنكر عيسى قراقع عضو التشريعي الفلسطيني أمس قراراً للسلطات االسرائيلية بمنـع وفـد دولـي                 
حقوقي يضم قانونيين ومحامين من عدة دول من زيارة الوزراء والنواب الفلسطينيين المعتقلين فـي سـجون                 

 السلطات االسرائيلية استجوبت أعضاء الوفد الحقوقي لدى وصوله         وأضاف خالل مؤتمر صحافي ان    . االحتالل
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إن : وقال قراقـع . الجمعة الى مطار اللد قبل أن تبلغهم بعدم السماح لهم بزيارة وزراء ونواب حماس المعتقلين             
يين مشيراً الى األوضاع المأساوية لألسرى الفلـسطين       الوفد سيعمل على رفع القضية الى محكمة العدل الدولية،        

وشـدد  . وتعرضهم إلجراءات انتقامية وتعسفية وهستيرية منذ أسر الجنود االسرائيليين في قطاع غزة ولبنـان             
  .على تمسك الفلسطينيين بإجراء صفقة تبادل لألسرى باعتبارها حقاً شرعياً للشعب والمقاومة

  23/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  رف بأية نتيجة تصدر عنهامحاكمة الوزراء والنواب باطلة ولن نعت: بولص .12
وصف المحامي جواد بولص، رئيس هيئة الدفاع عن النواب والوزراء المختطفين لـدى             : كتب سائد أبو فرحة   

سلطات االحتالل، أمس، إجراءات المحاكمة الخاصة بهم والمقررة في الخامس والعشرين والثالثين من الشهر              
وقال بولص،   .ي قرار يصدر عنها، ألنه باطلة وغير شرعية       الحالي، بالمسرحية، مشيرا إلى عدم االعتراف بأ      

خالل مؤتمر صحافي نظم في مقر وكالة رامتان لألنباء برام اهللا، بمبـادرة مـن لجنـة األسـرى والـشهداء                     
اسرائيل ستدير هذه العملية عبر قاض ونائب عسكري، وبينة يقدمها رجـل            : والجرحى في المجلس التشريعي   

 برفض هذه اإلجراءات التعسفية وغير الشرعية، ولن نعترف بأيـة نتيجـة تـصدر        مخابرات، ونحن سنتمسك  
  .عنها، ألنها أسست على باطل

  23/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  إقالة مدير الوقائي بغزة   .13
ذكرت مصادر صحافية فلسطينية مطلعة أمس أن وزير الداخلية واألمن الوطني سعيد صيام              : رائد الفي  ،غزة

. هاز األمن الوقائي في قطاع غزة العقيد سليمان أبو مطلق وسيتم التباحث في تعيـين خلـف لـه                  أقال مدير ج  
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن نفسها إن صيام وبناء على الصالحيات المخولة له اتخذ مـؤخرا                  

 خالد أبو هالل التعقيـب      من جانبه رفض الناطق باسم وزارة الداخلية       .قرار اإلقالة وتم اتخاذ كل ما يلزم لذلك       
  .ال تعقيب لدي حاليا على الموضوع وربما تتضح الصورة فيما بعد: على الخبر، وقال

  23/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  وزيرا الداخلية والصحة يكشفان عن خطة أمنية لحماية المستشفيات  .14
وزير الصحة، امس، عن وجـود      باسم نعيم،   .كشف كل من سعيد صيام، وزير الداخلية ود       : كتبت أسماء الغول  

خطة أمنية مشتركة بين الوزارتين تهدف إلى حماية المؤسسات الصحية والمستشفيات المركزيـة فـي كافـة                 
وقـال صـيام فـي أول        .محافظات الوطن، وذلك بعد سلسلة من االعتداءات التي استهدفت عددا منها مؤخرا           

مل في مراحلها االولى توفير الحماية ألكبـر التجمعـات          ان الخطة ستش  ،  ظهور له منذ بدء العملية اإلسرائيلية     
ولم يفصح صيام عن تفاصيل هذه الخطة مكتفياً باإلشارة إلى نشر            .الطبية في قطاع غزة، وهو مستشفى الشفاء      

ودعا صيام خالل جولته الخاطفة إلى تحكيم العقـل          .عناصر من القوة التنفيذية التابعة له عند مداخل المستشفى        
 وعدم نقل المشاكل العائلية إلى ساحات المستشفيات التي تقوم بمهمة نبيلة وهي تقديم العالج لعشرات                والتروي

المرضى والجرحى، واصفاً االعتداءات التي استهدفت مستشفى الشفاء بالعربدة والسلوكيات التي تشكل عائقـاً              
ي لبنان وقطاع غزة ، قال صيام ان        وحول الحرب الدائرة ف    .أمام طاقمها الطبي الذي يحاول مساعدة الجرحى      

القضية الفلسطينية قضية األمة العربية واإلسالمية وال يمكن نسيانها على اإلطالق، مؤكدا وجود تواطؤ دولـي                
  بدوره، استنكر وزير  .يحول دون لجم ووقف العدوان االسرائيلي المتواصل ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني
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لية المتكررة على الطواقم والمؤسسات الطبية، وكان آخرها استهداف مقـر وزارة            الصحة االعتداءات اإلسرائي  
  .الصحة في نابلس وتدمير معظم محتوياته

  23/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  كتائب القسام تقصف مهبط منطاد التجسس  .15
ي كرم أبو سـالم     أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من قصف قاعدة عسكرية اسرائيلية بين معبر           : وكاالت غزة،

وأضـافت  . وصوفا بصاروخ قسام إضافة إلى قصفها موقع كيسوفيم بصاروخ آخر في عمليتـين منفـصلتين              
الكتائب في بيان ان القاعدة العسكرية االستخبارية التي تم استهدافها يهبط فيها منطاد التجسس الذي يطلق فوق                 

   .ثناء هبوط المنطاد فيهاالمنطقة الشرقية برفح وأن القصف أصاب القاعدة مباشرة ا
23/7/2006الخليج اإلماراتية   

 
  تفجر عبوة ناسفة بدورية إسرائيلية كتائب االقصى .16

أعلنت كتائب االقصى مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة بدورية عسكرية إسرائيلية خالل مرورها بالقرب من 
 جنود االحتالل هرعوا الى منطقة وقو ع بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، وأفاد أهالي المدينة ان قوات من

 .الحادث وسط اطالق كثيف لقنابل الصوت والمضيئة وشنت حملة تمشيط واسعة طالت العديد من المنازل
  23/7/2006المستقبل 

 
  قادة إسرائيليون يستبعدون الحسم العسكري وهمهم استعادة الهيبة المفقودة  .17

على الحرب االسرائيلية على لبنـان، ركـزت لهجـة القيـادات             بعد مضي تسعة أيام      : أسعد تلحمي  ،الناصرة
العسكرية االسرائيلية حيال أهداف العمليات على استعادة الهيبة المفقودة للجيش وتصفية األمين العام لحزب اهللا               

 .حسن نصراهللا وضرب القواعد العسكرية للحزب قبل بدء المساعي الدولية للتوصـل إلـى تـسوية سياسـية                 
فحات األولى للصحف العبرية عناوين عن الخسائر البشرية التي تكبدها الجيش االسرائيلي فـي              وتصدرت الص 

المعارك البرية، وخصوصاً مقتل عدد من جنود وحدات النخبة التي عولت عليها القيادة العسكرية كثيراً لحـسم            
اجهة، إذ باتوا يدركون أنها     وبدأ قياديون كثر في الهيئة العامة للجيش البحث عن مخرج سياسي للمو            .المعارك

لن تنتهي بحسم عسكري، اذ يعرفون جيداً أنه في نهاية األمر لن يرفع علم أبيض في الجنوب، بحسب معلـق                    
كما برز توافق بين كبار المحللين النافذين في اسرائيل على          . الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس أمير أورن      

ادتها العسكريين باتوا يبحثون عن انجاز يحفظ لهم ماء الوجـه بعـدما             أن صانعي القرار في الدولة العبرية وق      
وبالنـسبة الـى أركـان الحكومـة         .نشروا توقعات بين االسرائيليين بأن حزب اهللا سيطحن في غضون أيـام           

لرأي االسرائيلية، فإن جل ما يهمهم اآلن هو اليوم التالي بعد انتهاء الحرب أو التأثير الذي ستخلفه، تحديداً في ا                  
وقالت هذه الصحيفة ان اكثر ما تتمناه وزيرة الخارجيـة          . العام االسرائيلي، بحسب صحيفة يديعوت احرونوت     

تسيبي ليفني هو رؤية نصراهللا ميتاً ألن صورة جثته ستكوي الوعي اكثر مـن أي صـورة لمنـصة اطـالق                     
يه يعالون حـين شـن عمليـة    وكي الوعي مصطلح استخدمه قائد الجيش سابقاً الجنرال موش    . صواريخ مدمرة 

 لوقف االنتفاضة الفلسطينية بداعي منع الفلسطينيين مـن         2002السور الواقي في الضفة الغربية في ربيع عام         
وعلى رغم امنية ليفني إال أن أحداً من صانعي القرار           .االعتقاد بأن في امكانهم تحقيق االنتصار على اسرائيل       

 يعتقد أن في االمكان دحر حزب اهللا، كما كتب المعلقان البـارزان فـي               في اسرائيل، والمواطنين والجنود، ال    
يديعوت احرونوت ناحوم برنياع وشمعون شيفر، قبل أن يضيفا نقالً عن ضابط كبير أنه ال يجـدر أن ننتظـر             

لة اعالماً بيضاء لالستسالم ففي أحسن األحوال سيتم ابعاد حزب اهللا عن الجنوب وفي نهاية عملية سياسية طوي                
كما أن ثمة فجوة كبيرة بين توقعات صانعي القـرار والجمهـور            . قد ينزع سالحه، وهذا سيناريو متفائل جداً      
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لكـن خيبـة األمـل      ... االسرائيلي، وكلما طالت فترة البقاء في المالجئ، تعاظمت التوقعات من نتائج الحرب           
اركوس أن قصة الحـب بـين الحكومـة         وكتب المعلق األبرز في هآرتس يوئيل م       .واالحباط في الطريق الينا   

الى اآلن يظهر حزب اهللا جرأة مفاجئة، وعلى رغم دعم اميركا والـدول             ... واالسرائيليين قد ال تصمد طويالً    
 .الثماني السرائيل فإن حزب اهللا كميليشيا عسكرية لن يقضى عليه

  23/7/2006الحياة 
  

  ن   أيام من العدوا4اسرائيل نشرت عمالءها في لبنان قبل  .18
 أشخاص من شبكة العمالء السرائيل، وتجري       7ذكرت مصادر مطلعة في بيروت أنه تم القبض على           :بيروت

وفي المعلومات أن أفراد الشبكة كانوا موزعين بين بيروت والجنوب على مجموعات تتولى              .مالحقات آلخرين 
ين عند الجيش اللبنـاني وعنـد       مسؤولية التجسس في مربعات محددة، وبين هؤالء عمالء سابقون كانوا موقوف          

 أيام من الغزو، أي قبل عملية خطـف         4وأكدت المعلومات أن هؤالء العمالء باشروا أعمالهم قبل          .حزب اهللا 
 الجاري، بعدما تسلموا إشارات تلصق على الحيطان او الجدران وتحتوي على            12الجنديين االسرائيليين صباح    

وقالت المعلومات إن هذه الشبكة هي مـن         . تطلق على اهداف محددة    مادة ليزر مهمتها ارشاد الصواريخ التي     
أهم الشبكات التي جنّدتها، اسرائيل وكان من أهم مهامها الرصد والمتابعة ال سيما في مناطق القصف، حيـث                  
زود أفرادها بأكثر األجهزة تطوراً إلرسال الرسائل المشفّرة، وحيث قاموا سابقاً، حسب اعترافـات بعـضهم                

وكانت صحيفة السفير اللبنانية    . عن طريق بوابة عيترون في جنوب لبنان      ) CD(سال تقارير على أقراص     بإر
 من إلقاء القبض علـى شـبكة        ، أول أمس  ، أمس، عن أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تمكنت         ،كشفت

ت أحد أبـرز عناصـرها،      وأفضت اعترافا . تجسس إسرائيلية تعمل منذ سنوات طويلة داخل األراضي اللبنانية        
ونقلـت عـن     .وهو من قرية جنوبية، الى الكشف عن خاليا نائمة في بيروت وضاحيتها الجنوبية والجنـوب              

ان ما قامت به هذه الشبكة يكاد يفوق ما قامت به شبكة محمود رافع، التجسـسية                مسؤول لبناني واسع االطالع   
  .قامت باغتياالت قيادات من حزب اهللا وأخرى فلسطينيةلمصلحة إسرائيل التي تم اكتشافها منذ نحو شهرين، و

  23/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  سرائيلية حول تأهب سوري وأسلحة إيرانية  امزاعم  .19
ذكرت مصادر في االستخبارات االسرائيلية ان سوريا وضعت جنودها في حالـة تأهـب               : آمال شحادة  ،القدس

جهة الى اسرائيل وأن طائرات الجو السورية تحط على مسار          للحرب وقد نشرت بطاريات صواريخ سكود المو      
وزعمت هذه المصادر   . االقالع منذ العشرين من الشهر الجاري، وفي داخلها جنود سالح الجو بانتظار االوامر            

ان الرئيس السوري قرر اتخاذ هذه االجراءات بعدما اخذت ايران االشراف المباشر على الحرب فـي لبنـان                  
مين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا الى يد قائد الحرس الثوري االيراني، من جهـة، وتخـوف                  ونقلته من اال  

واضافت المصادر مدعية ان ايران      .لقوات ايرانية تعمل داخل بالده، من جهة اخرى        االسد من ضرب اسرائيل   
 وفجر  3ر  وضعت في المطار العسكري، شمال حمص، كميات كبيرة من الصواريخ منها صاروخ زلزال وفج             

وتبذل جهودا بالتعـاون مـع      .  بعيدة المدى، وصواريخ كاتيوشا وصواريخ مضادة للمدفعية وصواريخ كتف         5
وتواصل مصادر االستخبارات االسرائيلية ادعاءاتها ان للحرس الثوري االيراني          .السوريين إلدخالها الى لبنان   

 من لبنان وكذلك سير المواجهات مع الجنود        قاعدتين في بيروت ودمشق، واحدة تدير عملية اطالق الصواريخ        
أما القاعدة الثانية، فحسب    . االسرائيليين، من ملجأ كبير تحت االرض بالقرب من السفارة االيرانية في بيروت           

  . المزاعم االسرائيلية، فتعمل من داخل قاعدة خاصة اقيمت في ملجأ شبيه في بناية سفارة ايران في دمشق
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وتتحسب هذه المصادر، حسب زعمهـا، مـن مباشـرة           .مات وتوريد االسلحة إلى لبنان    ومهمتها جمع المعلو  
 . استعمال اسلحة جديدة خالل االيام المقبلة، زودتها ايران لحزب اهللا يوم الخميس االخير

  23/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ل الجيش االسرائيلي يأمل في اعتقال المئات ويبني معسكر اعتقال جديدا في الشما .20
 أعلن ناطق بلسان الحكومة االسرائيلية االصرار على مواصلة القتال وانهائه بالنصر            :ابتهاج زبيدات ،  الناصرة

 بالقرب من عمارة عربية قديمة من أطالل بلدة         ،وكشف أن قواته بدأت في بناء معسكر اعتقال في بلدة روشبينا          
وقد تعرضت الـساحة التـي قـاموا        . الل العملية الجاعونة وذلك الستيعاب مئات األسرى الذين سيعتقلونهم خ       

  . الى قصف صاروخي من حزب اهللا بعد ظهر أمس،باعدادها لهذا الغرض
  23/7/2006العرب اليوم 

  
   سينمائيا إسرائيليا يعترضون على وحشية تل أبيب40 .21

من سياسة حكومتهم   وجه أربعون سينمائيا اسرائيليا رسالة الى نظرائهم العرب، يعلنون فيها استياءهم            : باريس
وجـاء فـي    . واعتراضهم على استمرار االحتالل ورغبتهم في الحرية والعدالة والمساواة لكل شعوب المنطقة           

نحن، السينمائيين االسرائيليين، نحيي السينمائيين العرب المجتمعين في بـاريس بمناسـبة مهرجـان               :الرسالة
ئنا اللبنانيين والفلسطينيين رسالة صداقة وتضامن، حيـث       ونريد من خاللكم ان نرسل الى زمال      . السينما العربية 

اننا نعترض بشكل قاطع على جالفة وقسوة الـسياسة االسـرائيلية،           . هم محاصرون وتحت قصف جيش بالدنا     
إن ال شيء يبرر استمرار االحتالل والعـزل والقمـع فـي            . التي بلغت مديات جديدة خالل األسابيع األخيرة      

اسمحوا لنا بـان     .ر قصف السكان المدنيين وتدمير البنى التحتية في لبنان وقطاع غزة          وال شيء يبر  . فلسطين
انها تساعدنا في   . نقول لكم ان افالمكم التي نجتهد لكي نشاهدها ونتداولها في ما بيننا، هي مهمة جدا في أعيننا                

عانون في غزة وبيروت وكل     وبفضل هذه األفالم، صارت للرجال والنساء واألطفال، الذين ي        . معرفتكم وتفهمكم 
نود ان نشكركم وأن نشجعكم على مواصلة التـصوير رغـم           . مكان يستعمل جيشنا فيه العنف، اسماء ومالمح      

أما بالنسبة لنا، فاننا نلتزم باالستمرار في التعبير، من خالل أفالمنا، وخطاباتنا ومواقفنا الشخـصية،                .الصعاب
   .لحرية والعدالة والمساواة لكل شعوب المنطقةعن رفضنا الكامل لالحتالل، ورغبتنا با

  23/7/2006الشرق األوسط 
  

  زيارة رايس لفرملة مبادرات غير مرغوب فيها: الصحف االسرائيلية .22
 رأى قريبون من اولمرت في تصريحات كوندوليزا رايس، أول من أمس ضوءاً أخضر              : أسعد تلحمي  ،الناصرة

حين أفادت القناة الثانيـة للتلفزيـون االسـرائيلي ان وزراء بـدأوا             السرائيل لمواصلة حربها على لبنان، في       
وذكرت القنـاة    .يتحدثون عن وجوب الشروع في مفاوضات سياسية بالتوازي مع مواصلة العمليات العسكرية           

ان وزراء، يفضلون الى اآلن عدم الكشف عن هوياتهم، أعربوا عن مخاوفهم من عواقب مواصلة الحـرب أو                  
وأضافت ان هؤالء الوزراء يخشون من أن ال تؤدي الحرب المتواصلة           . ستنقع اللبناني من جديد   الغوص في الم  

وزادت ان هؤالء الـوزراء     . الى أي نجاح اسرائيلي حيال صمود حزب اهللا الذي قد يفاجئ في المستقبل ايضاً             
اس في جنوب لبنان الـذي      انتقدوا عددا من الخطوات التي أقدم عليها الجيش ومنها التوغل في بلدة مارون الر             

ولفتت القناة التلفزيونية الى ما وصـفته اتـساع االنتقـادات داخـل              .أوقع ستة جنود من وحدات النخبة، قتلى      
وتحدثت النائبة مـن حـزب      . اسرائيل لسياسة الحكومة بعد عشرة أيام من االجماع الصهيوني الداعم للحرب          

ية ستفرض علينا في نهاية المطاف ومـن األجـدر أن           ميريتس عن وجوب وقف النار وتبادل أسرى ألن تسو        
وكتب مراسل يديعوت أحرونوت في واشنطن اسحاق بن حورين أن رايـس قادمـة الـى                 .نتوصل اليها اآلن  
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المنطقة أوالً السكات المعارضة وبعض اإلعالم في الواليات المتحدة الذي يـتهم بـوش بإهمـال الـصراع                  
. ل كسب الوقت وفرملة مبادرات ليس مرغوباً فيها، كالمبـادرة الفرنـسية            العربي، ثم أنها ستحاو    -اإلسرائيلي

وطالما تعلق األمر باألميركيين، فإن رايس ستعرقل كل محاولة من شأنها أن تشوش على إسرائيل من انهـاء                  
وأضاف بن حورين ان رايس قد تعود الى الشرق األوسط مجدداً بعد ان تـشارك فـي                 . مهمتها ضد حزب اهللا   

مر الدولي في ايطاليا، االربعاء، لكن هذه العودة مشروطة بمدى التقدم العسكري االسرائيلي في الحـرب                المؤت
وزاد انه في حال عجزت اسرائيل عن حسم الحرب لمصلحتها، خالل هذا االسبوع وفي حال               . وبنتائج المؤتمر 

   .ظهرت صعوبات سياسية قد تضطر واشنطن الى التقدم باقتراحات حل على مراحل
  23/7/2006الحياة 

  
  متظاهرون في تل أبيب يحتجون على العدوان   .23

تجمع مئات االسرائيليين في تل ابيب امس احتجاجا على الحملة الدموية التي تشنها اسرائيل ضد لبنان ودعـوا                  
وتظاهر نحـو الـف مـن        .الى االفراج الفوري عن االسرى اللبنانيين والفلسطينيين الذين تحتجزهم اسرائيل         

السرائيليين اليهود والعرب في ساحة رابين وسط المدينة وهم يحملون الفتات كتب عليها الحرب كارثة ونعـم              ا
وردد المتظاهرون ان االفراج عـن االسـرى         .للسالم، ال للحرب واليهود والعرب يرفضون ان يكونوا اعداء        

ا اسرائيل لشن هجوم ضد حزب      افضل من حفر القبور، واكدوا ان عملية الخطف كانت مجرد ذريعة استخدمته           
ويمكن ان نمنع الكارثة من خـالل       . وصرح النائب محمد بركة لوكالة فرانس برس ان هذه الحرب كارثة           .اهللا

. اال انه قال انه ال يرى امال في توقف القتال قريبا          . المفاوضات التي يمكن ان تنقذ ارواح العرب واالسرائيليين       
 .لكننا لن نتوقف عن التظاهر الحرب لن تنتهي قريبا، و:واضاف

  23/7/2006المستقبل 
  

 اسرائيل تزعم مهاجمة مجموعات لحزب اهللا وتهدد بتدمير مقرات السلطة  .24
ادعت اسرائيل بأن اجتياحها البلدة القديمة في نابلس، جاء بسبب : ميسرة شعبان،  أحمد رمضان،غزة،رام اهللا

قر تابع للسلطة الفلسطينية يتواجد بداخله مطلوبون تواجد مجموعات لحزب اهللا هناك، وهددت بقصف اي م
وكان مصدر في جيش االحتالل ادعى امس، ان اسرائيل نفذت عمليتها العسكرية في نابلس  .فلسطينيون

وأوضح المصدر أن . العتقادها ان نشطاء من حزب اهللا كانوا يحضرون لشن هجمات في المدن االسرائيلية
ل االرتباط العسكري، مشيراً الى أن التهديد االسرائيلي يتضمن االشارة الى هدم البالغ االسرائيلي تم من خال

 .المقر الذي يتواجد فيه المطلوبون على رؤوس من فيه من عناصر السلطة أيضاً
  23/7/2006المستقبل 

  
  دروعاً بشرية في غزة الجيش اإلسرائيلي يستخدم الفلسطينيين .25

لم اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان عن نتائج أولية من التحقيق الذي أجرته كشفت منظمة بتسي: ميسرة شعبان، غزة
الجاري والذي يتضح فيه ) يوليو( تموز 17حول عملية الجيش اإلسرائيلي في بيت حانون شمالي غزة، في 

قيام جنود الجيش اإلسرائيلي بالسيطرة على بنايتين في البلدة، واستعمالهم ستة من السكان بينهم قاصرين 
وتوجهت بتسيلم إلى  . ساعة تقريباً، دار خاللها تبادل كثيف إلطالق النار في المكان12دروع بشرية لمدة ك

النيابة العسكرية طالبة الشروع الفوري بالتحقيق في الحادثة، وتقديم المسؤولين، طبقا لنتائج التحقيق، إلى 
 . العدالة

23/7/2006المستقبل   
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  نيون يستضيفون النازحين اللبنانيينالالجئون الفلسطي: عين الحلوة .26
اعلنت المؤسسات الفلسطينية حالة الطوارئ الستقبال النازحين الـذين وصـلت           :  اف ب  -)لبنان(عين الحلوة   

عين الحلوة اكبر مخيمات الالجئين الفلسطينيين في       المية ومية، ومخيم    عشرات العائالت منهم الجمعة الى مخيم       
أصبح عدد النازحين في صيدا أكثر من أربعين الف نسمة          " عبد الرحمن البزري     وقال رئيس بلدية صيدا    .لبنان

كثيرون من النازحين افترشوا     ".وهو في ازدياد لتزداد معهم المشاكل وخصوصا النقص في الحاجات المختلفة          
لميـة  الساحات العامة والطرق بعدما اكتظت بهم مدارس المدينة، فلجأ قسم منهم الى مخيمي عـين الحلـوة وا                 

شكلنا لجانا مشتركة من جميع المؤسـسات       "ابو طارق امين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان قال            .ومية
ما "واضاف  ".الفلسطينية من دون استثناء بالتعاون مع بلدية صيدا ومؤسسة الحريري لمساعدة اشقائنا اللبنانيين            

أمن اتحاد االطباء الفلسطينيين والهالل     "لفلسطيني  وقال المسؤول ا   ".يتعرضون له نتعرض نحن له في فلسطين      
وجال  .لنجدة منكوبي القصف االسرائيلي   " االحمر الفلسطيني مجموعة متخصصة من األطباء وسيارتي اسعاف       

عدد من الشبان بمكبرات الصوت في ازقة مخيم عين الحلوة الضيقة طالبين المساعدة للـتمكن مـن اسـتقبال                   
  .يحملون ما تيسر لهم من طعام واغطية متوجهين الى اماكن تجمع النازحين اللبنانيينالنازحين، فخرج السكان 

  23/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  التدمير اإلسرائيلي في غزة مروع  : األنروا .27
كارن ابو زيد عن صدمتها     ) األنروا( عبرت المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          :وكاالت

شهداء والجرحى الذين سقطوا وللدمار الكبير الذي احدثته قوات االحتالل في مخيم المغازي لالجئين              من عدد ال  
وقالت في مؤتمر صـحافي     . وقالت ان حجم التدمير في غزة مروع      . الفلسطينيين ومدارس األنروا في المخيم    

رة لالجئين الفلسطيينين مؤكـدة     عقدته في المخيم إنها تشعر باإلحباط والحزن والصدمة لعمليات التدمير المستم          
وتساءلت وهي تقف وسط ركام مصنع خياطة دمر تماما لمـاذا           . تعرض منشآت االنروا للقصف واطالق النار     

وأكدت ان منظمتها ستعوض كافة الالجئين الفلسطينيين الذين        . يدمر االسرائيليون كل منشأة اقتصادية يجدونها؟     
  . تضرروا

23/7/2006الخليج اإلماراتية   
  

  أكثر من نصف مليون دوالر خسائر مقر وزارة الصحة في نابلس جراء العدوان .28
حظيت وزارة الصحة الواقع مقرها قبالة مبنى المقاطعة  بقسط وافـر مـن التـدمير                 :كتب غازي بني عودة   

عنـان  . دوقـال    .والتخريب، ما الحق بها خسائر مادية تتجاوز وفقا للتقديرات األولية نصف مليـون دوالر             
 لم نجد أي شيء من محتويات مقر الوزارة المؤلف من ثالثـة طوابـق فـي                 ،المصري، وكيل وزارة الصحة   

ويرى المصري ان اخطر ما لحق بالمقر المركزي الذي يدير أنشطة وزارة الصحة في جميع محافظات                . مكانه
ملة ألنـشطة وبـرامج     الضفة يتمثل في تخريب وتدمير مركز المعلومات الصحية الذي يمثل قاعدة بيانات شا            

  .وخطط الوزارة
23/7/2006األيام الفلسطينية   

  
  اإلمارات تطالب بوقف فوري للعدوان اإلسرائيلي على لبنان وفلسطين   .29

طالبت اإلمارات مجلس األمن الدولي بضرورة التدخل العاجل من أجـل وقـف العـدوان اإلسـرائيلي                 : وام
  ودعت إلى قيام األمم المتحدة بتعبئة وحشد وتنسيق المساعدات  .المتواصل على الشعبين اللبناني والفلسطيني
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إسـرائيل مـؤخرا عـدداً مـن قوافـل           اإلنسانية العاجلة للتخفيف عن محنتيهما، معربة عن أسفها الستهداف        
   .المساعدات االنسانية بما فيها قافلة إماراتية كانت محملة بالمواد الغذائية والطبية للسكان المتضررين

23/7/2006 اإلماراتية الخليج  
 

  ما يجري مؤامرة لتدمير لبنان  : نجاد .30
ندد محمود أحمدي نجاد بصمت األمم المتحدة ودعم بعـض الـدول الغربيـة               :وكاالت و  ستار ناصر  ،طهران

للفظائع الصهيونية التي ترتكب في لبنان وفلسطين، داعياً الى عقد اجتماع طارىء لمنظمة المؤتمر اإلسـالمي                
واعتبر نجاد أن اسرائيل اتخذت من عملية خطف جنديين ذريعـة لتنفيـذ   . حد للعدوان االسرائيليلبحث وضع  

مـن   .مؤامرة مدبرة تهدف الى شن عدوان واسع النطاق على لبنان وتدمير بناه التحتية وقتل مدنييه األبريـاء                
نـان علـى تكثيـف      جهة أخرى، حث وزير الخارجية االيراني منوشهر متقي في رسالة وجهها الى كـوفي أ              

   .المساعي لوقف الهجمات الشنيعة التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان
23/7/2006الخليج اإلماراتية   

 
 طهران تؤكد أنها لن تدخل مطلقاً الحرب في لبنان .31

ن عن رئيس هيئة االركان العامة للقوات االيرانية اللواء حس) ارنا(ونقلت وكالة االنباء االيرانية الرسمية 
وقال فيروز ابادي في تصريحات للصحافيين  .فيروز ابادي قوله ان ايران لن تدخل الحرب في لبنان مطلقا

على هامش اجتماع مجمع مصلحة النظام ان ايران ستواصل دعمها للبنان على الصعيد السياسي والديبلوماسي 
مرار الحرب، معتبرا ان وحذر من رغبات الرئيس االميركي ورئيس الوزراء البريطاني في است .فقط

وطالب البلدان العربيه في المنطقه بقطع امدادات النفط المتوجهة الى الكيان . االسرائيليين وقعوا في الشباك
واعتبر ان  .االسرائيلي حيث ان شرايين حياة الغرب في الطاقة واالسواق االستهالكية تتمثل في هذه المناطق

لي قرروا الهجوم على لبنان لكي يتمكنوا من تنفيذ مشروع الشرق االوسط اميركا وبريطانيا والكيان االسرائي
 .الكبير الذي خططت له اميركا

23/7/2006المستقبل   
 

  المقاومة خيار استراتيجي  : سياسيون ومثقفون مصريون .32
 فلسطين  أعرب سياسيون ومثقفون ومهنيون في مصر عن التأييد المطلق والمساندة الكاملة للمقاومة في             :القاهرة

وأدانوا في بيان لهـم صـمت        .ولبنان والعراق، وأكدوا على مشروعية المقاومة في األراضي العربية المحتلة         
الحكومات العربية تجاه ما يواجهه الشعب اللبناني والمقاومة الوطنية اإلسالمية الـصامدة، وشـددوا علـى أن                 

  .المقاومة هي الخيار االستراتيجي
23/7/2006الخليج اإلماراتية   

 
  واشنطن تشارك إسرائيل بقنابل فتاكة مشبعة باليورانيوم   .33

كشف خبراء عسكريون للخليج أن القنابل الذكية الموجهة بالستاليت وبالليزر، والتـي             : حنان البدري  ،واشنطن
 سربت جريدة النيويورك تايمز السبت أخبار إرسال شحنة عاجلة منها إلى إسرائيل، هي من الجيل الثاني لنفس                

. 1991شـباط  / فبراير13نوعية القنابل التي استخدمتها الواليات المتحدة في قصف ملجأ العامرية العراقي في    
القنبلة التي تشحن جواً إلى إسرائيل بناء على طلب عاجل من األخيرة، وسبق إلدارة بوش الموافقة على تزويد                  

، ويبلغ وزن كل منهـا خمـسة آالف         GBu-28 إسرائيل بها العام الماضي، بمجموعة مائة قنبلة، هي من نوع         
وأضاف الخبراء انه حتى مع عدم معرفة عدد القنابل التي ستزود بها واشنطن إسرائيل على                ). طن 5.2(رطل  
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عجل، بينما األخيرة مستمرة في قصف لبنان، فإنه من الضروري التنبه إلى أن نسبة دقة تصويب هذه القنابـل                   
 .، مما يعني أن احتماالت الخطأ في االستهداف قد تصل إلى ثالثين فـي المائـة               ال تتجاوز السبعين في المائة    

 يحتوي على شحنة ناسـفة تبلـغ        GBu-28وأضاف الخبراء ان النوع الذي ستحصل عليه إسرائيل من قنابل           
من اليورانيوم المنضب، الـذي     )  طن 5.1( آالف رطل    3 رطالً، وإن أغلب باقي وزن القنبلة أي حوالي          647
وقال الخبـراء إنـه إذا اسـتخدمت         .يها القدرة الفائقة على اختراق المواقع الحصينة والمالجئ الخرسانية        يعط

إسرائيل هذا النوع من القنابل الفتاكة، والتي يتم تحميلها على نوعي طائرات حربية أمريكية، من طراز الشبح                 
ه هذه القنابل، نظراً المتالكها عدداً مـن        ، واألخيرة متوقع أن تستخدمها إسرائيل في توجي       F15Eوأيضاً طراز   

ومنذ ذلك الوقت لوحظ حرص القيادة األمريكية على التأكيد على عدم اسـتخدام نوعيـة      .نوعية هذه الطائرات  
 عقب هجوم كبير أو عنيف منذ دخول غزو العراق، كما حدث عقب عمليـة مطـار بغـداد       GBu-28القنابلة  

  .أسلحة شديدة الفتكللتأكيد على عدم اللجوء الستخدام 
  23/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  خطاب مصري إلى رايس نقل مؤتمر الدعم إلى روما   .34

كشفت مصادر دبلوماسية عربية للخليج أنه وعقب انتهاء زيارة وزير الخارجية المصري أبو الغـيط               : واشنطن
 يبلغونها فيه ترحيـب القـاهرة       لواشنطن األسبوع الماضي، تلقت وزيرة الخارجية األمريكية خطاباً من مصر         

بحضورها لالجتماع مع نظرائها في مؤتمر دعم لبحث الوضع في لبنان، شريطة أن يكون حضورها لمناقـشة                 
وقد فوجئت اإلدارة األمريكية بهذا الخطاب، وعلى أثره قررت البحث عـن            . وقف إطالق نار فوري في لبنان     

لمها بأن توقف رايس خالل زيارتها إلى المنطقة في بيروت          وأكدت المصادر ع   .مكان آخر، وكان اختيار روما    
كان أيضاً فكرة مطروحة لدعم حكومة السنيورة، إال أن هذه الفكرة تراجعت إلى حـد كبيـر فـي اليـومين                     

   .الماضيين
  23/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  سورية وايران تهددان المنطقة وأمننا على المحك في هذا الصراع: بوش .35

دان جورج بوش مجدداً أمس، سورية وايران لدورهما في النزاع في لبنان واتهمهما بتهديد الـشرق                : واشنطن
وقال بوش في كلمته االذاعية االسبوعية إن سورية هي الداعم الرئيسي لحزب اهللا منذ سنوات               . األوسط برمته 

 تحدى االسرة الدولية مرات     وساعدت في تزويده بأسلحة مصنوعة في ايران، مضيفاً أن النظام االيراني أيضاً           
ان اعمال ايران وسورية تهـدد      بوش  ورأى  . بطموحاته في امتالك اسلحة نووية ومساعدته مجموعات إرهابية       

وأوضح ان   .الشرق االوسط برمته وتعرقل تسوية االزمة الحالية واحالل سالم دائم في هذه المنطقة المضطربة             
. 1559أسس له قرار مجلس االمن رقم       ... سرائيلية محكوم بإطار دولي    اال -موقف بالده تجاه االزمة اللبنانية      

وذكّر بوش بأنه طلب من رايس التوجه الى المنطقة مطلع االسبوع المقبل للبحث في افـضل الـسبل لتـسوية             
االزمة مع قادة المنطقة، مؤكداً أن رايس ستؤكد في وضوح أن تسوية هذه االزمة تقتضي مواجهة المجموعـة                  

وقال بوش ان االزمة الحالية في المنطقة اندلعت اثر عملية           .بية التي شنت الهجمات والدول الداعمة لها      االرها
واعرب . لمجموعة حزب اهللا االرهابية خطفت فيها جنديين اسرائيليين واطلقت صواريخ على المدن االسرائيلية            

ن تتخذ االجراءات الضرورية لمنع هـذه       عن اعتقاده بأن من حق الدول ذات السيادة أن تدافع عن مواطنيها وا            
ندرك ثمن هذا النزاع بالنسبة الى المدنيين االبرياء في لبنان واسرائيل، مذكراً بأنه طلب              : وأكد بوش . الهجمات

واكد ان الواليات المتحـدة وحلفاءهـا    .من اسرائيل مواصلة توخي أكبر قدر من الحذر لحماية ارواح االبرياء      
سنواصل دعم القادة المعتدلين مثل رئيس الـسلطة الفلـسطينية          : وقال. ى خريطة الطريق  يرغبون في العودة ال   

في المدى البعيد، سيعود السالم فقط عندما       ... وسنواصل مطالبة حماس بوضع حد لعملياتها االرهابية      ... عباس
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ك في هذا الصراع وبأن     نعلم أن أمننا على المح    : تهزم االيديولوجيا االرهابية للحقد والخوف، وخلص الى القول       
  .الحرية ستسود

  23/7/2006 الحياة 
  

  سرائيل تحترم الحدود وليست هناك أراض لبنانية محتلة  ا: ويلش .36
أكد السفير ديفيد ويلش نائب وزيرة الخارجية األمريكية أن المؤتمر الدولي الذي سيعقد في إيطاليـا،                : واشنطن

صة أنه يضم إلى جانب الواليات المتحدة وروسيا واالتحـاد          سيدرس احتجاجات لبنان، وإمكانات مساعدته، خا     
إن الرئيس بوش سيلتقي    : وقال ويلش  .األوروبي، البنك الدولي، والسعودية ومصر واألردن، والدولة المضيفة       

وأصر على أن رايس مرحب بها في مصر، وذلك تعقيباً علـى             .اليوم سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية     
لب القاهرة أن تتبنى الوزيرة األمريكية موقف الدعوة إلى وقف إطالق النـار كـشرط للقائهـا                 ما أثير حول ط   

  .نظرائها وزراء الدول التي كانت ستجتمع في القاهرة ثم تقرر عقد االجتماع في روما األربعاء المقبل
د أراض لبنانية   وواصل هجومه على حزب اهللا، الذي وصفه بوش بأنه خان اللبنانيين، ورفض االعتراف بوجو             

وقال إن هـدف الـسياسة       .محتلة، مدعياً أن اسرائيل تحترم الحدود، داعياً سوريا ولبنان إلى ترسيم حدودهما           
األمريكية في المرحلة الحالية، عدم السماح بالعودة الى الوضع السابق، مؤكداً أن الواليات المتحدة ستؤكد فـي                 

إلى حل دائم للمشكلة والظروف التي أدت الى الوضع الحالي،          مؤتمر روما رغبتها في حل األزمة، والوصول        
وأكد أن الواليـات المتحـدة       .وأهمها سالح حزب اهللا، بما يخلق ظروفاً جديدة ال تسمح بعودة الوضع الحالي            

سعت إلى تحسين الوضع اإلنساني في األراضي الفلسطينية من قبل، وأيضاً في لبنان، مشيراً الى أن إسـرائيل                  
  .ع وصول المساعدات اإلنسانية إلى لبنانلن تمن

  23/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  نسحاب من مزارع شبعاالأفكار واشنطن تتضمن جدوال ل: مصادر أوروبية وأميركية .37
 قالت مصادر اوروبية واميركية إن كوندليزا رايس تحمل أفكارا جديدة من اجل التوصـل               : جمال شاهين  ،لندن

 خالل مجموعة من األفكار تتلخص في انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا واإلفـراج              لحل لألزمة مع لبنان من    
وحسب هذه المصادر، فان رايس ستسعى الى مساهمة الدول العربية في نشر قوات              .عن األسرى العرب لديها   

وقال مسؤول اميركي إن المبادرة المطروحة تتلخص في مساعدة لبنان على سـيطرة جيـشه               . دولية في لبنان  
على كامل اراضيه مع العمل على وضع جدول زمني النسحاب اسرائيلي من مزارع شبعا اللبنانيـة إلجبـار                  
الجميع على القبول بنزع سالح حزب اهللا مع قيام إسرائيل باإلفراج عن عدد كبير من األسرى العـرب فـي                    

 واشنطن ترغب في فض     وأضاف أن . السجون اإلسرائيلية مع ضرورة مشاركة دول عربية في القوات الدولية         
جميع حجج حزب اهللا على أن يكون تطبيق اتفاق الطائف هو الطريق للحل بعد انسحاب إسرائيل من مـزارع                   

  . شبعا
  23/7/2006الشرق األوسط 

  
  لندن تحذّر اسرائيل من غزو لبنان وتنتقد استهداف المدنيين  .38

لة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز إسـرائيل       حذرت وزيرة الخارجية البريطانية مارغرت بيكيت في مقاب       : لندن
وقالت إنه وضع خطير جداً وقد يشكل منعطفاً ويجب علينا نحن المجتمع الـدولي أن           . من توغل بري في لبنان    

وأضافت أن خطأ في الحسابات أو أي خطأ قد تترتـب  . نبذل كل ما في وسعنا ليكون منعطفاً الى ما هو أفضل       
وأشارت بيكيت الى أنها واثقة من أن اسرائيل ستدرس في           .ي أن ذلك مثير للقلق    عنه انعكاسات خطيرة ويبدو ل    

كل عناية كل اقتراح للقيام بتوغل بري ألنها انتظرت كثيراً قبل الخروج من لبنان في المرة األخيرة دخلت الى                   
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 ملموسة تشير الى    واضافت ان الحكومات الغربية ليست لها ادلة      . هناك وكلّف ذلك الطرفان كثيراً من األرواح      
 .وقوف ايران وسورية وراء هجمات حزب اهللا

  23/7/2006الحياة 
  

  الخالفات تطفو على السطح قبل مؤتمر روما بشأن لبنان .39
طفت الخالفات على السطح حتى قبل ان يلتقي وزراء خارجية عدة دول في روما االربعـاء                :  رويترز ،روما

وقال وزير الخارجية االيطالي الذي سيشارك       .ائيل وحزب اهللا  القادم في اجتماع طارئ لبحث الحرب بين اسر       
في رئاسة المؤتمر مع نظيرته االميركية رايس ان الوزراء سيبحثون معاً عن سبل لوقف اطالق النار واعـادة                  

بيد أن رايس قالت في وقت سابق ان فـرض           .اطالق المساعدات االنسانية للبنانيين ومناقشة استقرار المنطقة      
ولكـن   .ري الطالق النار سيقدم وعداً زائفاً يسمح لحزب اهللا بالظهور من جديد لمهاجمـة اسـرائيل               وقف فو 

وتابع المسؤول الذي طلـب      .مسؤوالً ايطالياً قال ان وقف اطالق النار سيكون الهدف االول الجتماع االربعاء           
. ذلك لن تستطيع أن تفعل شـيئاً       أوالً وقبل كل شيء يأتي وقف اطالق النار ألنك ان لم تحقق              :عدم نشر اسمه  

كما أن فرنسا على خـالف مـع    .وثانياً نود ان ننسق جهود المجتمع الدولي الرسال مساعدات دولية الى لبنان       
ومع استمرار العنـف ضـمت روسـيا        .واشنطن التي تقاوم الضغط الدولي من أجل الدعوة وقف اطالق النار          

 يوماً بعد يوم ومع اتـساع       :زارة الخارجية الروسية في بيان    وقالت و  .صوتها للمطالبين بوقف سريع للصراع    
نطاق االزمة تتضح اكثر ضرورة التحرك بأقصى سرعة وفعالية ممكنة لوقف إراقة الدماء والعنـف وإنهـاء                 

كما سيبحث الوزراء أيضا امكانية ايفاد قـوة         .معاناة مئات اآلالف من االبرياء وتدمير البنية االساسية المدنية        
. وقال المسؤول االيطالي ان مندوبا عن اسرائيل قـد يحـضر المـؤتمر             .ار تابعة لالمم المتحدة للمنطقة    استقر

وعندما سئل ان كانت اسرائيل ستحضر المـؤتمر         .وتردد في البداية ان اسرائيل لن تكون ممثلة في االجتماع         
في المؤتمر هي روسيا وبريطانيا     واالطراف المتوقع أن تشارك     . يتعين أن يكون شامالً   ...  نحن منفتحون  :قال

وقـد   .وفرنسا وألمانيا ومصر واالردن والسعودية والبنك الدولي واالمم المتحدة والواليات المتحـدة وايطاليـا           
وقال المـسؤول إن الحكومـة       .تشارك دول أخرى في االجتماع ولكن من غير المرجح دعوة ايران وسورية           

دا لحل االزمة ستبقي على خطوط االتصال مفتوحـة مـع طهـران             االيطالية التي تعتبر نفسها عنصرا مساع     
  .ودمشق

  23/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  يدعو إلشراك دمشق وطهران في الحل وبريالجتياح االحذر من يأنان  .40
حذر األمين العام لالمم المتحدة كوفي انان اسرائيل ليل اول من امـس مـن               :  سامي عماره واشنطن   ،موسكو

 معتبرا انه سيؤدي الى تصاعد العنف، واكد ضرورة اشراك سورية وايران في البحث عن حـل                 اجتياح لبنان، 
ودعا انان كذلك الى نشر قوة أمنية دولية على الحدود بين لبنان اسرائيل وهو اقتراح ترفـضه حتـى                   . لالزمة

تي ينتشر فيها حـزب     اآلن اسرائيل التي تحشد قواتها على حدود جنوب لبنان على مسافة قريبة من المناطق ال              
 اعتقد اننـا سنـشهد تـصعيدا خطيـرا اذا          :إن.إن.وقال انان في مقابلة مع شبكة التلفزيون االميركية سي        . اهللا

وبين حـزب اهللا، اذا     ) االسرائيليين( بطبيعة الحال سيزيد التوتر بينهم       :واضاف. اجتاحت اسرائيل جنوب لبنان   
  .رف عليها حزب اهللادخلت قوات برية اسرائيلية المنطقة التي يش

  23/7/2006الشرق األوسط 
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 دوست بالزي يرفض تدمير لبنان .41
حذر دوست بالزي من ان استمرار النزاع بين إسرائيل ولبنان قد يؤدي الى تدمير الدولة اللبنانية، داعيا الى 

التنبه الى ان  يجب :وقال بعد لقائه نظيره المصري احمد ابو الغيط في القاهرة. وقف فوري العمال العنف
وشدد . وطلب الوقف الفوري العمال العنف وتوفير كل الظروف لوقف اطالق النار... الوضع بالغ الخطورة

وطالب بتطبيق القرار .  ال يمكننا ان نبقى مكتوفي االيدي الن هذا وضع مستحيل واليمكن ان تبريره:على أنه
اال انه قال ان نزع سالح حزب اهللا ينبغي . الصراع بشكل كامل ألنه بدون ذلك لن يكون هناك حل لهذا 1559

وانتقل بالزي الى االردن حيث استقبله العاهل االردني والتقى نظيره االردني عبد اإلله . ان يتم بعد وقف النار
وأعلن بالزي في ختام محادثاته أن بين الشروط السياسية للخروج من األزمة اللبنانية ضرورة تبادل  الخطيب
  .األسرى

  23/7/2006المستقبل 
  

  موسكو قلقة جداً وتشدد على الوقف الفوري إلطالق النار   .42
أبدت روسيا قلقاً جدياً للغاية إزاء تصاعد المواجهات الحربية في لبنان وسـفك الـدماء فـي لبنـان                    :بيروت

اللذين يأسرهما  واألراضي الفلسطينية، وشددت على اإلفراج الفوري وغير المشروط عن الجنديين اإلسرائيليين            
حزب اهللا، وانتقدت في المقابل، تدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية اللبنانية وسقوط الضحايا مـن الجانـب                 
اللبناني بشكل غير مسبوق، وأكدت ان العملية العسكرية اإلسرائيلية خرجت بعيداً عن إطارها وأهدافها بتحرير               

في بيان وزعته سفارتها في بيروت، أن الخطوة االولـى التـي ال             وأكدت وزارة الخارجية الروسية      .الجنديين
يمكن تأجيلها في هذا الوضع الصعب يجب ان تكون الوقف الفوري إلطالق النار وسفك الدماء، وأضـافت ان                  
وقف إطالق النار يسمح بتأمين الخروج اآلمن ومن دون اي عائق للسكان المدنيين من مناطق القتال واعطـاء                  

واعتبرت الخارجية الروسـية     .للمباشرة في حل اصعب المسائل تعقيدا بالوسائل السياسية الدبلوماسية        االمكانية  
ان آثار األزمة الحالية يصعب تجاوزها، مع اللجوء الى حلول محددة على مـسارات محـددة للتـسوية فـي                    

 مـن دون اسـتثناء،       ان االكثر ضرورة هو البحث الشامل لكل أوجه أوضاع الشرق أوسطية           :المنطقة، وقالت 
  .على اساس قرارات مجلس االمن الدولي في هذا الشأن

  23/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مسؤول بريطاني ينتقد استهداف اسرائيل للمدنيين والبنى والتحتية  .43
 وجه وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية كيم هاولز الذي زار لبنان امس انتقـادا شـديدا                 : وكاالت ،لندن
 هذه  :وصرح هاولز امام الصحافيين في بيروت      .سرائيل لقيامها بقتل المدنيين وتدمير البنى التحتية في لبنان        ال

وقـال الحقـا فـي       . من الصعوبة بمكان فهم نوع التكتيك العسكري المستخدم        ،ليست ضربات دقيقة التصويب   
حديث الى شبكة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية ان االسرائيليين يدمرون كامل البنى التحتيـة فـي لبنـان                  

 ومن الصعب جدا ان نعرف كيف يمكن لهذا االمر ان يخدم الغايات التـي               ،ويقتلون اعدادا كبيرة من المدنيين    
  .حددوها النفسهم

  23/7/2006العرب اليوم 
  

  نتقد العدوان الوحشي اإلسرائيلي  كاسترو ي .44
انتقد الرئيس الكوبي فيدل كاسترو العدوان الوحشي الذي تشنه إسـرائيل علـى لبنـان واالراضـي                 : وكاالت

الفلسطينية، وأكد ان هذا االعتداء ال معنى له، وأشار الى ان اعداء كوبا ايضا لن يتمكنوا بأعمالهم القذرة مـن                    
ي حوار اجرته معه من األرجنتين محطة التلفزيون الفنزويلية الحكوميـة انـه ال              وقال كاسترو ف   .تدمير الثورة 
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فبهذه الصورة يتم قتل اناس كثيرين مـن دون  .. يمكنك ان تقصف البنية التحتية والجسور والشوارع والكهرباء       
ه في إسـرائيل    يبدو ان الجناة هم من المجانين ويبدو ان       : واضاف كاسترو  .ان يتم قتلهم بصورة فعلية ومباشرة     

  . ذلك السيد اولمرت أسوأ من سابقه شارون
  23/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  حزب اهللا يعتمد تكتيكاً يماثل قتال ثوار فيتنام  : جينز .45

األسبوعية المتخصصة في الشؤون الدفاعية أن حزب اهللا اعتمد تكتيكاً عـسكرياً              اعتبرت مجلة جينز   :ب.ف.ا
يستخدمها الفييتكونج خالل حرب فيتنام، ما يجعـل منـه خـصماً شرسـاً للجـيش                مشابهاً للوسائل التي كان     

وكتب الون بن دافيد مراسل المجلة في اسرائيل في مقال ينـشر األربعـاء المقبـل أن القـوات                    .االسرائيلي
يتكونج، ما  االسرائيلية اكتشفت أن حزب اهللا أقام قرب الحدود الجنوبية شبكة أنفاق وخنادق، مثل التي أقامها الفي               

وأضاف أن الجيش االسرائيلي يواجه مقاومة شرسة من حزب اهللا، وتكبـد             .يوفر مخابىء لعناصره وألسلحتهم   
 علينـا أن نعتبـر أن مـا         :ونقل عن مصدر رفيع المستوى في مجال الدفاع قوله         .خسائر كبيرة في المعارك   

وإنهم مدربون الـى أقـصى      . جيش اإليراني نواجهه في لبنان ليس ميليشيا، بل لواء من القوات الخاصة في ال           
وذكرت المجلة أن القادة االسرائيليين يريدون تجنب       . الحدود، ومجهزون بشكل جيد، ومندفعون لمواصلة القتال      

حصول عملية برية واسعة في لبنان، لكن عدداً متزايداً من المسؤولين العسكريين يعتبرون أن وحـده هجـوم                  
وأشارت المجلة الى أن الجيش االسرائيلي ينـشر آالف    .ار حزب اهللا كقوة مقاتلة    واسع يمكن أن يؤدي الى انهي     

 .الجنود من سالح المشاة عند الحدود اللبنانية، لكنهم غير مدعومين بأسلحة ثقيلة التي تؤشر الى اجتياح أكبـر                 
ـ               وشددت جينز على أن اسرائيل     شرات تقر أن الخسائر في صفوف حزب اهللا ليست كبيرة وتقتـصر علـى ع

  .الضحايا فقط
  23/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
 حزب اهللا والكبوة االستراتيجية .46

  جيفري كمب
عـن  , لقد تمخض القرار الذي اتخذه حسن نصر اهللا زعيم حزب اهللا بإشعال مواجهة مسلحة كبرى مع إسرائيل       

فوف كبريـات الـدول     إضافة إلى حدوث انقسام مرير في ص      , جر كارثة حقيقية للبنان وعن أزمة في إسرائيل       
يتمثل في , وبذلك فقد أضيف عامل جديد إلى النزاع اإلسرائيلي العربي الطويل األمد          . اإلسالمية الشرق أوسطية  

ال سيما مع مـصر واألردن      , في مواجهة مع غالبية الدول العربية السنية      , وضع إيران الشيعية وحليفتها سوريا    
وعلى الرغم من موجة الغـضب العارمـة التـي          . لخليج العربي والمملكة العربية السعودية ومجموعة دول ا     

اجتاحت معظم شعوب الدول العربية المسلمة على ردة الفعل اإلسرائيلية العسكرية العنيفة على اختطاف حزب               
, إال أن الحكومات العربية واعية ومنتبهة لفداحة الكارثة التي تهدد المنطقة بأسـرها            , اهللا وقتله لعدد من جنودها    

خاصة إن كانت   , يما لو استمر حزب اهللا ومليشيات جناحه العسكري في نهجه الحالي وكأنه دولة داخل الدولة              ف
  ! هذه الدولة تعمل ضد أهداف ومصالح األغلبية

ومما ال ريب فيه أن هذه التنظيمات الراديكالية المتشددة تحظى بقدر واسع من التأييد الشعبي بسبب مناهضتها                 
فإنها سـتجر   , لكن وفيما لو مضت أجندتها إلى التحقق      . إسرائيل والواليات المتحدة األميركية   وتحديها لكل من    

, ومما يثير المخاوف والقلق بصفة خاصـة      . كارثة ال يحمد عقباها على عدد كبير من الدول العربية المعاصرة          
, لمأزق األميركي داخل العراق   فقادتها شامتون في ا   . تعاظم الدور اإليراني الشيعي في الدول العربية هذه اآلن        

في تحدي مجموعة الدول الكبرى وعرقلة جهودها الرامية إلـى وقـف            , عالوة على نجاحهم حتى هذه اللحظة     
وربما كان لطهران اليوم نفوذ أكبر على الشيعة العراقيين من ذلـك الـذي تتمتـع بـه                  . برامج إيران النووية  
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واألكثر إثارة للقلق والسخرية أن تتحقق تلك النبوءة القائلة         . تلة للعراق علماً بأنها الدولة المح   , الواليات المتحدة 
وصوالً إلى حزب اهللا في     , باحتمال اتساع دائرة نفوذ دولتي النفوذ الشيعي في إيران والعراق غرباً عبر سوريا            

لو خرج كل من    خاصة فيما   , ووجه السخرية هنا أن هذه النبوءة باتت أقرب إلى التحقق في رأي البعض            . لبنان
لكن ولحسن الحظ   ! حزب اهللا وحركة حماس من مواجهتهما الحالية مع إسرائيل ظافرين مكللين بتيجان النصر            

والمؤكد أن حزب اهللا قد كبا كبوة فادحة وأخطأ التقـدير أيمـا خطـأ               . فإنه ليس مرجحاً أن يتحقق هذا مطلقاً      
ه هذه األخيرة في حرب خاسرة ال انتصار فيها مع          في وقت كانت قد تورطت في     , بهجومه األخير على إسرائيل   
باغتـت الـسيد    , ومما ال شك فيه أن شراسة االستجابة اإلسرائيلية لذلك الهجوم         . حركة حماس في قطاع غزة    

سيما وأن اإلسرائيليين لم تتراص صفوفهم ولم يتحدوا مثلما هـم اليـوم    , حسن نصر وغيره من قادة حزب اهللا      
وتجاهل كافة  ,  جبهة أمنية موحدة مع إبداء عزمهم على التضحية بكل شيء واعتبار           في, على مدى عدة سنوات   

حتى يتحقق لهم ما يريدون من إلحـاق ضـرر فـادح            , النداءات وااللتماسات الدولية الداعية إلى وقف القتال      
ن وتدمير معظم ما يستطيعونه من أسلحة وبنية تحتيـة عـسكرية تابعـة لهـاتي              , بـحزب اهللا وحركة حماس   

غير أن الخطر الكامن في استراتيجية كهذه أن الحرب الدائرة اآلن تستطيع أن تجر إليهـا سـوريا                  . المنظمتين
  . ستغدو المنطقة بأسرها مهددة بالحريق والتهاب النيران, وفي هذه الحالة. بكل سهولة

اً التفاوض فـي نهايـة      فإنه ربما ال يزال ممكن    , لكن وفي حال اقتصار هذه الحرب على لبنان وإسرائيل وغزة         
هو مـا إذا كانـت      , على أن العامل األكثر أهمية هنا     . المطاف بين أطرافها الرئيسيين على وقف إلطالق النار       

, الحكومة اللبنانية ستتمكن من بسط نفوذها وسيطرتها العسكرية على الشريط الحدودي الفاصل بينها وإسرائيل             
بدعم من قوة دولية    , ليشيات حزب اهللا في ذلك الشريط الحدودي      وما إذا كان جيشها سيستطيع أن يحل محل مي        

ومن األولويات أيضاً أن تكف سوريا وإيران عن أي مسعى لتعويض حزب اهللا مـا               . يتم تشكيلها لهذا الغرض   
  . خسره عسكرياً من صواريخ وعتاد حربي في مواجهته الحالية مع إسرائيل

  23/7/2006االتحاد االماراتية 
  

  اجآتها والجدل العربي حولهاالحرب ومف .47
  بالل الحسن

والمفاجآت في الحرب االسرائيلية ضد الفلـسطينيين       . تنطوي الحروب دائما على مفاجآت ال يتوقعها أصحابها       
واللبنانيين كانت عديدة، بعضها جرى في ميدان المعركة، وبعضها اآلخر كان األهـم، وجـرى فـي ميـدان                   

  .السياسة
لمتوقع أن يتركز العمل العسكري على استعادة الجنود المخطوفين فـي غـزة وفـي               في ميدان المعركة، كان ا    

  .ولكن هذا لم يحدث. لبنان
في غزة مثال جرت اعتداءات عسكرية هي أقرب ما تكون إلى المجازر المنظمة، ففي كل عمليـة عـسكرية                   

.  تخليص الجندي األسير   إسرائيلية يقتل عشرة أو عشرون شخصا من المدنيين، وفي هجمات ال تمت بصلة إلى             
وتمتد العمليات حتى نابلس، وتتم هناك اعتقاالت بالعشرات، وكلها اعتقاالت ال عالقة لها بتخلـيص الجنـدي                 
األسير، ثم قالوا إن هدفهم هو اسقاط حكومة حماس، من دون أن يشمل ذلك إسقاط السلطة الفلسطينية، ولكنهم                  

الداخلية ثم االقتصاد ثم الخارجية ثم مقرات األمن، وبات واضـحا           ما لبثوا أن بدأوا بقصف مباني الوزارات،        
أنهم يريدون تدمير السلطة الفلسطينية نفسها، عبر مؤسساتها أوال، ثم عبر اشخاصها، ولذلك تحول خالد مشعل                
فجأة إلى شيطان يحرك خيوط الشر في كل مكان، ومن دون أن يتم منح صفة المالك للرئيس محمود عبـاس،                    

  .طينيون كلهم في النهاية اشرار، وخاصة حين ال يوقعون على شروط إسرائيل للتسويةفالفلس
بدأت الحرب من أجل تحرير الجنديين األسيرين، وتدمير البنية         . جرى األمر نفسه على نطاق أوسع     .. في لبنان 

ألمر البنية التحتية إلى تـدمير      التحتية لحزب اهللا، وإذا بها تطال البنية التحتية للدولة اللبنانية كلها، ثم يتجاوز ا             
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ثم يتجاوز األمر كل ذلك إلى تدمير شـاحنات اإلغاثـة، وسـيارات             . قرى بكاملها، ثم تدمير ابنية في األحياء      
اإلسعاف، والمدارس، ومقر قوات األمم المتحدة، وفرق الهندسة في الجيش اللبناني، ليتحول األمر في النهايـة                

  .إلى تدمير كل ما هو بشري
الحالتين الفلسطينية واللبنانية، ينبثق سؤال واحد، هل يعقل أن كل هذا يتم من أجل تحرير الجنود األسرى                 وفي  

وهي ال إسرائيلية قبل أن تكون فلسطينية أو لبنانية أو عربية، فإسرائيل تعلن في              . الثالثة؟ الجواب هو طبعا ال    
وإسـرائيل  .  ذلك المجتمع الفلسطيني برمته    فلسطين أنها تريد القضاء على حركة حماس، وهي تدمر من أجل          

، ومن دون أن يخولها أحد مـسؤولية تطبيـق ذلـك            1559تعلن في لبنان أنها تريد تطبيق قرار مجلس األمن          
  .القرار

  لماذا إذن هذه الحرب اإلسرائيلية الهمجية؟
 األميركيـة المعلنـة،     ال مناص من العودة الى األساسيات الراهنة للصراع في الشرق األوسط، أي إلى الخطط             

وأساس الخطط األميركية هو بناء الـشرق األوسـط         . وإلى الدور الذي تراه واشنطن إلسرائيل في تلك الخطط        
الكبير، وبما يعنيه ذلك من تجاوز لفكرة الوحدة العربية، وبما تعنيه هذه الفكرة من هوية وطنية، ومن دعـوات         

لكي تتحول الدول العربية إلى دول قائمة بذاتها ال يربط فيها دولـة             للتعاون أو التضامن أو التنسيق أو التوحد،        
وال لزوم في سياق هذا المشروع ألية تسوية عربية ـ إسرائيلية، بـل المطلـوب هـو     . مع األخرى أي رابط

العكس أن تنسف إسرائيل مشاريع التسوية القائمة، وان تقرر ما هو صـالح لهـا وتفرضـه فرضـا علـى                     
عرب، ألن إسرائيل يجب أن تكون قوية ومسيطرة، حتى تستطيع أن تلعب دور المهيمن األمني               الفلسطينيين وال 

وبما أن هناك قوى تعارض هذا المشروع، أبرزهـا حركـة المقاومـة             . داخل مشروع الشرق األوسط الكبير    
أكيـد فكـرة   ، وهي قوى تـسعى لت )حزب اهللا(، وحركة المقاومة اللبنانية )فتح ـ حماس (الفلسطينية لالحتالل 

إلسرائيل، فالمطلوب إذا تـدمير فكـرة       ) الجيوش(المقاومة الشعبية بعد أن اصبحت الغلبة العسكرية النظامية         
وال بد حتى يتحقق ذلك من وصـم هـذه القـوى      . المقاومة الشعبية هذه، سواء في فلسطين أو لبنان أو العراق         

نة ضد اإلرهاب، وهو ما تم سابقا ضد عرفـات          بصفة اإلرهاب، وإدراجها ضمن نطاق الحرب األميركية المعل       
وحركة فتح، ثم ضد حركة حماس بعد نجاحها االنتخابي، وهو ما يتم حاليا ضد حـزب اهللا فـي تـصريحات                     

أما الخطوة النهائية في هذا المسعى، فهي محاصرة وتطويـع          ). جون بولتون في مجلس األمن    (أميركية معلنة   
برز موضوع سوريا وايران وتحميلهما مسؤولية كل ما يفعله حزب اهللا، وكل            أية دولة تدعم هذا التوجه، وهنا ي      

  .ما تمارسه حركة حماس
  كيف يتم حاليا تطبيق هذا المخطط على األرض؟

يتم من خالل تقديم دعم أميركي مطلق لعدوان إسرائيلي، باالستناد إلى الحجة القائلة بأن من حق إسـرائيل أن                   
 ال يقف عند هذا الحد، بل هو يتجاوز ذلك إلى حد منع أي مسعى لوقف إطـالق                  ولكن األمر . تدافع عن نفسها  

وفي هذا السياق أعلن توني سنو الناطق بلسان        . النار، وذلك من أجل أن تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها أوال          
 كـان فـي     البيت األبيض، إن وقف إطالق النار غير مقبول من الواليات المتحدة إذا كان سيعيد الوضع كمـا                

وأعلنت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية، أن وقف إطالق النار في الشرق األوسط سيكون ممكنا فقط               . السابق
ووقف جون بولتون المندوب األميركي في مجلس األمن ضد المشروع          . في حال حصول تغيرات أساسية فاعلة     

.  سيعالج الوضع في لبنان هو تصوير مبسط       إن تصوير األمر بأن وقف إطالق النار      : الفرنسي لوقف النار قائال   
ويسجل هذا الدعم السياسي المطلق إلسرائيل أقوى عامل من عوامل اسـتمرار الحـرب اإلسـرائيلية ضـد                  

  .الفلسطينيين واللبنانيين
ولكن األمر ال يقف عند هذا الحد، بل هو يتجاوز ذلك إلى حد تقديم الدعم اليومي آللة الحـرب اإلسـرائيلية،                     

دأت إسرائيل تعاني من نقص بالوقود الالزم للدبابات والطائرات، بادرت الواليات المتحدة إلـى تقـديم                فحين ب 
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الوقود لها، والصحف اإلسرائيلية هي التي نشرت المعلومات عن ذلك، مبينة أن واشنطن مساهمة وفاعلة فـي                 
  .هذه الحرب، وليست داعما سياسيا لها فقط

ة سياسية عربية، وكان ميدانها مناقشات االجتماع الوزاري لجامعة الـدول           في سياق هذا الوضع، حدثت مفاجأ     
العربية، ثم كانت لها اصداؤها في المواقف العلنية، وخاصة الموقف الذي أعلنه سعود الفيصل وزير الخارجية                

 مـن   لقد فهم هذا الموقف على أنه نقد لمواقف حركة حماس وحزب اهللا، وفهم وكأنه توجه للتنصل               . السعودي
وقد يكـون   . نتائج الوضع الذي جاء بعد اسر الجنود اإلسرائيليين، وبدأت بعده حملة إعالمية ضد هذا الموقف              

في موقف سعود الفيصل انزعاج من مواقف حماس وحزب اهللا، ولكنه انزعاج ال يمكن ربطه بالتنـصل مـن                   
ربمـا  . عة الدول العربية وتطوير أدائهـا     المسؤولية، بل ويمكن االستفادة منه للتفكير بجدية في إعادة بناء جام          

يكون التوقيت قد عمل بما ال يتناسب مع مضمون خطاب سعود الفيصل، ولكن إذا ما تجاوزنا التوقيـت إلـى                    
ولو أن توقيت خطاب سعود الفيصل كان قبل اندالع المعـارك           . المضمون لوجدنا موقفا جديا يستحق المناقشة     

وإذا استذكرنا بعـض مـا      . نظر الكثير من المنتقدين إلى خطابه نظرة أخرى       في جنوب لبنان، أو بعد توقفها، ل      
  :قاله سعود الفيصل لوجدنا ما يلي

إن األوان قد آن للخروج من هذه الحلقة المفرغة المشؤومة، األزمة، وقرارات تتخذ في ظـل األزمـة،                  : أوال
  . لتساعد في نشوء أزمة جديدة

الجامعة العربية منظمة أراد لها واضعو      ...... دى لتبادل العبارات الفارغة     إن الجامعة العربية ليست منت    : ثانيا
الميثاق أن تكون حلفا حقيقيا بين أعضائها، حلفا عسكريا وحلفا سياسيا وحلفا اقتصاديا، وال شك أنه مما يتنافى                  

قرار، من دون أن    مع أبسط القواعد في األحالف أن يستبد طرف واحد بالقرار، ويزج باآلخرين في هاوية بال                
  .يكون لهم رأي وال قول

إذا كان انفراد دولة واحدة بالقرار أمرا غير مقبول، فإن انفراد عناصر غير منضبطة وغيـر مـسؤولة                  : ثالثا
  .هو أمر مرفوض جملة وتفصيال... داخل الدولة، باتخاذ القرارات 

رك، وبأسلوب جديد، وبروح جديـدة      إن حكومتي ترى من الضروري فتح صفحة جديدة في عملنا المشت          : رابعا
وإنني لعلـى ثقـة     ... إننا ندعوكم إلى التداول الجاد لوضع منهجية فعالة توفر لعملنا العربي اسباب النجاح            ... 

  ...بأننا قادرون، بإذن اهللا، إلى الوصول إلى هذه المنهجية وتبنيها
أسلوب عمل الجامعة العربية    :  النظر بأمرين  وتشكل هذه النقاط األربع، دعوة مترابطة منطقيا ومنهجيا، إلعادة        

وثانيا أسلوب عمل الجميع، جميع الدول، التي تتخذ قرارات منفردة من           . واسلوب اتخاذ القرار السياسي بداخلها    
والقائمة هنا طويلة، تشمل الذين يخرجون عن اإلجماع العربي، أو يطلبون حماية القـوات              . دون علم اآلخرين  
وتتفرع . ون في أحالف يشكلها اآلخرون، أو يتواطؤون مع األجنبي لتسهيل احتالل بلد عربي            األجنبية، أو يدخل  

عن هذه القضايا مسائل أخرى، كمنهج المقاومة الشعبية عندما يتبين أن الجيوش النظامية عاجزة عـن ذلـك،                  
  . أية نتيجةومنهج اللجوء إلى المقاومة المسلحة عندما يتبين أن المفاوضات والتسويات لم تثمر عن

عبر مجلس حكماء استراتيجي يعمل حـسب أفـق زمنـي           (لو أن الجامعة تستطيع أن تبحث في هذه المسائل          
، وتخرج من البحث باستراتيجية عربية واضحة ومتفق عليها، وبآلية عربية للبحث في المستجدات، فإن               )مريح

 فقط من زاوية التوقيت الذي اشاع حولها        ومن هنا أهمية أال ننظر لها     . دعوة سعود الفيصل تصبح دعوة مميزة     
  .الجدل

إن هزة الحرب دائما كبيرة، وهي اختبار عنيف للمجتمعات ولألفكار وللسياسات، وهي هزة تعيش في أجـواء                 
سلبية أحيانا، ولكن يمكن أن تعيش في أجواء ايجابية أيضا، وهو ما يجب أن نحاول دفع األمور باتجاهه، حتى                   

  .ي إلى انقسام، وحتى نجعل من خالف الرأي إيجابية نحو المستقبلال يتحول خالف الرأ
  23/7/2006الشرق األوسط 

  



 

 23

  أسباب التدمير االسرائيلي للبنان .48
  باتريك سيل

تشن اسرائيل حرب إبادة على لبنان من دون اهتمام بالسكان المدنيين، بغية القضاء على حزب اهللا، تماماً كمـا                   
انها تريد اقتالع الحـركتين مـن       . ى حماس في األراضي الفلسطينية المحتلة     تحاول منذ ستة شهور القضاء عل     

ويبدو أن استراتيجيتها تقوم على إخالء الجنوب اللبناني من سكانه وطرد الـشيعة مـن مـوطنهم                 . جذورهما
نـان  وقد أدى العدوان في لب    . التقليدي الذي يعيشون فيه منذ قرون، تماماً كما تتابع هجومها الهمجي على غزة            

  . ألف من أهل الجنوب والى ترويع البالد بأسرها وخنقها600حتى اآلن الى تهجير 
لماذا هذه الوحشية االسرائيلية؟ شكل خطف ثالثة جنود اسرائيليين بغارات قام بها حزب اهللا و حمـاس إهانـة                   

ولـذا  . ن إال أن يعاقـب    للجيش االسرائيلي واعترافاً بقدرته الردعية، األمر الذي ال يمكن في نظر االسرائيليي           
  .فالجيش مصمم على إفهام العرب في ديارهم أي ثمن باهظ يدفعونه اذا ما تجرأوا على مهاجمة اسرائيل

 2000وللجيش االسرائيلي حساب قديم مع حزب اهللا الذي أدت عملياته المرهقة الى طرده من لبنان في عـام                   
 وللفلـسطينيين   -نجاح برهن حزب اهللا للعالم العربي بأسره        وبهذا ال .  عاماً 22وانهاء احتالل الجنوب الذي دام      

وهذا ما يدفع اسرائيل اليوم الى تصفية حسابها مـع          .  أن اسرائيل ليست معصومة من الهزيمة      -بوجه خاص   
  .حزب اهللا

وال شك أن بعض الصقور االسرائيليين، من أمثال رئيس األركان دان حلوتس، نادمون على مغادرة لبنان عام                 
 لبناني وفلسطيني أخفقوا في إخضاع البالد وادخالها في الفلك          1700 قبل إكمال المهمة، إذ انهم بعد قتل         1982

  .االسرائيلي
. ولعل األمر كذلك هذه المرة إذ قد تدرك اسرائيل بأن هدفها القضاء على حزب اهللا و حمـاس بعيـد المنـال                     

ر، وحتى اذا هزمتا على المدى القريب فال بد أن تبعثـا            فهاتان الحركتان شعبيتان وتتمتعان بتأييد جماهيري كبي      
لذلك تعتقد اسرائيل انها اذا شاءت االنتصار الفعلي فال بد أن تقتل مئـات اآلالف مـن                 . وتنشدا الثأر من جديد   
  .الناس ال المئات فحسب

. ن تتوقع المفاجآت  لطالما كرر زعيم حزب اهللا الشيخ حسن نصر اهللا، عدو اسرائيل األول، انذاره السرائيل بأ              
وجاء ضرب الصاروخ على حيفا، المدينة الثالثة في اسرائيل، وعطب احدى أحدث البوارج االسرائيلية مثـاالً                
أليماً لهذه المفاجآت، اذ نقل الحرب الى األراضي االسرائيلية متحدياً االستراتيجية االسرائيلية التي قامت دائمـاً               

  .يةعلى خوض الحروب على األراضي العرب
وكلمـا  . ولعل المفاجأة األكبر التي يعدها حزب اهللا هي أن يجتاز األزمة الحالية الدامية من دون ان يرضـخ                 

صمد حزب اهللا تنامت مشاكل اسرائيل مع المجتمع الدولي وازداد ضغط الرأي العام العربي على األنظمة التي                 
  .تقف بخجل موقف المتفرج

 تـسعى   1948فهي منذ انشائها عام     . دام الوحشي للقوة كي تضمن أمنها     ولطالما اعتمدت اسرائيل على االستخ    
وتقوم هذه السياسة على االعتقاد بأن العرب لن يملكوا يوماً القوة           . الى الهيمنة على المنطقة بالوسائل العسكرية     

  .وهذا في أساسه موقف عنصري واضح. أو القدرة الكافيتين على تحديها
سرائيلي وعرض العضالت تكمن عقدة اضطهاد عميقة وعقدة األمـن، وكلتاهمـا            غير أن وراء هذا التهور اال     

تصدران عن اقتناع يسود الكثيرين في اسرائيل بأن العرب يريدون قتلهم وبـأنهم يواجهـون تهديـداً دائمـاً                   
 وبيئتهم  وهذه النظرة المظلمة لمحيطهم   . لوجودهم، ولذا يتصورون ان ال خيار أمامهم سوى أن يقتلوا أو يقتلوا           

هي التي تفسر طبيعة هجمات اسرائيل المبالغ في وحشيتها وعدم تناسبها وعدم اكتراثها بالشرعية الدوليـة أو                 
  .أي مبادئ أخالقية
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. واذا كانت اسرائيل تستطيع ان تتصرف بهذه الصورة فألنها حصلت على حصانة استثنائية من جانب أميركا               
الواقع التأييد األميركي السياسي والديبلوماسي واالستراتيجي السرائيل،       فما يثير الدهشة في هذه األزمة هو في         

  . مليون دوالر من الوقود الالزم لطيرانها كي يستمر في تدمير لبنان300الى حد منحها ما قيمته 
وهذا االنحياز األميركي الفاضح هو الذي شل مجلس األمن وقمة الثمانية واالتحاد األوروبي، اذ كان الـضغط                 

ألميركي على هذه الهيئات الثالث من الشدة بحيث لم تستطع أي واحدة منها ان تلح علـى ضـرورة الوقـف       ا
  .الفوري للهجمات االسرائيلية الشرسة

فبريطانيا رددت كما هو معهود ما تقوله واشنطن يحق السرائيل ان تدافع عن نفسها، في حين أن فرنسا نفسها،                  
  .حو ادانة حزب اهللا بدالً من اسرائيل على التدمير الشامل وإزهاق األرواحالحامي التقليدي للبنان، اتجهت ن

وإذا كان االرهاب يعرف بأنه القتل العشوائي للمدنيين من أجل تحقيق أهداف سياسية، أفليس هذا بالضبط مـا                  
أجل تحقيق هـدفها    تفعله اسرائيل في لبنان وفلسطين؟ فهي تقتل العديد من المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين من              

  .بالقضاء على حزب اهللا و حماس، فهي بكل المعايير الموضوعية انما تدان بتهمة ارهاب الدولة
. لكن قتل العرب بهذه الصورة الجنونية وتدمير بالدهم ال بد أن يؤديا الى عواقب سلبية على أمن اسرائيل ذاتها                  

كذلك األمر بالنسبة الى اميركـا التـي سـيؤدي          . راًفتصرفاتها االرهابية تجعل ارهاب أعدائها مشروعاً ومبر      
 سبتمبر، وعلى رغم ذلـك  11ذلك ما كان عليه األمر في . تأييدها المطلق السرائيل الى تبرير االرهاب ضدها   

ان اميركا واسرائيل تزرعان الرياح وسوف تحـصدان        . لم تطرح اميركا السؤال عن سبب تعرضها للهجمات       
  .العاصفة

ألميركي غير المشروط السرائيل يدل الى ان ما يدور اآلن ليس مجرد حـرب ضـد حـزب اهللا                  وهذا التأييد ا  
 حزب اهللا   - سورية   -ولبنان ألن سعي اسرائيل الى إخضاع لبنان انما يقصد منه توجيه ضربة لمحور ايران               

 ستسود فـي هـذه      والسؤال األساسي هو أي ارادة    .  االسرائيلية على المنطقة   -الذي يتحدى الهيمنة األميركية     
فلو كان النزاع محلياً فقط لكان يمكن السرائيل أن توافق على تبادل األسرى كمـا               . المنطقة الحساسة من العالم   

 آالف سـجين فلـسطيني   10فهنـاك  . يطالب بذلك حزب اهللا و حماس، وكما حصل ذلك مراراً في الماضـي         
  .واطالق سراحهم هو هدف فلسطيني أساسي

اً أوسع، لذلك رأينا أميركا تطلق يد اسرائيل ألنها تواجه احتمال حصول أمـرين يبعثـان                غير أن للحرب أبعاد   
لذلك فهي بحاجة الى استرداد زمام المبـادرة فـي          . ايران مسلحة نووياً وهزيمة مهينة في العراق      : على القلق 

ن اسـرائيل تـستطيع     الشرق األوسط، وقد أقنعت نفسها أو أقنعها أصدقاء اسرائيل داخل االدارة وخارجها بـأ             
ولقد شاهدنا المحافظين الجدد يبشرون بأن انتصار اسرائيل في لبنان هو انتصار ألميركا، وهزيمتها              . مساعدتها

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

ي لبنان الذين ال يزعجهم أن يروا اسرائيل تقوم بالمهمة القذرة، أي تحطيم حزب              بعض المتطرفين المسيحيين ف   
  .اهللا

وما يعقد الموقف وجه آخر من أوجه النزاع، وهو أن الدول العربية في الخليج قلقة من اختالل ميزان القـوى                    
ثه الحـرب فـي لبنـان       لكن األثر التفجيري الذي تحد    . فهي تخشى هيمنة ايران واشتداد بأس الشيعة      . االقليمي

واستشهاد الفلسطينيين على الرأي العام العربي ال يمكن إهماله، خصوصاً مع التغطية االعالميـة المـصورة                
  .للجرائم االسرائيلية

ويخشى ان تؤدي الالمباالة االسرائيلية إلزهاق األرواح العربية الى إقناع الشباب العربي بـأن التعـايش مـع                  
فالمثقفون العرب يعبرون بإلحاح عن وجهة النظـر القائلـة ان           . يد يصعب ان يتحقق   اسرائيل على المدى البع   

  .اسرائيل دولة استعمارية ال بد لها ان تزول كما زالت االمبراطوريات الكولونيالية األوروبية من قبل
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ع اسرائيل   عن استعدادها إلقامة عالقات طبيعية م      2002لقد سبق للدول العربية أن أعلنت في قمة بيروت عام           
وال بد أن يحين الوقـت      . لكن اسرائيل التي تنوي توسيع حدودها رفضت هذا العرض        . 1967في حدودها عام    

  .السرائيل كي تعيد النظر في موقفها هذا، فالعرض ما زال على الطاولة
ادت الجوالن  ولن تعيش اسرائيل بسالم إال إذا انسحبت من األراضي الفلسطينية واحترمت السيادة اللبنانية وأع             

  .الى سورية
  23/7/2006الحياة 

  
  بربرية جديدة تعيد إسرائيل إلى مربع الفترة الحجرية .49

  تركي علي الربيعو
في سياق العدوان الهمجي اإلسرائيلي على لبنان الذي تجاوز كل المتوقع، وقطع مع قواعد اللعبة كما جاء على                  

يلحظ المتابع للشأن اللبناني وللجريمة التي ترتكب في حقه         لسان األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا،          
لتحقيق غايات بعيدة المدى بإجماع الكثير من السياسيين، أن هناك منطقين متجاورين ما يزاالن يحكمان رؤيـة         

  .اللبنانيين للبنان ورؤية اآلخرين للبنان
نان يكفيه ما فيه كمـا يقـول المثـل          األول يرى ما جرى على أنه مغامرة غير محسوبة من حزب اهللا، وأن لب             

  .اللبناني الشائع، والمغامرة التي قادتها المقاومة اإلسالمية دفعت إسرائيل إلى هدم البنية التحتية في لبنان
 مليارات  5 أو   4وال شك أن تلك البنية هي في جوهرها بنية سياحية تدر على لبنان في أشهر الصيف ما يعادل                   

 ينعش االقتصاد اللبناني الذي يمر بمرحلة مديونية ال مثيل لها في الـشرق األوسـط                دوالر، وهذا من شأنه أن    
  . مليارات دوالر3 مليار دوالر بفوائد سنوية تزيد بدورها على 40تزيد على 

أضف إلى ذلك العبء الكبير الذي يتحمله ما بات يعرف بالديمقراطية التوافقية فـي لبنـان، أي ديمقراطيـة                   
  .تها الرئيس األميركي بوش بالديمقراطية الهشةالطوائف التي نع

هذا المنطق الذي يقول به كثير من اللبنانيين، يلتقي كما أسلفت مع رؤية اآلخر العربي الذي راح يـصف مـا                     
جرى بأنه مغامرة غير محسوبة وأن المواجهات غير المحسوبة بحسب أطراف عربية اجتمعت في القـاهرة،                

  . تحمد عقباه، وهذا ما حصلمن شأنها أن تقود إلى ما ال
مع أن واقع ما حصل يشير صراحة إلى مرامي إسرائيل البعيدة التي تريد أن تجعـل مـن قـضية الجنـديين                 

  .األسيرين القشة التي تقصم ظهر بعير حزب اهللا ومن ورائه أطراف أخرى
مغامرات غير المحـسوبة وهـو      لم تنفع األخ العربي أو اآلخر العربي استدراكاته في التمييز بين المقاومة وال            

يرى هول الرد اإلسرائيلي البافلوفي على حد تعبير الوزير اإلسرائيلي السابق يوسي بيلين الذي أدان التـدمير                 
معـاريف،  (المنهجي اإلسرائيلي للبنية التحتية اللبنانية الذي من شـأنه أن يوحـد اللبنـانيين ضـد إسـرائيل                   

1372006.(  
 اللذان أدانا المغامرة غير المحسوبة لحزب اهللا، يحكمهما تصور للبنان يتقاطع بقـوة              الطرفان اللبناني والعربي  

ويلتقي مع التصور اإلسرائيلي للبنان الذي عبر عنه جيدا السفير اإلسرائيلي في مجلس األمن في جلسته بتاريخ                 
بنان في محاولة منه    ، حين أصر في خطابه أمام مجلس األمن على العودة إلى التاريخ القريب لل             14-7-2006

  .لتنشيط الذاكرة السياحية عن لبنان
 عندما كان لبنان منارة سياحية وكازينو كبيرا ومحجا لكل القاصدين للـسياحة،             1975وبالضبط عاد إلى العام     

باختصار وصف لبنان بأنه كان سويسرا الشرق األوسط التي هدمها فيما بعد اإلرهابيون الجدد من الـسوريين                 
  .يين واللبنانيين الذين تنكبوا لواء المقاومة ضد إسرائيلوالفلسطين

من هنا أهمية ما تقوم به إسرائيل من حرب على اإلرهاب وتدمير للبنية التحتية في محاولة منها إلـى إعـادة                     
  .لبنان إلى سابق عهده
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 اإلسرائيلي مغامرة   المنطق الثاني الذي يجاور المنطق السابق في عقر داره ويتحداه ال يرى في تصديه للعدوان              
غير محسوبة، ألن إسرائيل هي التي غيرت قواعد اللعبة، وذهبت تحت تأثيرات وتحريضات أميركية وحتـى                
عربية كما يهمس البعض قياسا على ما يجري في فلسطين من تحريض على حماس، ونوازع شرق أوسـطية                  

  .جديدة إلى تصفية حساباتها مع المقاومة اإلسالمية
 ذاهبـون إلـى الحـرب       -والقول لحسن نـصر اهللا    - شرعت األبواب للحرب المفتوحة، فنحن       وهي إذا كانت  

  .المفتوحة
هذا المنطق يقطع مع الرؤية السابقة التي ترى لبنان ماخورا سياحيا وموضوعا للتدويل، ألن واقـع اليـوم أي                   

 ويقطع مع الرؤيـة الـسياحية       ،1975بداية األلفية الجديدة، يقطع مع زمن الحرب األهلية التي بدأت في العام             
  .التي تستجدي اآلخرين، فلبنان قوي بأبنائه ومقاومته، وها هو يقرن األقوال باألفعال

 مـا هـو إال   -نسبة إلى بافلوف صاحب تجربة المنعكس الـشرطي -فما يقوم به العدو من ردود فعل بافلوفية     
فقدت رؤيتها السياسية كما نعتها السيد حـسن    التعبير الحي عن الخوف الذي يستبطن سلوك إسبارطة إسرائيلية          

نصر اهللا، وغابت عنها المستجدات الحديثة على الساحة اللبنانية، خاصة قدرة حزب اهللا علـى التـصدي لهـا                   
  .ومفاجأتها في عقر دارها، من صفد إلى حيفا وإلى ما بعد ما بعد حيفا كما هدد األمين العام للحزب

ع المقاومة على األرض، وواقع التصرف اإلسرائيلي األرعن في ضربه للبنيـة            المنطق الثاني الذي يجسده واق    
 آذار  14خاصـة جماعـة      التحتية في لبنان، ظنا منه أن من شأن ذلك أن يحرض األطراف اللبنانية األخرى،             
  .على حزب اهللا، لم يؤد إلى انقسام الساحة اللبنانية، بين مؤيد للمقاومة وما هو ضدها

 آذار، عند رئيس    14على صوت المعركة، وهذا ما يفسر هذا التأييد للمقاومة عند زعامات قوى             فال شعار يعلو    
كتلة المستقبل الشيخ سعد الحريري، الذي وجد نفسه منخرطا في اإلرث السياسي الذي تركه والـده الراحـل                  

  .رفيق الحريري
ة كان مدافعا جيدا عن المقاومـة       والمعروف عن الراحل أنه رغم تحفظاته على بعض المغامرات غير المحسوب          

في الوسط الدولي، وكذلك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وكذلك النائب وليد جنبالط الـذي أدان بـشدة                  
السلوك اإلسرائيلي، داعيا إلى رص الصفوف لمواجهة االعتداء اإلسرائيلي وصوال إلى موقف التيار الـوطني               

  .الحر بزعامة ميشيل عون
مشترك حول اإلسالم الذي ضم كال من طارق رمضان وآالن غريش، يروي المدير العام لصحيفة               في الحوار ال  

لوموند ديبلوماتيك الحكاية التالية في إطار نقده للذاكرة االنتقائية التي تحكم سلوك الغرب عموما تجـاه العـالم                  
  .اإلسالمي

االستعمار وجرائمـه باسـتخفاف يزعجنـي،       يقولفي الغرب غالبا ما تكون الذاكرة انتقائية، فقد طوينا صفحة           
  .1906والحادثة التي يرويها هي حادثة دنشواي عام 

ذلك أن عددا من الضباط البريطانيين كانوا قد خرجوا إلى الصيد، وقد أطلقوا رشاش بنادقهم على حمام يربيـه            
رع أحد الـضباط إلـى      الناس، والحال أن فالحين ساخطين قذفوهم بحجرين أو ثالثة واحترق أحد البيوت وسا            

  .طلب النجدة لكنه مات من جراء أزمة قلبية
ثم وصلت التعزيزات وجرى تنظيم محاكمة، فحكم على أربعة من الفالحين باإلعدام وشنقوا أمـام عـائالتهم                 

  . سنة، بينما جرى جلد آخرين بال رحمة15وجميع أفراد القرية، وحكم على آخرين بالسجن لمدة 
 هذا شاهد حقا على بربرية مفروضة باسم الحضارة، بربريـة دفعـت بالفيلـسوف               من وجهة نظر غريش أن    

البريطاني برنارد شو إلى التساؤل لنتخيل للحظة أن خمسة جنود صينيين قد قاموا فـي الريـف البريطـاني                   
  بإطالق الرشاش على الدجاج الرومي بحجة الصيد فكيف ستكون ردة فعلنا؟

 أن نهج التاريخ وطاعون الحضارة ما زال يستبطن ويوجه الذاكرة االنتقائية            من وجهة نظر العديد من المحللين     
  .إلسبرطة إسرائيلية، وكذلك اإلدارة األميركية في رؤيتها المنحازة كليا إلسرائيل
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وهذا ما يدفعهما دائما إلى الهروب لألمام في معالجتهما للمشاكل التي تواجههما، ألن الذاكرة االنتقائية للرئيس                
 ال تدعو إلى وقف إطالق النار بل إلى محاسبة سوريا وإيران، والذاكرة االنتقائية إلسـبرطة إسـرائيلية                  بوش

يحكمها الحنين إلى ما سماه يوسي ييلين بالرد التلقائي البافلوفي أن اضربوهم بقوة هي التي تـرفض بقـوة أن                    
مع عشرة آالف أسـير وأكثـر فـي         تساوي بين جنديين إسرائيليين جرى أسرهما في عملية عسكرية بطولية           

  .سجون العدو اإلسرائيلي
اآلخر الفلسطيني أو اللبناني أو العراقي هو موضوع للذبح واالغتصاب واالنتهاك، إذ ال يمكن من زاوية رؤية                 
هولوكوستية ال تزال تحكم سلوك إمبراطورية الخوف اإلسرائيلية أن تساوي بـين الهولوكوسـت اإلسـرائيلي                

لذي تقيمه إسرائيل على الفلسطينيين واللبنانيين كما جاء في حديث الرئيس الفنزويلـي هوغـو               والهولوكوست ا 
  .شافيز الذي وصف سلوك إسرائيل في لبنان بأنه هولوكوست جديد تقيمه إسرائيل على األرض اللبنانية

قاومـة اإلسـالمية    من وجهة نظر يوسي بيلين أن الغضب اإلسرائيلي على العملية البطولية التي قامت بها الم              
مفهوم، لكن شرط أال يتحول إلى سياسة، وأال يعيد اإلسرائيليين إلى ما يسميها بالفترة الحرجـة التـي سـبقت                    

  .خروج اإلسرائيليين من لبنان واقترنت بالدموع واآلالم والخوف والهلع ومئات الجنود الذين قضوا حتفهم
ى سياسة، والشاهد على ذلك ليس ما يجري في لبنان بل ما            واقع الحال يقول إن الغضب اإلسرائيلي قد تحول إل        

جرى ويجري في فلسطين، وأن صوت يوسي بيلين وغيره إن وجد يبدو نشازا في ضـوء الغـضب والـرد                    
  .التلقائي البافلوفي

فال مسيرات في إسرائيل تدين السلوك العسكري اإلسرائيلي أو الذاكرة االنتقائية إلسرائيل كمـا حـدث أثنـاء                  
 ألف إسرائيلي إلى وزارة الدفاع اإلسرائيلية       400  عندما توجه أكثر من    1982حتالل اإلسرائيلي للبنان لعام     اال

  .احتجاجا على غزو لبنان
)  رأس نووي  400حوالي  (الغضب اإلسرائيلي بات نهجا للتاريخ وسياسة وقوة تدميرية تمثلها خيارات شمشون            

  .كون حكرا على إسرائيل دون غيرهاكما نعتها سيمور هيرش التي يراد لها أن ت
لذلك ليس غريبا أن يلقى حزب اهللا كل هذا التأييد من الشارع العربي الذي عيل صبره من األنظمـة العربيـة                     
العاجزة والمتهالكة أمام إسرائيل التي باتت عن حق بمثابة الدولة ضد األمة حسب أطروحة برهـان غليـون،                  

ي في رؤيتها لكل أشكال الممانعة والمقاومة لهذا المشروع، وذلك على طول            خاصة أنها تتبنى المنطق اإلسرائيل    
  .الخط الممتد من حماس إلى المقاومة اإلسالمية في لبنان إلى المقاومة العراقية في العراق

لذلك ليس غريبا أن ينتصر المنطق الثاني الذي يرفض أن تكون لبنان مجرد سوق سياحية تلهـو مـن فوقـه                     
 سرائيلية على المنطق األول الذي ما زال محكوما بالرؤية اإلسرائيلية السياحية للبنان؟الطائرات اإل

  23/7/2006الجزيرة نت 
  

  أميركا وتداعيات الحرب اإلسرائيلية على لبنان .50
  سروزا بروك

تاركة الساحة الدوليـة لهيمنـة الواليـات        , كانت الحرب الباردة قد وضعت أوزارها     , في مطلع القرن الحالي   
. بينما عبر اتجاه الرأي العام العالمي عن تعاطف ملحوظ معهـا وقتئـذ            , المتحدة األميركية كقوة عظمى وحيدة    

كان العالم  , أفريقيا ومنطقة وسط أوروبا   وفي أعقاب الحروب والنزاعات العرقية الوحشية التي شهدتها كل من           
وفي حينها كانـت ميـاه الـشرق        . قد عقد العزم على الحيلولة دون تكرار وقوع مثل تلك النزاعات والفظائع           

في حين كانت كل المؤشرات ترجح اتجـاه العـالم إلـى    , األوسط وأمواجه المضطربة في حالة هدوء وسكون     
ما كان ممكناً لها أن     , بعد مضي ست سنوات فحسب على تلك الحال       و. االستقرار وليس الفوضى واالضطراب   

فمن جراء الرؤية المتمثلة فـي نفـق ظلـم للـسياسات            . تكون بذاك القدر من االختالف لوال أن طرأ ما طرأ         
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تحول اتجاه عالم األلفية من الميل للهدوء واالستقرار إلى عالم مزعزع ومترع بالدمار             , الخارجية إلدارة بوش  
  . زاعات التي تنتهي وال تقروالن

ففي أفغانستان تتجه األوضاع هذا العام نحو تحول ذلك البلد إلى حقل المـوت األفظـع للجنـود األميـركيين                    
أما في العراق الذي وعد الرئيس بوش بأن يحوله إلى رمز لالسـتقرار األمنـي والـسياسي                 . المرابطين هناك 

في حين  , فقد بلغت فيه المذابح حداً يشده العقول والخيال       , ة كلها ونموذج للتحول الديمقراطي على صعيد المنطق     
وهي المدة ذاتهـا التـي اسـتغرقناها        , تبلغ الحرب عامها الثالث ونصف العام فيه بحلول شهر سبتمبر المقبل          

  . إللحاق الهزيمة الساحقة بألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية
ومع . تشير المؤشرات إلى تراجع نفوذ ومكانة الواليات المتحدة فيها        , ية كلها وعلى امتداد المنطقة الشرق أوسط    

 هذين اليـومين فـي      -المطورة بدعمنا المالي  –ما نرى من قتل ودمار تسببه المقاتالت والراجمات اإلسرائيلية          
 خطـراً   وأن يغـدو عالمنـا أكثـر      , فليس مستغرباً أن تذبل صورة أميركا في عيون العرب والمسلمين         , لبنان

فإن تعدي ميليشيات حـزب اهللا وتوغلهـا إلـى داخـل الحـدود              , ولكي ال نخطئ الحكم والتقدير    . واضطراباً
غير أن ردة الفعل اإلسرائيلية على ذلك االعتداء جـاءت          , كان قراراً استفزازياً ومتعمداً دون شك     , اإلسرائيلية

ت المدنيين اللبنانيين ضحايا للغارات الجويـة       فمن ناحية سقط مئا   . مفرطة في عنفها ومتجاوزة لحدود المنطق     
في حين سقط فـي الجانـب اآلخـر عـشرات المـدنيين             , اإلسرائيلية المكثفة على المدن والضواحي اللبنانية     

والمثير للقلق أن هـذه     . اإلسرائيليين ضحية للصواريخ التي يطلقها حزب اهللا رداً على تلك الغارات والهجمات           
  . ليست سوى البداية فحسب

. فمما ال شك فيه أن إسـرائيل ستتـصدى لكلتيهمـا          , ففيما لو هرعت إيران وسوريا لنجدة حليفهما حزب اهللا        
فربما ترى في تدخل إيراني كهـذا فـي النـزاع           , وبسبب انشغالها المسبق بتنامي الطموحات النووية اإليرانية      

وحتى . نشآت والمرافق النووية المستهدفة   فرصة ذهبية مالئمة لتوجيه ضربة للم     , الجاري بينها وحزب اهللا اآلن    
وبيننا والعالم  , فال ريب أنها عمقت الخالفات بيننا وحلفائنا من جهة        , في حال عدم اتساع دائرة الحرب ونطاقها      

ومن غير المشكوك فيه أيضاً أن النزاع الراهن سينجب أجياالً جديـدة مـن          . العربي اإلسالمي من جهة أخرى    
والمشبعين , ومن معاناة الجوع وشظف العيش    , لخارجين من ركام أنقاض الخراب والدمار     الشهداء والجهاديين ا  

فسوف يكون من بينهم كثيـرون ممـن ال         , ومن فرط سطوة هذه المشاعر عليهم     . حقداً وكراهية لنا وإلسرائيل   
مـدنياً  , احـد حتى وإن أسفرت عن إزهاق روح أميركي أو إسرائيلي و         , يترددون في تنفيذ العمليات االنتحارية    

  . كان أم عسكرياً
فقد كان العالم كله في صفنا وإلـى      . وما هذه الكارثة سوى تجسيد عملي لخيبة السياسات الخارجية إلدارة بوش          

ولتعزيـز  , وكانت لنا فرصة ذهبية لتحويل المأساة إلـى نـصر         . 9/ 11عقب تعرض بالدنا لهجمات     , جانبنا
ت طويالً في الحفاظ على دور الواليات المتحدة األميركيـة ومكانتهـا          التحالفات والمؤسسات الدولية التي أسهم    

ولكن من أسف أننا أضعنا تلك الفرصة بأيدينا وبسياساتنا التي لم تثمر سوى محرقـة وفوضـى أمنيـة                   . دولياً
  . عامة

  23/7/2006االتحاد االماراتية 
  

  لبنان وغزة وحرب الدعاية الغربية  .51
  ديفيد إدواردز  

اريف، المستشار االعالمي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت، لـصحيفة جيـروزاليم            تحدث عساف ش  
بوست في االسبوع الماضي، متباهياً بأن الصحافة األجنبية أجرت مقابالت مع المتحدثين اإلسـرائيليين تفـوق                

شاريف خالل حديثه إلى    المرات التي أجرت فيها مقابالت مع متحدثين فلسطينيين ولبنانيين أربع مرات، وأشار             
 في المائة يرون أن الهجمات الجوية والصاروخية علـى          80استطالع للرأي لمشاهدي قناة سكاي نيوز أفاد أن         
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لبنان مبررة، وصرح الناطق بلسان الخارجية االسرائيلية جدعون مائير بأن إسرائيل لم يسبق لهـا ان حققـت                  
  . الدعاية االسرائيلية تعمل بكفاءة عالية وال شكنجاحاً إعالمياً كهذا من قبل، وأضاف أن حمالت

ومما ال شك فيه أن الصحافيين البريطانيين واألمريكيين مستقبلون متحمسون لهذه الدعاية، وفي يـوم األحـد                 
الماضي ورد وصف بعبارة تصعيد خطير في تقرير لالذاعة البريطانية بي بي سي يتحدث عن األزمة الحالية                 

 لبنانياً حتى ذلك اليوم نتيجة أللفي طلعة قامت         130لم يكن التقرير المذكور يصف مقتل       في الشرق األوسط، و   
بها الطائرات المقاتلة اإلسرائيلية وقصفت خاللها الجسور والطرق والمطارات ومصافي النفط، وأجبرت نصف             

زب اهللا في ذلـك     مليون شخص على الفرار من منازلهم، بل كان التقرير يتحدث عن صواريخ اطلقها مقاتلو ح              
  .اليوم على مدينة حيفا وأدت إلى مصروع ثمانية اسرائيليين

ومن المفارقات أن تقريراً عن الهجوم لقناة فور نيوز التي تُعد القناة األكثر ليبرالية في بريطانيا، حمل عنـوان                   
ته أربع دقائق تركزت    لبنان يحترق، وتكمن المفارقة في حقيقة أن ثالث دقائق من الفيلم المصاحب للتقرير ومد             

 16على قصف حيفا، في حين تم تخصيص نحو عشر ثواٍن لرد إسرائيل على الهجوم والذي تمثل فـي قتـل                     
شخصاً داخل مبنى يستخدمه عمال االنقاذ في مدينة صور جنوبي لبنان، ويبدأ الفيلم بتوضيح كيف حذر األمين                 

وكما فعلت فاينانشيال تايمز وديلـي ميـل        . بداية فقط العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا من ان قصف حيفا كان ال           
وديلي ميرور، تفادت قناة فور ذكر تحذير نصر اهللا بأن قصف حيفا هو البداية فقط في حال واصلت إسـرائيل               

  .قصفها للبنان
وأورد موقع بي بي سي أونالين مقالة عن هجوم حزب اهللا الصاروخي على حيفا حملت عنوان هجوم فتاك من             

واستخدم الموقع في مقالته ألفاظاً أخف بكثير لوصف سقوط الضحايا المدنيين اللبنـانيين             . هللا على حيفا  حزب ا 
جراء القصف االسرائيلي حسبما اوضح الصحافي جوناثان كوك الموجود في إسرائيل على موقع زدنت عندما               

حد، ويبدو أن حياتهم ال معنـى وال        إن اولئك القتلى  وكثير منهم نساء وأطفال  ال يكاد يذكرهم ا            : كتب ما يلي  
  .أهمية لها في هذه المواجهة

وكذلك كانت الالمباالة إزاء مصير المدنيين اللبنانيين الذين هربوا من منازلهم في قرية مروحين الحدودية بناء                
ت على أوامر إسرائيل، فبينما كان سكان القرية يغادرونها في قافلة يوم السبت الماضـي، هاجمـت المقـاتال                 

 شخصاً من بينهم تسعة أطفال على األقل، وكتب الصحافي البريطاني المعـروف             20اإلسرائيلية قافلتهم وقتلت    
روبرت فيسك في صحيفة االندبندنت عن عجز فرقة المطافئ المحلية عن إطفاء النيران التي نتجت عن قصف                 

 في تلك المذبحة، وسخر فيـسك، فـي         الطائرات لقافلة السيارات، األمر الذي أدى إلى احتراق جميع الضحايا         
وأما صحيفة ديلـي  . وهكذا تم القضاء على هدف ارهابي آخر  : مقالته من الهمجية االسرائيلية عندما كتب يقول      

تحميل المسؤولية اليران مع اتساع معركة لبنـان،  : تلجراف فقد جاء عنوان تقريرها عن هذه الوحشية كما يلي   
خرى عملية قتل مدنيي مروحين ومدنيين لبنانيين آخرين بأنهـا جـاءت            ووصفت بي بي سي ووسائل اعالم أ      

انتقاماً لقصف حيفا، على الرغم من ان إسرائيل ظلت تنفذ غارات وهجمات كهذه على تجمعات مدنية وسكانية                 
  .على مدى اربعة أيام متواصلة قبل قصف حزب اهللا لحيفا

 وصواريخ بارجات إسرائيل على لبنـان ووصـف   وتواصل حديث وسائل االعالم الغربية عن هجمات طيران       
تلك الهجمات بأنها رد وانتقام على هجمات حزب اهللا، وبطريقة شبه طفولية يضع صحافيو وسـائل االعـالم                  
الغربية مقدمات تقاريرهم عن االحداث استناداً إلى التصرفات اإلسرائيلية، وعندما تصعد اسـرائيل هجماتهـا               

ن الهجمات السابقة مباشرة من قبل حماس أو حزب اهللا بأنهـا مـسببة للـرد                وقصفها يصف هؤالء الصحافيو   
اإلسرائيلي في حين يتجاهل اولئك الصحافيون تماماً الهجمات والعمليات االسرائيلية السابقة التي يمكن ان تكون               

م االثنـين   وجاء في افتتاحية لصحيفة الجارديان في يـو       . هي المسببة لرد الفعل من جانب حماس أو حزب اهللا         
 آخرين ليرتفع عدد    53 شخصاً واصابة    47الماضي أن اليوم السادس للهجمات الجوية االسرائيلية شهد مصرع          

  .29 وفي إسرائيل إلى 210القتلى في لبنان إلى 



 

 30

ويجدر بنا ان نتذكر ان فوضى نهاية االسبوع هذه بدأت قبل ثالثة أسابيع عندما اختطـف                : وجاء في االفتتاحية  
  .فلسطينيون جندياً إسرائيلياًمقاتلون 

كـانون  /وهكذا نرى أن هذه الفوضى تتم الكتابة عنها من التاريخ، فعلى سبيل المثال، هناك حقيقة انه بين يناير                 
أيار الماضي  وطبقاً للمركز الفلسطيني لحقوق االنسان  نفذت القوات اإلسرائيلية            / مايو 30الثاني الماضي إلى    

  . ناشطين فلسطينيين عملية اغتيال استهدفت18
 هجوماً جوياً على مراكز سكانية ومكاتب حكومية        77أيار الماضيين، وقع    / مايو 30آذار إلى   / مارس 29وبين  

 قذيفة مدفع خالل الفتـرة ذاتهـا،        4،000وبنيات تحتية أخرى فلسطينية اطلقت خاللها القوات اإلسرائيلية نحو          
 مدنياً منهم   30 فلسطينياً مصرعهم من بينهم      40لقي أكثر من    حزيران الماضي   / يونيو 21أيار و / مايو 26وبين  

 طفالً وامرأتان حامالن، ولم تعتبر أي وسيلة من وسائل االعالم الغربية واحدة من هذه العمليات الوحـشية                  11
  .استفزازاً

أنها تتم فـي    وتسمح قراءة التاريخ القريب التمييزية هذه لوسائل االعالم بتصوير االجراءات االسرائيلية على             
  .سياق الدفاع عن النفس

استناداً إلى حقها فـي     : وقد كتب تشارلز حارب من الجامعة األمريكية في بيروت في صحيفة الجارديان يقول            
  .الدفاع عن النفس، ردت إسرائيل بقصف البنية التحتية لالرهاب في لبنان

مـا بينهـا إزاء هجمـات القـصف الجـوي           اختلفت القوى الكبرى في العالم في       : وجاء في فاينانشيال تايمز   
االسرائيلي على لبنان أمس، حيث أكد الرئيس األمريكي جورج بوش على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس،                 

  .واتهم مسؤولو روسيا واالتحاد األوروبي إسرائيل باللجوء إلى اجراءات غير متناسبة
 من هذا النوع في الصحافة البريطانيـة إلـى          وعلى مدى الشهر الماضي، كانت هناك العشرات من االشارات        

وقد تمكنت من العثور على إشارة واحدة فقـط إلـى إمكانيـة ان    . موضوع حق اسرائيل في الدفاع عن النفس    
  .تكون عمليات المقاومة الفلسطينية مبررة استناداً إلى تلك الحجة ذاتها

ويقال دائماً عن الغرب    . ة على مدى عقود طويلة    ويمثل هذا جزءاً من اتجاه ثابت في مواضيع التغطية االعالمي         
وحلفائه انهم يتصرفون ألسباب دفاعية أو انطالقاً من اهتمام انساني، في حـين يكـون االعـداء الرسـميون                   
المعتدين دائماً، وبالتالي يتم اضفاء الشرعية على االجراءات الغربية في اذهان الرأي العام، والنتيجة هي أننـا                 

األوسط دولة قوية مدعومة من الغرب  وهي إسرائيل  تستطيع ان تلحق دماراً وخراباً وتسبب                نجد في الشرق    
الموت واإلبادة وسط جيرانها األقل قدرات منها وفي األراضي التي تحتلها مع افالتها من العقوبة بـسبب مـا                   

 مصرعهم، في حين قتـل   لبناني300تتمتع به من حصانة سياسية، وفي الوقت الذي كتبت فيه مقالتي هذه لقي          
وعلى الرغم من ذلك، ال تزال وسائل االعالم الغربية تـصور إسـرائيل             .  شخصاً 29على الجانب االسرائيلي    

  .كضحية تدافع عن نفسها ضد العدوان
وقد انتبه كريس هدجز  وهو مراسل خارجي سابق في نيويورك تايمز            . والعنصر الالفت هنا هو غسل الدماغ     

هذه ليست المرة األولى التي يتم      : ميل في معهد نيشن  إلى هذا الجانب حين كتب مؤخراً يقول           ويعمل حالياً كز  
لقد شهدنا مفاوضات مريرة وطويلة، بشأن لبنانيين مختطفين، وقد اجتاحت إسرائيل           . فيها اسر جنود إسرائيليين   

غير معـروف جيـداً علـى       األراضي اللبنانية على مدى سنوات وسنوات، وهذا أمر معروف للبنانيين ولكنه            
  .األرجح لآلخرين

وفـي عـام    . ويتذكر هدجز، أيضاً، أن القصف الجوي المكثف لم يكن يعتبر دائماً الرد اإلسرائيلي الضروري             
  . أسير عربي مقابل جاسوس إسرائيلي400 افرجت إسرائيل عن اكثر من 2004

لبنانيين وفلسطينيين، تمامـاً كمـا يتجاهـل        ) ءبفتح الطا (وبالنسبة لوسائل االعالم الغربية ال وجود لمختطفين        
كمـا ان   . حزيران الماضيين /أيار ويونيو /اعالمنا المدنيين الفلسطينيين الذين لقوا مصرعهم خالل شهري مايو        
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الفقر وسوء التغذية والقمع السائد داخل السجن المفتوح الشاسع  أي غزة  ال وجود لها بما ان الدفاع عن النفس                     
  . االجراءات االسرائيليةهو المبرر لكل

وأما اللجوء إلى لعب أي دور آخر فإنه        . إن دور االعالم الغربي هو إظهار الغرب على أنه يتسم بالخير أساساً           
يهدد بالكشف عن الحقائق القبيحة للمواطنين العاديين البريطانيين واألمريكان، وهم الذين لن يقبلوا ما يجـري                

ان الحال دائماً، فإن التهديد الرئيسي للحكومات الغربية وبالتالي فـإن األهـداف             وكما ك . فعالً، وربما يقاومونه  
  .الرئيسية للدعاية، هم الناس أنفسهم الذين تزعم حكومات الغرب أنها تحميهم

  23/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  !!الوعد الكاذب .52
  هاني حبيب

 االرجح، فالموقف االميركي هو االوضح حول       تصل كوندوليزا رايس اليوم الى اسرائيل، ال تحمل جديداً على         
الحرب االسرائيلية على لبنان، ال لوقف اطالق النار، نعم الستثمار نتائج الحرب لصالح شرق اوسـط جديـد                  
تمتلك اوراقه واشنطن وتل ابيب، اما مسألة األسرى، فبالكاد تذكر، وهي على كل حال ليس لها اهمية مقارنـة                   

ياً واسرائىلياً من الحرب على لبنان، البعض فسر تأخر رايـس فـي الوصـول الـى                 بالنتائج المتوخاة اميرك  
المنطقة، بان القوات االسرائيلية بحاجة الى تحقيق انجاز عسكري مهم، بحيث يمكـن ان تـستجيب للـضغط                  

، الن مـا    االميركي بعد هذا االنجاز، لكننا نعتقد ان االمر ليس كذلك، فالواليات المتحدة لن تضغط بهذا االتجاه               
يجري اليوم، سيستمر في الغد هو جزء من الوسائل لتحقيق االهداف االميركية، وبالعكس، فان اسـرائيل مـع                  

  .وصول رايس، قد تبدأ بالحرب البرية على طول حدودها الشمالية مع لبنان
ائيل ان تنفـذ    وما دام الحديث يدور عن الحرب البرية فاننا نرى انها ضرورة ال بد منها، اذا ما ارادت اسـر                  

، لكن هذه الضرورة دونها تحديات هائلة، انقسم المـستوى          9551بيدها واداتها العسكرية، قرار مجلس االمن       
االمني وكذلك السياسي في اسرائيل حيالها، ويقال بهذا الصدد ان رئيس الحكومة ايهود اولمرت غير مـتحمس                 

ة محدودة الغاية ال يزيد توغل الجيش االسـرائيلي  للحرب البرية، وحتى اآلن، لم يصادق سوى على عملية بري       
الكثر من كيلو متر ونصف في اراضي جنوب لبنان، ومن الناحية العملية، فان هذا الشريط الـضيق، كانـت                   
قوات حزب اهللا قد اخلته في الساعات االولى لشن اسرائىل الحرب على لبنان، اضافة الى ان هـذه المنـاطق      

ائيلي بالنار دونما حاجة الى التمركز فيها، ولكن السباب عملياتية واخرى اعالمية            تخضع لسيطرة الجيش االسر   
فان اسرائيل ستسيطر ميدانياً على هذا الشريط، ونالحظ بهذا الصدد ان اسرائيل تدعي انها تتمركز في موقعين                 

ا الحزب في الـدقائق     في جنوب لبنان، وكأنها تريد ان تقول انها دحرت حزب اهللا من هذه المواقع التي اخاله               
االولى للحرب السباب عملياتية بحتة، والمواقع التي تشير اليها اسرائىل تقع في هذا الشريط الـضيق الـذي                  
تحدثنا عنه وال يشكل اية قيمة عسكرية حقيقية، لكن ذلك قد يستخدم اعالمياً في اشارة للداخل االسرائيلي، الى                  

هدف ما صادق عليه اولمرت هو السيطرة على ما سمي بـالقرار            . اًان الجيش االسرائيلي يحقق انجازاً مشجع     
  .خط المواجهة االمامية لحزب اهللا

معظم القادة في العسكرتاريا االسرائيلية، يشجعون اجتياح كل جنوب لبنان حتى الليطاني، وربما ذلك ما يبتغيه                
ب لبنان، بينما هو اعاده واعـاد كـل         اولمرت، النه بذلك، انما يشير الى ان الحكومات السابقة تخلت عن جنو           

لبنان للحظيرة االسرائيلية من الناحية السياسية، غير ان اولمرت، يحسب حـساباً لطـول الحـرب ولنتائجهـا            
المحتملة، اكثر مما يتطلع الى مقارنة قد تختفي وراء اي انجاز حقيقي لحزب اهللا، حتى بعد احـتالل جنـوب                    

مرت ال يخفي قلقه من جنوح قياداته العسكرية نحو التوسع بعيداً عن الرؤيـة              لبنان، وربما لهذا السبب، فان اول     
السياسية واالهداف الحقيقية المتوخاة من هذه الحرب، اولمرت يخشى من اندفاعة غير محسوبة، ولهذا السبب،               

جبهة الشمالية  اوعز الى هيئة االركان بنقل صالحية المصادقة على العمليات البرية جنوب الليطاني من قيادة ال              
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الى هيئة االركان، ويأتي هذا االيعاز الذي اصبح قراراً، بموازاة تزايد اعالن بعض الوزراء الكبار في حكومة                 
اولمرت عن خشيتهم من ان القرار، بما في ذلك السياسي، بات بيد المستوى العسكري، وهم يطـالبون بنقـل                   

  . في ذلك فتح باب المفاوضاتالعملية العسكرية الى مستوى العملية السياسية بما
وزير الجيش االسرائيلي، عمير بيرتس، ورغم رغبته في ان يسجل للعديد من منتقديه حول عدم قدومـه مـن                   
العسكرتاريا االسرائيلية، ورغم انه شرقي من اصل مغربي، وهو من القلة التي استولت على منـصب وزيـر         

بته في الكيل لمنتقديه باالندفاع وراء ثأره من انتقـاداتهم،          للجيش االسرائيلي من هذه الطائفة، بيرتس رغم رغ       
رغم ذلك، فهو ايضاً يحسبها جيداً ولذلك نراه يصرح حجم التواجد العسكري االسرائيلي في لبنان سيتقرر وفق                 

دي المتطلبات العملياتية، ولن نسمح لحزب اهللا بجر اسرائىل على هواه وتناغم قائد الجبهة الشمالية الجنرال او               
آدم مع بيرتس عندما اشار الى ان اسرائىل خرجت لهذه الحرب من اجل تغييـر الوجهـة ومـنح المـستوى          
السياسي الظروف االفضل التخاذ قرارات افضل، لكنه برر ضرورة الحرب البرية ولو بشكل محـدود، بـان                 

زب قد نجح في اقامة شبكة      القوى الجوية لم تفلح في القضاء على حزب اهللا، بما في ذلك في الجنوب إذ ان الح                
واسعة ودقيقة من المالجئ وغرف العمليات واالنفاق تحت االرض، ولم تتمكن الطائرات على اختالف انواعها               

  .من تدمير هذه المواقع، وبالتالي هناك ضرورة للحرب البرية، محدودة االهداف في الزمان والمكان
ليس اية قوات، بل نظامية وخاصة، ولهذا السبب تم طلـب  غير ان الحرب البرية، تتطلب المزيد من القوات، و      

فرقتين من االحتياط، غير ان هؤالء الجنود لن يخدموا في الحرب البرية في لبنان، بل في قطاع غزة والضفة                   
الفلسطينية، بحيث يتوجه جنود الخدمة النظامية في هاتين الجبهتين الي جنوب لبنان، وهذا يشير مـن جانـب                  

جبهتي غزة والضفة ال تمثالن اي ثقل على الحملة العسكرية على لبنان، وتعتبرهمـا اسـرائىل                آخر، الى ان    
تحت السيطرة الشاملة والكاملة لقواتها، ورغم ان لواء جوالني قد نقل جنوده وعتاده من غزة الى الحدود مـع                   

ية االسرائيلية المتدحرجة،   لبنان فان مستوى العمليات العسكرية في قطاع غزة ظل على حاله، والعملية العسكر            
  .تنتقل من بيت الهيا الى ابو هولي ثم الى المغازي، وكأنما ليست هناك جبهة عسكرية واسعة في لبنان

رايس، التي تجتمع غداً مع القيادة االسرائيلية تقول ان وقف اطالق النار سيكون وعداً كاذبـاً اذا مـا اعادنـا                     
ان الوضع الجديد سيسمح بتشكيل شرق اوسط جديـد، وباعتقادنـا ان            ببساطة الى الوضع الراهن، مشيرة الى       

خارطة المنطقة السياسية ستتغير بالتأكيد بصرف النظر عن نتائج هذه الحرب، لكن سيكون وعـداً كاذبـاً اذا                  
اعتقدت رايس برسوخ ان ذلك سينهي مشكالتها المعقدة في هذه المنطقة من العالم، فهي تعد ان الوضع سيكون                  

، طبعاً للواليات المتحدة واسرائيل، لكن تجارب الماضي من ناحية، وفشل الوعود االميركية في العراق،               افضل
ال تشير االّ لشيء واحد وهو ان الواليات المتحدة، صاحبة اليد الطولى والقوية في كـل مكـان مـن اركـان                      

، تعتقد ان آلة الحـرب والـدمار،        االرض، ال تزال تتخبط في اعتقاداتها وسياساتها المتطرفة، وهي كاسرائيل         
كافية لتغيير معدن الشعوب وتصرع ارادة المقاومة والحرية، وها هي رايس، تتقدم بوعـود كاذبـة ومزيفـة                  
جديدة، تحت غطاء من التدمير الشامل للبشر والحجر والشجر، بوهم ان ذلك كاٍف لوضع حد لمقاومـة المـد                   

  !!ن وفلسطين، وقبل كل هذا في العراقاالرهابي الذي ترعاه واشنطن، خاصة في لبنا
  23/7/2006األيام الفلسطينية 

  
  ال أمل بانفراج .53

  جهاد الخازن
نحن نشكو من همجية اسرائيل والتواطؤ األميركي معها، والمحافظون الجدد يشكون مـن أن ادارة بـوش ال                  

  .تبطش بنا بالقدر الكافي
كن من متابعة المادة الغزيـرة التـي يفرزهـا الجنـاح            ليس هذا رأيي وحدي، وانما هو االستنتاج الوحيد المم        

وجريدة . المحافظ جداً حول االدارة، فالمحافظون الجدد عصابة، إال أنهم ليسوا مؤامرة، ألن ال سرية في عملهم               
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واشنطن بوست الراقية نشرت تحقيقاً بعنوان غضب المحافظين على سياسة بوش الخارجية يزداد جاء فيـه أن                 
ف يشكو من أن االدارة منشغلة بالعراق من دون أن يكون عندها عدد كاف من الجنـود لـدحر                   الجناح المتطر 

التمرد، وأنها تتجاهل قمع المعارضين في مصر وروسيا، وأن كوريا الـشمالية تطلـق صـواريخ مـن دون                   
بيين ديبلوماسـية  عواقب، وايران تكسب الوقت لبناء قنبلة نووية، وكل هذا فيما االدارة تتابع من حلفائها األورو    

  .عقيمة
ال أعرف من نصب الواليات المتحدة شرطياً على العالم كله أو قاضياً، هي متهمة قبل ايران نفـسها كخطـر                    
على السالم العالمي في استطالعات أوروبية للرأي العام، إال أنها غطرسة وعنصرية مع كره مـزمن مقـيم                  

  .للعرب والمسلمين
حافظين الجدد صورة كاريكاتورية لما يجب أن تكون عليه السياسة األميركيـة،            كان يمكن أن نعتبر مواقف الم     

إال أن المشكلة ان الرئيس بوش يصغي للمتطرفين الذين يمثلون قاعدته االنتخابية االساسية، وهكذا فما نعتبـره                 
  .شططاً أو كاريكاتوراً قد يصبح سياسة غداً

نيوت غينغريتش، رئيس مجلس النواب السابق، وهـو تحـدث   أحد رموز المحافظين الجدد هو السياسي الفاسد    
على التلفزيون عن مؤامرة جمع فيها ايران وسورية وحزب اهللا وحماس، وهذا مفهوم، إال أنه زاد عليها كوريا                  
الشمالية، وهذا مبالغة، ثم زاد فنزويال، ما جعلني أضحك قبل أن اتذكر أن مثل هذا االحمق رأيه مسموع، وهو                   

  . المتآمرينيريد سحق
. غينغريتش يطرح نفسه مرشحاً للرئاسة األميركية، ما يعني أن نترحم يوماً علـى جـورج بـوش واعتدالـه                  

ونيويورك صن اليمينية تقول ان سياسة جورج بوش خربت ألنه أبعد المحافظين الجدد، لذلك فهي فـي مقـال                   
جدد، وتحسرت على أيام بـول وولفـوفيتز        افتتاحي يعبر عن رأي العاملين فيها دعت الى اعادة المحافظين ال          

ودوغالس فايث في وزارة الدفاع، على رغم ثبوت تلفيق استخبارات الحرب على العراق ومقتل أكثـر مـن                  
 جندي أميركي حتى اآلن، وذكرت بالخبر ريتشارد بيرل، وهو من أحقر اعداء العرب والمسلمين فـي                 2500

  .كل ادارة
  : اقدم نماذج عن التطرف الذي تستمع اليه االدارة االميركيةأريد قبل أن يضيق المكان بنا أن

 كنت كتبت في األسابيع األخيرة حلقات عن المتطرفين دانيال بايبس ومايكل ليدين، وركزت على حملتهمـا                 -
وهما لم يخيبا أملي بتطرفهما بعد الحرب النازية االسرائيلية على الفلـسطينيين            . الدائمة على العرب والمسلمين   

وبايبس كتب مقاالً حقيراً آخر في نيويورك صن عارض فيه كل مفاوضات سابقة والحقة، وحض فيه                . لبنانو
على سياسة ردع بطيء وشديد ومحبط وممل كسياسة وحيدة نافعة، والردع في رأيه ليس مجرد غارة اسـبوع                  

أمـا ليـدين    .  لعقود مقبلة  أو حصار أو جولة حرب وانما جهد عقود، أي أنه يريد من اسرائيل أن تقتل وتدمر               
فطالب بأن تسقط الواليات المتحدة نظامي ايران وسورية، ألن اسرائيل ال تستطيع اسـقاطهما بقتـال حمـاس                  

  .وحزب اهللا، أي انه يطالب بقتل ألوف الشباب األميركيين مرة أخرى في سبيل اسرائيل
وقهم ويكلي ستاندارد ان حرب اسـرائيل        كنت أشرت الى قول وليام كريستول، منظّر المحافظين الجدد في ب           -

حربنا، أي حرب الواليات المتحدة، فهي حرب االسالميين مع الغرب، وكرر الفكرة في المطبوعة نفـسها دان                 
دارلنغ الذي كتب موضوعاً عنوانه يغني عن شرح، فقد كان عدو اسرائيل هو عدو أميركـا وتحتـه التـاريخ                    

أكبر عدو للواليات المتحدة ومصالحها، ألنها جعلت أكبر دولة في العـالم            وطبعاً فإسرائيل   . الدموي لحزب اهللا  
 بليون مسلم لمصلحة حكومة نازية متطرفة تقتل وتدمر كل يوم، فاذا كـان هنـاك تـاريخ                  1.2على عداء مع    

  .دموي في الشرق األوسط فهو تاريخ اسرائيل وجرائمها عبر عقود
فظين الجدد، مقاالً افتتاحياً يعبر عن رأي جهاز التحريـر فيهـا             نشرت ناشونال ريفيو، وهي بوق آخر للمحا       -

عنوانه اسرائيل تعمل، وعملها هو القتل والتدمير، ألن االفتتاحية تحذر من ممارسة أي ضغط أميركي عليهـا،                 
  .فيما هي تعمل فذلك سيكون فائدة إليران
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ماكارثي تحت عنوان تصحيح المـسار أن       فقد كتب اندرو    . وتوقفت عند مقالين آخرين في المطبوعة المتطرفة      
حرب اسرائيل مع حزب اهللا هي حربنا مع ايران، الحرب ضد االرهاب، وأقول مـرة أخـرى ان االرهـاب                    
اسرائيلي، وهو بعقوباته الجماعية نازي المستوى، كما كتب شاؤول سنغر، وهو اسـرائيلي أميركـي، مقـاالً                 

السرائيليين، ما يعني أنه يشكك في استمرار هذه الوحـدة فـي            بعنوان قال حتى النهاية تحدث فيه عن وحدة ا        
  .الجريمة اذا طالت الحرب

 ال يكتمل الحديث من دون اشارة الى معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، فبعدما كتـب مـديره التنفيـذي                    -
 عـن سـورية     روبرت ساتلوف ان هزيمة اسرائيل هزيمة للواليات المتحدة قرأت لديفيد شنكر سياحة تاريخية            

  .وحماس وأزمة غزة يدعو الى التركيز على سورية
وأخيراً، أقول ان تطرف هذه العصابة االسرائيلية التي خطفت السياسة الخارجية األميركية يفسر قدرة اسرائيل               

وال أمل بانفراج حتى يسقط المتطرفـون فـي    . على التطرف مع حصانة أميركية تحمي جرائمها ضد المدنيين        
سرائيل، فلعل الدكتورة كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية األميركية تجترح معجزة بعدما مضى عهد             أميركا وا 
 .المعجزات
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