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  واسرائيل تتكبد المزيد من الخسائرن الراس سقوط بلدة مارو .1

 سقوط بلدة مارون الراس اللبنانية  عن حزب اهللا امس في بيانه اعلنما 24/7/2006 القدس العربي نشرت
واضاف البيان الن جيشا يقاتل بقوات . الحدودية بأيدي الجيش االسرائيلي بعد معارك عنيفة تواصلت اياما عدة

ها سالح الجو يعجز عن دخول قرية علي الحدود مباشرة اال بعد ايام من القتال وخسائر النخبة والدبابات يساند
  كاالتو .كبيرة في قبالة عدد من مجاهدي المقاومة هو جيش مهزوم وفاشل

ينظر  بعين الرضا الى المواجهات  رضوان عقيل حزب اهللاعن مراسلها أن  24/7/2006 النهار وذكرت
ويعتبر الحزب ان ما حققه أكثر من . لدة مارون الراس رغم سقوطها رسمياً امسالعسكرية التي خاضها في ب

وتفيد مصادر  .انجاز من خالل تكبيد جنود النخبة خسائر ال تزال محل درس لدى القيادة العسكرية االسرائيلية
يد العدو خسائر الحزب ان االوامر أعطيت لمقاتليه في البلدة بمغادرتها واالنسحاب منها ألنهم نجحوا في تكب

  . كبيرة واستنزافه في حرب عصابات تتالءم مع طبيعة ارضنا وتضاريسها
 اسرائيليا اصيبوا خالل 1293صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية ان عن  24/7/2006 الدستور  ونقلت

ونقل موقع  .الهجمات الصاروخية التي شنتها المقاومة اللبنانية منذ بدء العدوان على لبنان قبل اسبوعين
 حالة وصفت بالخطيرة 19الصحيفة االسرائيلية عن معطيات وزارة الصحة االسرائيلية نشرت امس ان هناك 

 حالة وصفت بالخفيفة وان هذه الحاالت ما زالت تتلقى العالج في المستشفيات 325 اخرى بالمتوسطة و37و
 .االسرئيلية

االسرائيلي ذكرت اليوم ا أن قائد أركان الجيش دان اذاعة الجيش  أن  24/7/2006 48 عرب وجاء في موقع
 مباٍن متعددة الطوابق في منطقة الضاحية في العاصمة اللبنانية بيروت في رٍد 10حلوتس، أمر الجيش بهدم 

صباح اليوم بين  مصادر اسرائيلية ان تبادالً الطالق النار وقع كما ذكرت .على استهداف حزب اهللا مدينة حيفا
 جنود اسرائيليين 9وذكرت االذعة االسرائيلية العامة أن . سرائيلي وبين مقاتلين من حزب اهللالجيش اال

 أن طائرة اباتشي اصطدمت بخط كهربائي  اليوم االذاعة االسرائيلية العامةوذكرت .جرحوا نتيجة هذا التبادل
يلية ما نفاه الجيش االسرائيلي أدى الى تحطمها في وقت أعلن حزب اهللا اللبناني عن أنه أسقط مروحية اسرائ

ولم توضح المراسلة العسكرية مدى صعوبة هذه . قطعيا وذكرت االذاعة أن هناك مصابين في هذا الحدث
   .فيما اوردت مصادر غير رسمية أن جنديين اصيبا بجراح ميئوس منها وأنباء عن وقوع قتلى. الجراح
ما  روخا أطلقها حزب اهللا على شمالي اسرائيل امس، صا90ما ال يقل عن  أن 24/7/2006 السفير وأوردت

فيما لم يستبعد قائد الجبهة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي اللواء أودي آدم ، 70 ادى الى مقتل شخصين واصابة
وقال آدم لصحيفة معاريف لقد . احتمال فرض حكم عسكري على المناطق التي يحتلها جيش العدو في لبنان

  .الوحدات التي يمكنها توفير احتياجات معينة في حال حصول تطورات معينةجنّدنا عددا من 
 العشرات ان عسكري إسرائيلي أمس ما قاله مصدراإلذاعة االسرائيلية أمس  عن 24/7/2006 البيان ونقلت

من عناصر حزب اهللا قضوا خالل اليومين الماضيين في المواجهات التي وقعت مع جيش االحتالل في محيط 
 ذكر موقع صحيفة يديعوت احرنوت االلكتروني ان جيش االحتالل ما  مارون الرأس في جنوب لبنان، قرية

  .شرع في بناء معتقل جديد الستيعاب أسرى التوغل البري المحتمل
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   مركزاً إليواء النازحين في صيدا ومحيطها 75 .2

 مركزاً تشرف على رعايتها بلدية      75 وصل عدد المراكز التي فتحت في صيدا إليواء واستقبال النازحين نحو            
صيدا وتجمع المؤسسات األهلية ومؤسسة الحريري وتخطّى عدد النازحين في صيدا وحارتها وشرقيها أكثـر               

ودخلت اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة على خط تقديم المساعدات للنازحين             .  ألف نازح  55من  
نة صيدا حيث أعلن أمين سر اللجان الشعبية في المخيم عبد مقدح أن مخيم              الجنوبيين في أماكن نزوحهم في مدي     

 فرشة ومئات الحرامات والشراشف والطعام إلى النازحين من خالل رئيس بلديـة             2000عين الحلوة قدم نحو     
 وزار المقدح، امس، يرافقه عضو اللجان الشعبية عدنان الرفاعي بلدية صـيدا           . عبد الرحمن البزري  . صيدا د 

  . وعقدا لقاء مع البزري ووضعا إمكانيات اللجان الشعبية في المخيم بتصرف البلدية إلغاثة المهجرين الجنوبيين
24/7/2006السفير   

 
  بري يعلن تولّي الحكومة مفاوضات تبادل األسرى .3

 التبادل بين    ان امام المجتمع الدولي وقف نار فوريا اوال وفي الوقت نفسه البدء بعملية             رئيس مجلس النواب  قال  
االسيرين وهذا االمر تتولى المفاوضات فيه الحكومـة اللبنانيـة          ) االسرائيليين(والجنديين  ) اللبنانيين(المعتقلين  

  .بواسطة فريق ثالث وليس أي حزب وهذا االمر مقبول لدى االخوة في حزب اهللا ولدينا
24/7/2006النهار   

 
  قتال العدو أفضل من االقتتال الداخلي : لحود .4

أكد رئيس الجمهورية العماد ان االمر الجيد الذي يشهده لبنان اآلن هو اننا جميعاً موحدون ضد عدونا المشترك                  
وشدد على انه اذا اعتقد االسرائيليون انهـم مـن خـالل قـصف لبنـان                . الذي ال يفرق بين عسكري وطفل     

ع شخصاً الى اليأس، فلن يهتم لحياتـه        سيفرضون على اللبنانيين القبول بأي حل، فهم مخطئون، ألنه عندما تدف          
وأسف الـرئيس لحـود فـي       . بعدها، بل ينصب اهتمامه على الحق الذي يفوز دائماً في النهاية، فإن الحق قوة             

. حديث الى محطة تلفزيون راي االيطالية لعدم قيام المجموعة الدولية بأي شيء تجـاه الوضـع فـي لبنـان                   
، ولكن الوقت اآلن ليس لمعرفة من المالم، بل االهم هو معرفة كيفيـة              يسألون عن المالم في المسألة    : واضاف

ولكن ان تتواصل االسـئلة حـول      . وقف هذه المجزرة، والجلوس بعدها على الطاولة والتحدث عن كل االمور          
،  سنة في الوقت الذي يتم فيه تدمير لبنان        50كيفية انهاء الوضع في الشرق االوسط وهو االمر الذي لم يتم منذ             

هل يجب تدمير لبنان اذا تم أسر جنديين؟ ال اعتقد ان هذا هو             : وتساءل رئيس الجمهورية  . فهذا امر غير مقبول   
الن العنف سيولّد العنف، وسندخل فـي       . الحل، واذا اعتقدوا انه بامكانهم حل المسألة بالقوة فهم مخطئون جداً          

واذ اكد ان حزب اهللا سيوقف القصف اذا قامـت          . دوامة من العنف ستدمر كل شيء، وال نريد لهذا ان يحصل          
اسرائيل بوقف عدوانها، طلب من االوروبيين التدخل لوقف اطالق النار في لبنان، محذراً من ان ما يحـصل                  
هو ابادة ستدخل التاريخ، وسيتحدثون في المستقبل عن تقاعس الدول في عدم القيام بشيء من اجل وقف تدمير                  

. لخطة هي االستمرار بالقصف حتى يقول اللبنانيون اننا قد اكتفينا، تعالوا وخذوا بلـدنا             اعتقد ان ا  : وقال. لبنان
  . ولكننا لن نسمح لهم بتنفيذ هذه الخطة

24/7/2006السفير   
 
   آذار ترفض جعل لبنان ساحة لآلخرين14قوى  .5

  : آذاربعد اجتماع امس بيانا عدد فيه مطالبها كاالتي14اصدرت قوى 
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وان االسرائيلي المجرم والحاقد على لبنان، ورفض شديد لجعل لبنان ساحة صـراع لآلخـرين                التنديد بالعد  -
والتنديد بامساك النظام السوري االيراني بقرار الحرب والسلم في لبنان، ورفض تفرد اي فريق بقرار الحـرب   

  .والسلم
اولة من النظام السوري للقضاء      دعم مواقف الحكومة اللبنانية ورئيسها فؤاد السنيورة واعتبار ما يحصل مح           -

  .آذار14على ثورة االستقالل والحرية، ثورة 
 اعتبار خطف الجنود االسرائيليين هذا التوقيت جدول اعمال ايرانياً لحجب االنظار عـن الملـف النـووي                  -

  . االيراني
24/7/2006النهار   

 
  سيادته   استعادة على المؤتمر الدولي تأكيد حق لبنان في : الجميل .6

شدد الرئيس األسبق امين الجميل على ضرورة ان يخرج المؤتمر الدولي المزمع عقده االربعاء المقبـل فـي                  
روما باقتراحات عملية، تؤكد حق لبنان في استعادة سيادته الكاملة على كل اراضيه، وفـي انتـشار الجـيش                   

 ان تكون الحدود آمنة كما نص على ذلك         اللبناني بدعم من القوات الدولية على الحدود للبنانية االسرائيلية، وفي         
اتفاق الطائف الذي طلب العودة الى اتفاق الهدنة، وان تصبح الحكومة اللبنانية الممثل الحقيقي للشعب اللبناني،                

واشار الجميل الى ان الحـرب خلفـت حتـى اآلن           . كما ان يقف هذا المؤتمر على الوضع االنساني واالنمائي        
 .ات، وفي النهاية هذه الحرب هي حرب اآلخرين على االرض اللبنانيةخسائر بمليارات الدوالر

24/7/2006السفير   
  
  وقف نار وحل شامل لألزمة :الحريري زار الجزائر واليوم في بروكسيل .7

واصل رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري جولته في بعض الدول العربية والصديقة لوقـف العـدوان                 
رض له لبنان، فزار ظهر امس الجزائر حيث استقبله رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز              االسرائيلي الذي يتع  

بلخادم في مقر رئاسة الحكومة في حضور الوفد المرافق الذي ضم نائب رئيس مجلس النواب فريـد مكـاري                   
  .والنائبين باسم السبع وغازي يوسف والنائب السابق غطاس خوري وعدد من المسؤولين الجزائريين

وتم خالل اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف عرض مفصل للوضع السائد في لبنـان مـن جـراء العـدوان                    
االسرائيلي الواسع الذي يطال االراضي اللبنانية وما يمكن القيام به على الصعيد العربي لوقف هـذا العـدوان                  

  .بالتعاون مع المجتمع الدولي
لقد عبرت ألخي سعد عن حرص الجزائـر علـى سـيادة            : الوتحدث رئيس الحكومة الجزائرية اثر اللقاء وق      

ووحدة لبنان ترابا وشعبا وعلى بسط لبنان لسيادته على كامل اراضيه وعلى تمكينه بأن يقوم بدوره الفاعل في                  
وبالطبع فان هذا العدوان الهمجي االسرائيلي المستنكر، ليس عربيا فقط وانما عربيا واسـالميا        . الساحة العربية 

، غير مقبول وال يمكن التذرع بأي سبب لتدمير دولة وللقيام بهذه االعمال الهمجية التي ينبغي للمجموعة                 ودوليا
  .الدولية ان يتحرك ضميرها من اجل ايقاف هذا العدو الظالم

ان : وردا على سؤال حول امكان عقد قمة عربية طارئة لبحث العدوان االسرائيلي على لبنـان قـال بلخـادم                  
 عقد قمة، القضية هي التحرك مع مجلس االمن من اجل استصدار قرار يفي باالغراض الثالثـة                 القضية ليست 

ان تتوقف االعمال العسكرية فوراً، ان يعمل على تبادل االسرى، وان يتم االسراع على التفاوض لحل                : التالية
  .المشاكل التي تبقى عالقة بعد وقف العمليات العسكرية

  24/7/2006النهار 
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  تدعو حقوق اإلنسان لفضح االعتداءات الوحشية  أمل  .8
 دعت حركة أمل المنظمات االنسانية وهيئات الدفاع عن حقوق االنسان الـى فـضح وايقـاف الممارسـات                  

وأشار المكتـب االعالمـي     . واالعتداءات الوحشية التي تجاوزت مبادئ القانون الدولي وشرعة حقوق االنسان         
مرار اسرائيل في عدوانها الذي يتخذ صورا متنوعة االستهدافات االجراميـة،           المركزي للحركة، أنه نتيجة است    

فقد واصل سالحها الجوي تعرضه لسيارات الدفاع المدني واالسعاف واالنقاذ ضاربا بعـرض الحـائط كـل                 
وية المواثيق واالعراف الدولية، وآخر اعتداءاتها تعرض سيارة اسعاف تابعة لكشافة الرسالة االسالمية لغارة ج             

بينما كانت تؤدي واجبها بانقاذ ركاب سيارة مدنية من بلدة صريفا استهدفت على طريق برج رحـال بـدياس                   
بقصف مباشر ادى الى جرح اربعة مسعفين فيما عمل بقية عناصر كشافة الرسالة على اخالء الشهداء داخـل                  

  .السيارة المدنية التي اصيبت
24/7/2006السفير   

  
  جب الدولة العمل لنصرة المهجرين  وا: عبد االمير قبالن .9

ان البالء على قدر الصبر وااليمان، وهـذا        : وجه نائب رئيس المجلس االسالمي الشيعي االعلى، نداء جاء فيه         
علينا ان نصبر ونتعاون في ما بيننا ونطالب هيئة االغاثة باالهتمام بالنازحين سواء أكـانوا               . البالء ال نظير له   

ي الحسينية او في المنازل، وليكن التوزيع على الجميع عادال ليصل الـى كـل نـازح                 في المدارس او النواد   
لذلك، نقول ان وضعنا مأساوي وعلينا ان نتعاون في ما بيننا ونطالب اهالي القرى واصحاب الخيـر                 . ومهجر

علينا جميعـا اال    : واضاف. بان يتعاونوا في ما بينهم ويعالجوا المحتاجين والنازحين ألن الخلق كلهم عباد اهللا            
ان اهللا معكم ونحـن     : نخلي الجنوب وعلينا ان نصبر ونتمسك بااليمان، ونقول للجميع في الجنوب وجبل عامل            

وعلينـا  . لذلك، من واجب الدولة العمل في كل االتجاهات لنصرة اهلنا المهجرين من قراهم ومنـاطقهم              . معكم
  .احدة لمواجهة االعتداء على وطننانحن جميعا، شعبا وجيشا ومقاومة، ان نكون معا يدا و

24/7/2006السفير   
 

  للحكومة تولي التفاوض والقناة األلمانية صالحة  : نصر اهللا .10
أعلن األمين العام لحزب اهللا السيد ان األولوية حالياً هي لوقف العدوان اإلسرائيلي وعندما تصل األمور الـى                  

ون لعرض آرائنا من خالل األطر التي ستعتمد لـصياغة          مرحلة النقاش الجدي لألفكار والمبادرات نحن جاهز      
ونفى أن يكون هناك أي تفويض ألحد في التحدث عن وضع األسيرين اإلسرائيليين، لكنه أكـد أن ال                  . حل ما 

مانع من أن تتولى الحكومة عملية التفاوض غير المباشر، نافياً أي اتصال رسمي ألماني بقيادة الحـزب حتـى          
 القناة األلمانية ما زالت صالحة وال مانع من اعتماد قنوات أخرى ألن هذا األمـر يتطلـب                  اآلن، لكنه قال إن   
  . موافقة الطرفين

24/7/2006السفير   
 

 إسرائيل طلبت هدنة مقابل وقف إطالق الصواريخ : عباس .11
غزة،   كشف الرئيس الفلسطيني عن اتفاق هدنة اقترحته إسرائيل عبر حكومة أجنبية إلنهاء العدوان على 

مقابل وقف إطالق صواريخ المقاومة، فيما رأى وزير الخارجية الفرنسي دوست بالزي ان حل األزمة يكمن 
في إطالق الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليت، ووزراء ونواب حماس، في وقت دعت الفصائل إلى إضراب 

قال مساعدون للرئيس و .شامل اليوم احتجاجا على زيارة وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس
الفلسطيني أمس ان عباس ابلغ قادة فصائل المقاومة ان إسرائيل مستعدة لوقف هجومها على قطاع غزة اذا 

وذكرت فصائل فلسطينية ان عباس أبلغها ان إسرائيل . وافقوا على وقف إطالق الصواريخ على الدولة اليهودية
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ولم يحدد عباس الحكومة .  اجتماعات عقدت في غزةطرحت االقتراح عليه من خالل حكومة أجنبية أثناء
وقال خضر حبيب احد قادة حركة الجهاد اإلسالمي الذي شارك في االجتماع مع عباس إن العرض لم  .باالسم

. يتضمن قضية الجندي اإلسرائيلي األسير، واذا ما اتضح ان إطالقه كان الهدف فنحن سوف نرفض ذلك
 الخارجية اإلسرائيلية عن التعليق على المقترح لكنه قال ان اي حل لالزمة وأحجم مارك ريجيف الناطق باسم

 .يجب ان يتضمن إعادة شليت
ومقتل بعض العاملين في الخدمة إضافة . وزعم ريجيف أن األزمة في غزة بدأت بعدوان حماس على إسرائيل

وصرح . اصر األساسيةإلى أخذ الجندي شليت رهينة، حل الموقف في غزة يجب ان يتضمن كل هذه العن
مسؤول من حركة فتح مقرب من عباس بأن أي اتفاق يتوقف على مدى التزام إسرائيل بوقف إطالق النار 

وقال أسامة  .وقال ال يوجد هناك اتفاق على وقف إطالق الصواريخ في ظل استمرار العدوان على شعبنا
 إطالق نار سيكون ممكنا فقط بعد ان تنهي المزيني وهو قائد كبير في حركة حماس ان أي نقاش محتمل لوقف

إسرائيل كل هجماتها بكل أشكالها من اجتياحات واغتياالت، وبعدها ممكن لفصائل المقاومة ان تنظر بجدية في 
  .الخطوات المستقبلية الممكن اتخاذها

  24/7/2006البيان 
  

  قضية السجناء مفتاح للسالم في غزة ولبنان: عباس  .12
سطيني محمود عباس قوله امس ان اطالق سراح سجناء فلسطينيين وعرب محتجزين فـي              نقل عن الرئيس الفل   

وقال عباس  .سجون اسرائيل ينبغي ان يكون جزءا رئيسيا من اية عملية ترمي الى وقف القتال في غزة ولبنان                
ائيلي فلـسطيني   لن ينجح اي اتفاق اسر    ): االثنين(لصحيفة لومانيتيه وفقا لنسخة مسبقة من مقابلة تنشرها اليوم          

ينبغي ان تتوقف اعمال الحرب وان تبدأ على الفور         : ونقلت الصحيفة قوله   .للسالم دون حل عادل لهذه المشكلة     
واضاف ان هذه العملية يجب ان تتصدى لمسألة االفراج          .عملية تفاوض سياسي تحت االشراف الدولي المباشر      
 سواء أكان ذلك بشكل متزامن ام منفصل وكذلك قـضية           عن الجنود االسرائيليين الذين خطفوا في غزة ولبنان       

وقال انه يخشى ان يزيـد اشـتعال         . عاما 25السجناء الفلسطينيين والعرب وبعضهم محتجز في اسرائيل منذ         
الموقف الحالي ينذر بخطر دفـع      : واضاف. الموقف في الشرق االوسط اذا لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة         

  .ن العنف والتطرفالمنطقة كلها نحو مزيد م
  24/7/2006األيام الفلسطينية 

  
  مقابل ضمانات الفصائل مستعدة لوقف الصواريخ وإطالق الجندي :أبو النجا .13

قال إبراهيم أبو النجا رئيس لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية، إن القوى والفصائل مستعدة لوقف إطالق                
  . األسير، مقابل وقف العدوان وضمانات بإطالق سراح أسرىالصواريخ محلية الصنع، وإطالق سراح الجندي

وأكد أبو النجا لِـ األيام أن الفصائل مستعدة لوقف إطالق النار شريطة أن يكون هناك تبادل في التهدئة التـي                    
وأشار إلى أن الفصائل كذلك مـستعدة إلطـالق          .تعني وقفا شامال لكل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني        

لجندي اإلسرائيلي األسير مقابل ضمانات أكيدة باإلفراج عن أسرى، بما يشمل إطالق سراح األسـرى               سراح ا 
ولفت إلى أن الجانب الفلسطيني سبق أن أعلن هذه الشروط في الـسابق             .األطفال والنساء وذوي األحكام العالية    

ا االستعداد هو مبادرة فلسطينية في      إن هذ : وقال أبو النجا   .إال أن إسرائيل تنكرت لها وواصلت عدوانها الشامل       
مواجهة الطلبات والدعوات والنداءات التي توجه يومياً للرئيس محمود عباس، والتي تتحدث كلها عن اإلفـراج             

قدمنا هذه المبادرة لكن إسرائيل لم تحترمها، والمشكلة        : وأضاف .عن الجندي األسير ووقف إطالق الصواريخ     
وأكد أبو النجا وجود وساطة تركية ومصرية لتقريب وجهات          .جانب اإلسرائيلي ليست فلسطينية بل تكمن في ال     

ما زال اإلخـوة المـصريون   : وتابع .النظر بين الطرفين، إال أنها كانت ومازالت تصطدم بالموقف اإلسرائيلي       
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ي اآلونـة   وكانت معلومات راجت ف   .يتابعون مبادرتهم ووساطتهم، ونأمل أن يتمكنوا من إقناع اإلسرائيليين بها         
األخيرة عن وجود اتفاق بين الفصائل لوقف إطالق الصواريخ تجـاه البلـدات اإلسـرائيلية، إال أن األجنحـة                   
العسكرية المختلفة سارعت إلى نفي هذه المعلومات وأمطرت البلدات اإلسرائيلية بعدد من الـصواريخ محليـة                

  .الصنع
لفصائل، بحضور رئيس الوزراء إسـماعيل هنيـة،        يذكر أن الرئيس محمود عباس كان قد ناقش مع القوى وا          

ولم تقدم الفصائل والقوى ردودها حول هـذه القـضايا           .قضيتي إطالق الصواريخ والجندي اإلسرائيلي األسير     
  .للرئيس، حيث تجرى اجتماعات ونقاشات داخلية في الفصائل لبلورة ردود محددة

  24/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  يني على التوصل إلى صفقة رزمة متكاملة تنهي العدوانهناك إجماع فلسط: شعث .14
نبيل شعث لـ األيام ان هناك اجماعا فلسطينيا تبديه الفصائل الفلسطينية للتوصـل الـى صـفقة                 . اكد النائب د  

رزمة متكاملة تنهي العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة، اال ان المشكلة هي في الطرف االسـرائيلي الـذي                   
 هذه الجهود مشيرا مع ذلك الى ان مصر تقود حاليا الجهود الهادفة للتوصل الـى اتفـاق                  يرفض التعاطي مع  

  .صفقة الرزمة
يوجد استعداد حقيقي من قبل الجميع للتوصل الى صـفقة رزمـة متكاملـة تـشمل الجنـدي                  : شعث. وقال د 

اء العدوان الذي تتعرض   االسرائيلي االسير واالفراج عن معتقلين من السجون االسرائيلية، ووقف الحصار وانه          
له االراضي الفلسطينية ووقف اطالق نار متبادل وفتح المعابر والتعامل مع موضوع الـصواريخ الفلـسطينية                

  .وايضا فتح الباب للمستقبل
ينفون موافقة الحركة على مثل هذه الرزمـة،        ) حماس(شعث، بشكل غير مباشر لمتحدثين من حركة        . ولفت د 

الوزراء اسماعيل هنية كان قد بادر الى اطالق مبادرته السياسية ذات النقـاط الخمـس               باالشارة الى ان رئيس     
وفيما شدد على ان ال حل اال بالتوصل الى          .التي تتحدث عن البنود ذاتها التي يتم الحديث عنها في هذه الرزمة           

لحديث اال في االفراج عـن      المشكلة هي في الجانب االسرائيلي الذي يقول انه ال يريد ا          : رزمة متكاملة فقد قال   
الجندي االسرائيلي وبالتالي فانه في ظل وجود استعداد حقيقي من قبل الكل الفلسطيني لصفقة رزمة متكاملـة                 

  .فان الكرة هي في الملعب االسرائيلي
واكد ان مصر تواصل جهودها مع الفصائل الفلسطينية في محاولة للتوصل الى حـل ينهـي العـدوان الـذي                    

االخوة المصريون يبذلون جهودا كبيرة على هذا الـصعيد وقـد           : طاع غزة وينهي الحصار وقال    يتعرض له ق  
وذكر ان اطرافا عدة عرضت التوسط من بينها تركيا واوروبـا واالمـم المتحـدة                .التقوا مع ممثلي الفصائل   

را الـى ان    واطراف اوروبية اال انه شدد على ان مصر هي االقرب للعب هذا الدور الحيوي والمهـم ومـشي                 
الرئيس محمود عباس ابو مازن عقد سلسلة طويلة من االجتماعات مع الفصائل الفلسطينية في غـزة باتجـاه                  

  .التوصل الى اتفاقات فلسطينية
اضافة الى االتفاق بين الكل الفلسطيني الداخلي فنحن بحاجة الى موافقة اسرائيلية لكي يكون هناك التزام                : وقال

  ).حماس(ل اليه وهنا تأتي ايضا فائدة الطرف الثالث ال سيما ما يتعلق بحركة متبادل بما يتم التوص
  24/7/2006األيام الفلسطينية 

  
  صيام يقيل مدير األمن الوقائي في غزة  .15

أكد الناطق بلسان وزارة الداخلية الفلسطينية خالد أبو هالل قيام وزير الداخلية سعيد صيام بإقالة العقيد سليمان                 
دير األمن الوقائي في قطاع غزة، الذي يعتبر من مقربي الوزير السابق والنائب محمـد دحـالن                 أبو مطلق، م  

  .وأحد كوادر حركة فتح
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وبرر أبو هالل اإلقالة بأن أبو مطلق عمل مديرا لألمن الوقائي في غزة بشكل غير قانوني بعد اسـتقالته مـن                     
ال توجـد هنـاك أي      : وأضاف. فه الحظ بالفوز فيها   منصبه وخوضه االنتخابات التشريعية السابقة التي لم يحال       

دوافع معينة بخصوص قرار اإلقالة إال تنفيذ القانون الفلسطيني وقانون لجنة االنتخابـات المركزيـة القاضـي                 
  .باستقالة المرشحين من وظائفهم في حال خوضهم لالنتخابات دون حقهم في الرجوع إليها

األمن الوقائي مخالفة للقانون باعتبار أن خدمته انتهـت مـن لحظـة             أن عودة أبو مطلق لترؤس جهاز       : وتابع
  .استقالته من منصبه قبيل االنتخابات التشريعية األخيرة، األمر الذي يستوجب االلتزام بقرار االستقالة

وأكد أبو هالل على أن هناك مرشحين لهذا المنصب سيتم اختيار أحدهم، الفتاً أن ذلك يتطلـب فقـط إنجـاز                     
  .اءات اإلدارية المتعلقة بتعيين مدير جديد لجهاز األمن الوقائياإلجر

  24/7/2006الوطن السعودية 
  

  وزير الداخلية الفلسطيني يعلن عن خطة أمنية لحماية المستشفيات الفلسطينية .16
أعلن سعيد صيام وزير الداخلية أمس عن البدء في تطبيق خطة أمنية بالتعاون مع وزارة الصحة، لحماية 

وأكد صيام في . تشفيات من أعمال االعتداء المسلح واطالق النار في أروقتها واالعتداء علي العاملين فيهاالمس
تصريحات صحافية خالل جولة تفقدية قام بها صيام لمجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة عن البدء في تنفيذ 

دون أن يعطي أي تفاصيل عن الخطة الخطة في أكبر التجمعات الطبية في قطاع غزة، وهو مستشفي الشفاء، 
الجديدة مشيراً الي الخطة ستشمل نشر أعضاء من القوة التنفيذية التي شكلها صيام مؤخراً علي مداخل 

  . المستشفي
وكان مستشفي الشفاء تعرض الي عشرات حاالت االعتداء من قبل مسلحين عبر اطالق النار في أروقة 

الممرضين، وكان آخرها قبل أسبوع حيث امتدت مشكلة عائلية بين المستشفي، واالعتداء علي األطباء و
عائلتين من غزة الي المستشفي وتم خاللها اطالق االعيرة النارية علي المواطنين وفي قسم االستقبال في 

 . المستشفي
وفي موضوع آخر أكد صيام أن الحكومة الفلسطينية هي جزء من الشعب الفلسطيني وهي جزء من دائرة 

ستهداف سواء علي صعيد االعتقاالت أو التهديد باالغتيال للوزراء وتدمير البني التحتية والمقرات اال
والوزارات كما حدث في لبنان، مشيراً الي أن الشعب الفلسطيني واللبناني عودا العالم علي الصمود وتجاوز 

ر الذي يلم بكافة مؤسساته األزمات وأن الشعب الفلسطيني مصمم علي مواصلة مسيرته رغم القصف والدما
 . الوطنية

  24/7/2006القدس العربي 
  

  إسرائيل تمّدد حبس نائب رئيس التشريعي وتوّجه اتهامات الى رؤساء بلديات .17
مددت محكمة عسكرية إسرائيلية امس اعتقال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 

وقال المحامي  . وائح اتهام لرؤساء بلديات فلسطينية في الضفة الغربيةوذلك لمدة خمسة أيام، بينما وجهت ل
فارس أبو الحسن في بيان إن محكمة سالم العسكرية  مددت توقيف النائب الثاني لرئيس التشريعي خريشة 

.  يوما أخرى، وقد تم احضاره من سجن الجلمة 22لخمسة أيام بعد أن طلبت الشرطة تمديد اعتقاله لمدة 
ح أبو الحسن أن خريشة  يخضع للتحقيق في زنازين سجن الجلمة وتتهمه المخابرات اإلسرائيلية وأوض

وكان الجيش اإلسرائيلي اعتقل خريشة وهو في طريقه إلى عمان عبر معبر . بالعضوية في حركة حماس 
ام لرؤساء على صعيد متصل، وجهت المحكمة ذاتها لوائح اته. مطلع شهر تموز الجاري) اللنبي(الكرامة 

بلديات في الضفة الغربية بتهمة العضوية في قوائم التغيير واالصالح التي خاضت االنتخابات البلدية في الضفة 
وأوضح أبو الحسن أن المحكمة وجهت لوائح اتهام لكل من حاتم جرار رئيس بلدية . الغربية عن حركة حماس
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م المصري والشيخ خالد مروح دويكات لعضويتهم في جنين ووجيه نزال رئيس بلدية قلقيلية ونائبه محمد هاش
 نائباً 43يشار إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها حالياً . قائمة التغيير واالصالح وتقلد مناصب في إطارها

  . من شهر حزيران الماضي ردا على اسر الجندي في قطاع غزة28ووزيراً فلسطينياً منذ 
  24/7/2006البلد 

 
  ن الفلسطينيين جزءا من رواتبهم المستحقةعباس يصرف للموظفي .18

ازدحمت المصارف في الضفة الغربية وقطاع غزة امس االحد بموظفي الحكومة الذين توجهوا لصرف جزء 
وقد تم تحويل المستحقات الول مرة من خالل . بعد طول انتظار) ابريل(من رواتبهم المستحقة عن شهر نيسان 

 مليون دوالر من جامعة الدول العربية الي 50وقد تم تحويل . ن الحكومةمكتب الرئاسة الفلسطينية بدال م
 165 مليون دوالر قدمت من المملكة العربية السعودية يتم صرفها لحوالي 45مكتب الرئيس عباس اضافة الي 

الف موظف حكومي انقطعت رواتبهم منذ تولي حركة المقاومة االسالمية حماس مهام الحكومة في أذار 
 مليون دوالر شهريا اثر 118وتعذر علي حكومة حماس توفير رواتب الموظفين وحجمها . الماضي) مارس(

مقاطعة دولية تمثلت في وقف المعونات المادية الموجهة للسلطة الفلسطينية من قبل الواليات المتحدة والدول 
لكن المقاطعة .  السالم المسبقةاالوروبية مطالبين حماس باالعتراف بدولة اسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات

 دوالرا وهو 330وتسلم كل موظف ما قيمته . االمريكية لم تشمل مكتب الرئيس عباس الذي يتبع لحركة فتح
 دوالرا من مخصصات الشؤون 180ما يمثل نصف الراتب الشهري لالغلبية العظمي بينما يصرف حوالي 

موال من حساب الرئاسة الفلسطينية الي حساب الموظفين وتدفع اال. االجتماعية الهالي االسري والمحتاجين
 . مباشرة دون المرور بالحكومة

  24/7/2006القدس العربي 
  

  تدمير مقر المقاطعة بنابلس يكشف عن مؤامرة صهيونية بتواطؤ مع جهاز األمن الوقائي  .19
وات االحتالل الصهيوني كشفت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة لـالمركز الفلسطيني لإلعالم النقاب عن أن ق

سمحت لقوات األمن الوقائي بالضفة الغربية، التابع عملياً لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بإخراج 
كامل أسلحتهم وعتادهم العسكري قبل أن تقوم بتدمير مقرهم وبقية المقار التابعة لألجهزة األمنية في مقر 

، والكالشينكوف، وعتاد لقمع 16 شحنة كبيرة من أسلحة أم وأفادت تلك المصادر أن .المقاطعة بنابلس
 مليون دينار أردني كانت قد وصلت لجهاز الوقائي بنابلس في 5المظاهرات والتصدي للشغب، تقدر بقيمة 
وفي سياق متصل، كشفت تلك المصادر أن العميد زياد هب الريح  .اآلونة األخيرة بتنسيق وموافقة صهيونية

هاز الوقائي بالضفة الغربية كان موجودا في مقر الجهاز بنابلس لحظة اقتحام الجيش الصهيوني القائد العام لج
وأشارت المصادر إلى أن هب الريح يرافقه  ).18/7(لنابلس في ساعة متأخرة من مساء يوم الثالثاء الماضي 

 مع عدد كبير من كبار قادة الرائد رافع رواجبة مدير الوقائي بنابلس وعدد من ضباط الجهاز كانوا في اجتماع
 شخصا معظمهم من كتائب شهداء األقصى التابعين لحركة فتح، 40كتائب المقاومة بنابلس يقدر عددهم بنحو 

وأعربت تلك المصادر عن اعتقادها بوجود مؤامرة من هب الريح  .قبل أن تداهمهم القوات الصهيونية
ن لقوات االحتالل، مشيرة إلى أن حالة من الغضب الشديد والرواجبة وأعوانهما لتسليم المطاردين والمطلوبي

امتلكت أولئك المطلوبين عندما علموا بوجود الجيش الصهيوني، حيث أيقنوا أن هب الريح وأعوانه نصبوا لهم 
  .فخا لتسليمهم للكيان الصهيوني

محاصرين في مقر المقاطعة،  مقاوماً فلسطينياً ممن كانوا 20وبالفعل فقد استطاعت قوات االحتالل اعتقال نحو 
 من أفراد األجهزة األمنية بعد أن قامت بتعريتهم وتفتيشهم على مرأى من 150كما اعتقلت ما يزيد عن 
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عدسات المراسلين الصحفيين، في مشهد يعيد لألذهان ما حل بزمالئهم خالل حصار قوات االحتالل لمقر 
ت األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وخمسة مارس الماضي، واعتقال أحمد سعدا/المقاطعة في آذار

وأكدت المصادر أن مسئولي األمن الوقائي بالضفة كانوا طوال فترة االجتياح لنابلس يعملون في .من رفقائه
تنسيق دائم مع المخابرات الصهيونية، حيث كان الرائد رواجبة يجتمع مع ضباط المخابرات الصهاينة في مقر 

القريبة من مقر المقاطعة، وأنه كان على علم أن الجيش سيفجر المقر قبل انسحابه بكمية كبيرة وزارة الصحة 
  .جدا من المتفجرات

  24/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 مروحيات صهيونية تقصف منزل أحد كوادر الجهاد  .20
قع في حي النصر شمال غرب      قصفت مروحيات حربية صهيونية فجر اليوم  بثالثة صواريخ، منزالً فلسطينياً ي           

وأفاد مراسلنا، أن مروحيات حربية صهيونية من نوع        . مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين بجروح        
أباتشي أطلقت ثالثة صواريخ على المنزل، الذي تعود ملكيته للمواطن محمد الشيخ ديب، وهو أحـد كـوادر                  

  . إلسالميسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد ا
24/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  صواريخ المقاومة تؤكد رفض التهدئة  : غزة .21

اعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس مسؤوليتها عن اطالق صواريخ قسام على سـديروت                
فت سـديروت   ومستوطنة نتيف عتسرا، فيما ذكرت كتائب شهداء االقصى وكتائب ابو علي مصطفى، انها قص             

واكـد  . وتضامنا مع حزب اهللا   ... وذلك في اطار الرد على المجازر الصهيونية وتأكيدا على استمرار المقاومة          
متحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد االسالمي، انها ستواصل اطالق الصواريخ طالما اسـتمرت      

  ا ف ب، ا ب، رويترز. االعتداءات الصهيونية
24/7/2006السفير   

  
    الفصائل الفلسطينية تدعو إلضراب شامل احتجاجا على زيارة رايس  .22

عبرت الفصائل الوطنية واإلسالمية الفلسطينية عن رفضها للزيارة التي ستقوم بها وزيرة الخارجية األمريكيـة            
 إلى أن   وأشارت القوي في بيانها   ،  إلى المنطقة داعية إلى إضراب شامل ويوم غضب شعبي رفضا لهذه الزيارة           

هذه الزيارة تأتي في ظل عدوان شامل ومتصاعد تقوم به حكومة إسرائيل بغطاء من اإلدارة األمريكية، ممـا                  
ونددت هذه القوى    .يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني            

لسطيني واللبناني، وبـاستخدام الفيتو األمريكـي فـي        بالموقف األمريكي، السافر والمعادي لحقوق الشعبين الف      
مجلس األمن إلفشال القرار بوقف العدوان على شعبنا، والسماح باستمرار المذابح ضد الـشعبين الفلـسطيني                

  .واللبناني
23/7/2006 48عرب   

 
   مرات على مقاوم فلسطيني  9المؤبد  .23

فة الغربية أمس على عز الدين حمامرة  بالـسجن          حكمت محكمة عوفر العسكرية غرب مدينة رام اهللا في الض         
المؤبد تسع مرات مرات، بتهمة الضلوع في مقتل ثمانية اسرائيليين وجرح خمسين آخرين في عملية تفجيريـة                 

 وباالضافة الـى التخطـيط لخطـف حـافلتين          2004وقالت المحكمة إنه وقف خلف إرسال منفذ العملية عام          
  )ا.ن.ق. (دلة أسرى فلسطينيين بهمااسرائيليتين بركابهما بهدف مبا
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24/7/2006الخليج اإلماراتية   
  اعتقال عميلة سعت لتحديد مكان الجندي االسرائيلي   .24

أكد مصدر مسؤول في كتائب عز الدين القسام الذراع أمس أن الكتائب تمكنت مؤخراً من كـشف خليـة مـن          
بل الموساد االسرائيلي للحـصول علـى أي        العمالء في خان يونس جنوب قطاع غزة، تم تشكيلها حديثا من ق           

وقال إن مجموعة تابعة للكتائب تمكنت من إلقاء القبض علـى امـرأة             . معلومات عن الجندي األسير في غزة     
كانت تشرع في عملية تفتيش في حاويات القمامة في ساعة متأخرة من الليل، وبعد التحقيق معها اعترفت بأنها                  

بي مستعملة لتوصيلها إلى الموساد في محاولة منه للتعرف إلى مكان الجنـدي             تقوم بالبحث عن لفافات غيار ط     
وقال إن المرأة أوضحت أنها ضمن شبكة عمالء تعمل على الصعد كافة مـن مراقبـة                . من خالل فصيلة الدم   

ـ        . للممرضين والصيدليات والمستشفيات والتفتيش في الحاويات      م وقال أسامة المزيني القيادي في حماس كنا نعل
أن العدو سيجند كل قدراته لجمع المعلومات، لكن نقول إن المقاومين اتخذوا كافة إجراءات الحيطـة والحـذر                  

  )أ.ب.د.  (التي تضمن بقاء الجندي في مكان ال يعلمه أحد
24/7/2006الخليج اإلماراتية   

 
  هجـوم مسلـح على حاجـز عسكري إسرائيلي قرب قباطية .25

ين، وكتائب القسام أمس، مسؤوليتهما عن هجوم مسلح مـشترك علـى حـاجز              أعلنت ألوية الناصر صالح الد    
وقال متحدث باسم ألوية الناصر صالح الدين أن سيارات إسعاف عسكرية          . عسكري إسرائيلي قرب بلدة قباطية    

إسرائيلية، حضرت إلى المكان في أعقاب الهجوم المسلح، فيما هرعت إلى المكان المزيد من قوات االحـتالل                 
  .ي توغلت في أطراف قباطية، وشنت عملية تمشيط في محيط المكان، بحثاً عن المهاجمينالت

24/7/2006األيام الفلسطينية   
 

  حماس تنفي وجود رزمة مقترحات لحل األزمة  .26
رفضت حركة حماس بشكل ضمني ما تناقلته وسائل اإلعالم عن وجود رزمة مقترحات فلسطينية لحل قـضية                 

واشترط قيادي كبير في حركة حماس      . برة أنها ال ترقى إلى ما يأمله الشعب الفلسطيني        األسرى والعدوان، معت  
وكانت وسـائل   . وجود تزامن في إطالق سراح األسرى، مشيرا إلى أن هذا الطرح هو محل نظر لدى الحركة               

ضـع  إعالم محلية نقلت عن مصادر فلسطينية وجود رزمة مقترحات متكاملة من الجانب الفلسطيني يجـري و            
اللمسات األخيرة عليها لضمان إنهاء قضية الجندي اإلسرائيلي األسير فـي غـزة جلعـاد شـليط والحـرب                   

وأشارت المصادر إلى أن رزمة المقترحات هـي        . اإلسرائيلية على القطاع وإطالق سراح معتقلين فلسطينيين      
  . اآلن بانتظار موافقة حركة حماس التي تدرس الموضوع

24/7/2006الشرق القطرية   
  

  اسرائيل تبني سجنا ألسرى حزب اهللا     .27
في عددها الصادر امس أن الجيش االسرائيلي بـدأ         '' يديعوت احرونوت ''ذكرت صحيفة   : ''االتحاد ''-رام اهللا   

وقالـت مـصادر عـسكرية      · في أحد المعسكرات التابعة له في الجليل األعلى       '' سجن ألسرى حزب اهللا   ''ببناء  
الستعمالهم فيما بعد فـي أي قـضية        ''حزب اهللا   '' من هذا السجن هو أسر عدد من مقاتلي          اسرائيلية إن الهدف  

 وتقرر بناء هذا السجن بناء على القرار االسرائيلي االستمرار في الحملـة العـسكرية               .لتبادل األسرى مستقبالً  
نا قرارا لبناء هـذا الـسجن       أتخذ'': وقال مسئول في الجيش االسرائيلي عن المكان      · البرية في الجنوب اللبناني   

تقرر بناء المكـان فـي منطقـة        و·مقابل مفترق كواح، في احد المباني البريطانية القديمة، إال أن المكان ضيق           
  .بولين
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ومن المتوقع أن يتم استكمال العمل فـي الـسجن حتـى            .  وفي هذه االيام سيتم اتمام المبنى ألسرى حزب اهللا        
  .''منتصف االسبوع الجاري

  24/7/2006تحاد االماراتية  اال
 

  قوة دولية تعمل في إطار األطلسي على الحدود اللبنانيةمع : بيرتس .28
 أعلن وزير الحرب اإلسرائيلي عمير بيرتس أمس األحد أن إسرائيل تؤيد وضـع              -الناصرة  : برهوم جرايسي 

 الرسمي لهذه الخطوة، وهـذا      قوة دولية على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، بعد أسبوعين من الرفض اإلسرائيلي           
في الوقت الذي اعترفت فيه إسرائيل ضمنا ان الضربات التي وجهتها لحزب اهللا لم تقلل من حجم قوة إطـالق                    

وقال بسبب ضعف الجيش اللبناني سنؤيد وضع قوة متعددة الجنسيات مـع صـالحيات لفـرض                .القذائف لديه 
 جنوب لبنان، وتفرض سيطرتها هناك، مقترحا ان تعمل فـي           النظام في المنطقة، ويكون بمقدورها االنتشار في      

  .إطار حلف شمال األطلسي
وقال بيرتس إن إسرائيل تطالب بأن تنشط القوة الدولية ليس فقط في جنوب لبنان، وإنما أيضا ضـد تهريـب                    

ن ال نية   هي مفتاح الحل، وزعم ا    ) األسرى(األسلحة من سورية، واضاف قائال إن مشكلة الجنديين المخطوفين          
  .إلسرائيل بشن حرب على سورية

  24/7/2006الغد األردنية 
 

  التشكيك في جدوى العدوان على لبنان تتردد في جلسة الحكومة اإلسرائيلية .29
في سابقة تسجل في تاريخ الحروب االسرائيلية، تصاعدت أصوات االحتجاج علـى            :  الشرق األوسط  ،تل أبيب 

ب العمل الشريك في الحكم، وارتفعت، أمس، حتى في جلسة الحكومـة            الحرب االسرائيلية في لبنان داخل حز     
فقد أعلـن  . أصوات التشكيك في جدوى العدوان العسكري ورفض توسيع العمليات البرية على األرض اللبنانية        

وزيران اسرائيليان، هما وزير العلوم أوفير بنيس، من حزب العمل، ووزير االسكان، مئير شطريت، وهو من                
ما، اعتراضهما على توسيع العمليات، وطلبا التركيز على الجهود السياسية لوقف الحـرب وايجـاد               حزب كدي 

، وطالب عضو الكنيست داني ياتوم من حزب العمل، وهو الرئيس األسـبق لجهـاز الموسـاد               . حلول سياسية 
ي حرب داميـة    بإعطاء تقرير مفصل عن طبيعة العمليات العسكرية وما هي الضمانات بأال تتورط اسرائيل ف             

ونقلت وسائل اإلعالم االسرائيلية، أمس، على لسان عدد من أعضاء الكنيست اآلخرين مـن              . طويلة في لبنان  
أعضاء االئتالف الحاكم الذين بدأوا يطرحون أسئلة صعبة للحكومة وقيادة الجيش حول خطة الحرب وأهـدافها       

  . الحقيقية والنتائج المدمرة
  24/7/2006الشرق األوسط 

  
  براء االمن االسرائيلي يعترفون بفشلهم في اختراق حزب اهللاخ .30

مدير مركز موشـيه ديـان ألبحـاث        , يقول البروفسور مارتن كريمر   : ابتهاج زبيدات ،  العرب اليوم ،  الناصرة
ومن خالل موقعيه يساهم عمليـا      . يعتبر متخصصا في الموضوع اللبناني    , الشرق األوسط في جامعة تل أبيب     

 امريكية واسرائيلية تجاه لبنان انه يجب على اسرائيل أن تقلب حسن نصراهللا الـى شخـصية       في بلورة مواقف  
وأن يـصبح  . يطلق تصريحاته وأوامره من داخل مغارة ما في جبـل مـا          , ظالل كما هو حال أسامة بن الدن      

وال حتـى   , لكن في لبنان ال توجد أية قوة قادرة علـى ذلـك           . حزب اهللا الى مثل حركة طالبان في أفغانستان       
وهؤالء لن يقتنعوا إال إذا تدخلت اسرائيل وبرهنت لهـم ان  . الوحيدون القادرون هم الشيعة اللبنانيون    . الحكومة

حيث أن حزب اهللا بـات      , وقد جاء الوقت المناسب لذلك    . بقاء حزب اهللا بهذه القوة ال يجلب لهم سوى الويالت         
وحين اتخذ لنفـسه حـق التـصرف        , ب ذي ارتباطات أجنبية   في نظر الكثيرين في التيار القومي اللبناني كحز       
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وكلمـا  . والقرار في اعالن الحرب أو اقرار السلم في الدولة أصبحوا يرون تناقضا بينه وبين المصالح الوطنية              
  .ستتسع اإلنتقادات له أيضا في صفوف الشيعة, زادت اسرائيل من ضغطها

في السنوات األخيـرة    . ئيلية الخارجية المعروف باسم الموساد    اليعيزر تسفرير قديم في جهاز المخابرات االسرا      
من حكم الشاه في ايران كان تسفرير مديرا لمكتب الموساد في طهران ومسؤوال عن نشاط الجهاز وعملياتـه                  

وفي . وقد بقي بعد الثورة االسالمية هناك عدة أسابيع حتى تمكن من انهاء مهماته والعودة الى اسرائيل               . هناك
وكان تعيينه دليال على األهمية التي يوليها جهازه للعمل في          ,  عين مديرا لمكتب الموساد في بيروت      1983سنة  
  .لبنان

وعندما تم تفجير مقر السفارة االمريكية      . يقول تسفرير في البداية لم نكترث لتأسيس حزب اهللا ولم ننتبه لنشاطه           
بـدأنا نلتفـت الـى      , حد مسؤوليته عـن العمليتـين     في بيروت ثم مقر المارينز االمريكي من دون أن يعلن أ          

لقد تأسس حزب اهللا في البداية كحركة دينية قادها الشيخ محمـد            . المجموعات االسمية السرية وبينها حزب اهللا     
ولكن شيئا فشيئا بدأت تبرز الى جانبه شخصيات أخرى مثل عباس موسوي وهو الذي انتخب فيمـا                 , فضل اهللا 

 وعماد مورانية  وهو مقاتل قـديم فـي حركـة فـتح              1992هللا واغتالته اسرائيل سنة     بعد أمينا عاما لحزب ا    
 انضم الى حزب اهللا ويعتبر اليوم قائدا عاما للقـوات           1982بعد خروج الفلسطينيين من لبنان سنة       , الفلسطينية

  .المسلحة في حزب اهللا و تحاول اسرائيل اغتياله منذ سنوات 
أيضا . راق حزب اهللا وكان ذلك صعبا للغاية في حينه كما هو صعب جدا اليوم             لقد حاولنا اخت  : ويضيف تسفرير 

ولهذا لم تتـوفر    . وفشلوا, بحكم قربهم ولبنانيتهم  , حلفاؤنا من القوات اللبنانية والكتائب حاولوا تجميع معلومات       
 عملوا بقيـادة ايلـي      واضطررنا الى االعتماد على تقديرات رجاالتنا في لبنان الذين        . لدينا معلومات دقيقة عنه   

حبيقة وهو الذي قاد العناصر التي ارتكبت مذابح صبرا وشاتيال وبعد الحرب أصبح حليفا لسورية وعين وزيرا              
  . وهذا كان فشال ذريعا لنا. في الحكومة وتم اغتياله قبل بضع سنوات

 الذي ارتكبته اسرائيل عندما     ويعتبر تسفرير العمليات الحربية الحالية ضد لبنان بمثابة تصحيح للخطأ التاريخي          
أحجمت عن تصفية حزب اهللا وهو في المهد وقال ان اسرائيل قادرة ويجب أن تعمل على تقـزيم حـزب اهللا                     

  .وانهائه كقوة عسكرية
رؤوبين ايرليخ خبير حكومي في الشأن اللبناني أصدر كتابا بعنوان الورطة اللبنانية وهو مـازال موظفـا                 . د

معهد الدراسات التابع لالستخبارات العسكرية في الجيش االسرائيلي وكان فـي الماضـي             حكوميا ويدير حاليا    
وهو ممن يرون ان اسرائيل تضع لنفـسها سـقفا          . ضابطا مسؤوال عن لبنان في شعبة االستخبارات العسكرية       

ل من يتحدث   ك. التجربة تدل على انه ال يوجد حل للتورط في لبنان         : ويقول, عاليا من الطلبات في هذه الحرب     
  . عن تفكيك وتصفية القدرات العسكرية لحزب اهللا هو غير واقعي

ويقول ايرليخ انه متشائم فيما يتعلق بإمكانية تحرير الجنديين االسرائيليين المأسورين ويخشى مـن أن تنجـر                 
, انـه . عناكلما حاولنا أن نخرج لبنان من داخلنا نرى لبنان يمن         : ويضيف. اسرائيل الى ورطة أخرى في لبنان     

يعتبر بؤبؤ الصراع االسرائيلي العربي بكل ما يحويه من كراهية وعداء وصداقات سرية وطبقات              , دولة وشعبا 
  . والتحدي هو أن تنجح في التوصل الى حلول تضمن لك فترات من الهدوء النسبي الموقت. اثنية متصارعة

 ان اغتيال عبـاس موسـوي       1992ي سنة   لو أننا كنا نعرف ف    : ويختتم تصريحه بالقول بحذر وبصوت خافت     
  .لكنا فكرنا في الموضوع مرتين, سيأتي علينا بنائبه حسن نصراهللا

وهو أيضا متخصص في الشأن اللبناني وقد رفض ان يذكر اسمه أو أي             , هو ضابط كبير سابق في الموساد     , ج
,  المتحدثين في هذا التقريـر     وقد بدا حربيا أكثر من كل     . شيء عن عمله الحالي في التقرير الصحفي المذكور       

واتسم كالمه بالغضب من المتحدثين االسرائيليين عن هذه الحرب كونهم ال يدركون ان جزءا ال يتجزأ من كل                  
فهناك حرب نفسية ترافق المعارك الميدانية والمسؤولون االسرائيليون ال يكترثـون           . حرب هو العامل النفسي   

  . الجنرال داني ياتوم,  هو رئيسه السابقوكان أول من انتقدهم هذا الضابط. لها
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ويرى الضابط ان ياتوم أخطأ     . فقد قال ياتوم ان الموساد حاول وفشل في تجنيد عمالء له في صفوف حزب اهللا              
أوال ألنه لم يقل الحقيقة وقد كان إلسرائيل بعض العمالء في حزب اهللا وثانيـا ألنـه                 , في هذا التصريح مرتين   
ساهمت في تقوية   , بمثل هذه التصريحات  , واضاف ان اسرائيل  . ة فما كان يجب أن تقال     حتى لو كانت تلك حقيق    

فقلنا انه أمين وذو    , فنحن الذين خلقنا تلك الهالة الكبرى حول حسن نصراهللا        , حزب اهللا وزعيمه حسن نصراهللا    
  . م عنه في أذهانناوقد رسخت هذه المفاهي, مصداقية عالية إن وعد وفى بوعده ولديه رؤيا استراتيجية واضحة

ويؤيد هذا الضابط عمليات اسرائيل الحربية ألنه يرى فيها عملية جراحية جذرية للتخلص من أكبر األخطـار                 
ولذلك فإنه يقترح أن يتم تشويه سمعة نصراهللا واالعداد لقتـل شخـصيته             . على اسرائيل وبقية شعوب المنطقة    

ويرى أن أهـم    .  وأما نفيه هو ورفاقه قادة حزب اهللا الى طهران         تمهيدا للخطوة الحتمية التالية وهي إما اغتياله      
ما في هذه الحرب هو هدفها الصريح في مضايقة الشيعة وسائر الجمهور في لبنان من أجل تأليبه على حـزب               

وهدفها السري في تشويه صورة األوضاع في لبنان حتى تختلط األمور على اللبنانيين فال يعودوا يعرفون                . اهللا
  . اليمنى من اليد اليسرىاليد

  24/7/2006العرب اليوم 
 

  اولمرت يتهم وسائل االعالم الدولية باالنحياز لحزب اهللا   .31
زعم رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت امس ان وسائل االعالم الدولية متحيزة فـال تـصف بطريقـة                  

وادعى ان هذه الوحشية لم تتمثل بكل حدتها        صحيحة الوحشية القاتلة لحزب اهللا اللبناني في حربه مع اسرائيل،           
 )    رويترز  وام.                                  (على شاشات التلفزيون خارج اسرائيل

  24/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

 إسرائيل تتخوف من قصف تل أبيب  .32
 اهللا على إطالق الصواريخ على      اقر قائد االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية امان الجنرال يادين أن قدرة حزب          

المدن والبلدات اإلسرائيلية لم تتأثر من العمليات التي يشنها الجيش اإلسرائيلي في جنوب لبنان، وسط تخـوف                 
 .من تعرض تل أبيب للقصف

ونقلت اإلذاعة العبرية الرسمية عن يادين قوله إن حزب اهللا يستطيع تنفيذ عمليات ضد إسرائيل فـي الخـارج                   
.  برية في الجنوب ولديه مفاجآت مستغرباً عدم إقدام حزب اهللا على تنفيذ مثل تلك العمليات حتى اآلن                 وعمليات

ونقل التلفزيون اإلسرائيلي عن مصدر في قيادة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية أن هناك تخوفاً كبيراً من قيام حزب                 
ائيلية أن صـواريخ حـزب اهللا التـي         اهللا بقصف تل أبيب في اي وقت في حين أشارت مصادر عسكرية إسر            

 .أطلقت يصل مداها إلى أكثر من مئة كم األمر الذي يهدد مدن عديدة إلى الشمال من حيفا
وقال روني دانيال المراسل العسكري للتلفزيون اإلسرائيلي مساء أمس إن نشطاء حزب اهللا يستخدمون دراجات               

ت طائرات سالح الجو ضـد مـن يطلقونهـا ويحـتم            هوائية في إطالق صواريخ الكاتيوشا مما يصعب عمليا       
 وام .ضرورة العمليات البرية ضدهم

 24/7/2006البيان 
  

  ن تحسنان من وضعهما اإلستراتيجيسورية وإيرا  .33
، عاموس يدلين، مساء اليوم، األحد، في بيان صحفي في الكرياه فـي             )أمان(قال رئيس اإلستخبارات العسكرية     

تريان في المواجهات الحالية على الحدود الشمالية إمكانيـة للـدفع بمـصالحهما             تل أبيب، إن إيران وسورية      
  !إن إيران وسورية تحسنان من وضعهما اإلستراتيجي على حساب لبنان: وقال. وأجندتهما
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. وبحسب يدلين، فإن المواجهات الحالية تجري في سياق استراتيجي أوسع من المواجهات على الحدود الشمالية              
وبحـسب   .بشكل ملموس من سياسة دولتين مركزيتين في معسكر معاد إلسرائيل، سورية وإيـران            وهو متأثر   

كمـا زعـم أن   . فإيران تقف أمام حسم المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي  . يدلين، لكل دولة منهما أجندتها    
ريـري، وتـشكيل    سورية تخشى خطوات دولية حول مسألة تورطها في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانيـة، الح             

  .محكمة دولية للتحقيق في الموضوع، على حد زعمه
وأن إسرائيل معنية بأن تكون جاراتها دوالً       . أن إسرائيل معنية بصياغة عالقات دولية مع لبنان       يدلين،  وأضاف  

وتابع نحن نريد أن تتحمل لبنـان مـسؤولية         . مسؤولة وقادرة على العمل ضد من يمارس اإلرهاب من داخلها         
  !ليات التي تجري ضد إسرائيل من أراضيهاالعم

  24/7/2006 48عرب 
  

  السنيورة شريك للحوار : أولمرت .34
إسـرائيل تـدرس    : أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، مساء أمس وزير الخارجية األلماني بـأن            

و قال أولمرت    .وروبي  الموفقة على نشر قوات دولية مع إمكانيات عسكرية وتجربة قتالية من دول االتحاد األ             
للوزير األلماني أن األمر سيتم بعد أن يتم تحديد صالحيات القوة الذي يجب أن تتولى السيطرة على المعـابر                   
الحدودية بين سوريا ولبنان، وتنتشر في الجنوب اللبناني وتقوم بمساعدة ودعم الجيش اللبناني، ويجب أن يطبق                

  .سالح حزب اهللابصورة كاملة ويقوم بتجريد 1559قرار 
وفي نفس الوقت ال تلغي إسرائيل أن تقوم حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة أن تقوم بعمليات الوساطة أمـام                   

  .حزب اهللا
  24/7/2006 48عرب 

  
 رايس ستمنح اسرائيل أسبوعا آخر التمام عملياتها في لبنان   .35

رائيلية أمـس نقـال عـن مـسؤولين     ذكرت مصادر صحافية اس :ـ من أشرف الهور غزة ـ القدس العربي 
اسرائيليين بأن الواليات المتحدة األمريكية ستمنح اسرائيل مهلة تستمر لمدة أسـبوع آخـر النهـاء عملياتهـا                  

ونشرت صحيفة هآرتس االسرائيلية علي موقعها علي االنترنت أمس نقال عـن تقـديرات              . العسكرية في لبنان  
دة ستمنح مهلة السرائيل تستمر حتي األحد القـادم التمـام عملياتهـا             مسؤولين اسرائيليين بأن الواليات المتح    

وقالت المصادر ان رايس التي ستزور المنطقة اليوم ستلتقي مع عدد مـن المـسؤولين               . وعدوانها علي لبنان  
تعود االسرائيليين لبحث األزمة اللبنانية وستمنح من بعدها أسبوعا كامالً لالسرائيليين لالستمرار في عدوانهم و             

وستتمركز مساعي رايس في العالم لبلورة خطة نشر قـوات دوليـة            . في األحد القادم لزيارة ثانية في اسرائيل      
 الذي يقضي بـتجريد حزب اهللا من األسلحة لتنفيـذ          1559علي طول الحدود االسرائيلية الشمالية وتنفيذ قرار        

الل زيارتها السرائيل والمناطق الفلـسطينية      ومن المقرر أن تقوم رايس خ     . ما وصفته بالشرق األوسط الجديد    
باالجتماع برئيس الوزراء االسرائيلي أيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولـة لتطويـق               

 . األزمة الراهنة
وحسب الصحيفة ستلتقي رايس عقب زيارتها السرائيل والمناطق الفلسطينية بممثلين أوروبيين في روما مـن               

حدة والدول العربية لبحث عدد من المساعي السياسية في المنطقة وستسافر رايـس مـن بعـد هـذه              األمم المت 
  . اللقاءات الي مؤتمر آسيوي ومن بعده ستعود الي القدس يوم األحد القادم

  24/7/2006القدس العربي  
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  وزير اسرائيلي يقر بخيبة امله من نتائج الهجوم علي لبنان .36
اقر الوزير االسرائيلي بال حقيبة ايتان كابل امس االحد بخيبة امله مـن النتـائج   :  القدس ـ المحتلة ـ اف ب  

 وهـو ايـضا     ،وقال كابل .  يوما علي بداية النزاع    12التي حققها حتي اآلن الهجوم االسرائيلي علي لبنان بعد          
افضل ) نتائج(كنت انتظر    اقر بانني    : للقناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي     ،امين عام حزب العمل االسرائيلي    

 حزب اهللا يعبر وزير علنا عن تحفظاته بشأن         ىوهذه المرة االولي منذ بداية الهجوم االسرائيلي عل       . من الجيش 
 .النتائج

. واضاف لكنني ال زلت اظن انه يمكن للجيش ان يتيح للمسؤولين السياسيين مباشرة مفاوضات من موقع قـوة                 
وصل الي ابعاد حزب اهللا عن المنطقة الحدودية والحد بشكل كبير من اطالق             واعلن عن اقتناعه بان الجيش سيت     

 .لكنه اعتبر ايضا ان محاولة تصفية حزب اهللا بالكامل كقوة مسلحة في لبنان وهم .الصواريخ علي اسرائيل
  24/7/2006القدس العربي 

  
 يحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن حياة الجنديين االسرائيليين: بيرس .37

على ما يبدو ويتضح من األوضاع الحالية فإن الجنود االسـرائيليين  : قال نائب رئيس الوزراء االسرائيلي اليوم   
وجاءت اقوال بيرس بعد يوم واحد مـن        . المختطفين في لبنان، ايهود جولدفسر والداد ريغف، في صحية جيدة         
: واضاف بيـرس  . رائيليين في حالة جيدة   تصريحات وزير الخارجية اللبناني الذي قال إن صحة الجنديين االس         

وهذا يدل علـى    . توجد في تصريحات وزير الخارجية اللبناني تحمل مسئولية الحكومة اللبنانية على المختطفين           
ابنكم هو ابن   : وأضاف بيرس ألهل الجندي المختطف    . أن هناك محادثات بين الحكومة اللبنانية وبين حزب اهللا        

حتى اعادة الجنـديين الـى      . لن ننسى هذا الوعد   . ف في اعلى سلم اولويات اسرائيل     واطالق سراحه يق  . الدولة
وقال والد احد الجنود لالذاعة     . إال أن عائلتي الجنديين المختطفيين أعربوا عن تشكيكهم في كالم بيرس          . البيت

أنا ال أنتظر معلومات من     . ابيرس لم يجدد لي شيئً    : االسرائيلية العامة بعد لقاء بيرس لالذاعة االسرائيلية العامة       
  .اريد أحدا من الصليب االحمر يقدم لي بالضبط ما هي حالة أبني. بيرس عن ابني

24/7/2006 48عرب   
 

 إسرائيل تعتقل فلسطينياً بزعم سعيه لتنفيذ عملية  .38
الـضفة   عاما ومن سكان     25زعمت الشرطة اإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني ان فلسطينيا يبلغ من العمر            

الغربية اعتقل وهو يحمل حقيبة مليئة بالمتفجرات في مستوطنة جيلو حيث تم اعتقاله بعد عمليات تفتيش واسعة                 
ان وحدات من الشرطة اإلسرائيلية وخبـراء المتفجـرات حاصـروا           : واضافت. شهدتها مدينة القدس المحتلة   

  . الى التحقيقالمنطقة وتم تفكيك العبوة ومصادرتها اضافة الى تحويل المعتقل 
24/7/2006البيان   

 
  عادة فتح معبر المنطار كارني إ .39

 فتح معبر المنطار كارنى وذلـك الدخـال المـواد           امسأعلنت مصادر فلسطينية ان الطرف الفلسطيني أعاد        
وأضافت المصادر أن الجانب اإلسرائيلي أبلغ الجانب الفلسطيني نيته إعادة           .التموينية األساسية الى قطاع غزة    

  .تح المعبر دون إعطاء مدة محددة للوقت الذى سيبقى المعبر مفتوحا فيهف
23/7/2006 48عرب   
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  طفال في انتفاضة األقصى 783إسرائيل قتلت  .40
 28 طفال فلسطينيا منذ اندالع االنتفاضة في        783قالت الحركة العالمية للدفاع عن الطفل إن إسرائيل قتلت نحو           

وأضافت الحركة فـي بيـان بـالقول إن         . ء برصاص الجيش أو المستوطنين     وحتى اليوم، سوا   2000سبتمبر  
وتوجه مؤسسات حقوقية ودوليـة     .  طفال فلسطينيا  425إسرائيل اعتقلت منذ ذلك الحين وخالل الفترة المذكورة         

عاملة في مجال حقوق اإلنسان والطفولة انتقادات الذعة إلسرائيل بسبب ما تسميه سجلها المروع فـي مجـال                  
 أ.ب.د. ق اإلنسانحقو

24/7/2006البيان   
 

   شهيدا فلسطيني منذ انتفاضة األقصى 4464 .41
 شهيداً سقطوا على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ اندالع انتفاضة األقصى            4464قال تقرير فلسطيني إن     

عتقلـت   فلـسطينيا وا   47440 وهي الفترة التي جرح فيها       2006 ، وحتى شهر يونيو      2000في شهر سبتمبر    
وبحسب التقرير الذي صدر عن مركز المعلومات الوطني في الهيئة           . أسير 9800القوات اإلسرائيلية أكثر من     

 شهيداً، في حـين وصـل عـدد         826 عاماً بلغ    18العامة لالستعالمات فإن عدد الشهداء من األطفال أقل من          
وأشار . شهيداً من المواطنين المستهدفين    455الشهداء الذين سقطوا جراء سياسة االغتياالت والتصفية الجسدية         

  .  شهيدة289التقرير إلى أن عدد الشهيدات من اإلناث بلغ 
24/7/2006الوطن السعودية   

  
  الفيصل يقترح أفكاراً لوقف النار وبوش يحيل المبادرة إلى رايس   .42

ي البيت األبيض، حيث    التقى وزير الخارجية السعودية األمير سعود الفيصل، الرئيس األميركي جورج بوش ف           
أكد على ضرورة وقف إطالق النار من اجل مساعدة الحكومة اللبنانية على فـرض سـيادتها علـى كامـل                    

وسبق الزيارة اإلعالن عن أفكار سعودية ومصرية، تستهدف وقف الحرب وضمان امـن الحـدود               . أراضيها
لسماح بوقف العنف وللبنان ببسط سـيادته       وقال الفيصل عقب اللقاء طلبنا وقف إطالق النار ل        . وتبادل األسرى 

وأضاف المشكلة هي في عدم قدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها على كامـل أراضـيها                . على كامل ترابه  
 الحل لن يتم إال إذا ساعدنا لبنان على بسط سيادته وفـق اتفـاق   أنوهذا ما اتفقنا على انه األمر األهم، معتبرا   

  . يالطائف والحوار الوطن
 وقف فوري إلطالق النار وبدء      إلى بوش، تدعو    إلىوذكر الفيصل انه حمل رسالة من الملك السعودي عبد اهللا           

وقال أنا ال أتحـدث باسـم       . مفاوضات تبادل األسرى مع الحكومة اللبنانية وتأجيل مسالة نزع سالح المقاومة          
شخـصيا  ) بوش(سمعت هذا منه    .  النار الرئيس بوش، مضيفا في الوقت ذاته لم أر اي معارضة لوقف إطالق           

وأضاف التوقيت والتفاصيل حول ذلك وبسط سيادة الدولة اللبنانية         . ولهذا هو يرسل رايس للعمل على التفاصيل      
ستقوم به الحكومة اللبنانية نفسها ولن أقوم به بالوكالة أو اي مسؤول غير لبناني، معتبرا ان كـل مـن عليـه                      

ر أن مسؤوالً في السفارة السعودية قال في وقت الحق إن الرسالة لـم تتـضمن                غي. المساعدة يجب ان يساعد   
وحضر لقاء بوش والفيصل الذي استمر ألكثر مـن سـاعة، رايـس والـسفير               . تأجيل نزع سالح حزب اهللا    

وكان الفيـصل   . السعودي لدى الواليات المتحدة تركي الفيصل ومستشار األمن القومي األميركي ستيفن هادلي           
  . ين العام لمجلس األمن القومي السعودي األمير بندر بن سلطان، التقيا في وقت سابق رايس ومستشاريهاواألم

  24/7/2006السفير 
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  الكويت تتبرع بعشرين مليون دوالر للشعبين اللبناني والفلسطيني .43

، الـدكتور    أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلـس الـوزراء             - وفا -الكويت  
إسماعيل الشطي، امس إقرار مجلس الوزراء الكويتي التبـرع بعـشرين مليـون دوالر للـشعبين اللبنـاني                  

وقال الشطي في تصريحات صحفية، عقب جلسة مجلس الوزراء الكويتي، إنه تقـرر أن تتـسلم                 .والفلسطيني
 .يتي، خمسة ماليين دوالر مليون دوالر، فيما يتسلم الهالل األحمر الكو15لجنة اإلغاثة الكويتية 

  24/7/2006القدس الفلسطينية 
  

  اإلسالمي النار في لبنان كرئيسة لمنظمة المؤتمر إلطالق وقف إلىماليزيا تدعو  .44
 األحد أمس اإلسالمياهللا احمد بدوي الذي تترأس بالده حاليا منظمة المؤتمر           دعا رئيس الوزراء الماليزي عبد    

.  حزب اهللا الشيعي اللبنـاني     أسرهما عن الجنديين االسرائيليين اللذين      واإلفراج  النار في لبنان   إطالق وقف   إلى
 األكثـر  األمـر  هدنة فورية هو     إرساء أن الماليزية الرسمية    األنباءوقال رئيس الوزراء كما نقلت عنه وكالة        

ـ           األمم، فمن دونها لن تتمكن      أهمية . األوسـط شرق   المتحدة من القيام بشيء وسيتدهور الوضع في لبنـان وال
 عن الجنديين االسرائيليين خطوتان يجب القيام بهما فورا وفي شـكل            واإلفراج النار   إطالق وقف   أن وأضاف

ودعا رئيس الوزراء واشنطن     . انه من دون وقف للنار فان حزب اهللا لن يفرج عن الجنديين            إلىمتزامن، منبها   
 .معالجة المشكلة عبر استخدام هذا التأثير  الواليات المتحدة تستطيع الضغط وإن التدخل، وقال إلى

  24/7/2006القدس العربي 
  

  طائرتا مساعدات باكستانية ومنحة دانمركية مئة ألف نازح إلى سوريا  .45
 تحمـالن مـواد     130أرسل رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز طائرتي شحن عسكريتين من طراز سي             

ومنحت الحكومـة النروجيـة     . كبيرة من االدوية والمعدات الطبية    غذائية وإنسانية وإغاثية، إضافة الى كميات       
لمساعدة المدنيين علـى تجـاوز      )  مليون يورو  25( مليون كورون نروجي     200لبنان واالراضي الفلسطينية    

بدوره، أعلن األمين العام للمجلس االعلى السوري اللبناني نصري خوري، ان سوريا منذ بداية              . وضع إنساني 
: وأضاف خوري . هيوني استقبلت حوالى مئة الف نازح، وقدمت المساعدات والتسهيالت المطلوبة         العدوان الص 

إن سوريا فتحت المطارات والمرافئ والمعابر امام دخول المساعدات من دون رسوم، وسـمحت للـشاحنات                
المستشفيات لمعالجـة   اللبنانية والعربية بالدخول إليها فارغة والعودة محملة بالمساعدات، إضافة الى فتح جميع             

  .  ساعة24كما قررت تزويد لبنان بالكهرباء على مدار . الجرحى والمصابين
  24/7/2006السفير 

  
  جسر جوي إيراني لسوريا والطيارون السوريون ال يغادرون قمرة القيادة .46

طائرات النقـل   لمساعدة سوريا حيث بدأت      أن إيران أقامت جسراً      ذكر موقع دبكا فايل االستخباري االسرائيلي     
االيرانية بالهبوط في مطار ابو الظهور شمال مدينة حمص منذ يوم االربعاء الماضي حيث فرغت حمولتها من                 

 طويلة المدى اضافة الى صواريخ الكاتيوشا وصواريخ الكتف المضادة لطائرات           5 و 3صواريخ زلزال وفجر    
 .هندسة السوري بهدف ارسالها الى مقاتلي حزب اهللا بتعاون سالح التسلح وال

وفي ذات السياق ذكر الموقع االستخباري ان قوات الجيش السوري وضعت في حالة تأهب قصوى حيث تـم                  
نشر بطاريات صواريخ سكود في الصحراء السورية اضافة الى استنفار سالح الجو ووضع طائراته في حالة                 

 .في قمرات القيادة استعداد دائم لالقالع السريع حيث يالحظ تواجد الطيارين المستمر 
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واشار الموقع الى ان الرئيس السوري قد وافق على اتخاذ هذه الخطوات منذ يوم الخميس الماضي عقب قرار                  
ايران بنزع السيطرة المباشرة عن الحرب من ايدي حسن نصراهللا وتوليتها لقائد الحـرس الثـوري االيرانـي                 

 .مباشرة الجنرال يحيى رحيم سوفياني
السفياني الحرب حسب ادعاء الموقع االستخباري من مقر قيادة الحرس الثوري في منطقة بندر              ويدير الجنرال   

عباس على الخليج العربي يساعده في ذلك مجموعتان قياديتان بالتعاون مع رئيس اركان حـزب اهللا ابـراهيم                  
 .عقل احدها في بيروت واالخرى في دمشق 

حت االرض يقع في منطقة السفارة االيرانية في بيـروت حيـث            المجموعة القيادية االولى موجودة في طابق ت      
تشرف على عمليات اطالق الصواريخ باتجاه االهداف االسرائيلية اضافة الى ادارة المعارك في كافة المواقـع                

 .خاصة في جنوب لبنان حيث تدور معارك وجها لوجه مع قوات الجيش االسرائيلي 
ا من موقع تحت االرض اقيم في مقر السفارة االيرانية في دمشق وتتـولى              اما المجموعة الثانية فتدير نشاطاته    

 .المسؤولية عن تنظيم االتصاالت واالستخبارات ونقل االسلحة الى داخل االراضي اللبنانية 
وتعتقد االوساط العسكرية االسرائيلية ان انظمة االسلحة المتطورة التي شرعت ايران بادخالهـا الـى لبنـان                 

 .ل االيام القريبة على ارض المعركة الدائرة في لبنان ستنعكس خال
  24/7/2006القدس الفلسطينية 

  
  الحرب على لبنان بداية نهاية إسرائيل  : نجاد .47

اعتبرت طهران امس، ان إسرائيل اتخذت قرارا بالقضاء على نفسها عبر شنها حربا على لبنان، وان العدوان                 
ن الصهيوني، منتقدة الحكومات العربية التي اتخـذت موقفـا سـلبيا مـن              تم اإلعداد له مسبقا بهدف إنقاذ الكيا      

وقال الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد خالل ملتقـى          . المقاومة، ومؤكدة انها تستخدم نفوذها لحل الصراع      
مـن  مدراء التربية والتعليم في طهران حياة الكيان الصهيوني قصيرة، قائال شن هذا الكيان هجوما على لبنان                 

اجل إطالة عمره أياما، لكنه اختار أسوأ األوقات والفرص لتحقيق مآربه، ألن هجومه على لبنان فـي الواقـع                   
  . يعتبر بداية العد التنازلي لحياته

. وأضاف نجاد انصحهم بحزم حقائبهم ومغادرة المنطقة قبل ان يقعوا في شرك اللهب التي أشعلوها في لبنـان                 
مارهم الذاتي من خالل مهاجمة لبنان، مشيرا الى ان بريطانيا والواليات المتحـدة     وأوضح لقد أطلق الصهاينة د    

  . متواطئتان في الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني
ورأى نجاد ان إسرائيل بعيدة عن كل القيم اإلنسانية، مضيفا لألسف ظهرت في العالم حكومة هـشة تمـارس                   

 التأمل، متسائال هل من الصحيح ان يمارس نظام القتل بحـق النـاس              القتل في الناس العزل، انه ألمر يستحق      
وأضاف على أميركا وبريطانيا وسائر الدول الغربية أن يعلموا بانهم ان لم يوقفـوا              . العزل ومن دون أي دليل    

  . هذه الحرب ويخرجوا إسرائيل من المنطقة، فان هذه النيران ستطالهم أيضا
  24/7/2006السفير 

  
  وأميركا ترفض عرضها للتفاوض..  لوقف إطالق النارسورية تدعو .48

أعطت دمشق مجددا أمس اشارات واضحة على رغبتها في فتح حوار مع الواليات المتحدة مـن اجـل حـل                    
االزمة الحالية في لبنان، وذلك بعد يوم واحد من اقتراحها التوسط للمساعدة في انهاء التـصعيد الـراهن فـي                    

ففيما قال وزير الخارجية السوري وليـد       . الراضي العربية المحتلة في باقي المنطقة     المنطقة مقابل فتح ملفات ا    
المعلم ان معالجة االزمة بين لبنان واسرائيل تمر بـوقف إلطالق النار وتبادل لألسرى بين البلدين، وفق مـا                  

ية الـسوري امـس ان      ، أكد فيصل المقداد نائب وزير الخارج      )سانا(نقلت عنه وكالة االنباء السورية الرسمية       
دمشق مستعدة إلشراك الواليات المتحدة في حوار يرمي الى حل المواجهة بين حزب اهللا واسرائيل، غيـر ان                  
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اميركا، على لسان سفيرها في االمم المتحدة جون بولتون رفضت العرض السوري، قائال ان سورية ال تحتاج                 
ل محادثات أجراها مع وفد دبلوماسي ألمـاني وجهـة    وعرض المعلم خال  . الى حوار لتعرف ما عليها القيام به      

نظر دمشق لتجاوز االزمة ولخصها في حل يرتكز على ضرورة وقف اطالق النار واتاحـة الفرصـة امـام                   
. وأعرب المعلم عن قلق سورية لـالتطورات الخطيرة في المنطقة        . الجهود الدبلوماسية من اجل تبادل االسرى     

عنه قوله ان هناك جهودا دولية تبذل إلحالل التـسوية العادلـة والـشاملة              ) سانا(ة  ونقلت وكالة االنباء السوري   
ومن ناحيته،   .للصراع العربي االسرائيلي تستند الى تنفيذ قرارات مجلس األمن ومبدأ االرض في مقابل السالم             

المتحـدة يرتكـز    قال فيصل المقداد في تصريحات لرويترز ان بالده على استعداد الجراء حوار مع الواليات               
ان حل االزمة يكمن في الوقف الفوري الطالق النار بوساطة من قوى دولية             : وأضاف. على االحترام المتبادل  

لكن واشنطن لم تبد تحمسا، فقد رفض السفير االميركي فـي االمـم              .على ان يعقب ذلك بذل جهود دبلوماسية      
وردا . تحتاج الى حوار لتعرف ما عليها القيام به       موضحا ان سورية ال     . المتحدة جون بولتون العرض السوري    

على سؤال اثناء برنامج محلي على شاشة شبكة فوكس، قال بولتون ان على السوريين ان يمارسـوا الـضغط                   
  .على حزب اهللا ليفرج عن الجنديين االسرائيليين ويضع حدا الطالق الصواريخ على أبرياء

انطلق في اعالنه عن استعداد دمشق للحوار مع األميركيين مـن           وأوضحت أوساط سياسية سورية أن المقداد،       
مسائل مبدئية ترتكز إلى أن سورية من حيث األساس هي مع الحوار، بينما ترفض الواليات المتحدة األميركية                 

. ذلك مصرة على نهج معين لن يحقق أية فائدة مرجوة بشأن إحالل سالم عادل ودائم وشـامل فـي المنطقـة                    
در لـالشرق األوسط إن المقداد طرح المسألة من حيث المبدأ، حين أكد أنه ال يمكن من خالل كل                  وقالت المصا 

مشكالت المنطقة الفصل بين ما يجري في لبنان، وبين باقي المشكالت وخاصة تعثر عملية السالم على جميع                 
متحدة عن دورها الذي كانـت      المسارات، مؤكدة أن تجميد عملية السالم وبقاء األمور معلقة وتخلي الواليات ال           

قد تعهدت به كراٍع نزيه لعملية السالم، هو الذي أوصل إلى هذه التداعيات الخطيرة في المنطقة وصوالً إلى ما                   
  .يجري اآلن في لبنان

  24/7/2006الشرق األوسط 
  

  سنتدخل في النزاع إذا اجتاحت إسرائيل لبنان  : دمشق .49
لنزاع إذا اجتاح اإلسرائيليون لبنان، مكـررة تـشديدها علـى أن            حذرت دمشق، أمس، من أنها ستتدخل في ا       

معالجة األزمة بين لبنان وإسرائيل تمر بوقف إطالق النار، معربة عن اسـتعدادها ألن تكـون وسـيطا بـين                    
وحذر وزير اإلعالم السوري محسن بالل، في مقابلة مع صحيفة ايه بي سـي االسـبانية                 . واشنطن وطهران 
 كيلومترا عن   20الوصول حتى   ) اإلسرائيليون(انه إذا دخلت إسرائيل إلى لبنان برا، يستطيع         نشرتها أمس، من    

  . ماذا سنفعل، هل نبقى مكتوفي األيدي؟ على اإلطالق، سوريا ستتدخل في النزاع من دون شك. دمشق
القـوات  وأضاف بالل، الذي يزور إسبانيا، أن هناك قوات تقف على أهبة االسـتعداد، موضـحا إذا قامـت                   

  . اإلسرائيلية باستفزازنا فستعمل دمشق على الحفاظ على األمن القومي لألراضي السورية
وبرغم هذه األجواء المحتقنة، اعتبر دبلوماسي غربي في دمشق أن كل ذلك يشكل جزءا من الحرب الكالميـة                  
بين سوريا وإسرائيل، مضيفا ال مؤشر واحدا على أن التوتر سيقود إلى المواجهة، فال استنفار على الحـدود،                  

  . وال دعوة لعناصر االحتياط، وال إعالن استنفار عام في صفوف الجيش
  24/7/2006السفير 

  
  عرض سوري لتحديد مواقع القاعدة في لبنان   .50

نقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية عن وزير سوري ان بالده مستعدة لمساعدة الواليات المتحـدة فـي تحديـد           
.       مواقع تنظيم القاعدة في لبنان، وذلك بهدف أن تكون وسيطا مع ايـران وتـؤدي دوراً مهمـا فـي العـراق                     
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ونـستطيع  ) مواقع القاعـدة  (راسل الشبكة عن وزير االتصاالت السوري عمرو سالم قوله نعلم اين هي             ونقل م 
وتـابع الـوزير   . واضاف المراسل نقال عن الوزير ان سوريا تملك معلومات فعليـة ملموسـة  . ابالغكم بذلك 

ات المتحـدة، ويمكنهـا     السوري بحسب الشبكة البريطانية ان سوريا تقترح ان تكون وسيطا بين ايران والوالي            
  .أيضاً ان تؤدي دوراً مهماً في العراق

  24/7/2006الخليج اإلماراتية  
 

   مليون دينار تبرع من الرئاسة العراقية للبنان  100 .51
في اطار حملة الفضائية العراقيـة لجمـع        )  ألف دوالر  68(تبرعت الرئاسة العراقية بمائة مليون دينار عراقي        

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان ان الرئيس جالل الطالباني الذي تلقى            . لبنانيتبرعات دعماً للشعب ال   
اتصاالً هاتفياً من زعيم تيار المستقبل اللبناني النائب سعد الحريري صباح أمس، جدد تـضامنه مـع الـشعب                   

لبيان ان الطالباني ابلـغ     وذكر ا . اللبناني، وأكد دعم جهود الحكومة اللبنانية من أجل وقف فوري الطالق النار           
  .الحريري ان حكومته تدرس امكانات تقديم دعم للشعب اللبناني عن طريق الحكومة اللبنانية

  24/7/2006 الخليج اإلماراتية 
  

  سوريا تزّود لبنان بالكهرباء   .52
  .  ساعة24أعلنت وزارة الكهرباء السورية أن تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية مستمر على مدار 

 ميغاوات لتلبية حاجة لبنان االساسية من الكهرباء بعد التدمير الـذي طـال              140خالل ساعات الذروة بقدرة     و
ونقلت صحيفة الثورة الرسمية، امس االحد، عن مدير المؤسسة العامة لتوليد الطاقة            . محطات التوليد الكهربائية  

 القطر اللبناني من الكهرباء، خصوصاً بعد       الكهربائية محمد أبو جيش قوله إن سوريا حريصة على تأمين حاجة          
تدمير العدوان اإلسرائيلي شبكات الكهرباء، وفق االمكانيات الفنية المتاحة الستطاعة المحوالت المركبـة فـي               

  . الجانب اللبناني، وذلك عن طريق طرابلس دير نبوح والديماس عنجر
ن مؤسسة توليد الطاقة ووزارة الطاقة ومؤسـسة        وأشار أبو جيش إلى أن التنسيق مستمر واالتصاالت قائمة بي         

   .كهرباء لبنان لتأمين الكميات المطلوبة الحتياجات لبنان وفق االتفاق
  24/7/2006السفير 

  
   نقاط لعرضها على مؤتمر روما7بلورة مبادرة عربية من  .53

 وعمـان   كشفت مصادر دبلوماسية مصرية لـالشرق األوسط عن مشاورات عربية بين الريـاض والقـاهرة             
لصياغة مبادرة متكاملة للتعامل مع الوضع الراهن في المنطقة لعرضها على مؤتمر روما المقرر عقده بعد غد                 

وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إلى أن المبادرة تتضمن وقفـاً              . لبحث الصراع في لبنان   
رائيلية من جنوب لبنان كخطوة مهمة لتعزيز نزع        شامالً وفورياً لكل العمليات العسكرية وانسحاب القوات اإلس       

وقالت المصادر إنه جرى التشاور لبلورة هذه المبـادرة         . أسلحة الميلشيات وتحول حزب اهللا إلى حزب سياسي       
بالتنسيق بين عواصم عربية وأوروبية، وتتناول المبادرة التي تسعي الدول العربية لتوسيع الدعم الـدولي لهـا                 

ا ضرورة الوقـف الفـوري لكـل العمليـات          أوله األمن ومؤتمر روما سبع نقاط رئيسية،        وان يتبناها مجلس  
والنقطة الثانية والثالثة تركز على ضرورة انسحاب القـوات اإلسـرائيلية مـن             . العسكرية وقصف الصواريخ  

الع الجـيش   المناطق اللبنانية التي تحتلها ونشر قوات دولية بمناطق الحدود بين لبنان وإسرائيل وتعزيز اضط             
وتشدد النقطة الرابعة على أهمية استكمال االنسحاب اإلسرائيلي الكامل واحتـرام           . اللبناني بمهامه بهذه المنطقة   

 وينفـي أيـة ذرائـع وينهـي         1559سيادة لبنان على أراضيه واستقالله مما يسهل تطبيق قرار مجلس األمن            
ومن المرتقب ان تهيئ تلك الخطوات العمـل        . ه القضية مخاوف االنقسامات والفتنة الداخلية واإلقليمية حول هذ      
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وتشير المبادرة الـى العمـل       .على تبادل األسرى وإنهاء حالة االحتقان عبر مفاوضات ترعاها أطراف دولية          
وتشدد المبادرة على اهمية بحث خطط إعادة       . على نزع أسلحة الميلشيات وتحول حزب اهللا إلى حركة سياسية         

  .رميم ما دمرته الحرب للمرافق والبنية التحتية وتوفير الدعم العربي والدولي لهااإلعمار والبناء وت
  24/7/2006الشرق األوسط 

  
  الخرطوم ترفض دخول وفد إسرائيلي إلى الجنوب   .54

رفضت الخرطوم دخول وفد إسرائيلي إلى جنوب السودان بدعوة من حكومة الجنوب فـي وقـت تـصاعدت                  
نطن وكل من سلفا كير نائب الرئيس السوداني ورئـيس حكومـة الجنـوب،              المخاوف من حلف جديد بين واش     

ومني اركوي مناوي زعيم الفصيل المتمرد في دار فور والمسمى حركة تحرير السودان والموجودين حاليا في                
 شخصا في قتال مسلح في الجنوب، كما أعلنت األمم المتحدة مقتل            15في وقت أعلن مقتل     . العاصمة األمريكية 

وأعلن الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس جمهورية السودان نائب رئيس المؤتمر الوطني              .نية في دارفور  ثما
الحاكم باالشتراك مع الحركة الشعبية لتحرير السودان رفضه القاطع لدخول وفد يهودي إلى الجنوب بدعوة من                

اضية في المركز العام للمؤتمر الـوطني       حكومة الجنوب، وقال نافع الذي كان يتحدث للصحافيين الليلة قبل الم          
ووصف نافع ذلك بأنه عمل     . ليس من حق حكومة الجنوب أن تدعو شخصا ال يسمح له بدخول السودان قطعا             

وكانت حكومة جنوب السودان برئاسة سلفا كير قد أعطت تأشيرات دخـول             .غير مقبول ويعتبر تجاوزا إذا تم     
ائيلية مما أثار أزمة بين الشريكين في حكومة الوحدة الوطنية التي           لجنوب السودان لعدد من الشخصيات اإلسر     

  .تضم الحركة الشعبية، والمؤتمر الوطني
  24/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  التبرعات لدعم الشعب اللبناني ال حزب اهللا : البحرين .55

ت لحزب اهللا، باعتبار أن     حذرت وزارة التنمية االجتماعية البحرينية أمس الجمعيات السياسية من جمع التبرعا          
القانون ال يسمح لها بذلك، مشيرة إلى أن تراخيص جمع التبرعات تصدر عن الوزارة وحدها، وأنها يجـب أن        

وأكدت وزيرة التنمية االجتماعيـة      . توجه لدعم الشعب اللبناني وليس أي حزب مسلح في إشارة إلى حزب اهللا            
لبات من أي جمعية سياسية لجمع التبرعات، موضحة بأن الجمعيات          فاطمة البلوشي أنها لم تتسلم إلى اللحظة ط       

. السياسية إن أرادت تجمع األموال فعليها أن تتبرع كأفراد ال كجمعيات وذلك ألن القانون ال يسمح لها بـذلك                   
وبينت البلوشي بأن وزارتها تعطي التراخيص لجمع التبرعات وليس مـسموحاً ألي جهـة كانـت أن تجمـع                   

 دون ترخيص وذلك للتأكد أن األموال تذهب إلى الجهات المستحقة، مطالبة الجمعيـات الـسياسية                األموال من 
وأكدت البلوشي على إنشاء لجنة تابعة للـوزارة        . باتباع القنوات الرسمية لجمع المال حتى ال يتم خرق القانون         

 المسلح، بـل هـي تـدعم        لدعم الشعب اللبناني، مشددة على أن هذه اللجنة ليست مسؤولة عن دعم حزب اهللا             
  .الشعب كونها تخدم الجانب اإلنساني

  24/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  أحداث لبنان وفلسطين تنعكس سلباً على نفسية المتسوقين في اإلمارات   .56
 في المائة نتيجـة     10-5شهدت حركة التسوق في المراكز التجارية وأسواق التجزئة تراجعاً نسبياً تراوح بين             

وانعكست مجريات األحداث على نفسية المتـسوقين       . لمتسوقين بالعدوان اإلسرائيلي على لبنان وفلسطين     لتأثر ا 
  .والتي دفعتهم للتركيز على اهتمامات أخرى ومتابعة األخبار وتطور األحداث

قال مسؤولو مراكز التسوق في الشارقة وأصحاب المحالت التجاريـة انـه ورغـم العديـد مـن العـروض                
 والجوائز التي تقدمها هذه المراكز والمحال فإن ذلك لم يسهم في جذب المتسوقين بالحجم المتوقع                والتخفيضات
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في مثل هذه الفترة من العام والتي تشهد عادة نمواً كبيراً نتيجة انطالق موسم السفر واإلجازات والتي ترفع من                   
ا المحالت والمراكز بشكل جيد، وأشاروا      حجم المبيعات بشكل كبير، وتعد من أهم المواسم التجارية وتستعد له          

الى أنه نتيجة لهذه األحداث الدموية في لبنان وفلسطين فقد ألغى عدد كبير من المقيمين والمواطنين سفرهم الى                  
بالدهم أو لقضاء عطلة الصيف في هذه الدول والدول المجاورة لها، وهو ما أسهم بشكل كبير في هذا التراجع                   

  .التالي شراء الهدايا لألهل واألصدقاء وأيضاً احتياجاتهم للسفرعقب إلغاء سفرهم وب
ومن جانبهم، اعتبر متسوقون ان أحداث العدوان اإلسرائيلي على لبنان وفلـسطين والـصور البـشعة التـي                  
يشاهدونها في القنوات الفضائية قد ألقت بظاللها عليهم وجعلتهم يعيدون ترتيب أولوياتهم، والتركيز على متابعة               

  .األخبار
  24/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  اتفاقية الدفاع العربي المشترك دفنت باحتالل صدام للكويت :الصقر .57

 قال رئيس البرلمان العربي االنتقالي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس االمة محمد الصقر ان اسـرائيل                
ب الصقر عن اعتقاده انه فـي حـال قيـام           واعر .تمادت في رد فعلها على لبنان بعد ان رأت الموقف العربي          

 سيتكرر قائال ان اسرائيل ال تتحمل الحرب البرية الن خسارة           1982اسرائيل باحتالل اراض فان سيناريو عام       
ولفت الى ان رئيس الحكومة االسـرائيلية ايهـود          .االرواح بالنسبة للحكومة االسرائيلية هي تقليل من شعبيتها       

ه السياسي بهذا االعتداء والدليل ارتفاع شعبيته لدى الشعب االسرائيلي بعد االعتداء            اولمرت يريد ان يغطي فشل    
وكأن اسرائيل تريد ان تقول للبنـانيين       'والحظ الصقر ان هناك افراطا اسرائيليا في استعمال القوة           .على لبنان 

  .'هذا ما جنيتموه على انفسكم بانكم لم تعالجوا موضوع حزب اهللا فيما بينكم
ل ان حزب اهللا استطاع الحصول على اسلحة وصواريخ يصل مداها الى ابعد المنـاطق االسـرائيلية، وان                  وقا

اسرائيل تريد اآلن ان تقضي على صواريخ حزب اهللا وليس حزب اهللا، الن اسرائيل تخاف ان تقضي على فئة                   
واعرب عن   .'1559 القرار   اعتقد انه كان واجبا على العرب ان يساعدوا لبنان على تطبيق          'او طائفة واضاف    

قناعته بان الدول العربية لن تدخل حربا مع اسرائيل، لكنه شدد على وجوب ان يكـون هنـاك موقـف رادع                     
دفنت بعد اجتياح صـدام     'واعتبر ان اتفاقية الدفاع العربي المشترك        .السرائيل لكي ال تفرط في استخدام القوة      
  .'وماسية لحل القضية فيجب ان نقول اوال للمخطئ انت مخطئللكويت، اما الحل السلمي والمبادرات الدبل

  24/7/2006القبس الكويتية 
  

  واجب شرعا.. دعم المقاومة: علماء االزهر .58
اكد علماء االزهر ان دعم المقاومة ضد االحتالل في اي مكان واجب شرعا حث عليه الدين االسالمي وامـر                   

ان المقاومة اللبنانية هـي     :  تضمن الرأي الشرعي تجاه ما يحدث      وقال علماء الدين في بيان    .. به القرآن الكريم  
مقاومة اسالمية للدفاع عن ارض لبنان الن العدو االسرائيلي يحتل ارضا لبنانية ويقبض على كثير من االسرى                 
اللبنانيين ومن حق المقاومة ان تدافع عن ارضها وان تسترد اسراها ونفس الوضع ينطبـق علـى المقاومـة                   

.. كما يجب على كل مسلم ان يؤيدها في هذ المطلب العادل الن هناك فرقا بين المقاومة واالرهاب                , نيةالفلسطي
فاالرهاب هو الذي يعتدي على اآلخرين ويقتل المدنيين من االطفال والنساء والشيوخ بهمجية بربرية غير آبهة                

ن الدولي الذي يمنع العدوان من شعب علـى  بالشرائع االلهية التي تدعو الى عدم سفك الدماء وغير آبهة بالقانو  
وان على االمة ان تكون على قلب رجل واحد وعلى رأي واحد واال تقول كل دولة انني احـافظ                   .. شعب آخر 

الن هذا يضر باالمة فاالمن امن االمة كلها كالجسد الواحـد اذا اشـتكى منـه                , على االمن القومي لشعبي فقط    
لكن ما يجري على الساحة العربية واالسالمية امر مخجل بكـل المعـايير             و.. عضو تداعى له سائر االعضاء    

والسبب في ذلك ان صوت االمة غير موحد واستطاع اعداء االمة العربية واالسـالمية ان يقيمـوا الحـواجز                   
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العاتية بين اقطارها المتقاربة بحيث اصبح كل قطر مشغوال بهمومه ويكتفي برباط في الحقيقة اوهن من بيـت                  
  .عنكبوت وكل هذا يجعل اعداء االمة يكيلون لها الضربات القاتلةال

  24/7/2006العرب اليوم 
  

  إنسانياإيمييه يؤكد إرادة فرنسا مساعدة الجنوبيين  .59
 ليـست  أنها أمس مرفأ بيروت إلىصرح السفير الفرنسي برنار ايمييه لدى وصول باخرة المساعدات الفرنسية         

 وصلت مع   أولى دفعة   أن إذ تموز الحالي،    12 لبنان منذ    إلى إنسانيةرنسا معونة    التي ترسل فيها ف    األولىالمرة  
 الحاجات الضرورية تباعا في     إلرسال لدينا   إرادة ثمة   أنوأكد  .  بالزي الجمعة  –وزير الخارجية فيليب دوست     

 ونعمـل   )النبطيـة ( الفرنسيين في الجنوب     أوضاع ثمة خلية عمل في السفارة تتابع        أنأوضح  و .شكل طارىء 
 الجنـوب،   إلى المساعدات   إرسالوسئل هل نالت السفارة موافقة اسرائيلية لتأمين         . من تبقى منهم     إخراجعلى  

 تصل  أن التي يجب    األمكنة إلى ثمة عملية اتصال في هذا الشأن لتخفيف أخطار نقل هذه المساعدات             أنفأجاب  
  .إليها

  24/7/2006النهار 
 

  ن مصلحة إسرائيل  بقاء دولة لبنان م: دوست بالزي .60
 إلطـالق  مدينة حيفا، بوقف     إلى زيارة قام بها     أعقابطالب وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بالزي، في         

 ويحمي بقاء الدولة اللبنانية ألن      األمن إلى وقت ممكن، بما يلبي التطلعات المشروعة إلسرائيل         أسرعالنار في   
حيفا هو التعبير عن تضامن الشعب الفرنسي    ل ته الهدف من زيار   نإلى أ   وأشار .بقاءها هو من مصلحة إسرائيل    

واضطر الوزير الفرنسي الى االختباء تحت      . مع الشعب االسرائيلي ومع الضحايا االبرياء لصواريخ حزب اهللا        
  دوست بالزي، بعد لقاء    أكد ،وفي رام اهللا     اإلنذار السلطات االسرائيلية صفارات      حين أطلقت  ادراج احد المباني  

 يمر عبر تحريـر     واإلسرائيليين االتجاه نحو وقف العنف بين الفلسطينيين        أنعقده مع الرئيس محمود عباس،      
 فلـسطينيين   وأسرىالجندي االسرائيلي ووقف العمليات العسكرية االسرائيلية وإطالق سراح الوزراء والنواب           

 على متن فرقاطة فرنسية مبحـرة مـن         قالت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليو ماري      و. آخرين لدى إسرائيل  
 يطلب من الجيش اللبناني نزع سالح الميليشيات وفـي الوقـت نفـسه قـصف     أن الرنكا ال يمكن     إلىبيروت  

  .الثكنات اللبنانية الرئيسية
  24/7/2006السفير 

  
 زرهاى جاريتريا تنفي وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية في إحد .61

 صحيفة الثوري اليمنية   لها أن ما نشرته       في بيان  أمسرتيرية في صنعاء    السفارة األ أكدت  : يو بي آي  ،  صنعاء
قاعـدة عـسكرية    أن هناك    :من معلومات عار عن الصحة وكاذب، وكانت قد نشرت صحيفة الثوري اليمنية             

 بين اريتريا وإسرائيل بـشأن إقامـة هـذه          1995أن اتفاقية قد تمت عام      وفي جزر دهلك،    موجودة  إسرائيلية  
 سفن حربية من القاعدة العسكرية التابعة لها في جزر دهلـك فـي البحـر                3أن إسرائيل قامت بنقل     ،والقاعدة  

وأضافت  .األحمر والتي استأجرتها من أرتيريا للمساهمة في عملياتها العسكرية التي تشنها علي لبنان وفلسطين             
اإلسرائيلية باتت تدفن في هذه الجزر       وأن النفايات النووية     ،المصادر أن إسرائيل موجودة في الجزر االريترية      
 لمراقبة المملكة العربية السعودية والـيمن والـسودان   األحمروأنها اتخذت لها مراكز رصد ومراقبة في البحر  

  .وحركة نقل سفن البترول
  24/7/2006القدس العربي 
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 ونواب فلسطين ضرورة اإلفراج عن الجنود اإلسرائيليين ووزراء : سبتيرو وأدروغان في بيان مشترك .62
واريخ واالفـراط فـي     صدر سبتيرو وأردوغان بيانا يؤكدان فيه ال يمكن قبول قصف السكان المدنيين بالـص             أ

 االسرائيليين وجميع المعتقلين    ىويطالب البيان الثنائي بضرورة االفراج عن جميع الجنود األسر         .استعمال القوة 
 األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وقادة العالم بمزيد مـن          من نواب ووزراء فلسطينيين، ويناشد في الوقت نفسه       
ويضيف البيان أن الوضع الحالي يهدد بجر المنطقة كلها         . المجهودات لوقف النار والعنف المنتشر في المنطقة      

ويعلن سبتيرو وأردوغان بصفتهما مشرفين علي مشروع تحـالف         . الي فوضي عارمة ذات انعكاسات شمولية     
  . تديره األمم المتحدة أنهما مستعدان للقيام بدور الوساطة إلنـــهاء هذا النزاعالحضارات التي

  24/7/2006القدس العربي 
  

  إنسانية ممرات وإيجادوقف لالعتداءات فوراً  يجب :المنسق الدولي لإلغاثة .63
د شديد التأثر لـدى      والطوارئ يان ايغالن   اإلغاثة منسق   اإلنسانية المتحدة للشؤون    لألمم العام   األمين مساعد   قال

 القصف االسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية المزدحمة       أنقال ايغالند   و.  الضاحية الجنوبية ببيروت   أمستفقده  
ناقشنا و حكومته،   وأعضاءلقد عقدنا اجتماع عمل مع الرئيس السنيورة        : وأضاف  . اإلنسانيهو انتهاك للقانون    

 يتوقـف   أنيجـب   .  وبشكل فوري  األرض اجل المدنيين على      عملية جادة وفاعلة من    إلى نصل   أنكيف يمكن   
   الصواريخ اليومية إطالق يوقف أنالقصف االسرائيلي للمدنيين والبنى التحتية، وكذلك على حزب اهللا 

الحكومة االسرائيلية قالت اليوم    . أيضا لبنان بل داخل لبنان      إلى ليس فقط    إنسانيةنعمل من اجل تأمين ممرات      و
وسـئل هـل مـن ضـمانات         . ممرات جوية    أيضاداً من الممرات البحرية، وسيكون هناك        خصصت عد  أنها

 حتى اآلن تمكنا من الحـصول       أننا يكون واضحاً    أنمن المهم   :  بعدم التعرض لهذه الشاحنات، فأجاب     إسرائيلية
معلنـة  على ضمانات للممرات البحرية في اتجاه لبنان وربما الجوية، وولكننا لم نحصل بعد علـى ممـرات                  

هناك اآلن من هو موجود في القدس للبحث مع الجانب االسـرائيلي           .  الداخل إلىللدخول والخروج من الشاطئ     
 . واإلغاثة ممرات آمنة حتى تتمكن قوافلنا من العبور والمساعدة إلىللتوصل 

  24/7/2006النهار 
 

  تشافيز ومسؤولون في فنزويال يناشدون العالم وقف النار .64
 الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز فرياس      أن لإلعالم الوكالة الوطنية    إلىارة اللبنانية في فنزويال     في نبأ من السف   

 إلـى  األمـن  االعتداءات االسرائيلية على لبنان ووصفها بأنها وحشية ودعا مجلس           اإلعالماستنكر عبر وسائل    
 األمـم ضامنه مع لبنان وشعبه، وناشد       ت وأعلنكما استنكر البرلمان الفنزويلي العدوان       .اتخاذ قرار بوقف النار   

 مقـر الـسفارة     إلـى وشهدت كراكاس مسيرة     . في سرعة لضحايا العدوان    اإلنسانيةالمتحدة تقديم المساعدات    
اللبنانية احرق خاللها العلم االسرائيلي، وشاركت فيها شخصيات ثقافية وفنية واجتماعية، واضاء ابناء الجاليـة               

  .السفير اللبنانياللبنانية الشموع قرب منزل 
  24/7/2006النهار 

 
   تندد بالجرائم الصهيونية المتواصلة في فلسطين ولبنان العالممظاهرات حاشدة في  .65

 ألف متظاهر يوم أمس الـسبت       30شارك أكثر من    : لندن من   24/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    نقلت  
 العاصمة البريطانية لندن دعت إليها مجموعة       ، من مختلف الجنسيات والديانات في مظاهرة عارمة في        )22/7(

من المنظمات اإلسالمية واألهلية البريطانية، لالحتجاج على الجرائم الصهيونية في كل من فلـسطين ولبنـان                
 .ولتأييد المقاومة في البلدين
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سار متظاهرون في مدينة جنيف في مسيرة رمزيـة صـامتة وراء             :كاالت عن و  24/7/2006 الخليج   ونقلت
عش كتب عليه ضمير األمم المتحدة، وشهدت عدد من المدن الفرنسية واأللمانية مظاهرات للغـرض نفـسه،                 ن

عاشتها مدينة استنبول التركية، والعمارة العراقية أمس بينما تستعد تونس والسودان إلى حشد شعبي للتظـاهر                
  .اليوم االثنين

  
  راع بين حزب اهللا واسرائيلنبذل جهود وافية إلنهاء الص: وزير الخارجية األلماني .66
 إلنهـاء  يبذل جهـوداً وافيـة       أن على المجتمع الدولي     أن فرانك فالتر شتاينماير     األلمانيكد وزير الخارجية    أ

 ووزيـرة الخارجيـة   أولمرت أيهود بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء وأضافالصراع بين اسرائيل وحزب اهللا،   
 أن إلـى غاً حيال تعاظم عدد الضحايا المدنيين، مشيراً في الوقت ذاتـه             بالده تبدي اهتماماً بال    أنتسيبي ليفني   

  . األزمة تعلم من هي الجهة التي تسببت بهذه األلمانيةالحكومة 
وعلى صعيد متصل، نقل الموفد الخاص للحكومة األلمانية بيتر ويتغ موقف إلى عدد من المسؤولين اللبنانيين،                

 يقـوم كـل     أن على   وتشدد عن تضامنها مع الشعب اللبناني،       وتعربدنيين،   حماية الم  إلى حيث تدعو  ألمانيا   
 وتدعو إلـى .  أهم أولوية اليوم هي تهدئة الوضع الخطير    أن وتأكد. األطراف بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين      

 وتعرب عن استعدادها لتقديم   .  ظروف لوقف العنف وإطار عمل سياسي لحل واستقرار دائمين ومناسبين          إيجاد
  مساعدات بقيمة خمسة ماليين دوالرالمزيد من المساعدات اإلنسانية حيث قدمت 

  24/7/2006السفير 
  

   مشاركة بالدها في القوة الدولية  ترفضميركل  .67
استبعدت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أمس اشتراك جنود ألمان ضمن قوة دولية تابعـة لألمـم المتحـدة                  

المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أمس في حديث للقنـاة الثانيـة فـي       وقالت. نانيحتمل إرسالها إلى جنوب لب    
واعتبـرت   .اف إنها ليست مع إرسال قوات ألمانية للمنطقة في الوقـت الـراهن            . دي. التلفزيون األلماني زد  

ا على تنفيذ قرار مجلس     المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أن الحكومة اللبنانية تلقت دعماً دولياً قليالً لمساعدته           
   .، وأضافت أن مشاركة حزب اهللا في الحكومة الحالية أسهمت في عدم تفكيك هذه الميليشيا1559األمن الدولي 

  24/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

  بوش يسعى لبناء تحالف عربي ضد حزب اهللا على اساس طائفي :  تيلغرافصاندي .68
 جورج بوش تسعى لبناء تحالف عربي       األمريكي الرئيس   إدارة أنكشفت صحيفة الصنداي تلجراف البريطانية      

وقالـت الـصحيفة ان مـسؤولي       .  معارضة لبوش  أوساط الذي انتقدته    األمرضد حزب اهللا يتخذ طابعا طائفيا       
 تـشكيل   إلعـادة  في لبنان اختبار قيادة لبوش وفرصة للبناء على مخططـه            األزمة يعتبرون   األمريكية اإلدارة
.  الشيعي حسب مـا جـاء فـي الـصحيفة          اإلرهاب من خالل بناء معارضة عربية سنية ضد         األوسطالشرق  
 كوندوليزا رايس التي تبدأ في اسـرائيل        األمريكية هذه المهمة ستضطلع بها وزيرة الخارجية        أن إلى وأشارت

  . االثنين جولة في المنطقة
  23/7/2006 48عرب 

  
  معالجة األزمةبنود لوقف النار و: سي قرار فرنمشـروعمسودة  .69

تتوقع الواليات المتحدة االميركية ان يكون األسبوع الجاري حاسماً في المواجهة المفتوحة بين اسرائيل وحزب               
ومن المتوقع ان ترتفع وتيرة العمليات المركـزة لمنـع مقـاتلي            . اهللا وربما ستمتد اسبوعاً آخر على أبعد مدى       

  .افقها الحيوية في شمال اسرائيلالحزب من اطالق الصواريخ في اتجاه مدنها ومر
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 البداء الـرأي     في مجلس األمن    وزع على الدول االعضاء    وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك مشروعاً فرنسيا      
  :حول بنوده الستة مع االشارة الى انها خاضعة للمناقشة والتعديل وهنا نصها

ائيل ولبنان التي أدت لغاية اآلن الى مقتل         يعرب المجلس عن قلقه البالغ لتصعيد االعمال العدائية بين اسر          – 1
  .العديد وجرح العديد من كال الجانبين

 يعرب المجلس عن قلقه للحالة االنسانية المتدهورة والدمار الواسع للبنية التحتية في لبنان ويـدعو جميـع             – 2
  .االفرقاء الى اتاحة وصول المساعدات االنسانية

اقصى درجات ضبط النفس، على االخص تجنب المزيد من الكـوارث           يدعو جميع االطراف الى ممارسة       – 3
  .من المدنيين واالضرار في البنى التحتية المدنية واإلحجام عن االعمال التي يمكن ان تزيد الحالة تفاقماً اكثر

 ادانة القوى المتطرفة التي تسعى الى زعزعة المنطقة والى احباط طموح اسـرائيل والـشعب اللبنـاني                  – 4
يموقراطية والسالم، وينذر تلك القوى ومن يدعمها انه ليس بوسعه السماح باقحـام الـشرق االوسـط فـي                   للد

  .الفوضى وإحداث صراع اوسع
 يدعم المبادرات الديبلوماسية الجارية الهادفة الى نزع فتيل االزمة الحالية وعلى االخص منهـا مهمـات                 – 5

  .موفدي االمين العام الى المنطقة
مجلس الى وقف اطالق نار شامل ودائم ويؤكد في هذا المجال ضرورة االنكباب علـى معالجـة                  يدعو ال  – 6

  :وتتضمن. االسباب الحالية واالساسية التي أدت الى هذه االزمة الخطيرة
  . االفراج عن الجنود االسرائيليين المختطفين-
ح حزب اهللا وتفكيـك جميـع        التي تتضمن نزع سال    1680،  1559،  426،  425 التطبيق الكامل للقرارات     -

  .الميليشيات في لبنان
  . يدعم الحكومة اللبنانية على االخص في تأكيد سلطتها على جميع اراضيها-
  . احترام الخط االزرق بالكامل واحترام سيادة اسرائيل ولبنان-
ة االعمـال    المجلس على استعداد ان يبحث في اي اجراء اضافي يمكن ان يساعد مستقبالً للحؤول دون عود                -

  .العدائية ويشمل احتمال تقوية االمن الدولي والمراقبة
وقال مصدر حكومي ان هذا المشروع يدرس من الحكومة وهناك بعض المالحظات بدأت تتبلور وامتنع عـن                 

  .الكشف عن طبيعتها
  24/7/2006النهار 

  
   اهللا ال طعم بوقف فوري الطالق النار يجب اقتالع حزب: رايس في طريقها إلسرائيل .70

 إال أن االمريكيين وعلى رأسـهم       ،تصل وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليسا رايس اليوم االثنين إلى إسرائيل         
وقالـت وزيـرة    .  النـار  إلطالق ليسوا معنيين في هذه المرحلة السماع عن وقف          االبنالرئيس جورج بوش    

وقالت رايس  ،   أوالً ألنه سبب المواجهات     النار وتوجب اقتالع حزب اهللا     إطالقال طعم بوقف    : الخارجية رايس 
ولكـن لـن    : وأضافت النار وللجميع نفس الهدف      إلطالقكلنا نريد وقفًا    : اليوم قبل اقالع طائرتها إلى اسرائيل     

 التي يتبعها حزب اهللا في سفك الـدماء  واألساليب النار ليتجدد من بعدها القتال  إلطالقيكون هناك وقف مؤقت     
وحول القناة الدبلوماسية التي نتجت في هذه االيام في اعقاب العدوان           . أعمال غير قانونية  وخطف الجنود وهذه    

المهمة الدبلوماسية على محور واشنطن دمشق ال زالت قائمة والقضية ليـست أن ال              : على لبنان، قالت رايس   
  .ن ال يفعلون شيًئامحادثات مع سوريا انما السوريو
طن أمس وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في البيت األبـيض الـذي             والتقت رايس قبل مغادرتها واشن    

. طلب الرئيس جورج بوش على تأييد وقف فوري إلطالق النار في المواجهة الدائرة بين إسرائيل وحـزب اهللا                 
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لكن الرئيس بوش رفض تلك الدعوة وقال إن إلسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، مشيرا إلـى أن أي وقـف                     
  . ت الحربية ال بد أن يعالج األسباب األساسية للصراعللعمليا

  24/7/2006 48عرب 
  

  العدوان على لبنان كشف تبعية بلير وجرح صدقية بريطانيا عربياً ودولياً   .71
على الرغم من ترحيب دوائر عربية وبريطانية بانتقادات وزير بريطاني إلسرائيل، بعـد الـدمار والتخريـب                 

نية التي أوقعتها في لبنان، إال أن هناك قناعة بأن بريطانيا لم تحسم موقفها بعد، حيـث           الكبيرين والمآسي االنسا  
وكانت تصريحات وزير الدولـة المخـتص        .ال تزال ترى أن الوقف الفوري إلطالق النار لن يكون له معنى           

 بعد أن اطلـع  بالشرق األوسط في الخارجية البريطانية كيم هولز خالل زيارته إلى بيروت أول أمس قد جاءت              
وقـد رأت وسـائل      .بنفسه على حجم الدمار الواسع، وسقوط أعداد كبيرة من اللبنانيين ضحايا لهذا العـدوان             

اإلعالم البريطانية أن تعليق هولز يمثل أول نقد بريطاني رسمي مباشر ضد إسرائيل، وحملتها العسكرية فـي                 
يبـدو أن    . التي تؤيد بالكامـل موقـف إسـرائيل        لبنان وذلك على نحو قد يؤدي إلى خالف علني مع أمريكا،          

الضغوط العالمية على بريطانيا قد أسفرت عن هذا التغيير الضئيل في الموقف البريطاني، ويقـول مراقبـون                 
إن حكومة بلير تأخرت كثيراً في االعراب عـن         ) كابو(عرب وكذلك مجلس تعزيز التفاهم العربي  البريطاني         

تضح أنها قد أعطت الضوء األخضر إلى جانب أمريكا إلسـرائيل بالقيـام بهـذا               هذا الموقف، خاصة بعد ان ا     
وكانت انتقـادات    .الهجوم الشرس الذي استهدف لبنان كله، وأدى إلى هدم البنية التحتية، وتقطيع أوصال البلد             

يـة أمـس    وقد سربت الصحافة البريطان    .عربية شديدة قد وجهت إلى بريطانيا بسبب تأييدها المطلق إلسرائيل         
تقارير تبرز هذا التطور البريطاني، الذي يبدو أن بلير نفسه قد وافق عليه بعد الضغوط العالمية التي حـذرت                   

وقد  .لندن من خسارة الرأي العام العالمي والعربي على نحو خاص بعد تخاذلها لمدة طويلة عن إدانة إسرائيل                
ا رئيس الوزراء مع نظيره اإلسرائيلي ايهود أولمرت،        تعمد مكتب بلير بأن يسرب تفاصيل مكالمة هاتفية أجراه        

ولكن مصادر تقول إن أولمرت رد قـائالً         . وذلك لإلعراب عن قلق بريطانيا العميق ازاء التصعيد اإلسرائيلي        
إن إسرائيل تعرضت لتهديدات شديدة من حزب اهللا، وإنها مصره على أن تفعل كل ما فـي وسـعها إللحـاق                     

وعلى الرغم من محاولـة بريطانيـا اتخـاذ موقـف      . لما ذكرته صحيفة أوبزيرفر أمسالهزيمة بالحزب وفقاً  
متوازن نسبياً، إال أن بلير تعمد أن يؤكد أيضاً ان إسرائيل لها كل الحق في أن ترد على تهديـدت صـواريخ                      

 فـي   وقد كان الفتاً للنظر أن هـولز أوضـح أيـضاً           .حزب اهللا، وأن الحزب مسؤول عن هذه األزمة بالفعل        
تصريحاته في لبنان، أنه ال يزال يرى أن الوقف الفوري إلطالق النار لن يكون أمراً له مغزى، رغم انتقـاده                    

في تطور آخر حاولت صحيفة صنداي تلغراف إبراز تصريحات هـولز            .الشديد الستهداف إسرائيل للبنان كله    
لكن نواباً عماليين بـارزين مثـل كليـر         على أنها أحدثت عاصفة دبلوماسية قد تؤدي إلى شقاق مع أمريكا، و           

شورت الوزيرة السابقة التي كانت قد استقالت احتجاجاً على غزو العراق والنتائج المأساوية التي وقعت بعـد                 
ذلك، أوضحت أن هولز ليس إال وزير محدود الصالحيات، فهو ليس عضواً في مجلس الوزراء، وقالـت إن                   

 حديث مع محطة سكاي التلفزيونيـة أن الدبلوماسـيين البريطـانيين            وأكدت شورت في   .موقف بلير لم يتغير   
غاضبين على موقف حكومة بلير من األزمة، وأشارت إلى ان خبراء الشؤون العربية في الوزارة قد أصبحوا                 

وقالـت الـوزيرة الـسابقة إن        .على الهامش اآلن بسبب تولي رئاسة الوزراء زمام الشؤون الخارجية بالكامل          
قد دمرت لبنان بالكامل، وأن موقف بريطانيا جاء متأخراً لإلفصاح عن انتقادها إلسرائيل وأعربت عن               إسرائيل  

اعتقادها أن المسألة لم تكن اختطاف جنديين إسرائيليين بل كانت خطة مدبرة من قبل دولة مسلحة حتى النخاع،                  
في الوقت نفسه، ترى صـنداي       .انوأشارت إلى ان إسرائيل تحتل أراضي فلسطينية وسورية واليوم تدمر لبن          

تلغراف ان عدداً كبيراً من الوزراء قد تمردوا على بلير ويتحدثون على نحو غير معلن عن ضـرورة عـدم                    
وأعلن اللورد باتريك رايت رئيس السلك الدبلوماسـي البريطـاني           .الخضوع للموقف األمريكي بالنسبة للبنان    
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قية دول االتحاد األوروبي في الدعوة إلى وقف فوري الطالق النـار       سابقاً أمس ان عدم انضمام بريطانيا إلى ب       
وقال رايت الذي عمل في لبنان ودرس        .في لبنان قد أساء إلى رصيد بريطانيا في العالمين العربي واإلسالمي          

 .من األمور المحزنة للغاية أن إسرائيل قد دمرت لبنان مـرة أخـرى            : للغة العربية ) ميكاس(في معهد شمالن    
لوحظ في لندن أيضاً أن زعيم حزب المحافظين السابق ووزير خارجية الظل في الحزب حالياً وليـام هـيج                   و

. أعلن أنه ال ينبغي على بريطانيا أن تخشى انتقاد إسرائيل، وكذلك ان تختلف مع موقف واشنطن في هذا الشأن                  
النسبة للبنان ولكنها أيضاً ستـضر      وحذر من أن الحقيقة هي أن الحرب في لبنان لن تكون مأساة مروعة فقط ب              

  . بمصالح إسرائيل األساسية
ويوضح كالم هيج انقسام األحزاب السياسية الرئيسية إزاء إسرائيل وحربها في لبنان، خاصـة أن المحـافظين            
واألحرار الديمقراطيين بالكامل ينتقدون موقف بلير الذي يخضع تماماً لنفوذ الرئيس األمريكي جـورج بـوش                

أما القطب العمالي وزير خارجية الظل للحزب عندما كان فـي المعارضـة              .فظين الجدد المحيطين به   والمحا
هل ستتعلم إسرائيل مطلقـاً؟، إن      : إنني كيهودي يحزنني أن أوجه السؤال التالي      : جيرالد كوفمان فقد أعلن أمس    

لى التي تقوم فيهـا إسـرائيل       بيروت اآلن أصبحت مدمرة هي ومعظم أنحاء لبنان، ولكن هذه ليست المرة األو            
ويؤكد النائب العمالي المخضرم أن إسرائيل لن تنجح هذه المـرة بـل              .بإحداث هذا الدمار والخراب في لبنان     

  .ستفشل كما حدث من قبل
  24/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
 بداية االجتياح أم محاولة تقويم ميداني لكلفة االحتالل: مارون الراس .72

  سناء الجاك 
وبموازاة نفـي قيـادة الجـيش       . الت االنطالقة الفعلية لعملية االجتياح االسرائيلي للجنوب بين مد وجزر         ما ز 

االسرائيلي الرغبة أو قرار تنفيذ اجتياح واسع لألراضي اللبنانية واالكتفاء بـاقتحامات صغيرة، فقد أسـفرت               
س االستراتيجية الموقـع، والكاشـفة      المعركة البرية عن سيطرة وحدات من هذا الجيش على بلدة مارون الرا           

  .لشمال اسرائيل وجنوب لبنان
. وكانت القوات الدولية المتمركزة في الجنوب أعلنت أن جنوداً اسرائيليين مدعومين بدبابات تمركزوا في البلدة              

  .كما أعلن حزب اهللا عن سقوط البلدة بعد معركة بطولية استغرقت ثالثة أيام
وة التالية للجيش االسرائيلي ومدى استعداده للقيام باجتياح واسـع حتـى حـدود              ولكن يبقى السؤال عن الخط    

الليطاني، كما كان ذكر سابقا، وعن قدرة حزب اهللا على مواجهة هذه الخطوة والصمود في مواقعه الجنوبيـة                  
  .المتقدمة والتي تسمح لقذائفه بالوصول الى العمق االسرائيلي

سياسة المقاومة ال تقوم على الحرب الكالسيكية بـين         : ن فضل اهللا فيقول   يجيب نائب الجنوب في حزب اهللا حس      
الجيش االسرائيلي بما يمتلك من قدرات تسليحية وغطـاء جـوي           . جيشين وال تعتمد على خطوط دفاعية ثابتة      

ونموذج مارون الراس صورة مصغرة عمـا       . يستطيع أن يتقدم على االرض ولكنه بالتأكيد سيدفع أثمانا باهظة         
وما جرى في مارون الراس معركة بطولية في الميـزان الميـداني            . كن أن يواجهه في بقية مناطق الجنوب      يم

نحن أمام عدوان شامل على لبنان والجيش االسرائيلي عليه أن يتوقع مقاومة في             : ويضيف. ومن دون مبالغات  
 االرض سيؤدي الى عمليات     وليس مهما ان يجتاح ولكن هل يستطيع الصمود؟ فاحتالل        . كل قرية وتلة ووادي   

وهذا االحتالل للبلدة يؤكد االطماع االسرائيلية في لبنان ويؤكد         . وقد سادت هذه المعادلة سابقا    . من قبل المقاومة  
نحن فـي   . أما عن امكانية االستمرار   . بالتالي شرعية المقاومة وحقها في تحرير االرض بمعزل عن مساحتها         

أما العميد المتقاعد في الجيش اللبناني أمـين حطـيط          . دايات المواجهة البرية  اليوم الثاني عشر وال نزال في ب      
قراءة المعركة البرية ال تخضع لمعادلة تتم أو ال تتم، وانما لمدى قدرة اسرائيل              : فيجيب عن هذه األسئلة فيقول    

والتـي  . ية الموقـع  وقد قدم النموذج منها في بلدة مارون الراس االستراتيج        . على تحمل ثمن المواجهة البرية    
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وإذا اخـذنا   .  جريحا بينهم ستة جـروحهم خطـرة       17كلفت الجيش االسرائيلي حتى اآلن سقوط ستة قتلى و          
 قرية، نظمت فيها المقاومة على ما يبدو دفاعاتها بشكل منفصل ومستقل وباكتفاء             175بالحسبان ان في الجنوب     

ؤدي احتالل قرية الى سقوط جبهة وانما يبقى فـي إطـار            ذاتي من المقاتلين ومن االمدادات، فانه بالتالي لن ي        
وانهيار قرية  . ما يعني أن الجبهة ليست على غرار جبهات الجيوش النظامية         . القرية وال يمكن تجاوز ما عداه     

  .ال يؤدي الى نتائج سلبية على غيرها من القرى
ر على لبنان من خـالل الطيـران        وينفي حطيط أي تأثير استراتيجي لسقوط مارون الراس ألن اسرائيل تسيط          

ويعتبر انطالقا من هذا الواقع أن البلدة ليست        . واالقمار الصناعية مقابل عدم وجود هذه االمكانات لدى المقاومة        
مقصودة بحد ذاتها كموقع استراتيجي وانما لجس النبض من قبل الجيش االسرائيلي لمعرفة مقدار الثمن الـذي                 

: ويقـول .  قريـة  175وبالتالي يمكن ان نستنتج انه عاجز عن دفع أثمان مماثلة في            . يتكلفه في المعركة البرية   
نتيجة معركة مارون الراس اوضحت للقيادة العسكرية االسرائيلية أن ثمن االجتياح باهظ، وسوف تتخذ القرار               

ا جـيش   وال أظن أن اسرائيل مستعدة لتحمل هذا القدر مـن الخـسائر ألن لـديه              . التالي على ضوء خسائرها   
وأنا كعسكري ال أقيم أهمية لهذا النصر ألن المقاومة كمفهوم ال           . محترف وتدرس خطواتها واحدة تلو االخرى     

كما أن إداءها بقي تصاعديا ألنها نظمت نفسها بشكل يسمح لها أن تقاتـل              . تمنع االحتالل وانما تمنع استمراره    
قر الى العتاد والعديد بمعزل عـن قطـع الطـرق           الى زمن غير محدود عبر مربعات منفصلة ومكتفية وال تفت         

  .والحصار
  24/7/2006الشرق األوسط 

 
   المخرزالعين تقاوم  .73

  محمد خالد  
إن . إن أكبر غلطة ل إسرائيل هي ان تنسى أنها هي غلطـة           : كتب ريتشارد كوهين في الواشنطن بوست يقول      

إسرائيل تحارب حزب   . حروباً ال تنتهي  فكرة خلق دولة من يهود أوروبا وسط مجتمع عربي اسالمي قد خلق             
التاريخ، هذا هو مربط الفرس، ففـي النهايـة         : اهللا في الشمال، وحماس في الجنوب، ولكن أخطر أعدائها هو         

  .التاريخ سيهزم الجغرافيا
هـذان  ). الدفاع في كـل مكـان     . ال توجد خطوط للدفاع   . كلنا مقاومة : (في فلسطين ولبنان األمر اليومي هو     

االرادة األمريكية  : ان يقرعان ليل نهار لعل النائمين يستيقظون، فالمعركة معركة كسر عظم بين ارادتين            الناقوس
  .الصهيونية واإلرادة اللبنانية الفلسطينية وال توجد مساحة للفرجة، فإما أن تكون مع وإما أن تكون ضد

اإلرادة / وبيروت ترتفع هذه الكلمـة    في غزة   ). ال: الحرية هي القدرة على قول كلمة     : (يقول جان بول سارتر   
لذلك فإن هاتين المدينتين هما حرتان حتى العظم        . امريكا والصهيونية : في وجه أقوى قوتين على وجه األرض      

  .في هذه األوقات العصيبة
المذعورون من فكرة المقاومة يتوجهون باللوم والنقد الجارح ل طيش المقاومة وعدم رويتهـا وبعـدها عـن                  

  . جنود إسرائيليين في فلسطين ولبنان واستفزاز الوحش اإلسرائيلي3 خطف الحكمة في
ان الحكمة والتعقل في النظام العربي والدولي وهيئة األمم ومجلس األمن لم يرجعا أسيراً واحداً، كـذلك فـإن                   

ق الكبير فـي    الحكمة والروية كانتا كفيلتين بمنع قيام االنتفاضتين في فلسطين وتحرير جنوب لبنان بسبب الفار             
  .ميزان القوى العاقل

ونفس هذه الحكمة  لو طبقت  في الجزائر وفيتنام وجنوب افريقيا وحركات التحرر الوطني، لكانـت جميعهـا                   
  .ترزح حتى اآلن تحت نير االحتالل

إسرائيل هي البلد الوحيد في العالم الذي قد يتـسبب بحـرب            (أن  :  سنة تنبأ الفيلسوف روجيه غارودي     15قبل  
كـذلك الغـرب    . أمريكا تخوض حروب إسرائيل على مستوى العـالم       . ، وها هي النملة تجر فيالً     )لمية ثالثة عا
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، حزب اهللا فـي لبنـان     (وبعض العرب يريدون هزيمة حزب اهللا كبداية لوقف الزحف اإلسالمي نحو السلطة             
ي عن طريق الديمقراطيـة     ، والبقية تأت  )نجاحات االخوان المسلمين في غير دولة عربية      ، و حماس في فلسطين  و

  .واالنتخابات الحرة
ان من أهم نتائج الغزوة البربرية الحالية تعميق الفكرة األولية بأن الشعب اإلسرائيلي ال يمكن التعـايش معـه،         
وأن إسرائيل عدو سرطاني يجب اقتالعه من الجذور، وإن فلسطين عربية حتى النخاع، وال يجب التنازل عن                 

  .لهؤالء الغزاةسنتيمتر مربع واحد 
نقول هذا الكـالم    . إن من وعدهم بسرقة وطن اسمه فلسطين هو سمسار أراض، ومراب يهودي اسمه شيلوك             

  .إنه ارثنا ألوالدنا وأحفادنا. ونحن في ذروة ضعفنا بعيداً عن الشعارات العاطفية وبصفاء ذهني مثل عين الديك
ولكن ال يحـق ألحـد ان يـشكك بـأن المخطـط             يحق لكل انسان ان يتساءل حول صحة التوقيت او خطئه،           

اإلسرائيلي جاهز قبل الخطف وينتظر العذر حتى لو كان تزحلق جندي إسرائيلي بقشرة موز مفخخة نـصبها                 
  .حزب اهللا على حدود لبنان الجنوبية

  24/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

   تخوض حربها السابعة ضد جيرانها العرب إسرائيل .74
    عبد الهادي بوطالب. د

بشن الحرب على فلسطين ولبنان دخلت إسرائيل حربها السابعة ضد جيرانها العرب منذ اعتراف األمم المتحدة                
ولم تخسر إسرائيل وال حربا واحدة في مسلسل        .  دولة يهودية حملت اسم إسرائيل     1948أيار سنة   /بها في مايو  

تاللها أراضي فلسطينية ومـصرية وأردنيـة        عاما سمح لها خاللها االنتصار باح      60حروبها الممتدة ما يقرب     
الحرب التي تفرض على العرب التسليم      : لكنها لم تكسب الحرب النهائية التي ظلت تحلم بها          . وسورية ولبنانية 

بالواقع اإلسرائيلي الالشرعي، واالعتراف اإلجماعي العربي بشرعية احتاللها، ومبايعة الدول العربية لها فـي              
  .لى أن تكون حدودها الشرعية الدائمةالحدود التي تطمح إ

الحرب ضد العراق ال تذكر بوصفها حرب إسرائيل بالرغم من أنها خططت لها ودفعت بالواليات المتحدة إلى                 
وكانت ). أكذوبة القرن الكبرى  (شنها اعتمادا على اتهام نظام صدام حسين بذريعة امتالك أسلحة الدمار الشامل             

اق بأجهزتها االستخبارية واألمنية، هذه األجهزة هي التـي زينـت للواليـات             إسرائيل حاضرة في حرب العر    
. المتحدة غزو العراق لتحطيمه وإبعاده عن واجهة مقاومتها، تطبيقا لسياسة دك القالع العاتية الرافـضة لهـا                

العـراق  وإسرائيل اليوم حاضرة في العراق، مستفيدة من االحتالل األمريكي، ومشاِركة في استغالل خيـرات               
  .ونهب ثرواته

واستعملت فيها إسرائيل استراتيجية    . الحرب اإلسرائيلية السابعة ابتدأت في فلسطين ضد حكومة حماس الماردة         
ولم تفد هذه السياسة إسرائيل أمام صمود حماس        . الحصار والمقاطعة والعزلة والتجويع إلسقاط حكومة حماس      

ها، واضطرت حكومة حماس إلى التحول إلـى حكومـة سـرية            التي اعتقل الجيش اإلسرائيلي وزراءها ونواب     
 حربهـا   -ضمن الحرب السابعة  -وكان التصعيد األكبر هو شن إسرائيل       . شرعية نصف أعضائها في السجون    

  .ضد لبنان ومقاومته الشرعية
ـ    . كان لكل حرب شنتها إسرائيل على جيرانها العرب نكهتها أو طبيعتها الخاصة            دد وتوالى مسلسل الحرب تتع

كان بعضها حرب دول ونظم، وبعضها حربا على شعب مقاوم مسالم أو مقاتل بسالح غير               . حلقاته وال تتشابه  
وكانت حرب إسرائيل على النظم العربية سريعة ال تطول إال أياما، وتعلـن إسـرائيل فـي نهايتهـا                   . متكافئ

الثانية أطول وأشـد ضـراوة، ألن       انتصارها، بينما كانت حربها على شعب فلسطين في االنتفاضتين األولى و          
أما حرب الدول الضعيفة أو التي تستضعف نفـسها ويغـشى قادتهـا             . الشعوب ال تعرف االستسالم والركوع    
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الخَوفُ والذعر والهلع فتنهار بالهزيمة وتسقط كما تسقط قصور الورق أو تدوم دوام عمر الورود التي تـذبل                  
  ). سيونكما يقول الفرن(في فترة صبيحة زمنية 

الحرب الدائرة هذه األيام بين المقاومة في فلسطين وحزب اهللا في لبنان وبين إسرائيل لـن تـدوم دوام عمـر                     
وستطول أكثر من فترة الصبيحة، بل يبدو بعد مرور أزيد من أسبوع عليها أنها حرب شرسة ضارية                 . الورود

ئيل إلى مدن إسرائيل كما فعلت صواريخ       ومتى امتدت صواريخ حرب النظم العربية مع إسرا       . ومن نوع جديد  
وهـا هـي    . حزب اهللا التي صالت وجالت في أرض وسماء حيفا وعكا ونهاريا وهددت بضرب تـل أبيـب                

صواريخ المقاومة الفلسطينية تبلغ مدى مدينة عسقالن وما جاورها ويضطر سكان هذه المدن إلى اللجوء إلـى                 
  .ب منهم إسرائيل أال يبرحوهاالمخابئ في رابعة النهار وظلمة الليل، وتطل

لن تنتهي الحرب الجديدة إلى ما انتهت إليه الحروب السابقة بانتصار إسرائيل الساحق على جيرانها العـرب،                 
  .ولن تتوقف موقتا إال إذا قبل الطرفان المتحاربان وقف إطالق النار بتصويت مجلس األمن على قرار ملِزم

  
سرائيل وبعثرت أوراق لعبتها، والرأي العام اإلسرائيلي يجتـاز بـصعوبة           يمكن القول إن هذه الحرب أربكت إ      

حالة التخبط على نفسه ويطرح التساؤالت عن المصير، وبعضه يتساءل عن جدوى الحرب ويتنـاقش جهـرا                 
وهو ما لم يحصل في الحروب التي أنزلت إسرائيل هزيمتها بالنظم العربية التـي              . حول خيارات الخروج منها   

  .ما لجرح بميت إيالم. أن تنهزم في حروبها مع إسرائيل دون أن تشعر بآالمهااعتادت 
حاولت الجامعة العربية، وهي تتابع عن بعد الحرب اإلسرائيلية السابعة، أن تتخذ تدابير فوق العادة لمواجهـة                 

ولمـا  ) فوق العادة أو  (فألول مرة أمكن لألمانة العامة أن تدعو إلى اجتماع طارئ           . حرب إسرائيل فوق العادة   
وقيل إن هذا االجتماع سيكون اجتماعا تمهيديا لقمة فـوق          . يمض على شن إسرائيل الحرب إال أقل من أسبوع        

وظن العديدون أن مجلس وزراء الخارجيـة سـيعلن         . العادة فاألمر جد، والسيل بلغ الزبى، وصبر العرب نِفد        
، أو إرسال مساعدات ماليـة      )مثال(القاتها مع إسرائيل    قرارات غير عادية تقضي بقطع دول التطبيع العربية ع        

وكم كانت خيبة الشعوب العربيـة      . للشعب اللبناني الذي أصيب بالنكبة    ) وهذا أضعف اإليمان  (وطبية وإنسانية   
لـم نتخـذ إال   : مريرةً لألسف، مما انتهى إليه االجتماع الذي اختصره األمين العام للجامعة في هذه الكلمـات             

ماتـت عمليـة    . ماتت عملية الـسالم   . حدا هو إحالة القضية على مجلس األمن ليتخذ مسؤوليته كاملة         قرارا وا 
. وردد األمين العام نعي عملية السالم مرتين، كما لو كانت عملية السالم قد ولدت ذات يـوم وماتـت                  . السالم

ليه إال ما قاله الـشاعر العربـي        ومتى ولدت عملية السالم حتى تموت؟ هذا الالقرار يعسر فهمه وال يصدق ع            
  :العاجز عن قضاء حاجته 

  إذا أنا لم أقدر على نيل حاجتي
  لجأتُ إلى جاري ليقضيها عني

  .وكم حاجة قضيناها بتركها
لـم تمـتْ عمليـة      : سمعت تعليقا على تصريح األمين العام قاله شيخ شعبي عربي بسيط على شاشة تلفزيون               

  .ربية وهللا األمر من قبُل ومن بعدالسالم بل ماتت الجامعة الع
تميزت الحرب القائمة بين إسرائيل ومقاومة لبنان اإلسالمية بحسن اإلعداد لها في الخفاء من طرف حزب اهللا                 

وجاءت حربا جديدة بجميع المقاييس، وقدرت قوات حـزب         . طيلة أشهر، وبتوقع مدروس لوقائعها وتطوراتها     
ويكفي أنها جرت للمرة األولى فوق ما أصبح يسمى         . النظامية السابقة اهللا على ما عجزت عنه حروب العرب        

أرض إسرائيل حيث بلغت صواريخ حزب اهللا أهدافها في مدن وقرى إسرائيلية، وحيث ضربت قواته بـاخرة                 
حربية إسرائيلية في ميناء لبناني وحطمت أجزاء منها، وحيث أسقطت منطادا صاروخيا إسرائيليا وأغرقته في               

وكل ذلك وغيره أثبت طبيعة هذه      . لبنان، وحيث حطمت دباباته التي لم تستطع اختراق حصون حزب اهللا          مياه  
  .ستكون حربا مفتوحة متعددة الواجهات: الحرب طبقا لما قاله عنها أمين عام حزب اهللا
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ـ                    سالح ال يمكن مع ذلك أن نتوقع هزيمة إسرائيل من لدن حزب اهللا، وهي المؤسسة العـسكرية المدججـة بال
المتطور، والمتوفرة على جيش يتموقع في الدرجة الرابعة بين جيوش العالم الكبرى، والمالكة السالح النـووي                

 -من اآلن -ولكن األهم من ذلك أن حزب اهللا نجح         . الذي يحصنها وتعتمد عليه وتهدد به منطقة الشرق األوسط        
به النفسية، وكذب في المعركة أسطورة الجيش       في كسب االنتصار المعنوي، وأنه أنزل بإسرائيل هزيمة في حر         

  .اإلسرائيلي الذي ال يغالب
وحتى ال تضيع إسرائيل المزيد من الوقت والجهد والمعاناة، يكون لزاما عليها أن تتعامل مع الشعوب بقاعـدة                  

ـ     -ولو من دون سالح   -أن الشعوب ال تهزم، وأن كل حرب يخوضها عدو مسلح مع شعب              ة  ال تنتهي إال بغلب
  .وهذه هي األسلحة التي ال تغالب وال تهزم. الشعوب المسلحة بالصبر والمصابرة وقوة اإلرادة

ولئن انتصرت تلك األمبراطوريات في بعض      . جميع األمبراطوريات االستعمارية انهزمت أمام مقاومة الشعوب      
  .المعارك، فإنها لم تظفر باالنتصار في المعركة األخيرة واألمور بخواتمها

د جربت إسرائيل حروبها العدوانية على جيرانها فانتصرت على نظمهم في المعارك، لكنها لم تغلب عزائم                ولق
وإنما كانت الفترة الفاصلة بين حربين استراحة الشعب المحارب، وربما خبا في بعض المعرك ضياء               . شعوبها

مثله مثل  -مشكلة العدوان اإلسرائيلي    والدرس الذي تمليه هذه القاعدة هي أن        . المقاومة دون أن ينطفئ المشعل    
 ال تحل بالقوة والحديد والنار، وإنما بالجلوس إلى مائدة المفاوضات التي تنتهي بأخذ كـل                -العدوان األمريكي 

  .ذي حق حقه بدون مراوغة وال تحايل وال إصرار على التمادي في إنكار الحق والتنكر للشرعية الدولية
  24/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  قديم أو جديد؟: شرق أوسط .75

  عبد الرحمن الراشد
فهل نحـن راحلـون    . الوزيرة كوندوليزا رايس سمت ما تظنه بمتغيرات آتية بأنها تمثل الشرق األوسط الجديد            
هي تظن ان معركـة     . الى منطقة أخرى ام أن شعوبا أخرى قررت مشاركتنا او أي جديد ترمي اليه الوزيرة؟              

اجمالي السكان للجانبين فيها ستة ماليين فقط، ستغير منطقة فيها اكثر مـن مـائتي               بين حزب اهللا واسرائيل،     
  . مليون

سيهزم حزب اهللا لزمن قصير ثم يعود الى بناء كوادره من جديد            . اشك، بل أجزم، انها لن تؤدي الى أي تغيير        
تها اسـراب الـصواريخ،     اسرائيل خسرت حصانتها الدفاعية بعد ان قصف      . طالما ان توازنات المنطقة لم تتغير     

ومع هذا ستظل تفكر في معالجة مشاكلها مع جيرانها العرب باستخدام العصا الغليظة عوضا عن القبول بالحل                 
ايران تملك اليوم مداخيل مضاعفة من مبيعات النفط بأسعار عاليـة           . السلمي المبني على قرارات مجلس األمن     

اذاً مـا الجديـد فـي       . قليمي وعشر مغامرات عسكرية أخرى    تسهل عليها تمويل مشروعها النووي وحلفها اإل      
  الشرق األوسط الجديد؟

فقد سبق ان اعلن وطرح رسميا مشروع انمائي وسياسي سـمي الـشرق             . مجرد اسم آخر سبقته أسماء مماثلة     
بعضها رأت   لكنه لم يبِحر بعيدا ألن كل دولة ظنته محاولة لتغيير أوضاعها، و            2004األوسط الكبير مطلع عام     

  .فيه حصان طروادة إلدخال اسرائيل
اآلن تعجلت الوزيرة كوندوليزا فأطلقت على ما تشاهده عبر التلفاز بالشيء الجديد، مرحبا بالـشرق األوسـط                 

حسنا لو كانت المنطقة موقفا لسيارات األجرة لكان األمـر          . الجديد، ومعلنة انه ال عودة للشرق األوسط القديم       
فهل رأى أحدكم ان المنطقة تغيـرت ألن عـشرة          . يد يسهل أن تودع واحدة وتستقل أخرى      هينا حيث بإشارة    

آالف صاروخ أطلقت على مساحة طولها مائة كيلومتر؟ ال شيء على اإلطالق تبدل، بل ان الهجوم االسرائيلي                 
  .عزز عقلية الشرق القديمة الصدئة التي تهلل للحروب وتفاخر بالهزائم

  24/7/2006الشرق األوسط 
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  رسائل مهمة من بيروت عاصمة المقاومة والتحرير   .76

  أحمد الحيلة 
انشغلت األطراف الدولية خالل األيام األخيرة في مناقشة الوضع المتفاقم في لبنان، فأدرجت المسألة على أجندة                

مـع  ولنفس الـسبب، اجت   . الدول الثماني الكبار الذين اجتمعوا في سان بطرسبورج في منتصف الشهر الراهن           
 تموز الجاري، وانعقد مجلس األمن الـدولي،  17االتحاد األوروبي على مستوى وزراء الخارجية في بروكسل         
  .ومن قبل تداعى العرب مجتمعين على مستوى وزراء الخارجية

كل ذلك عكس مدى اهتمام المجتمع الدولي واألسرة العربية بأوضاع المنطقة، ومدى رغبتهم في الوصول إلى                
  .مدللة إسرائيل المجروحة في كرامتها وكبريائهاحل يرضي ال

فألول مرة منذ زمن بعيد يجتمع العالم من حولنا، كباره وصغاره، ليقرروا ويعلنوا موقفاً موحداً، إلـى درجـة                
استخدامهم لذات الكلمات والمصطلحات التي توحي بمدى التنسيق والتفاهم، معربين عن دعمهـم ل إسـرائيل                

تسليم الجنود األسرى دون شرط أو قيد  وقـف صـواريخ المقاومـة ضـد                :  تتركز حول  وتبني مواقفها التي  
  .  ومن ثم وقف االحتالل العتداءاته على لبنان1559االحتالل وتطبيق القرار 

وبالمناسبة فإن هذه الشروط مشابهة للمطالب التي أعلنتها قمة الثماني بخصوص الوضع في قطاع غزة الـذي                 
  .هاريقصف هو اآلخر ليل ن

ذلك الحراك السياسي الدولي، وتلك المواقف المتالحقة والمتشابهة إلى حد التطابق مع االحـتالل اإلسـرائيلي،                
  :توحي وتبعث ببعض الرسائل المهمة، منها

أن المجتمع الدولي بقيادة واشنطن يمنح االحتالل اإلسرائيلي مظلة وضوء أخضر ألخذ فرصته وكفايتـه               : أوالً
  .ء على المقاومة في لبنان حتى لو أدى ذلك لمزيد من المجازر والدمار للبنان دولة وشعباًمن الوقت للقضا

وليس أدل على ذلك من تصريح وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس عندما صرحت على هامش قمـة                 
كلة  كمـا   أن واشنطن ليست بوارد ممارسة أي ضغط على إسرائيل اآلن، ألن المـش  16/7/2006الثماني في   

هـذا  . تدعي رايس  في حزب اهللا، فكلما أوقفت إسرائيل القصف، عاد حزب اهللا إلطالق الصواريخ من جديد                
ناهيك عن تكرار الرئيس بوش عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في الوقت الذي يقتل فيه مئات المدنيين                   

  .اللبنانيين وتدمر فيه البنية التحتية لبلد بأكمله
 تحرك الوفود بين بيروت والقدس، حاملة ذات المطالب اإلسرائيلية دون تحريف، يعد سيفاً مسلطاً علـى                 :ثانياً

رؤوس اللبنانيين، وتأكيداً على أن المجتمع الدولي بزعامة واشنطن، ال يتوسط أو يفاوض بل يسعى للـضغط                 
ي طرفه، ويعلن براءة ذمته من دمـاء      على لبنان ومقاومته لرفع الراية البيضاء، وإال فإن المجتمع الدولي سيخل          

اللبنانيين المسفوح، معتبراً أنه تقدم لحل المشكلة، لكن لبنان رفض االنصياع لإلرادة الدولية التي هـي طبعـة                  
  .إسرائيلية، وبالتالي على لبنان وحلفائه أن يتحملوا المسؤولية

الخاص بإدانة الهجوم اإلسـرائيلي علـى       استخدام واشنطن للفيتو ضد صدور قرار مجلس األمن الدولي          : ثالثاً
ومن ثم فشل مجلس األمن بعد ذلك فـي الوصـول           . قطاع غزة والمطالب بإطالق سراح األسرى من الطرفين       

إلى قرار بخصوص الوضع في لبنان، بفضل جهود المندوب األمريكي جـون بولتـون الـصديق الـوفي ل                   
أي قرار يدين إسرائيل في الصراع الدائر في فلسطين         إسرائيل، رسالة واضحة بتحييد مجلس األمن عن اتخاذ         

ولبنان، وبالتالي فإن ذهاب الجامعة العربية إلى نيويورك، يعد مهزلة ومسرحية جديدة تعرض علـى مـسرح                 
مجلس األمن األمريكي، ويعد نكوساً وهروباً عربياً رسمياً من تحمل المسؤولية القومية، واألخالقية تجاه لبنان               

  .وفلسطين
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ن لبنان اآلن بذريعة أسر الجنديين، هو الساحة التي يجري على أرضها التدافع بين محورين أو مـشروعين،                  إ
وكل له نصيب، وهذا التدافع قد يصل إلى حد الكسر إن لم تصحح بعض األطراف العربية مسارها الـسياسي                   

  .حداً في المنطقةوتراهن على شعوبها في وجه االحتالل والهيمنة األمريكية التي لن تستثني أ
الكل يدرك اآلن أن مستوى التوتر في المنطقة عاٍل وخطير، ف إسرائيل تتعنت متمسكة بـشروطها، رافـضة                  
فكرة وجود قوات دولية للفصل بين الطرفين، أي أنها معنية باستمرار المواجهة حتى الرمق األخيـر، متيحـة                  

لسوريا وإيران بمساعدة المقاومة بالسالح والجنود، في       المجال إلمكانية توسع عدوانها من خالل تكرار اتهامها         
  .الوقت الذي تطالب فيه واشنطن بمحاسبة سوريا

في المقابل تتمسك المقاومة بحقها في اإلفراج عن أسراها في سجون االحتالل، وسوريا تعلن دعمهـا للبنـان                  
لوقت الذي تناصـرها فيـه إيـران        وشعبه، وأنها سترد على أي اعتداء بقوة غير مقيدة بزمان أو مكان، في ا             

محذرة من مغبة استهداف سوريا، مؤكدة في ذات السياق على لسان مرشد الثورة علـي الخـامنئي علـى أن                    
  .المقاومة في لبنان لن ينزع سالحها

ال شك أن بيروت عاصمة المقاومة والتحرير، التي استطاعت دحر االحتالل اإلسرائيلي عـن أرض عربيـة                 
 أو شرط، سيكون لها األثر الكبير في حسم مستقبل الصراع العربي  الصهيوني، الـذي دخـل                  محتلة دون قيد  

  .مرحلة جديدة عنوانها المقاومة
  24/7/2006الخليج اإلماراتية 

 
  وإلنتصار... مبادرة توطئة لمؤتمر .77

   طارق ترشيشي 
 واقليمياً ودولياً لوقف العدوان     واضح من كل التطورات الجارية ميدانياً وعلى صعيد االتصاالت الجارية محلياً          

االسرائيلي على لبنان أن الوضع سيبقى متفجراً لنحو أسبوع قبل أن ترسو المبادرات واألفكار علـى صـيغة                  
  .تنهي هذا العدوان

وقد لفت المراقبين المبادرة التي طرحتها المملكة العربية السعودية من حيث توقيتها والمضمون، فهي جـاءت                
انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بلبنان في روما، وبعد المحادثات التي أجراهـا الوفـد الـسعودي                قبل أيام على    

المكون من وزيرة الخارجية األمير سعود الفيصل واألمير بندر بن سلطان في واشـنطن أمـس مـع وزيـر                    
 بنـود تقـضي    الخارجية األميركية كوندوليزا رايس قبيل توجهها الى المنطقة، وتضمنت هذه المبادرة خمـسة            

بوقف النار وبدء مفاوضات لتبادل األسرى واالنسحاب من مزارع شبعا وابعاد حزب اهللا عن الحـدود وعـدم                  
نزع سالحه ونشر قوة دولية في الجنوب اللبناني بضمان الدول الخمس الدائمة العضوية فـي مجلـس األمـن                   

  .كمظلة سياسية لحفظ األمن اللبناني
 ان مجرد طرح المبادرة السعودية التي تحمل في طياتها بدايـة تراجـع فـي                وفي رأي أوساط سياسية عليمة    

الموقف السعودي الذي كان اعتبر عملية أسر الجنديين االسرائيليين مغامرة غير محسوبة متهمـاً حـزب اهللا                 
 مقابل  بتعريض المصالح اللبنانية والعربية للخطر، واالنتقال الى طرح مبادرة تعترف أوالً بـحزب اهللا كفريق             

 مـع العلـم أن واشـنطن اسـتغلت          1559اسرائيل والتعهد بعدم نزع سالحه، وبالتالي اسقاط بند تنفيذ القرار           
كذلك . المواقف السعودية والمصرية واألردنية األخيرة وجعلتها مظلة عربية لموقفها الداعم للعدوان االسرائيلي           

ترافاً ضمنياً بفعالية المقاومة وعملية أسرها للجنـديين        فان المبادرة السعودية تشكل في رأي األوساط نفسها، اع        
 عاماً في األسر، ولما طرح      28االسرائيليين، ألنه لوال هذه العملية لما تم طرح استرجاع األسرى اللبنانيين بعد             

أيضاً استرجاع مزارع شبعا والتفتيش عن مظلة سياسية تحمي لبنان في الشكل وتريح اسرائيل في المـضمون                 
  .حدودها الشمالية للتفرغ لقمع االنتفاضة الفلسطينية لمنع قيام الدولة المستقلةعلى 
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على أن المبادرة السعودية تشكل توطئة للمؤتمر الدولي الذي سينعقد بعد أيـام فـي رومـا لينـاقش حـسب                     
واذا . بالً تيري رود الرسن عالقة لبنان باسرائيل مـستق        1559تصريحات المبعوث الدولي لمتابعة تنفيذ القرار       

كانت هذه المبادرة ال تقضي بنزع سالح حزب اهللا فانها تعترف باستمرارية المقاومة وبالتالي تعلن موافقتهـا                 
على استمرار حال العداء مع اسرائيل وتكون بالتالي حددت طبيعة العالقة المستقبلية بين لبنان واسرائيل قبـل                 

ماله ما كان مفترضاً أن يتوج عمليـة تـصفية حـزب اهللا             وبالتالي أسقطت من جدول أع    . انعقاد مؤتمر روما  
وفي هذا السياق ترى األوساط العليمة اياهـا، ان حـزب اهللا            . عسكرياً لكن الوقائع الميدانية أثبتت عكس ذلك      

يمكن أن يكون قد تصرف بذكاء عندما اعترف أمس بسقوط بلدة مارون الراس الحدودية، ليوهم االسـرائيلي                 
ني يحفزه على القبول بالمبادرات ووقف النار بعيداً عن وطأة الهزيمة المتعددة الوجوه التـي               بتحقيق نصر ميدا  

  . يوماً من العدوان في البر والبحر والجو12مني بها بعد 
وكذلك، فان المبادرة السعودية أسقطت مقولة بعض األفرقاء الداخليين الذين رسموا سيناريوهات وتنبأوا بـأن               

ينه العام السيد حسن نصراهللا، سيكون كمصير الفلـسطينيين ورئـيس منظمـة التحريـر          مصير حزب اهللا وأم   
، بعدما ينزع الـسالح قـسراً وعنـوة، فجـاءت           1982الفلسطينية ياسر عرفات اثر االجتياح االسرائيلي عام        

ا ما سيـشكل    المبادرة السعودية لتكذب هذه النبوءة بتضمنها بنداً مستقالً يقضي بعدم نزع سالح حزب اهللا، وهذ              
بداية أمر عمليات لهذه األطراف الداخلية بوجوب التهيؤ لمرحلة جديدة من التعايش مع حزب اهللا غير المهزوم                 

  .وغير المجرد من السالح
وأكثر من ذلك، فان األوساط السياسية اياها، تقرأ المبادرة السعودية على أنها ترجمة عربية للموقف األميركي                

ة رايس في المنطقة، وتتوقع أن ينفذ من هذه المبادرة البندان القاضيان بوقف النار وتبادل               المرتبك مع بداية جول   
على أن يبقى للمقاومة سالحها مكافأة لها على الصمود والشجاعة فـي            . األسرى واالنسحاب من مزارع شبعا    

  .التصدي للعدوان في ظل استمرار المفاوضات لتنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة
 24/7/2006البلد

  
  !  جديد في مخيلة كونديأوسطشرق  .78

 ياسر الزعاترة 
كان '' العظيمة''عندما تحدث شيمون بيريس عن الشرق األوسط الجديد وألف كتاباً قدم من خالله أطروحته 

جورج بوش األب هو سيد البيت األبيض، وكان جيمس بيكر هو وزير الخارجية، ولم يكن الصهاينة قد سرقوا 
 .سياسي الخارجي للواليات المتحدة تماماً بعدالقرار ال

في عهد كلينتون تمددوا في اإلدارة التي غدت العبرية لغة متداولة في أروقتها، لكنهم في عهد جورج بوش 
االبن لم يتركوا لسواهم شيئاً، وفيما ماطلهم األول عندما أرادوا توريطه في احتالل العراق، لم يتردد الثاني في 

 . إلى العراق مورطاً بالده في مستنقع قذر يستنزفها مالياً وبشرياً وسياسياالخضوع وذهب
بدأ مشروع الشرق األوسط الجديد بنسخته الشيمون بيريسية وانتهى قبل استالم المحافظين الجدد لمقاليد السلطة 

 قد قرأت التجربة ''كوندي''في واشنطن، لكنه مع ذلك لم ينجح، وال ندري إذا كانت وزيرة الخارجية السمراء 
 . وتمعنت فيها

بعد حرب الخليج ونهاية الحرب الباردة، أراد الصهاينة استغالل اللحظة المناسبة من أجل صياغة المنطقة على 
مقاسهم، وتحدث بيريس عن شرق أوسط جديد تقوده تل أبيب بدل القاهرة، شرق أوسط مدجج بالتنمية والرفاه، 

فهو شرق أوسط مفكك على أسس عرقية وطائفية ومذهبية، يشتبك الجميع فيه هذا في الظاهر، أما في الباطن 
أدرك العرب حقيقة . مع بعضهم البعض بينما يتصالحون جميعاً، وربما يتحالفون أيضاً مع الدولة العبرية

 بدأت مالمح التصدي التدريجي لمشروع الشرق 96اللعبة، فكان أن تماسكوا قليالً، وفي قمة اإلسكندرية 
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ألوسط الكبير عبر رفض التطبيع المبكر مع الدولة العبرية، ورفع شعار ربط التقدم في عملية التطبيع بالتقدم ا
 . أهيل التراب على حلم بيريس2في قمة كامب ديفيد . في المفاوضات

حدث ذلك ألنه حلم ال يتحقق من دون استسالم عربي شامل، ففي تلك القمة تبدى للعرب أن ما يعرضه 
ائيليون هو من الهزال بحيث يستحيل القبول به، وقال لهم ياسر عرفات أنه لو قبل بما يعرضونه عليه اإلسر

 . فسيقتله الفلسطينيون
اآلن وبعد كل هذه السنوات الطويلة، كيف يبدو الشرق األوسط الجديد في خيال كوندي؟ من المؤكد أنه كما 

النهيار العربي والتفوق األمريكي بعد حرب الخليج ونهاية شيد شيمون شيريس بناءه على لحظة استثنائية من ا
الحرب الباردة، تشيد كوندي مشروعها على لحظة تراجع غير مسبوق في الوضع العربي، مع انسجام دولي 

 . استثنائي مع مساعي واشنطن لمواجهة التمرد العربي وروح المقاومة في المنطقة
اجهة التمرد االستثنائي الذي تمثله المقاومة الفلسطينية واللبنانية، تأتي كوندي بمشروعها الجديد في سياق مو

وال شك أن مواجهة هذا التمرد وإخضاعه يشكالن الحلقة األولى في المسلسل، ولن يتم ذلك من دون استعادة 
وضع التهدئة في الساحة الفلسطينية بعد اإلفراج عن األسير، مع استعادة األسيرين اآلخرين وفرض مسار 

 . جديد على حزب اهللا يمهد لنزع سالحه بعد إبعاده عن الحدود
ال جديد بعد ذلك سوى ما يجري على األرض، من مطاردة للبرنامج النووي اإليراني والضغوط على سوريا، 
مع محاوالت مستميتة لترتيب الوضع العراقي على نحو يستعيد األمل، بجعله محطة إلعادة تشكيل المنطقة 

ف كوندي السيد كولن باول، وبما يمهد الطريق أمام خطة االنطواء التي سينفذها أولمرت بناء وفق تعبير سل
 . على برنامج شارون للحل أحادي الجانب

تلك هي أحالم اآلنسة كوندي، لكنها أحالم لن تتحول إلى واقع، وكما تبخر حلم بيريس ومن بعده حلم باول 
ل المقاومة في العراق، فيما يتحول نموذجه الديمقراطي العتيد سيتبخر حلمها هي األخرى، وفي حين تتواص

إلى ساحة للموت والقتل على الهوية بعدما قسمه االحتالل على أسس طائفية وعرقية، فإن أفغانستان تعود إلى 
هوايتها في مطاردة اإلمبراطوريات، وال تسأل بعد ذلك عن شارع عربي إسالمي يغلي بالكراهية لألمريكان 

 .هاينة، وينحاز على نحو رائع إلى خيار التحدي والمقاومةوالص
 24/7/2006الدستور 

  
   وستدرك محدودية قدراتها العسكريةمنتصرةاسرائيل لن تخرج  .79

 عوزي بنزيمان
هنري كيسنجر يصف في مذكراته مكالمتين هاتفيتين دراماتيكيتين كان قد تلقاهما في منتصف الليل من سـفير                 

دينيتس كشف فـي  . 1973) اكتوبر( المتحدة، سمحا دينيتس، في التاسع من تشرين االول اسرائيل في الواليات  
الواليات المتحدة قدرت حتي تلك اللحظة أن الجيش االسرائيلي         . تلك االتصاالت الضائقة العسكرية االسرائيلية    

وزيـر  . لهجـوم سينجح في الرد علي السوريين والمصريين بعد الصدمة االولي التي أصابته مـن مفاجـأة ا               
الخارجية االمريكي ركز اهتمامه في حينه علي توفير الوقت الكافي السرائيل حتي تحشد قوات االحتياط مـن                 

االتصاالت الفزعة من دينيـتس أوضـحت بـأن         . دون أن يشوش ذلك التحركات الدولية التي بدأت باالنطالق        
النبأ . ات أكثر من حاجتها الي مهلة من الوقت       اسرائيل بحاجة الي دعم عسكري عاجل بما فيه الطائرات والدباب         

الذي نشرته نيويورك تايمز حول شحنة القنابل الموجهة التي سترسلها ادارة بوش السرائيل لمـساعدتها فـي                 
رغـم أن   . تدمير فجائي لحزب اهللا في لبنان، هي أحد أوجه الشبه بين حرب يوم الغفران والحـرب الحاليـة                 

) اكتـوبر (ال أن المعركة الحالية تملك مزايا مشابهة لصدي ايـام تـشرين االول              الظروف األساسية مختلفة، إ   
1973: 
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كل صباح يبدأ مع التوقع بحدوث الضربة القاصمة التي تقضي علـي حـزب اهللا،          . أوال، توقع االنتصار القادم   
سي علي توقعـات    خط التشابه الثاني هو ارتكاز المستوي السيا      . وكل ليلة تنتهي بتعادل أكثر منه تفوق واضح       

علي االفتراضات العسكرية التـي     ) حتي الصحوة (في حرب يوم الغفران ارتكزت الحكومة       . الجيش وتوصياته 
أمدتها بها قيادة الجيش الي أن ظهرت أبعاد الفشل لدرجة أن المقربين من غولدا مئير ادعوا أنها مدنية ال تملك                    

 .ها علي آراء الجيش ووزير الدفاعخبرة عسكرية، ولذلك لم يكن من الممكن تفضيل آرائ
 .اليوم يقوم المدنيان عمير بيرتس واهود اولمرت بمهاجمة اقتراحات دان حلوتس، والتفوق عليها في الشدة

 عاما هو الوقت الذي تمنحه األسرة الدولية السرائيل حتي          33العامل الثالث الذي يذكر بالحرب التي نشبت قبل         
 كانت الواليات المتحدة هي التي قادت التحركات الدبلوماسية         1973في عام   . رهاتحقق قدراتها العسكرية وتُظه   

، واليوم أمامنا تحـالف دولـي واسـع    )جزئي(بصورة تسمح السرائيل بالخروج من ساحة المعركة مع انجاز         
حمـي،  األساس المشابه اآلخر هو الشعور الذي يلف الجمهور بأن هذه حرباً علي البيت والذود عن ال               . النطاق

 .وأن الصورة التي ستنتهي بها ستؤثر علي مكانة اسرائيل في المنطقة وعلي قدرتها علي البقاء
حرب يوم الغفران انتهت بسبب تدخل األسرة الدولية، وعلي رأسها هنري كيسنجر الذي نجح في ترجمة نتائج                 

حرب لبنان ايضا بحاجة    . سرائيلي اال -المعركة الي تسوية انتقالية أدت في نهاية المطاف الي السالم المصري            
الي وساطة دولية تضع لها نهاية بصورة تضع أسس فتح صفحة جديدة ايجابية فـي عالقـات اسـرائيل مـع              

السادات تفاخر بانجازاته العسكرية، ولكن القاهرة وصلت       . اسرائيل ومصر خرجتا من الحرب بمرارة     . جيرانها
سورية ايضا أدركت أن قوتها العـسكرية       . ة شبه جزيرة سيناء لها    ايضا الي استنتاج بأن القوة ال تستطيع اعاد       

أما اسرائيل فقد عادت الي خيامها وهي تعلن عن االنتصار، إال أنها كانت فـي الواقـع                 . أقل من قوة اسرائيل   
 .جريحة ومثقلة بمشاعر الفشل

 كونها هزيمة قاطعة لحزب     كما تبدو االمور في اليوم الثاني عشر للحرب قد تنقش في الوعي كتعادل أكثر من              
هناك احتمالية معقولة بأن يكون االسـتنتاج    . اهللا، واذا حدثت انعطافة واذا كان الثمن الدموي في تحقيقها مقبوالً          

وتصميم اسرائيل علي مقاتلـة     ) في الجانب االسرائيلي  (األساسي من الحرب هو ادراك قصور ومحدودية القوة         
هناك حاجة ملحة لوسيط شبيه بكيسنجر ليحول هذه األفكـار          ). ن والعرب ايرا(من يقومون ضدها وضد بقائها      

 .المنطقية الي صيغة لتسوية تضمن االستقرار النسبي بين اسرائيل وجيرانها
 23/7/2006ـ ) هآرتس(

  24/7/2006القدس العربي  
  

  خطوط وخيوط الحرب    قراءة في .80
  سعيد الحمد   

وكل حرب تطرح    ..  ة األولى ليشعل الحرب له هدف واضح محدد ومعين        يطلق الطلق    ومن ..  لكل حرب أهدافها  
   . أسئلتها الدقيقة وأسئلتها المهمة والكبيرة

حـرب     حرب أطلقها حزب اهللا؟ أم هـي         هل هي  ..  لبنان   الحرب الجارية في     وثمة أسئلة تطرح نفسها بقوة في     
  أعطى حزب اهللا إسرائيل العذر لشنها على لبنان؟

أم أن حزب اهللا استدرج الـى فـخ          ..  كانت بحاجة إلى عذر أو مبرر لتنفيذ وشن حربها؟           إسرائيل أصالً وهل  
  حرب على حزب اهللا أم على لبنان؟   يحسب حساب ردات الفعل االسرائيلية؟ ثم هل هي   غير ان   الحرب من

 عن موقف حزب اهللا وكذلك قـوى        الحكومة اللبنانية المنتخبة والشرعية لها موقف من الحرب مغاير ومختلف         
وربمـا     وذهـب ليعاتـب،      الـشرعية،    لكن البعض تجاوز وغض الطرف عن موقف حكومة لبنان،           آذار،  14 

لتـدفع     حرب تفرضها عليها جهة معينة أو حزب معـين،           السعودية على موقفها المعلن والصريح في        ليعاقب،
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  فرضت الحرب وهـي      او موقف او وجهة نظر مختلفة مع الجهة التي           يكون لها رأي     السعودية الثمن دون أن   
   . ينطق بحرف خارج سياق حربها   يدفع حصته من الثمن والتكاليف دون ان   تطلب من الجميع ان   الجهة التي 

ثم    ،  حرب االمة    انها   دفعت بها الحرب المباغتة كبيرة وخطيرة والسيد حسن نصر اهللا اعلن مبكراً              االسئلة التي 
فاذا ما انتـصر     ..  ذلك بالنصر او الهزيمة لحزب اهللا        رابطاً   كالمه،   في   األمة   عاد ليفسر ويشرح المقصود من    

   . تفسيره بين حزبه وبين األمة   في   ليماهي ..  واذا ما خسر الحرب وهزم خسرت االمة وهزمت   انتصرت االمة،
  لهـا موقـف مغـاير ورأي         ان جميع االحزاب والفصائل والقوى الوطنية العربية التي          يعني   فهل هذا التفسير  

  خارج سياق االمة وليست جزءا منها ومن قواها الوطنية؟؟   مختلف من الحرب عن موقف حزب اهللا هي 
ه الكثيرون نقـدا    يعتبر   فالنقد اليران مثال   ..  المشكلة ان االوراق اختلطت والمقاييس ارتبكت والمفاهيم تشوشت       

  الـسياسي    وال عالقة له بـالوعي       يقلب األمور رأسا على عقب،       وهذا مفهوم خاطئ تماما    ..  للشيعة كل الشيعة  
   . الصحيح والسليم   واالجتماعي   والثقافي 

وال واخيـرا   العالم لها مصالحها الخاصة ولها احالمها ولهـا ا           دولة اخرى في     نظام واي    فإيران حالها حال اي   
   . ومن هنا فإن النقد الموجه لها موجه لها كدولة وكنظام وليس كطائفة ..  استراتيجتها واجندتها كدولة

  يخلـق وعيـاً      هو مجرد عزف على اوتار الطائفة والطائفية لـن           فاستنفار واستنهاض الحس الطائفي      وبالتالي
   . هذه الحرب   شاف وقراءة الخطوط المعقدة والخيوط المتشابكة فيعلى استجالء واستك   وقادراً   صحيحاً   سياسياً 

والمثقـف     وألن الحـزب العربـي       وألن الثقافة العربية بوجه عام تبحث دائما عن السهل والبسيط والسطحي،          
ب االسـئلة   التفكير المختلف وتحـار      تكره الشك وتعادي     نتاج هذه الثقافة السطحية التي       والفرد العربي    العربي

   . فإنها تقرأ الحرب الجارية هذه األيام بنفس منطق ومعادالت وثقافة حرب حزيران   المغايرة،
  تلعبها االطراف الدولية واالقليمية والمحلية اللبنانية وغير اللبنانية أوراق كبيرة وأوراق خطيـرة،       األوراق التي 

مقوالت وخطابات عن عدوانيـة         عن األسهل متمثال في    ولن نستطيع تفكيك رموزها او شفراتها بعقلية البحث        
باختصار نحتاج لقراءة تقول بشجاعة ما عـدنا         ..  وهو ما نعلمه منذ اكثر من نصف قرن          اسرائيل ووحشيتها، 

   ..!! يحركها اآلخرون   قطعة شطرنج
  24/7/2006األيام البحرينية 

  
    73ب تشرين عام  بإخفاقات حراإلسرائيليينحرب لبنان الثانية تذكر  .81

  حلمي موسى  
يتمنى كل عربي إلسرائيل الفشل في مخططاتها لفرض إرادتها على كل من فلسطين ولبنان، التي تُختصر 

ومن الطبيعي أن أحدا من مؤيدي األحزاب الصهيونية في . اليوم بحملتي أمطار الصيف وتغيير الوجهة
غير أن هناك الكثيرين ممن يتوقعون لهاتين . نها حكومتهإسرائيل ال يتمنى الفشل للحملة العسكرية التي تش

ويرى البعض أن الفشل سيأتي جراء سعي حكومة أولمرت لتحقيق أهداف األجندة . الحملتين أن تفشال
  . األميركية وليس أهدافا إسرائيلية صرفة

ام عن لجنة تحقيق وقد كتب المعلق في صحيفة هآرتس آري شافيت ما تخيله تقريرا سوف يصدر في نهاية الع
ومع أن التقرير االفتراضي يتوقع اإلشادة بالصمود . خاصة تشكلت للبحث في إخفاقات هذه الحرب ضد لبنان

الشعبي اإلسرائيلي الذي سوف يتيح النصر إال أنه سيركز على الضرر البعيد المدى الذي ألحقته هذه الحرب 
  . بإسرائيل

أبرز الحقائق التي ال يمكن تجاهلها هي أن إسرائيل ظهرت كدولة ويشير التقرير االفتراضي إلى أن إحدى 
تستطيع منظمة إرهابية صغيرة ضربها بشكل جوهري في حرب تقليدية، األمر الذي يقرب جدا الحرب 

وحقيقة أن إسرائيل ظهرت كدولة ال . التقليدية المقبلة، التي يمكن أن تكون أخطر بكثير من الحرب الراهنة
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فعلي على األسلحة ذات المسار المنحني، وهو ما يجعل هذه األسلحة خطرا استراتيجيا من الدرجة تمتلك الرد ال
وحقيقة أن حوالى مليون إسرائيلي عاشوا في . األولى، يمكن أن يلقي الحقا بظالل ثقيلة على مستقبل الدولة

 الذي قاد إلى تصدع رعب طوال الصيف األخير أو اضطروا للتحول طوعا إلى الجئين في بالدهم، األمر
  . صورة إسرائيل أمام نفسها وصورتها أمام الخارج كمالذ آمن للشعب اليهودي

ومعنى اإلهانة .  قبل أن تدوس حزب اهللا، أهينت إسرائيل2006,ويضيف التقرير االفتراضي أنه في صيف 
اك القرش، يحظر وعندما يطفح المحيط بأسم. في الشرق األوسط ليس عاطفيا وحسب، بل استراتيجي أيضا

فهذا الضعف والنزف سيطارداننا في السنوات المقبلة وسيغريان . على الدولفين إظهار الضعف أو نزف الدماء
ولذلك رغم النهاية الناجحة للعملية العسكرية في لبنان، فإن . أسماك القرش المختلفة بمهاجمتنا مرة تلو مرة

  . ي فعال إخفاقاللجنة مضطرة إلعالن أن أحداث الصيف األخير ه
 ويرى أنه رغم تناقض 2006. وإخفاق حرب 1973ويقارن الكاتب في تقريره االفتراضي بين إخفاق حرب 

المفهومين اللذين سببا اإلخفاق فإنهما عبرا عن نوع من العمى السياسي الذي كان يقود الخطوات اإلسرائيلية 
وسع منع الحرب من خالل استمرار االحتالل، وفي ففي الحرب األولى استند المفهوم إلى أنه بال. المتسرعة

وقد سقط المفهومان ألنهما في نظره لم يأخذا . الثانية كان المفهوم أن ما يمنع الحرب هو التخلي عن االحتالل
  . بالحسبان األسس األولية للصراع العربي اإلسرائيلي

. اإلسرائيلي، وبينها األداء االستخباريويشير التقرير االفتراضي إلى العديد من مواضع الخلل في األداء 
ويقول . ويرى أن االستخبارات اإلسرائيلية لم تفلح في اختراق حزب اهللا بشكل يتيح للجيش استخدام كامل قوته

إن التفوق الهائل للجيش اإلسرائيلي في القدرة النارية لم يتجسد في مواجهة حزب اهللا في المراحل األولى من 
خبارات لم توفر لسالح الجو والمدفعية كمية مناسبة من األهداف الدقيقة والنوعية في كيان المعركة ألن االست

  . وبغياب هكذا أهداف كان الجيش اإلسرائيلي أشبه بعمالق يحاول عبثا سحق بعوضة. حزب اهللا
ومن . اويوضح تقرير شافيت االفتراضي أنه حتى بعد عهد نصر اهللا، سيبقى أمامنا التحدي الذي أشهره ضدن

إذ كان يعرف إسرائيل جيدا وحدد . دون ريب كان نصر اهللا المتحدي األكبر للروح اإلسرائيلية في هذا الزمن
صحيح أن نصر اهللا مال للتفاخر، بل أخطأ في تقديراته عندما شن هجوم تموز، ولكنه كان . بدقة نقاط ضعفها

تي تعرف كيف تنتج األثر األقصى من الوسائل يتمتع بنوع معين من العبقرية العسكرية ما بعد الحديثة ال
فجيش العصابات المنضبط، المستتر عن العين والذي يستخدم أسلحته المضادة، هو فعال جيش . المحدودة
فنظريته القائلة بأن إسرائيل مجتمع . وعبر هذا الجيش أنتج نصر اهللا فيلما حربيا يجدر دراسته جيدا. المستقبل

  .  ستضطر إسرائيل لمواجهتهابيت العنكبوت هي نظرية
ومن الواضح أن شافيت متفائل وهو يتحدث عن النصر في الحرب الجارية رغم إشارته إلى اإلخفاقات التي 

ولكن آخرين في إسرائيل غير واثقين من هذا النصر حتى . ستواصل مرافقة إسرائيل في صراعها مع العرب
 العجوز في هآرتس، عوزي بنزيمان الذي اشتهر بمعاركه وهكذا، فإن الصحافي. إذا لم يالحظوا اإلخفاقات

يشبه أيضا هذه اإلعالمية والقضائية ضد أرييل شارون بسبب تضليله لحكومة بيغن وتوسيعه الحرب في لبنان، 
  . 73الحرب بحرب تشرين 

ة تنتهي ويكتب بنزيمان أن كل صباح يبدأ بتوقع حدوث الضربة القاصمة التي تقضي على حزب اهللا، وكل ليل
ويضيف أن األمور كما تبدو اآلن قد تنقش في الوعي كتعادل أكثر من . بتعادل أكثر مما هو تفوق واضح

كونها هزيمة قاطعة لحزب اهللا، وإذا حدثت انعطافة وإذا كان الثمن الدموي في تحقيقها مقبوال، هناك احتمالية 
 .رائيل لحدود القوةمعقولة بأن يكون االستنتاج األساسي من الحرب هو إدراك إس
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