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  51  :كاريكاتير
*** 

  جولة رايس الشرق اوسطية .1
وزيـرة الخارجيـة االمريكيـة      أنبيروت خليل فليحـان  عن مراسلها في    25/7/2006القدس العربي    نشرت

حرصت بناء علي طلب من الرئيس االمريكي جورج بوش حسب قولها، علي بدء جولتها الشرق اوسطية فـي        
لقة جـدا ازاء    وقالت رايس قبيل لقائها رئيس المجلس النيابي نبيه بري انا ق           ،بيروت حيث قامت بزيارة خاطفة    

واضافت الرئيس   .وانا بالتأكيد قلقة ازاء الوضع االنساني في هذا البلد        . وضع اللبنانيين وما يقاسونه من معاناة     
ولم تدل رايس باي تصريحات اضافية كما لم تعقد مؤتمرا صحافيا            .بوش اراد ان تكون بيروت اول محطة لي       

   .في ختام محادثاتها
عن قبول بالدها وقفاً مشروطاً إلطالق النار واتفاقـاً يـضمن           رايس  عبرت     أن 25/7/2006البيان  وأضافت  

 وجددت رايس دعوتها الحكومة اللبنانية، عقب لقائها رئيس الوزراء فـؤاد الـسنيورة،              .نزع سالح حزب اهللا   
حة حزب   الذي يدعو إلى نزع أسل     1559للقيام بخطوات لبسط نفوذها على كامل األراضي اللبنانية طبقا للقرار           

  .اهللا والفصائل الفلسطينية
وابلغ الرئيس السنيورة الوزيرة االميركية ان اسرائيل ال تستهدف في عـدوانها             25/7/2006السفير  وذكرت  

 سنة وبهذه الطريقة فـان      50حزب اهللا بقدر ما تستهدف لبنان واللبنانيين وهي بذلك تعيد لبنان الى الوراء نحو               
وقد شدد رئيس مجلس الـوزراء       . وتفاقم المشكلة التي ستجر معها مشكالت اخرى      النتائج ستكون تدمير لبنان     

على ضرورة العمل على وقف سريع الطالق النار والبحث بحل متكامل يعالج المشكلة من اساسها في لبنـان                  
بنانيين لكي ال يعاد تكرار المأساة التي يعاني منها لبنان كل عدة سنوات على ان يضمن الحل عودة االسرى الل                  

في السجون االسرائيلية وانسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتسليم خرائط االلغام المزروعة فـي االراضـي                
اللبنانية تمهيدا لبسط سلطة الدولة على كامل االراضي اللبنانية، وتكون بذلك صاحبة السلطة الوحيدة على لبنان                

  .بكامله بما في ذلك مزارع شبعا
د مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب اللبناني، انه لم يحصل           يكتأ 25/7/2006ية   القدس الفلسطين  وأوردت

بسبب اصـرار رايـس      .اتفاق مع وزير الخارجية االميركية كونداليزا رايس حول الطروحات التي تقدمت بها           
  وقف اطالق النار بنـشر )رايس (لقد رهنتالمصادرواضافت . على ان تكون كل عناصر الحل في سلة واحدة   

قوة دولية عند الحدود مع اسرائيل وبان ال يكون لسالح حزب اهللا وجود جنوب نهر الليطاني وبان تتم عـودة                    
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لم تتطرق الى قضية مزارع شبعا اال بعد اصرار بري ورفضت التطـرق             المصادر  واوضحت  .النازحين الحقا 
  .الى قضية تبادل االسرى بين حزب اهللا والدولة العبرية

 أن زيـارة     قوله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد        عن 25/7/2006النهار  ونقلت  
وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس للمنطقة ال تحمل أي مؤشرات لوقف العدوان اإلسرائيلي المتواصل              

رت إلى إقامة جسر جوي لتزويد      وقال في بيان إن اإلدارة األميركية التي باد       . على الشعبين الفلسطيني واللبناني   
إسرائيل ما يسمى القنابل الذكية تبعث بوزيرة خارجيتها وهي تحمل في جعبتها أفكاراً غير قابلة للتطبيق حول                 

  .آالم مخاض لعالم جديد يتشكل في المنطقة، تصفه هذه اإلدارة بالشرق األوسط الجديد
ريح مكتوب امس إن وزيرة الخارجيـة االميركيـة         أحمد الطيبي قال في تص    أن   25/7/2006 البيان   وجاء في 

كونداليزا رايس التي تزور المنطقة حاليا تحمل معها قنابل ذكية ومقترحات غبية ال تساهم بالتوصل إلى حـل                  
 )د ب أ.(فوري لالزمة على المسارين اللبناني والفلسطيني

، يوم أمـس    اجتمعتا اإلسرائيلية   وزيرتي الخارجية األمريكية ، ونظيرتها     25/7/2006 48عرب  ونشر موقع   
قالت مصادر سياسية إسرائيلية أنه تم اإلتفاق على نقطتين؛ األولى أن تهتم الواليات المتحدة بـاليوم                واإلثنين،  

أما النقطة الثانية فهي التوصـل إلـى        . الذي يلي الحرب من خالل بلورة تسوية للخروج من األزمة في لبنان           
كما جاء أن الوزيرتين ناقشتا الطرق      . ، وعدم اإلكتفاء بوقف إطالق النار     1559ار  تسوية شاملة تستند إلى القر    

وقد عبرت رايس في مستهل حديثها عـن         .الفاعلة لتطبيق القرار المذكور، من بينها نشر قوات دولية في لبنان          
المـدنيين وعـدم    دعم اإلدارة األمريكية المطلق إلسرائيل في عملياتها ولكنها طلبت الحفاظ على عدم المـس ب              

ال أنوي العودة بعد ثالثة أسابيع أو ثالثة شهور في إشارة إلـى محاولـة               : إسقاط حكومة فؤاد السنيورة وقالت    
   .يجب العمل من أجل التوصل إلى اتفاق طويل األمد: إيجاد حل دائم لألزمة، وأضافت

ذار مـن بينهـا الـزعيم        ا 14رايس التقت عددا من شخصيات قوى       الى أن    25/7/2006 الدستور   واشارت
وتباينت ردود أفعال المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب اللبناني، بشأن نتائج الزيارة            . الدرزي وليد جنبالط  

  .وفيما ذكرت تقارير إعالمية في العاصمة اللبنانية. الخاطفة التي قامت بها رايس، إلى بيروت
ة حماس، أكّدت أن اإلدارة األمريكية شريك أساسـي         حرك أن   25/7/2006 الفلسطيني لإلعالم    وأورد المركز 

في العدوان الصهيوني على الشعبين الفلسطيني واللبناني، محذّرةً من أن ما دعتْ إليه وزيرة خارجية أمريكـا                 
  .حول شرق أوسٍط جديد يعني تقوية الكيان الصهيوني وتمكين سيطرته على الدول العربية

  
  زب اهللا والقوات االسرائيليةمعارك طاحنة بين ح .2

المناطق المتاخمة لبلدة بنت جبيل جنوب لبنان تشهد معارك عنيفة           أن   25/7/2006 القدس الفلسطينية    نشرت
بين قوات حزب اهللا والقوات االسرائيلية التي تحاول دخول البلدة، وقد اشارت المصادر االسرائيلية واللبنانيـة                

 فيه الدبابات والمدفعية والطائرات وقوات من لوائي جوالني والمظليين قوبل           الى ان التوغل البري الذي تشارك     
 جنـود   4بقتال ضار من كوادر حزب اهللا الذي فقد فيه ثالثة من عناصره في حين تحدثت االنباء عن مقتـل                    

 في هذه المواجهات كما سقطت مروحية من طراز اباتشي قتـل اثنـان مـن                20اسرائيليين واصابة اكثر من     
 ومن ناحية ثانية استمر امس سقوط صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الشمالية في اسرائيل حيث سـقط                 .قمهاطا

 صاروخ في ساعات المساء على مناطق مختلفة في الجليل االعلى ومركـز الجليـل والجليـل                 100اكثر من   
جروح جـراء اصـابتهم      اسرائيليا ب  50واصيب جراء سقوط هذه الصواريخ حوالي        .الغربي والجليل االسفل    

وقد اصابت هذه الصواريخ مدن عكا ونهاريا ومعلوت وطبريا وروش بينا وكريات            .بالشظايا وعدد اخر بالهلع   
شمونة وكريات موتسكين وقرى حرفيش وكسرا وابو اسنان وكريات اتا كما سقط صاروخان في منطقة صـفد          

  .مما ادى الى شبوب حريق 
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 500عن مراسلها غسان بن جدو أن بلدة بنت جبيل اللبنانية تعرضت الى              25/7/2006الجزيرة  وأضافت قناة   
  . ساعة الماضية36غارة خالل 

الجنود اإلسرائيليون العائدون من جبهـة القتـال علـى الحـدود اللبنانيـة               أن   25/7/2006وذكرت الدستور   
زون بالذكاء والصالبة الشديدة وأنهم      أنهم يقاتلون جيشا من المغاوير المدربين جيدا والذين يتمي         وااإلسرائيلية قال 

وقالت القوات أن مقاتلي حزب اهللا يختفون بين المدنيين وفي خنادق تحـت األرض علـى                 .ال يعرفون الخوف  
أحـد الجنـود    .كما قالوا أنه يبدو أن حزب اهللا قد خطط لهذه المعركة منذ سنوات عديدة             . عمق طابقين أو ثالثة   

   وكاالت االنباء.من الصعب أن تقضي عليهم: لق مذهوالالعائدين من المعركة األخيرة ع
حزب اهللا اعلنفي بيان له ان عناصره تتصدى لقوة مدرعة من جيش    أن   25/7/2006الوطن القطرية   وأضافت  

العدو معززة بسرية من المظليين، تحاول التقدم من الناحية الشمالية لبلدة مارون الراس باتجاه بنـت جبيـل،                  
ى ان عناصر حزب اهللا تمكنت من اصابة وتدمير خمس دبابات واصابة طواقمهـا، واعتـرف                واشار البيان ال  

واستشهد سبعة مدنيين على االقل من بينهم طفالن في التاسعة والحادية عشرة واصيب              .البيان باستشهاد مقاوم  
ثالـث عـشر     شهيدا حصيلة اليوم ال    370 شخصا بجروح امس في القصف االسرائيلي مما يرفع العدد الى            42

  . للعدوان االسرائيلي
 جرافتين عمالقتين عسكريتين من نوع      وامقاتلو حزب اهللا هاجم    الى أن     25/7/2006 القدس العربي    واشارت
من جانبه، قال رئيس أركان الجـيش اإلسـرائيلي    . أصابوا إحداها بأضرار كبيرة وتوقفت عن العمل9دي ـ  

ن جميع هؤالء مقاتلي حزب اهللا الذين تواجدوا في القري بجنوب لبنان            دان حالوتس لإلذاعة اإلسرائيلية العامة إ     
 ألفـا  30 الـي  25وأضاف أن بنت جبيل هي رمز لحزب اهللا وهذه بلدة يسكنها  .يتركزون اآلن في بنت جبيل  
  . شخص500وبقي فيها يوم أمس االول 

  
  مسعفين6قصف سيارتي إسعاف وجرح :  اللبنانيالصليب األحمر .3

سرائيلية المباشر في دفعتين، علما      استهداف سيارته لقصف القوات اال     ، في بيان  ،ب األحمر اللبناني  أعلن الصلي 
 6بأن السيارتين كانتا تضعان شارة الصليب األحمر مضاءة بوضوح من كل الجهات، فأدى ذلك إلى إصـابة                  

إلجـراءات واالتـصاالت    مسعفين بجروح، وعلى الفور عقد اتصال باللجنة الدولية للصليب األحمر التخـاذ ا            
 وعد البيان هذا العمل خرقا واضحا للقانون الدولي اإلنساني، الذي يحيـد المـدنيين               .الالزمة إلجالء الجرحى  

وذكر بضرورة احترام بنود القانون الدولي اإلنساني، ال سيما عدم ضـرب المـدنيين              . وفرق الطب واإلغاثة  
أماكن االستشفاء ودور العبادة وسيارات اإلغاثة واألجهزة الطبية        والمناطق اآلمنة والمنازل والمنشآت الحيوية و     

 .واحترام شارات الحماية
  25/7/2006المستقبل 

  
 تطلق لجنة الطوارئ لإلغاثةالجماعة اإلسالمية : لبنان .4

 لجنة مركزية للطوارئ توزع عملها من خالل أربع لجان في كل محافظة،             شكلت الجماعة اإلسالمية في لبنان    
ة استقبال النازحين وتوزيعهم على أماكن اإلقامة، لجنة للدفاع المدني ولجنة طبيـة ترعـى الـشؤون                 هي لجن 

الصحية للمرضى النازحين والذين يعانون من أمراض مزمنة، ولجنة لوجستية لتأمين المواد الضرورية ونقلها              
مختلف أعـضائها فـي المنـاطق       وأعطت الجماعة بالتنسيق مع الهيئة العليا لإلغاثة توجيهات ل         .إلى المناطق 

أهـم العقبـات التـي      إن  منسق هيئة الطوارئ واإلغاثة عماد الحوت       وقال   .لاللتحاق باللجان اإلغاثية للبلديات   
 .تواجه لجان اإلغاثة هي نقص األدوية خصوصاً األمراض المزمنة إضافة إلى االحتياجات الشخصية للنازحين

  25/7/2006المستقبل 
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  سرائيلي  ا يدعو الجيش لمواجهة أي إنزال بنانيقائد الجيش الل .5

، الوحدات المتمركزة في منطقة البقاع العسكرية، حيـث اجتمـع بقـادة             أمس ،تفقد قائد الجيش ميشال سليمان    
 تماسك العسكريين في تحصين الوحدة الوطنية، ومؤكدا بان         أهميةالوحدات والضباط والعسكريين، مشددا على      

ا الجيش هي ضمانة قوته ومناعته، وهي المداميك الصلبة التي سيبنى عليهـا مـستقبل               ضريبة الدم التي قدمه   
وزود سليمان قادة الوحدات بالتوجيهات العمالنية واللوجستية الالزمة، ودعاهم للبقاء على أهبة االستعداد              .لبنان

 اإلغاثة أعمالر الجيش في     للعدو االسرائيلي في مناطق انتشارهم، مؤكدا أهمية دو        إنزال أو تقدم   أليللتصدي  
من المواطنين والمهجرين من بلداتهم وقراهم، وتخفيف آالمهم ومساعدتهم لتجاوز الظـروف الـصعبة              أوحفظ  

  .التي يمر بها لبنان
25/7/2006السفير   

 
  جعجع يؤيد نشر القوة األطلسية .6

ر جعجـع أن أكثريـة اللبنـانيين        أكد رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمي      : الوكاالت -بروكسل،  بيروت
يتطلعون إلى ما يعرف بالحل الشامل والذي يجب أن يأخذ بعين االعتبار مزارع شبعا واألسرى اللبنانيين فـي                  

وأن تكون الدولة وحدها المسؤولة عن وضع       , سرائيلية وتطبيق اتفاق الطائف في شكل كامل ودقيق       السجون اال 
من غير المعقول االجتماع على طاولة الحوار في الموعد المحدد بعـد            إنه   وقال . للدفاع عن لبنان   تاستراتيجيا
وأنه في وقت من األوقات     ,  في جنوب لبنان بالجيدة    أطلسيةورصف األفكار المتداولة عن نشر قوات       , ثالثة أيام 

   .سيتم االتفاق على هكذا قوات دولية لتنتشر في الجنوب
  25/7/2006السياسة الكويتية 

  
  روض جدية إلنهاء األزمة ال ع: فتفت .7

أكد وزير الداخلية اللبناني بالوكالة أحمد فتفت أن الحكومة اللبنانيـة لـم تتلـق                :الوكاالت -بروكسل،  بيروت
مؤكداً أن هناك شبه إجماع في الحكومة بعدم العودة إلى حال الحرب بعد             ،   الحالية األزمةعروضاً جدية إلنهاء    

ة منسجم مع المقاومة تقريباً بضرورة وقف إطالق النار وتبادل األسرى           وأوضح فتفت أن موقف الحكوم     .أشهر
وأوضح أن الحديث يجري     .ولكن في الوقت نفسه هناك شبه إجماع في الحكومة بعدم الدخول إال بحلول جذرية             

ة إلى  إضاف, اآلن عن طلب األمم المتحدة من العدو اإلسرائيلي تأمين أو القبول بمبدأ وجود ممرات إنسانية عدة               
ممر جوي واحد لألمور اإلنسانية إلى مطار بيروت يضاف إليه ممر بحري قادماً من سـورية وتقـوم األمـم                    

وفي الوقت نفسه تسعى إلى تأمين ممرات داخلية تـشرف          , المتحدة باإلشراف على كل هذه الممرات الخارجية      
  .اطق اللبنانية كافةعليها أيضاً األمم المتحدة إليصال المساعدات إلى المحاصرين في المن

  25/7/2006السياسة الكويتية 
  

   قاطرة  30مساعدات سعودية حمولة  .8
رسـال مـساعدات غذائيـة      إعلن فيه عن    أ من تركي بن طالل بن عبد العزيز،          هاتفياً ميل لحود اتصاالً  تلقى إ 

 على مستشفيات   ا و قد تم استالمها وتوزيعه      قاطرة، 30سعاف بما يشكل حمولة     إدوية ومواد طبية وسيارات     أو
  .ومؤسسات اجتماعية وإنسانية في الجنوب

  25/7/2006السفير 
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  مشروع لوبي لبناني ـ عالمي لمواجهة الحرب اإلسرائيلية إلكترونياً .9

سرائيلي على لبنان،    قرر عدد من اللبنانيين وأصدقاء لهم خوض حرب إلكترونية لمواجهة العدوان اإل            :بيروت
 ويجـرون   ،نحاء العالم، يتواصل أعضاؤه عبـر مواقـع لإلنترنـت         ألبناني في   وذلك من خالل تأسيس لوبي      

لكن المشروع لم يتوقف عند هذا      .يصال ما يتعرض له من تدمير وحصار وقتل مدنيين        إ و ،اتصاالت لدعم لبنان  
  من سون المؤس استقى ولهذه الغاية    ،هيئة تجمع المغتربين حول العالم    كاللوبي اللبناني   وجود   ولدت فكرة     إذ الحد

لب دعم  ئل ط رساو ،لى الرؤساء والزعماء والمسؤولين   إ بريدية   ات بطاق  فقرروا إرسال  تجربة اللوبي الصهيوني  
لتأثير على الرأي العام العالمي وإظهار رغبة لبنان وحقه         للى الجمعيات والمؤسسات في الدول الغربية، وذلك        إ

وتفتح مواقع اللوبي اللبناني غـرف دردشـة        .ي المتكرر  والحماية من العدوان اإلسرائيل    ،في السالم واالستقرار  
حـزب اهللا، فـي      سرائيليين ويهود، ليقولوا لهم أنهم ونتيجة مجازرهم صاروا يتعاطفون أكثر مع          إللبنانيين مع   

  .حين كانوا قبل العدوان يفضلون أن ينزع سالحه
  25/7/2006الشرق األوسط 

  
  الحريري وسوالنا في بروكسل .10

 خالل مؤتر    الحريري ، وقال مس في بروكسل سعد الحريري    أ التقى خافيير سوالنا     : مصطفى  عبد اهللا  ،بروكسل
 وحمايـة   ، إن المباحثات مع سوالنا تناولت ضرورة العمل على الوقف الفوري إلطالق النـار             صحفي مشترك 

 تـضافر   ووجه الحريري الدعوة الى    .الممرات اإلنسانية التي تساعد على وصول المساعدات إلى المتضررين        
نريد أن يكـون لبنـان سـاحة        ال   و ،نريد العمل من أجل حل كامل     : كافة الجهود من أجل إنصاف بلده، وقال      

 تتحقق فيه مصالحهم، ال إسرائيل وال الدول العربية األخرى، لقد دفعنا ثمنا لم يدفعـه                 ومكاناً ،لصراع اآلخرين 
  .في الوقت نفسه عن مزارع شبعا نتكلم  فإننا شامالً وأضاف عندما نقول حالً،أي بلد عربي

  25/7/2006الشرق األوسط 
  

 بوش سفاح وأولمرت هتلر العصر  : الحص .11
األمريكية  دارةسرائيلية واستراتيجية اإلإلنه ال يوجد فارق بين االستراتيجية اأرأى سليم الحص  : الخليجبيروت

لى لبنان والمجازر التي  عسرائيليفي منطقة الشرق األوسط، فالسلوك االمريكي الحالي تجاه العدوان اإل
دارة واستغرب الحص كيف تتجرأ اإل .سرائيلية تنفذها الواليات المتحدة إن هناك استراتيجيةأيرتكبها، يثبت 

األمريكية على الحديث عن الحرية والديمقراطية والعدالة وسائر حقوق اإلنسان، وتدعي شن حرب على 
 للمجازر اإلسرائيلية بحق المدنيين من األطفال والنساء والشيوخ، وتدمير  فيه تأبه الاإلرهاب، في الوقت الذي

سرائيل إ إن كالً من الواليات المتحدة ووأضافالبنى التحتية والمنشآت العامة والمنازل على رؤوس قاطنيها، 
هم  اليهود يشكون من تاريخا كانسرائيل عدو سافر، وإذإن أرأى الحص  و.رهاب بأبشع صورهتمارس اإل

اسرائيل تمارس اليوم ما كانت تمارسه النازية، ورئيس حكومتها إيهود  المأساوي مع هتلر والنازية، فإن
 .أولمرت هو هتلر هذا العصر، والعرب هم ضحاياه هذه المرة

  25/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  رايس أتت الستطالع الوضع  : عون .12



 

 9

وقال . كأنها جاءت في مهمة استطالع للوضع     رتها للبنان، و   في زيا  هدافًا واضحة أرايس لم تعلن    أن   عون   رأى
 .عون نحن ال نقبل بأن يعود الوضع كما كان عليه، وهذه النقطة نحن متوافقون عليها مع الواليـات المتحـدة                   

يجب أن يكون نتيجة لحل المشكلة األساسية وهي أن أرضـنا محتلـة، وهنـاك               حزب اهللا    نزع سالح    أن وأكد
فإذا وصلنا الى هذه المقاربة، تخطينا الحرب واألسـلحة         . رفين، ومواضيع عالقة يجب حلها    أسرى لكل من الط   

. لى حل سلمي بحـسب الوضـع      إ وربما تتطور في ما بعد       ،الى نشوء عالقات هادئة تقوم على عدم االعتداء       
 المواضـيع  تحديد  خاصة بعدما تم   احترام الحقوق المتبادلة والعدالة،   :  أن يتم على قاعدتين    ورأى أن الحل يجب   

 أن هذا التفـاهم لـم يعـطَ فرصـة           وأضاف  .ورقة التفاهم مع حزب اهللا     الخالفية التي يجب حلها مع اسرائيل     
إال أن  . لذلك وقعت الحرب التي تستمر اآلن على أساس أن أحد الطـرفين سـيربح             . للتأييدين الدولي والمحلي  

 فـي   حل الصراع مكان أن يتم    اف عون أن في اإل     وأض . حرب عصابات  ألنها تعد أحدا لن يربح هذه الحرب،      
و سوريا فهذا سـيزيد مـن       أيران  إأما اذا تم التوصل الى الحل في        . ذا شاءت األطراف األخرى ذلك    إبيروت  

 وقراره حر   ،حزب اهللا يستطيع أن يلتزم    إن   وقال.تعقيد المشكلة، فيظل لبنان مربوطًا بالعجلة الشرق األوسطية       
 إنه مرتبط بإيران    بقولها تبرر ضربه    التيية الخارجية، خصوصا في الواليات المتحدة،       أكثر مما تصوره الدعا   

 .وبسوريا
  25/7/2006السفير 

  
  سرائيل يسارعون لتغطية نقص المعلومات عن لبنانإجواسيس  .13

 تعويض نقص ىلإسرائيلية تسارع جهزة التجسس اإلأن أمنية أقالت مصادر : القدس المحتلة ـ رويترز
ن أ وأضافت المصادر.  مقاتلي جماعة حزب اهللاىعلأعاق الهجوم ت المخابرات عن لبنان الذي معلوما

عوام حجب عنها أن انسحابها من جنوب لبنان منذ ستة أ يوما من القصف 13دركت االن وبعد أسرائيل إ
 والقاء اة اكتشافهن سهولإ فأما المجموعة التي تم اعتقالها باعتبارها جواسيس فإن كانت كذلك بالفعل.الكثير

 لجمع سرائيليونخر استخدمه اإلآسلوب أ وهناك . للعمل بسرعةا دفعوهان رؤساءهأ توضح االقبض عليه
رسال معلومات عن حزب اهللا عبر إ  إلى لبنان تدعو السكان المحليينىسقاط منشورات علإ بالممعلومات وذلك
 فيما يتعلق  كبيراًعوام لكن هناك اختالفاًأ منذ ننا نحاول تعقب حزب اهللاإمني أوقال مصدر . شبكة االنترنت

 المخابرات العسكرية وحدة تجسس فإن لدىمنية أووفقا لمصادر  .بالكفاءة عندما يحدث ذلك عند ذروة القتال
لكترونية من النوع الذي تستطيع ميليشيات يقظة مثل حزب ميداني صغيرة تعتمد بدرجة كبيرة علي المراقبة اإل

عوام ن الميزة التي تفوق بها في األإما بالنسبة لجهاز المخابرات الخارجية الموساد فأ .ت منهان تفلأاهللا 
 الحكومي وليس ى المستوىو تجنيد مخبرين علأسرائيلية  قائمة المطلوبين اإلىفراد علأخيرة كانت في تعقب األ

 .جمع معلومات شاملة عن قدرات الميليشيات
  25/7/2006القدس العربي 

  
  التفاهم تحت الصواريخ هشّ  : صلوخ .14

أصر صـلوخ علـى وقـف       و. استقبل سفير كوبا تورينتي   كما   ،ميركي فيلتمان مس، السفير األ  أاستقبل صلوخ   
ن التفاهم الذي يتم تحت ضغط الـصواريخ        أ خرى، معتبراً مور األ لى األ إ ثم االنتقال مباشرة     طالق النار فوراً  إ

، سـرائيل إلى وقف مسلسل القتل والتدمير الـذي تمارسـه         إودعا  ، هشاً سرائيلية سوف يكون تفاهماً   والقنابل اإل 
 تزال تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية       ماسرائيل  إن الوضع االنساني في لبنان أشبه بالكارثة، و       أ وأوضح

بينـه وبـين    ونفى صلوخ وجود أي تباين في المواقف        . و مراعاة للقوانين الدولية   أي اعتبار   أاللبنانية من دون    
عضائها متضامنة، وهـذه الوحـدة داخـل        أن الحكومة بكامل     إ : وقال ،رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة    

  .وساط الشعب اللبنانيأالحكومة تعكس الوحدة التي تتجلى في 
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  25/7/2006السفير 
  
  

 
  سنظل صامدين ونقاتل ولن نمرر أي شيء  : لحود .15

سـرائيلية المـدمرة، ألن     اللبنانيين سيخرجون منتصرين بعد هذه الحرب اإل      ن  أ،  اللبنانيأكد رئيس الجمهورية    
وأبلغ لحود أعضاء لجنة المتابعة المنبثقـة مـن         .  فجميع اللبنانيين موحدون   ؛ونأ بوحدة لبنان سيفاج   المشككين

طلـوب  المو سنظل صامدين ونقاتل،     :مسأحزاب والتجمعات والهيئات والشخصيات اللبنانية الذين استقبلهم        األ
 لن نقبل بممارسة أي ضغط علينا تحـت النـار           : وأضاف .وقف النار اآلن، وبعد ذلك نتكلم في كل المواضيع        

 مهما كانت النتائج فإن لبنان انتصر ألنه بعد الذي حصل حتى      ونوه أنه . ألخذ ما لم يتمكنوا من أخذه في السابق       
هذه الحرب في    حضروا ل  نيسرائيلياإلوأشار إلى أن    . اآلن، فإن الشعوب العربية مجتمعة متضامنة مع اللبنانيين       

 لقد وقتـوا الحـرب       و  كانوا ينتظرون ذريعة   وإنما.سرائيليينإن المقاومة أسرت جنديين     وقت سابق، وليس أل   
 . االميركيون ضوءاً أخـضر لتنفيـذها  اهم أعطولقد ألن في منطقة الشرق االوسط بحثاً لمواضيع كثيرة،     ،اآلن

إن وقـال   .  التمـادي فـي العـدوان       اإلسرائيليون لدولي تحركه مصالحه الذاتية استطاع     المجتمع ا  ورأى ألن 
 يتحد في وجـه العـدو الـذي         الجميع ؛ ألن  بين اللبنانيين، لن يكون لها أي نتيجة        التي تجري  لتفرقةامحاوالت  
  . يهاجم لبنان

  25/7/2006السفير 
  

  هنية يهاتف أمين سر حركة فتح في لبنان  .16
، اتصاالً هاتفياً مع سلطان أبو العينين، وذلك عقب غارة جوية            اإلثنين امسزراء الفلسطيني،     أجرى رئيس الو  

صهيونية استهدفت الليلة الماضية مخيم الرشيدية لالجئين الفلسطينيين وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة             
لفلسطينيين فـي المخـيم بـشكٍل       وأطلع أبو العينين هنية على األوضاع االجتماعية واإلنسانية ل         .خمسة آخرين 

بدورها طالبت وزارة شؤون الالجئين الفلـسطينية األمـين          .خاص والمخيمات الفلسطينية في لبنان بشكٍل عام      
العام لألم المتحدة، كوفي عنان، بالعمل على توفير الحماية لمخيمات الالجئين الفلسطينيين حسب اتفاقيات حقوق               

 بياٍن لها العدوان الصهيوني المتواصل ضد الالجئين في مخيمات قطاع غـزة             واستنكرت في  .اإلنسان الدولية 
إن الالجئين الفلسطينيين في فلسطين ولبنان يتعرضون حالياً لهجمة صـهيونية           : والضفة الغربية ولبنان، وقالت   

فت وبـشكٍل   وأوضح بيان الوزارة أن حكومة االحتالل استهد       .مسعورة تستهدف القضاء عليهم وعلى قضيتهم     
كبيٍر خالل حملتها العسكرية الحالية عدداً من المخيمات في قطاع غزة بهدف زيادة معاناة الالجئين وإجبـارهم                 

  .على ترك منازلهم
  24/7/2006الفلسطيني لإلعالم المركز 

  
  الحكومة الفلسطينية تصدر بيان إدانة لالعتداء على مخيم الرشيدية في جنوب لبنان  .17

ة الفلسطينية االثنين االعتداء اإلسرائيلي على مخيم الرشيدية لالجئين الفلسطينيين فـي لبنـان              استنكرت الحكوم 
مؤكدة أن األعمال التي تقوم بها القوات اإلسرائيلية ضد الالجئين الفلسطينيين وضد المواطنين اللبنانيين تمثـل                

 أن الحكومة اإلسرائيلية و بإصـرارها       وقالت الحكومة في بيان لها     .جرائم حرب و استهداف للمدنيين األبرياء     
المستمر على قتل المدنيين و تدمير المنازل والمؤسسات إنما تثبت للمرة األلف أنها تستهتر بكل القيم و القوانين         
واألعراف الدولية، وتعتبر نفسها فوق القانون، ومع األسف فان صمت المجتمع الدولي عن جـرائم إسـرائيل                 

وأكدت الحكومة على ضـرورة حمايـة        .ب الجرائم البشعة ضد الفلسطينيين واللبنانيين     يغريها بمزيد من ارتكا   
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الالجئين الفلسطينيين في لبنان و كذلك حماية المواطنين اللبنانيين من الهجمـات اإلسـرائيلية ودعـت كافـة                  
  .مات الفلسطينيةالمؤسسات الدولية وعلى رأسها وكالة الغوث إلى ضرورة القيام بكل ما هو الزم لحماية المخي
  24/7/2006 48عرب 

  
  السلطة تمنع المسؤولين من التعليق على جهود التوصل إلى تهدئة .18

علمت الشرق األوسط أن قرارا اتخذ في اطر السلطة الفلسطينية، رئاسية كانت أم حكومية، تمنع المـسؤولين                 
 وحسب  . اتفاق تهدئة مع اسرائيل    فيهما عن اإلدالء بأية تصريحات، عن الجهود المبذولة من اجل التوصل الى           

فإن الكشف عن الجهود المبذولة للتوصل الى اتفاق، كاد يقـضي علـى كـل هـذه                 ما قالته مصادر فلسطينية     
واكتفت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، بل اصرت على التحفظ في الكالم حول هذه القـضية،                  .الجهود

غير أن هذه المـصادر قالـت، إن رد الفعـل           . لى اتفاق تهدئة  ان هناك تحركا جادا وقويا، من أجل التوصل ا        
  .اإلسرائيلي ليس بالشكل المطلوب

  25/7/2006الشرق األوسط 
  

 استمرار التصريحات الفلسطينية المتناقضة حول الهدنة   .19
توالت أمس التصريحات الفلسطينية المتضاربة حول الهدنة، وفيما كرر أحد مسؤولي حركة فتح أن هناك 

فقد أكد أحمد  .ا فلسطينيا حول االستعداد لهدنة متبادلة، جددت فصائل عدة رفضها لهدنة في ظل العدوانإجماع
بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أمس عدم بلورة أي هدنة في ظل استمرار التصعيد 

 الشعبية أنه في حالة التوصل إلى وأكد كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة. اإلسرائيلي على غزة ولبنان
. مبادرة لوقف متبادل إلطالق النار فإنها لن تشمل وقف إطالق الصواريخ باعتبارها شكال من أشكال المقاومة

وكان نبيل شعث عضو المجلس التشريعي  .وأضاف ان موضوع وقف متبادل إلطالق النار ما زال قيد البحث
طينيا باتت تبديه الفصائل للتوصل الى صفقة متكاملة تنهي العدوان، الفلسطيني قد قال أمس إن إجماعا فلس

 . مشيرا إلى الرفض اإلسرائيلي للتعاطي مع الجهود التى تقودها مصر للتوصل الى اتفاق
  25/7/2006الخليج اإلماراتية 

 
  الخارجية الفلسطينية تعلن رفضها لتصريحات رايس حول شرق أوسط جديد  .20

الفلسطينية االثنين عن رفضها أي محاولة تهدف لفرض أجندة سياسية مغايرة لخيـار             عبرت وزارة الخارجية    
الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وخاصة ما يسمى بالشرق األوسط الجديد القائم علـى محـاوالت واهمـة                 

ـ وحم .بإمكانية إزالة قوى سياسية فاعلة وحاضرة في مجتمعاتها، على حد تعبيرها            ت الـوزارة فـي بيـان      ل
أصدرته، الواليات المتحدة األمريكية مسؤولية ما وصفته بالجرائم الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعبين               

الحديث عن شرق أوسط جديد يؤكد أن الحملة اإلسـرائيلية علـى            الخارجية ان   وأضافت  .الفلسطيني واللبناني 
  . جلعاد شليتالشعب الفلسطيني مبيتة، وال تستهدف إطالق سراح الجندي األسير

  24/7/2006 48عرب 
  

  حماس توافق على تجزئة تبادل األسرى .21
 افادت مصادر في حماس ان الحركة ابلغت عباس موافقتها على حـل قـضية الجنـدي       : محمد يونس  ،رام اهللا 

 ضمن صفقة امنية سياسية شاملة تتضمن انسحابا اسرائيليا من القطاع ووقفا متبادالً الطالق النار، بما في ذلك                
واضافت ان حماس وافقت على تجزئة اطالق       . وقف اطالق الصواريخ من القطاع واجراء صفقة تبادل اسرى        

االسرى الفلسطينيين، بحيث يجري اطالق الحاالت الملحة من نساء وكبار في الـسن بـالتزامن مـع اطـالق       
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لجانب الفلسطيني ينتظر   وزادت ان ا  . الجندي، فيما يجري اطالق البقية في وقت الحق بتعهد الجانب المصري          
  .ردود الجانب االسرائيلي الستكمال التقدم في الصفقة

  25/7/2006الحياة 
 

  إجماع وطني على تبادل االسرى : ابو زهري .22
قال سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسم حركة حماس، أن زيارة رايس الى فلسطين :  جمال جمال،القدس

ي في سياق حرب الهيمنة األمريكية على الشرق األوسط، وإعادة غير مرحب بها على اإلطالق، ألنها تأت
وأضاف أبو  .ترتيب األوراق فيها بما يضمن ويعزز المصالح اإلسرائيلية ، فيما اسمته بالشرق األوسط الجديد

 أن اإلدارة األمريكية ليست داعمة إلرهاب حكومة اإلحتالل فحسب، وإنما شريكة فعلية للعدوان على :زهري
وقال أبو  .ء الشعب الفلسطيني واللبناني، ويجب على العرب والمسلمين أن يتعاملوا معها على هذا األساسأبنا

رايس لم تكشف عن تفاصيلها بعد، ولكن ال اعتقد أن ملف الجندي االسير، من قبل فصائل  زهري أن زيارة
مريكية، لبسط النفوذ بشكل فاضح على المقاومة على سلم اولوياتها، بقدر ما يخطط ويعد له من قبل اإلدارة األ

المنطقة، معتبرا أن ما يجري أالن من أحداث وعدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وزيارة رايس إلى 
المنطقة، تأتي في سياق مخطط مبيت وسيناريو معد مسبقا من قبل حكومة اإلحتالل، وجيشها وبدعم وتوصية 

يد من الهيمنة األمريكية واإلسرائيلية، والقضاء على كل القوى الحية أمريكية، بهدف إخضاع المنطقة لمز
وحول وجود صفقة لتبادل الجندي اإلسرائيلي أو اإلفراج عنه، أكد أبو الزهري أن المشكلة ليس  .والمقاومة

عند حماس، وال المجموعات التي قامت بأسره، وإنما عند اإلحتالل الذي يرفض المقترحات التي قدمتها 
مجموعات التي اسرت والوسطاء الذين قاموا بالتدخل إلنهاء أزمة الجندي األسير، مؤكداً على وجود إجماع ال

وطني كامل على عدم إطالق سراح الجندي األسير اال بعد اإلفراج عن األسرى والمعتقلين في سجون 
 .اإلحتالل

 25/7/2006الدستور 
  

  ت لكن الفلسطينيين ال يمكنهم ذلك حزب اهللا يمكنه االحتفاظ بالجنود لسنوا: نزال .23
 قال محمد نزال امس ان المقاتلين الفلسطينيين الذين يحتجزون جنديا اسرائيليا يتعين عليهم : رويترز،دمشق

واضاف نزال قوله لرويترز ان حزب اهللا  .الوصول الى صفقة لتبادل السجناء سريعا بخالف جماعة حزب اهللا
لكن الفلسطينيين ال يمكنهم استبقاء الجندي في غزة هذه المدة الطويلة دون يمكنه االحتفاظ بالجنود سنوات 

وقال نزال ان حرب اسرائيل على حزب اهللا ساعدت  .التعرض الحتمال اكتشافهم من قبل القوات االسرائيلية
 بشأن وقال ان الجماعتين ستكونان في وضع اقوى اذا تفاوضتا معا .في تخفيف الهجمات االسرائيلية على غزة

مبادلة لالسرى مثيرا امكانية قيام حماس مع حزب اهللا بتنسيق مبادلة لالسرى اذا قبلت اسرائيل صفقة النهاء 
 اولوية حزب اهللا اآلن هي التصدي للغزو الهمجي على لبنان ولكن كل االحتماالت :واضاف نزال .االزمة

حماس بالمنفى في سوريا يأخذون على مأخذ الجد وقال نزال ان بقية قيادة  .مفتوحة فيما يتعلق بتبادل االسرى
وقال ان حماس  .تهديد اسرائيل بقتلهم مع انهم غير متورطين تورطا مباشرا في عملية أسر الجندي االسرائيلي

 وجود حماس في لبنان :وقال .وحزب اهللا ظال على اتصال خالل االزمة لكن ليس بينهما صالت عسكرية
 .د لنا عالقة عسكرية مع حزب اهللا وال نية لذلكال توج. اعالمي وسياسي فقط

  25/7/2006القدس الفلسطينية 
  

  ال إفراج عن الجندي االسرائيلي قبل إطالق سراح األسرى : حماس .24
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 أعربت حركة حماس عن رفضها القبول برزمة المقترحات الفلسطينية، التي تناولتها            :ويترز، ر غزة،  حامد جاد 
مس، نقالً عن مصادر فلسطينية وصفتها بالمطلعة، وتتعلق بحل قضية األسـرى            وسائل إعالم محلية، أول من أ     

الفلسطينيين، ووقف العدوان اإلسرائيلي في قطاع غزة مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير، معتبـرةً               
أسـامة  .واشترط عضو المكتب السياسي لحماس د      .أن هذه المقترحات ال ترقى إلى ما يأمله الشعب الفلسطيني         

المزيني ضرورة التزامن بين إطالق سراح الجندي األسير، وافراج قوات االحتالل عن األسرى الفلـسطينيين،               
وقال المزيني إن هذه المقترحات ال ترقى إلى مـا          . كي تتم الموافقة على المقترحات المطروحة إلنهاء األزمة       

ندي ووقف العدوان، ولكن هذا الحـل يجـب أن           نحن معنيون بحل قضية الج     :يأمله الشعب الفلسطيني، مضيفاً   
وكشف  .يكون بالكيفية التي تحقق مصلحة أسرانا البواسل وتحقق ما يأمله شعبنا من نهاية مشرفه لهذه القضية               

المزيني عن تلقي حماس العديد من العروض من الوساطة المصرية التي ما زالـت متواصـلة لحتـى اآلن                   .د
لم يبد أي مانع في فصل المسار الفلسطيني عن المسار اللبنـاني بـشأن              و .وعروض أخرى من جهات مختلفة    

الجنود المأسورين لدى الجانبين، لكنه أشار إلى أن حماس لم تقرر حتى اآلن إن كانت ستفـصل المـسارين أم          
  . ستبقيهما مرتبطين، ويعتمد ذلك على المصلحة

  25/7/2006الغد األردنية 
  

  يخ ترفض وقف اطالق الصوار الشعبية .25
أكد كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أنه في حالة التوصل إلى مبادرة لوقف :  د ب ا،رام اهللا

متبادل الطالق النار فإنها لن تشمل وقف إطالق الصواريخ على البلدات االسرائيلية مبررا ذلك بأنها شكل من 
ف متبادل الطالق النار ما زال قيد البحث، نظرا وأضاف الغول أن موضوع وق .أشكال المقاومة ضد االحتالل

 .القتران ذلك بالتزام إسرائيلي بوقف عدوانها من قصف واغتيال واعتقال ضد أبناء الشعب الفلسطيني
 25/7/2006الدستور 

  
  1559قصف المخيمات الفلسطينية في لبنان لشمولها بالقرار : ابوالعينين .26

ذ بدء العدوان االسرائيلي على لبنان تتعـرض المخيمـات الفلـسطينية            للمرة االولى من  :  كمال زكارنة  ،عمان
وقال مـسؤول    .لقصف صاروخي اسرائيلي حيث سقطت امس خمسة صواريخ على مخيم الرشيدية في صور            

السرائيلي يهـدف   احركة فتح في لبنان سلطان ابوالعينين ان قصف المخيمات واستهدافها ضمن دائرة الهجوم              
 من اجل نزع سالح الفلسطينيين داخل هذه المخيمات مؤكدا ان الفلسطينيين في لبنان              1559ر  الى شمولها بالقرا  

سوف يلتزمون بتطبيق كافة القرارات الدولية بعد ان تلتزم اسرائيل بتطبيقها في اشارة الى القرارات الدوليـة                 
 .1947المتصلة بالقضية الفلسطينية التي صدرت منذ عام 

  25/7/2006الدستور 
  

 فصائل الفلسطينية تقصف جنوب اسرائيللا .27
 سرايا القدس انها أطلقت صاروخين من طراز قدس متوسط المدي محليي الصنع علي مدينة المجدل أعلنت

واعترفت المصادر العسكرية اإلسرائيلية بأن أحد الصاروخين سقط بالقرب من موقع  . جنوب إسرائيل 
وأشارت السرايا في بيان لها الي أن العملية . طبيعتهإستراتيجي في جنوب إسرائيل دون اإلفصاح عن 

استهدفت محطة الكــــهرباء في مدينــــة المجدل المحتلة، جـــاءت انتصارا للمقاومة اللبنانية 
وكانت كتائب شهداء األقصي الجناح . ورداُ علي زيارة وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس للمنطقة

د أعلنت في بيان آخر مسؤوليتها أيضا عن قصف بلدة سديروت جنوب إسرائيل العسكري لحركة فتح ق
بصاروخين، مؤكدة علي رفضها ألي اتفاق يؤدي الي وقف إطالق الصواريخ باتجاه المدن والبلدات 
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. يةاإلسرائيلية ومشددة علي تضامنها مع المقاومة اللبنانية أمام ما وصفته بالهجمة الشرسة االمبريالية اإلسرائيل
ودعت الكتائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة ولجنة المتابعة العليا للقوي الفلسطينية الي عدم جر 
 . أذرع المقاومة الي مربع مظلم من خالل موافقتها علي عدم ضرب األهداف اإلسرائيلية بالصواريخ دون ثمن

 25/7/2006القدس العربي  
  

 سفر عاجلة   ألف إسرائيلي يطلبون جوازات 20 .28
 الف إسرائيلي تقدموا خالل االسبوع الماضي من 20 اكثر من :كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية امس ان

ونقلت الصحيفة معلومات من الوزارة . وزارة الداخلية اإلسرائيلية بطلب استصدار جوازات سفر بشكل عاجل
وأن الوزارة، وبهدف تلبية .  في االيام العاديةتفيد بان الطلبات العاجلة الستصدار الجوازات هو امر غير عادي

هذه الكثافة من الطلبات في ظل الوضع االمني الحالي، قررت العمل في ساعات ما بعد الظهر في مدن تل 
  .ابيب، الخضيرة، نتانيا، العفولة، هرتسليا، ريشون ليتسيون، بني براك، كفرسابا، رمات غان وبيتاح تكفا

 25/7/2006السفير 
 

  ن المدينة بسبب القصف الصاروخي من سكان حيفا يغادرو30% .29
من سكان مدينة حيفا قد غادروها منذ أن بدأ حزب          % 30نقل عن كبار المسؤولين في بلدية حيفا أن ما يقارب           

وتجدر اإلشارة إلى أن التقارير اإلعالمية كانت قد أشارت إلى قوافل سيارات طويلـة               .اهللا بقصفها بالصواريخ  
كما أن القصف المتواصل يدفع الكثير من سكانها إلى البقاء في           . نة حيفا منذ قصفها في المرة األولى      تغادر مدي 

  .المالجئ والغرف اآلمنة لفترات طويلة
  24/7/2006 48عرب 

  
  الوسائل القتالية ال تزال تتدفق على حزب اهللا من سورية وإيران : الجيش اإلسرائيلي .30

وقال إن ما   . يش اإلسرائيلي، فإن االشتباكات تتركز في محيط قرية بنت جبيل         قال رئيس شعبة العمليات في الج     
إن الوسائل القتاليـة ال تـزال       : وأضاف . من مقاتلي المقاومة اللبنانية يتحصنون في القرية       200-100يقارب  

ئيلي وأضاف أن مقاتلي حزب اهللا استخدموا ضد الجيش اإلسـرا         . تتدفق على حزب اهللا من قبل سورية وإيران       
   .أسلحة مضادة للدبابات من الجيش السوري

  25/7/2006 48عرب 
  

  حزب اهللا عدو مثير للرعب: متحدث عسكري إسرائيلي .31
 تعتقد قيادة الجيش االسرائيلي أن مئات مـن مقـاتلي ميليـشيات حـزب اهللا                : د ب أ   ،سرائيلا ،موشاف أفيفيم 

ـ يتمركزون في بنت جبيل ويعتبر الجنود االسرائيليون جنود  وقـال متحـدث    .احزب اهللا أخطر عدو لهم حالي
أصبحنا نعي أنه ليس باستطاعة إسرائيل االنتصار على        ..  إن حزب اهللا عدو مثير للرعب        :عسكري إسرائيلي 

  .حزب اهللا خالل عدة أيام فهذه الميليشيات جيش مضيفا أن إسرائيل لن تستطيع توفير االمن
  25/7/2006القدس الفلسطينية 

   
  حزب اهللا ينشط خاليا نائمة في الخارج  : إسرائيل .32

 قال قائد جهاز االستخبارات العسكرية االسرائيلية الجنرال عاموس يادلين، امس، ان حـزب اهللا بـدأ                 :ا ف ب  
 لقـد اعيـد تنـشيط وحـدات      :اضاف. بتنشيط خاليا نائمة في الخارج تخطط للقيام بهجمات ضد االسرائيليين         
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ن جهته، قال الباحث في مركز الدراسات االستراتيجية بيغن السادات افرائيم           م. هجومية لحزب اهللا في الخارج    
 لديهم عناصر في جميع انحاء العالم وخاصة على         : مضيفا ، لدى حزب اهللا امكانات للعمل خارج لبنان       :انبار ان 

هم خططا مـع     لدي :وتابع ان . الحدود بين االرجنتين والبرازيل والباراغواي حيث العديد من المهاجرين العرب         
معلومات حول اهداف يهودية واسرائيلية يمكنهم استهدافها فورا مشيرا الى ان حزب اهللا قد يريـد ان يظهـر                   

  . امكاناته اذا ما شعر انه يواجه ضغوطا قوية
واعتبر ان االمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا سيرغب في ان يظهر السرائيل والعالم العربي واالسـالمي                  

  . م يستطيعون متابعة المعركةبرمته انه
  25/7/2006السفير 

 
  االحتالل اإلسرائيلي ينقل أساليبه في لبنان إلى غزة .33

نقلت قوات االحتالل االسرائيلي العاملة في قطاع غزة، في األيام األخيرة، بعضا من أساليبها الحربية               : تل أبيب 
مجال تنفيذ الغـارات الجويـة علـى البيـوت          المتبـعة في لبنان لتطبقها على الفلسطينيين، وبشكل خاص في          

  .واالتصال الهاتفي بالبيوت ليغادروها قبل قصفـها
  25/7/2006الشرق األوسط 

  
  سرائيل تخفض سقف أهداف حربها في لبنانا .34

بدأت إسرائيل، أمس، تعيد النظر في توقعاتها حيال األهداف التي ستحققها عمليتها العـسكرية           : ب.ف. أ ،القدس
لبنان، نظراً إلى نتائجها المتواضعة حتى اآلن، إال أنها ال تزال عازمة على إضعاف قدرات حـزب                 الحالية في   

 لقـد آن    :وقال وزير قريب من أولمرت، لوكالة فرانس برس مفضالً عدم الكشف عن اسـمه              .اهللا بشكل كبير  
 لقد غذينا لدى الرأي     :الوزيروأضاف   .اآلوان لكي تعيد إسرائيل تقييم أهدافها حتى تجد باباً للخروج من األزمة           

لـيس وارداً أن    . العام الكثير من اآلمال عبر الوعد بنزع سالح الجناح المسلح في حزب اهللا وبتصفية قيادتـه               
وأشار الوزير إلى أن الجيش لم يطلع القيـادة          .إال أنه بات علينا أن نحدد أهدافاً أكثر واقعية         نخسر هذه الحملة  

 كانت الحكومة تأمل    :وقال في هذا السياق    . كاف على قدرة حزب اهللا على المقاومة       السياسية في تل أبيب بشكل    
وأعرب الوزير عـن شـكوك إزاء        .بأن تنتهي المسألة في بضعة أيام، إال أن الجيش يتحدث اليوم عن أسابيع            

 العسكرية التي   توفر مزيد من الوقت للدولة العبرية، خاصة وأن الرأي العام الدولي بدأ يزداد معارضة للعملية              
أما بالنسبة للقادة السياسيين في إسرائيل، فإن الهدف تحول من القـضاء علـى               .خلفت كارثة إنسانية في لبنان    

التنظيم الشيعي في بادئ األمر، إلى شل قدرته على تنفيذ هجمات على إسرائيل على المدى الطويل، إضافة إلى                  
إن الهدف  : ي وزارة الخارجية اإلسرائيلية لوكالة فرانس برس      إلى ذلك، قال مسؤول كبير ف      .إبعاده عن الحدود  

  .األساسي اليوم هو ردع حزب اهللا عن شن هجمات جديدة وإعادة الجنديين اللذين اختطفا
  25/7/2006األيام الفلسطينية 

  
  المطالبة بسحب مواطنة النائب واصل طه  .35

ه، منذ حوالي ثالثة اسابيع، مستمرة حيث       ال تزال حملة التحريض العنصرية على تصريحات النائب واصل ط         
أون بـسحب مواطنـة النائـب       -بتقديم طلب الى وزير الداخلية بار     ) الليكود(قام عضو الكنيست جلعاد اردان      

واصل طه بسبب تصريحاته االخيرة حول الحرب الدائرة في غزة، ومسألة خطف الجنود، معلـالً الطلـب ان                  
أون من  -وطلب الوزير بار   !ح الفلسطينيين بخطف جنود اسرائيليين    النائب طه، وبحسب ترجمة معاريف، نص     

ناحيته من المستشار القضائي للحكومة فحص امكانية تقديم النائب واصل طه للقضاء بسبب هذه التـصريحات                
  !لموقع اسالم اونالين
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د مع وقـف التنفيـذ،      اون وامثالهم االعتقاد اننا هنا في هذه البال       -يخطىء وبار : وعقب النائب واصل طه قائالً    
نحن أصحاب االرض وسكانها االصليون نحن ملح االرض ، هم وامثالهم مـن             . وان بأمكانهم اقتالعنا من هنا    

  . جاءوا الينا والمواطنة التي نحملها هي حل وسط بيننا وبين دولة اسرائيل
  24/7/2006 48عرب 

  
 هذه الحرب مسألة حياة أو موت: متسناع .36

اعتبر الرئيس السابق لحزب العمل عمرام متسناع أنه يتوجب اآلن إعطاء  :يو بي أي ، بالل ضاهر،تل أبيب
وقال متسناع ليونايتد برس انترناشيونال مبررا موقفه هذا بأنه ليس نحن من بادر  .المدافع حق الكالم في لبنان

 فتح هذه الحرب يتلقي الي هذه الحملة العسكرية بل حزب اهللا الذي بدأ بمهاجمة دولة إسرائيل ولذلك فإن من
وأضاف أن القصف اإلسرائيلي علي المدن والبلدات اللبنانية وتدمير المنشآت المدنية  .اآلن ردا إسرائيليا قويا

. ليس بسبب اختطاف جنديين، فقد رافق ذلك إطالق صواريخ الكاتيوشا باتجاه بلدات ومدن في شمال إسرائيل
ربي مع تهديد واضح جدا بتوجيه ضربات نحو مدن شمال إسرائيل وهذا يعني أنه لدينا هنا شروع في عمل ح

وتابع متسناع أن أي دولة في العالم لن تسمح لنفسها بأن يتواجد تنظيم إرهابي عند  .من جانب حزب اهللا
 سنوات علي الرغم من 6وقد ضبطت إسرائيل نفسها طوال . حدودها ليهدد البلدات ويختطف جنودا كما يريد

اختطف جنودا وأطلق النار علي مدن وبلدات في الشمال واآلن أعتقد أنه يحظر ضبط النفس أكثر أن حزب اهللا 
ورأي أنه يمكن وقف هذا القتال خالل ساعة من خالل التوقف  .ونحن مجبرون اآلن علي رد الصاع صاعين

 كانت مفاجئة للبنان واعتبر أن هذه الحرب. عن إطالق صواريخ كاتيوشا باتجاه دولة إسرائيل وإعادة الجنديين
من قبل  وإلسرائيل لكن ليس بالنسبة لحزب اهللا، فقد خطط لها،ولدينا تقديرات عديدة تفيد بأنه تم دفع حزب اهللا،

سورية وإيران، وقد أعد الحزب نفسه لهذه الحرب وأعتقد أن المفاجأة الوحيدة بالنسبة له هي أن دولة إسرائيل 
واضاف متسناع  .ا جري في الماضي وإنما خرجت ضده في حرب شاملةهذه المرة لم ترد بضربة صغيرة كم

وقد راهن نصر اهللا هنا أكثر مما يتوجب واعتقد أن دولة إسرائيل فقدت رغبتها في القتال والرد لكنه اكتشف 
واعتبر االنتقادات التي وجهها أعضاء كنيست ووزراء من حزب العمل وكديما ضد . ىاآلن إسرائيل أخر

 بالمئة من الجمهور اإلسرائيلي يدرك أنه 80البرية في لبنان بأنها دعوات معدودة، إذ أن أكثر من التوغالت 
أنا رجل مفاوضات ومستعد للتوصل لتسويات، لكن حزب اهللا ليس شريكا .ليس هناك من يمكن الحديث معه

كان األفضل لو حول نصر اهللا وقال متسناع إنه ليس لدينا هدفا بتغيير البنية السياسية في لبنان و .للمفاوضات
حزب اهللا الي منظمة سياسية بعد انسحابنا من لبنان، لكن عندما واصل التسلح وتهديد إسرائيل فإنه ليس لدي 

أنا أؤيد .أي شك بوجوب تنفيذ هذه الخطوات ضده، التي من دونها لن يكون هناك أمن في الشرق األوسط
 . يترافق وأن يكون مدعوما بقوة ردع الجيش اإلسرائيلياالنسحاب من أراض محتلة، لكن هذا يجب أن

وأضاف أنه عندما ننسحب من منطقة ال يمكن أن نسمح ألنفسنا بأن يواصل أحد إطالق النار علينا وال يوجد 
ومن يجرؤ علي إطالق رصاصة واحدة علينا سنرد عليه بقنبلة زنتها طن وإال فإنه لن يكون  .أي سبب لذلك

وقال متسناع أنا أعارض االجتياح البري بصورة واسعة، لكن إذا لم يكن هناك  .ة إسرائيلهناك أمن في دول
هذه الحرب هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لدولة إسرائيل، ألن حزب اهللا يعلن أن  .خيارا فسوف نفعل ذلك

 تتسع الحرب من جهة أخري توقع متسناع أن ال .غايته هي القضاء علي الكيان الصهيوني وهو يفعل ذلك
لتشمل سورية وربما إيران وقال إنه ال مصلحة لدينا بحرب مع السوريين وأعتقد أن هذا قد قيل بصورة 
واضحة، لكن ال يمكن التنبؤ كيف ستسير األمور الحقا،كما أنني ال أعتقد أن إيران ستدخل الحرب بهذا الشكل 

في متسناع إمكانية أن تستغل إسرائيل أو الواليات ون .فاإليرانيون والسوريون يعرفون حدودهما تماما.أو ذاك
فهذا ال يخدم هدفا .المتحدة ظروف الحرب وتقصفان المنشآت النووية في إيران وقال ال أعتقد أن هناك نية كهذه
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وخلص متسناع الي أن هذه الحرب يجب أن تنتهي بعد  .ألي من األطراف وال أحد يريد الخروج بحرب شاملة
 .ال أعتقد أننا سنصل الي بيروت مثال، لكن كل شيء ممكن .م ترك بذور لحرب قادمةتحقيق الهدف وعد

  25/7/2006القدس العربي 
  
  

  
  كاتب صهيوني يحذّر من استغالل حماس وحزب اهللا ألخطاء الجيش لصالحهم .37

 على الحكومة   إنّه يتوجب : قال الكاتب والمفكّر الصهيوني رؤوبين بدهتسور في تقريٍر نُِشر في هآرتس          : الخليل
الصهيونية أن تقوم اآلن وفي أثناء المعارك التي تدور بالتطرق إلى سلسلة األخطاء التي ارتكبها الجـيش فـي        
اآلونة األخيرة، هذه األخطاء لم تكشف مستويات متدنية لبعض األسلحة في الجيش فقط، بل كشفت بأن هنـاك                  

اتب من أن هذه األخطاء قد تُستغَّل من ِقبل حركـة حمـاس             كما حذّر الك   .استخباراٍت رديئة وقيادة متغطرسة   
وحزب اهللا لصالحهم، وترفع من معنويات مقاتليهم وتُشِعرهم بالنصر، كما تشجعهم في إطـالق المزيـد مـن                  

كما يرى الكاتب أنّه في هذه الحالة يجب علـى الجـيش أن ال يتجاهـل                 .الصواريخ باتجاه العمق الصهيوني   
: وتساءل الكاتب مستغرباً   .معالجتها ويستخلص الِعبر منها، وهذا األمر لم يقُم به أحد حتى اآلن           أخطاءه ويقوم ب  

لماذا لم يتحمْل أحد حتى اآلن المسؤولية عن عملية كيرم شالوم البطولية التي نفّذتها فصائل المقاومة في غزة؟                  
ما حدث فـي    : ويضيف الكاتب  .ميدانياً قد حصل  خصوصاً بعد أن استنتج تحقيق غيورا آيالند بأن هناك فشالً           

كيرم شالوم تكرر على الحدود اللبنانية، حيث تمتْ مباغتة الجيش مرة أخرى، األمر الذي يشير إلى وجود خلٍل                  
دخول الدبابة الحقاً كان فشالً إضافياً، ألنّه من الطبيعـي          . استخباري وال مباالة من ِقبل جنود الدورية وقادتهم       

راض أن حزب اهللا قد زرع عبوةً على الطريق لعرقلة تقدم الدبابات، إضافةً إلى ذلك تبين أن الدبابـة لـم                     االفت
كما تواصلت انتقادات الكاتب لتصل إلى الضربة المؤلمة حسب رأيه، وهي ضـرب              .تكن مدرعة من المقدمة   

لتي سيتمخّض عنها التحقيـق الجـاري اآلن        وأكّد أن هناك خلالً خطيراً مهما كانت النتائج ا        . البارجة البحرية 
إن الروايات التي نُِقلت تشير إلى وجود تساؤالت ومخاوف مقلقة حول ما يحـدث فـي                : وقال. بخصوص ذلك 
لم نعرف أن لدى حزب اهللا صاروخاً إيرانياً، أو لم نقم بتـشغيل المنظومـة الدفاعيـة                 : مضيفاً. سالح البحرية 

هـل هنـاك خلـل اسـتخباري؟ أم         : وتساءل الكاتب مرة أخرى    .طريق الخطأ خشية أن نصيب طائراتنا عن      
ويتواصـل   .استخفاف في قدرات المجاهدين؟ أم ال مباالة؟ يبدو أن المسألة تتعلق بكّل هذه األمـور مجتمعـة                

. بعد كّل هذه األخطاء جاءت واقعة موقع حزب اهللا بجانب أفيفيم          : الكاتب في استعراض أخطاء الجيش، ويقول     
يس واضحاً كيف لم يعلم منفّذو عملية تدمير هذا الموقع األمامي بأمر استعداد مقاتلي حزب اهللا في المنطقـة،                   ل

لم يعرف أحد على ما يبدو بوجود أنفاٍق بجانب الموقع، ولـم            . على الرغم من مراقبتهم على مدى أشهر طويلة       
وينهي الكاتب انتقاده لألخطاء التي وقـع الجـيش          .يقدر أحد أن حزب اهللا يكمن لجنودنا في كمين غير ظاهر          

ليس معروفاً بعد كيـف حـدث       : الصهيوني فيها بحادثة تصادم المروحيات في سماء الجليل المحتل، ويضيف         
، األمر الذي يستوجب التحقّق من تطبيـق        1997فبراير  /ذلك، إال أنّه يذكّرنا جداً بحادثة المروحيات في شباط        

كما يدعو الكاتب الكيان الصهيوني بضرورة المسارعة في إجراء تحقيـٍق            . عدم تطبيقها  دروس تلك الحادثة أو   
                 هذه المسألة هامة جداً بالنسبة للصهاينة خـصوصاً أن وأن ،في سلسلة األخطاء التي ارتكبها الجيش الصهيوني

إلى أن الجيش ليس معتاداً     أحداث األسابيع األخيرة تشير إلى وجود مشكلة حقيقية في الجيش الصهيوني، مشيراً             
  .على االنتقادات اآلتية من الخارج وتحقيقاته الداخلية ال تتّسم بالموضوعية والمصداقية مهما توخّى ذلك

  25/7/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  كوماندوز روس سابقون بأفغانستان يطلبون االلتحاق بالجيش اإلسرائيلي .38
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ن سابقون في القوات الخاصة السوفياتية ثـم الروسـية، مهـاجرون الـى               اعلن مقاتلو  : سامي عماره  ،موسكو
اسرائيل، عن رغبتهم في االنضمام الى وحدات القناصة في الجيش االسرائيلي، للمشاركة في الحـرب ضـد                 

ونشرت شبكة نيوز رو اإللكترونية، نقال عن مصار اسرائيلية، ان المقاتلين السوفيات والروس السابقين،              . لبنان
جهوا بهذا الطلب الى وزير الدفاع االسرائيلي وقادة الوحدات التي تقاتل في شمال اسرائيل، لكنهم لم يتلقـوا                  تو

ان جيش الدفاع يجب ان يستدعينا على الفور، وقد اثبتنا قـدراتنا            : وقال رونين راتنر قائد كتيبة عاليه     . ردا بعد 
 كما اننا استطعنا الحد من      :واضاف. ا حدا لالنتفاضة  المتميزة لدى تصفية القناصة الفلسطينيين في غزة ووضعن       

   .وجود فرق بين شباب الثامنة عشرة ومن يبلغون من العمر ما فوق الثالثين: مؤكدا. هذه المشكلة هناك
  25/7/2006الشرق األوسط 

  
   بسبب نيتها زيارة غزةسرائيل ترفض منح رئيسة أطباء العالم تأشيرةا .39
البيني ثيوخارو رئيسة أطباء العالم، تأشيرة دخـول الـى          .ئيلية في قبرص، منح د    رفضت السفارة اإلسرا  : لندن

وأشار مالذ عبده، القائم بأعمال ممثلية فلسطين لدى قبرص في          . اراضيها، حيث كانت تنوي زيارة قطاع غزة      
اول من أمس   بيان له امس تلقت وكالة االنباء الفلسطينية وفا نسخة منه، إلى أن مجلس الوزراء القبرصي قرر                 

 ألف دوالر لشراء أدوية، وحملها معها إلى غزة، منوهاً إلى أنها ستصل لبنان امـس                20منح السيدة ثيوخارو    
وأوضح أن الوفد المرافق لها منح تأشيرات إسرائيلية، ويفترض ان يصل إلـى             . وستكون الممثلية في استقبالها   

  .قطاع غزة اليوم
  25/7/2006الشرق األوسط 

  
   للحرب االقتصادية االسرائيليةسائر الخ: تقرير .40

سرائيلة والمواقع األلكترونية على الـشبكة،  سرائيلية، التي تناقلتها الصحف اال   أشارت التقارير اال  : هاشم حمدان 
 المترتبة على الحرب الحالية، والتي تصل إلى الملياردات من الـشواقل مرشـحة              االقتصاديةإلى بعض اآلثار    

تناول التقارير المنازل والسيارات واألمالك التي تضررت وخسائر المصانع ورجـال           وت .للتصاعد بشكل دائم  
 االقتـصاد األعمال نتيجة توقف اإلنتاج، وتعطل مئات آالف العمال عن العمل، فضالً عن ضرب بعد فـروع                 
 لالنتعاش الزراعي، وفرع السياحة، الذي تشير التقارير إلى أنه قد تلقى ضربة قاصمة سيحتاج إلى فترة طويلة               

سرائيل من خارطة السياحة العالمية، على اعتبار أنه من الصعب تـسويق            ا اسمكما ترددت إمكانية محو     . منها
 طلـب   2239وأشار تقرير أعدته صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن هنـاك           . دولة تتعرض لقصف الصواريخ   

  .و أية أمالك أخرى للقصفتعويض قدمت حتى اآلن من مواطنين نتيجة تعرض منازلهم أو سياراتهم أ
  25/7/2006 48عرب 

 
  شهداء بينهم عجوز وطفالن في قصف إسرائيلي لمنازل الفلسطينيين   .41

 فلسطينيين بينهم سيدة في الستين من العمر وطفالن، في سلسلة من القصف اإلسرائيلي الوحشي 6استشهد 
يش الحرب بعدوان أوسع، فيما نزحت وتوعد ج. الذي استهدف مباشرة منازل وأبراجاً سكنية في قطاع غزة

فقد قصفت الطائرات الحربية والمدفعية اإلسرائيلية أمس منطقتي  .مئات العائالت بعد تهديد باستهداف مساكنهم
الرؤوف  أبراج الندى والعطاطرة في شمال قطاع غزة، مما اسفر عن استشهاد سعيد احمد نعيم، وصادق عبد

)  عاما13ً(وحفيدها ابراهيم العطار )  عاما68ً( واستشهدت خيرية العطار .ناصر وثالث لم يتم التعرف إليه
عندما ضرب صاروخ اطلقته طائرة عربة يجرها حصان كانت تقل الجدة وأحفادها الذين اصيبوا بجروح عدا 

وفي قصف مسائي متجدد على أبراج الندى استشهدت الطفلة  . آخرون بجروح20الطفل الذي استشهد وأصيب 
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وقال المتحدث باسم جيش الحرب افيجان اوري ان القوات  . آخرون بجروح3، وأصيب ) سنوات5(تايه ختام 
وأبلغ جيش الحرب الجانب . اإلسرائيلية ستوسع عدوانها رداً على اطالق المقاومة الصواريخ على الكيان
نها الصواريخ على التجمعات الفلسطيني بإخالء منطقة أبراج الندى تمهيداً لقصفها بزعمه ان مقاومين يطلقون م

  . وشوهد مئات السكان يخلون منازلهم، ويحزمون أمتعتهم ويغادرون المكان سيراً على األقدام .الصهيونية
  

وقصفت المروحيات والمدفعية اإلسرائيلية مناطق سكنية في السودانية وبيت الهيا وفجرت منزالً في حي 
 .الزيتون بمدينة غزة بزعم تخزين سالح فيه

  25/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  االحتالل يقتحم مدينة ومخيم جنين  .42
، مدينة ومخيم جنين وسط إطالق نـار كثيـف          )25/7(اقتحمت قوات االحتالل الصهيوني، فجر اليوم الثالثاء        

 .استهدف التجمعات السكّانية، ومنعت أهالي المحافظة من التوجه إلى طولكرم عبر بلدتي كفر راعي وفحمـة               
 مصادر محلية، أن قوات االحتالل اقتحمت في ساعات الفجر األولى مدينة ومخيم جنـين مـن عـدة                   وذكرت

محاور، وسط إطالق نار كثيف، استهدف منازل األهالي، مشيرة إلى أن العدوان الصهيوني تركّز فـي مخـيم             
 االحتالل، صباح   وفي سياق متصل، منعت قوات     .جنين، ومنطقة الجابريات في المدينة، واستمر لثالث ساعات       

اليوم، أهالي محافظة جنين من التوجه إلى محافظة طولكرم عبر بلدة كفر راعي، وقرية فحمة جنوب غـرب                  
وأوضحت المصادر، أن ثالث سيارات جيب عـسكرية، اقتحمـت الحـي             .مدينة جنين شمال الضفة الغربية    

تربط البلدة بقرية فحمة، والتي تـصل       الجنوبي من بلدة عرابة، وأقامت حاجزين عسكريين على الطريق، التي           
وأضافت، أن جنود االحتالل، أجبروا المركبات على العودة باتجاه بلدة عرابـة             .بين محافظتي جنين وطولكرم   

بعد إخضاعها للتفتيش، دون إبداء األسباب، كما احتجز الجنود عدداً من المواطنين على حاجز مماثل أقيم على                 
  .ة بالقرب من خربة المنصورة جنوب المدينةالمدخل الجنوبي لبلدة عراب

  25/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 قوات االحتالل تداهم مناطق عدة للبحث عن األسلحة   .43
أفادت مصادر أمنية في بيت لحم، بأن ثماني دوريات عسكرية لالحتالل ترافقها ناقلة جند، اقتحمت بلدة الدوحة 

وأضافت أن جنود . ودها على المداخل الرئيسة وفي األحياء والشوارععبر مدخل بيت جاال حيث انتشر جن
، ومداهمته والعبث بجميع محتوياته ) عاما28ً(االحتالل حاصروا منزل المواطن رائد حسين هارون زكريا 

 ومنع جيش االحتالل أهالي محافظتي جنين ونابلس من االنتقال إلى نابلس،. واعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة
وأكد شهود عيان أن معظم الحواجز الثابتة ونقاط التفتيش المفاجئة التي انتشرت على . بذريعة الحصار الشامل

الطرق الرئيسة، التي تربط هذه المحافظات مع بعضها البعض أجبرت المواطنين على العودة، واقتصر السماح 
ذلك، واصلت قوات االحتالل حمالت في غضون . بالتنقل لقلة من المرضى الذين يستقلون سيارات إسعاف

 في الضفة الغربية بحجة مقاومة االحتالل، في وقت اقتحمت 18التمشيط والمداهمة منذ فجر أمس واعتقلت 
الذي )  عاما26ً(قرية بيت تعمر شرق مدينة بيت لحم وسط إطالق نار كثيف واعتقلت نايف إبراهيم زواهرة 

 . ونقلته إلى جهة مجهولةيعمل في جهاز االستخبارات الفلسطينية 
  25/7/2006البيان 

 
  طيران االحتالل يقصف منزال مكونا من ثالث طبقات ويدمره بشكل كامل  .44
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أعلنت مصادر فلسطينية أن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخ تجاه منزل فلسطيني في شارع النزاز بحى                
 قـصفت   16 أن طائرة حربية من نوع اف        وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان     .الشجاعية شرق مدينة غزة   

بصارخ على األقل منزال مكونا من ثالث طبقات، يعود للمواطن عمر المملوك، في حى الشجاعية، ممـا أدى                  
وأعلنت مصادر طبية أن القصف المدفعي أسفر عن سـقوط أربـع إصـابات               .إلى تدمير المنزل بشكل كامل    

وقـال   .در اإلصابات بأنها متوسـطة وفـوق المتوسـطة        وصلت الى مستشفى الشفاء الطبي، ووصفت المصا      
صاحب المنزل انه تم إبالغه من قبل جيش الدفاع اإلسرائيلي قبل نصف ساعة فقط من قصفه بأنه سيتم قصف                   

ونفى صاحب المنزل أي عالقة بأي تنظيم فلسطيني أو عالقة بتهريـب الـسالح أو تجـارة الـسالح       .المنزل
 وكانت الطائرات اإلسـرائيلية قـد       .رائيلية الستهداف أبناء الشعب الفلسطيني    موضحا أن هذه مجرد ذرائع إس     

قصفت مساء أمس االثنين بصاروخ واحد على األقل منزال مهجورا على طريق صالح الدين في حي الزيتون                 
جنوب مدينة غزة بحجة وجود مخزن للسالح بداخله مما الحق به أضرارا فادحة في حين لم يبلغ عن وقـوع                    

وادعى جيش االحتالل انه استهدف منزال مهجورا يضم بداخله مخزنا لألسـلحة يـستخدمه نـشطاء                 .باتإصا
  . التنظيمات الفلسطينية في ضرب أهداف إسرائيلية

  25/7/2006 48عرب 
 

  قوات االحتالل تقتحم نابلس ومخيم عسكر وتعتقل أربعة شبان .45
مدينة نابلس ومخيم عسكر، وشنت مداهمات اعتقلت       ) 25/7(اقتحمت قوات االحتالل الصهيوني، اليوم الثالثاء       

وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل مدينة نابلس ومخيم عسكر في الساعة الثانيـة               .خاللها أربعة شبان  
وأضافت تلك المصادر، أن قوات االحتالل اعتقلـت         .فجراً، وشنت حملة دهم وتفتيش طالت عدداً من المنازل        

 18(، وأحمد محمـد منـصور       ) عاماً 18(محمد عبد العزيز األشقر     : داهمة أربعة شبان، هم   خالل عمليات الم  
، وهو من سـكان     ) عاماً 32(، وكالهما من مخيم عسكر القديم، إضافة إلى المواطن مجدي جواد الشكعة             )عاماً

ابلس، ونقلتهم جميعـاً    حي رفيديا غرب المدينة، والمواطن عزام ياسين، من حارة الحبلة في البلدة القديمة من ن              
  .بعد تكبيلهم إلى جهة مجهولة

  25/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   فلسطينيين في قصف جوي صهيوني 7إصابة  .46
أصيب سبعة فلسطينيين فجر اليوم الثالثاء  في جريمة صهيونية جديدة في جنوب قطاع غزة، حيـث قـصفت                   

وأفاد شهود عيان، أن الطـائرات الحربيـة         .ح وخانيونس طائرات االحتالل بالصواريخ منازل في مدينتي رف      
، قصفت بالصواريخ منزالً في حي البرازيل في رفح يعود ألحد كـوادر كتائـب               16الصهيونية من نوع أف     

 إصابات بين صفوف األهالي، وقد      6الشهيد عز الدين القسام توفيق أبو محسن، وأسفر هذا القصف عن وقوع             
كما أطلقت طائرات صهيونية عدة صواريخ تجاه منزل مكـون           .ى أبو يوسف النجار   تم نقل المصابين إلى مشف    

من أربع طبقات يعود ألحد كوادر الجهاد اإلسالمي صالح الشاعر، في منطقة قيزان النجار جنوب خانيونس،                
ى إلـى   مما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، وهرعت سيارات اإلسعاف والدفاع المدني إلى المكان لنقل الجرح              

وكان استشهد يـوم أمـس سـتة     .المشافي، وذكر شهود عيان أن هذا القصف أسفر عن إصابة أحد المواطنين      
فلسطينيين بينهم ثالثة أطفال بنيران قوات االحتالل الصهيوني في شمال قطاع غزة، حيث استـشهدت الطفلـة                

، فـي قـصف مـدفعي    )24/7(ثنين متأثرة بجراحها التي أصيبت بها عصر يوم أمس اال)  أعوام6(ختام تايه   
صهيوني استهدف أبراج الندي شمال غزة، وأصيب أيضاً ثالثة فلسطينيين جراء سقوط قذيفة صهيونية علـيهم                
في بيت الهيا شمال غزة، كما استشهدت مسنة فلسطينية وفتى من عائلة العطار، وأصيب آخـر مـن العائلـة                   

يكية شمال غزة، وسبق ذلك، استـشهاد ثالثـة مـواطنين،           نفسها خالل تنقلهم على عربة قرب المدرسة األمر       
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 في أبراج العودة شمال     10وإصابة رابع جراء سقوط قذيفة مدفعية صهيونية على شقة سكنية تقع في برج رقم               
  .قطاع غزة، وفي ساعات العصر

  25/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  

  
 ال اتفاق على إعادة فتح معبر رفح   .47

اإلدارة العامة للمعابر نظمي مهنا األنباء التي تحدثت عن التوصل الى اتفاق مع الجانب نفى مدير عام 
وأكد مهنا  أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبذل مساعي حثيثة مع . اإلسرائيلي بشأن فتح معبر رفح

  .األوروبيين والدول الصديقة بهدف الضغط على الجانب اإلسرائيلي لحل أزمة المعبر
  25/7/2006 اإلماراتية الخليج

 
  سلطات السجن تضاعف معاناتهم: أسرى هداريم .48

اشتكى األسرى في سجن هداريم اإلسرائيلي، من تعمد سلطات إدارة السجن، مضاعفة : لندن ـ الشرق االوسط
وقالت الحملة الشعبية إلطالق . معاناتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، خاصة التواصل مع العالم الخارجي

األسير مروان البرغوثي وكافة األسرى، في بيان صحافي، تلقت وكالة وفا نسخة منه، إن سلطات سراح 
االحتالل عمدت إلى اتخاذ عدة إجراءات مشددة بحق األسرى، أبرزها منع الزيارة عنهم بشكل تام، سواء 

 فيه عميد األسرى اللبنانيين وأشارت الحملة الشعبية إلى أن إدارة السجن، الذي يقبع. زيارة المحامين أم األهالي
سمير القنطار، والنائب مروان البرغوثي وعدد من القادة األسرى، فرضت تعتيماً إعالمياً تاماً، سواء على ما 

وبينت أنها منعت إدخال الصحف، وفصلت بث كافة . يجري داخل السجن أو ما يجري في العالم الخارجي
زيونات األسرى، بعد أن كانت قد عمدت أخيرا إلى عزل نحو محطات التلفزة األرضية والفضائية عن تلف

  .عشرين أسيراً في زنازين انفرادية، منهم القنطار
25/7/2006الشرق األوسط   

 
  أطفال فلسطين يرِسلون رسائل محبٍة للعالم .49

ـ                 ى في مواجهة رسائل قتٍل موقّعة بأيدي أطفال اإلرهابيين الصهاينة على رؤوس الصواريخ التي سـقطت عل
لبنان وغزة وقتلت المئات من مختلف األعمار، شارك أطفال المخيمات الصيفية الفلسطينية اليوم فـي مخـيم                 

وهتف األطفـال    .األمعري بفعالية تضامنية مع لبنان الشقيق، وجهوا خاللها رسالة محبٍة إلى كافة أطفال العالم             
لحرب الصهيونية التي تُشَن ضـد أطفـال غـزة          المشاركون في الفعالية التي أقيمت في مخيم األمعري ضد ا         

             وشـارك فـي     .ولبنان، مطالبين العالم بوقف ما وصفوه على الرغم من صغر سنّهم، بـاإلرهاب الـصهيوني
وقال النائب جهاد طملية،    . الفعالية أطفال من مخيمات صيفية في قلنديا والجلزون وبلدات بيرزيت وأبو شخيدم           

إن الهدف من الفعالية إرسال رسالة تضامٍن من األطفال الفلسطينيين إلى األطفال            : ريرئيس مركز شباب األمع   
ووصف طملية الحرب التي تقودها حكومة الكيان الصهيوني ضد الشعبين اللبناني            .اللبنانيين والفلسطينيين بغزة  

لنا يرِسلون رسالة محبٍة إلى كافة أطفـال        أطفا: وقال. والفلسطيني بحرب اإلبادة ضد المدنيين واألطفال والعزل      
يذكَر أن الفعالية التـي ازدانـت        .العالم، وأطفال الكيان الصهيوني يرسلون رسائل قتٍْل مكتوبةً على الصورايخ         

  . طفٍل فلسطيني500باألعالم الفلسطينية واللبنانية، شارك فيها ما يقارب من 
  25/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  67من الفلسطينيين يؤيدون حصر المقاومة في اراضي الـ% 70 .50
من الفلسطينيين قيام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتفاوض مع إسرائيل إلطالق سراح % 70,9أيد 

 .أسرى فلسطينيين مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير
لبحوث المسحية التابع لجامعة النجاح بنابلس تلقت واظهر استطالع للرأى أجراه مركز استطالعات الرأي وا

من أفراد العينة المشاركة فيه متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في % 61,1الدستور نسخة من نتائجه ان 
وقال . ال يشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم وأمالكهم في ظل الوضع الراهن% 87,7هذه المرحلة و 

 .ي في ظل األوضاع الحالية قد تطور نحو األسوأأن وضعهم االقتصاد% 76
من أفراد العينة اقتراحا من قبل بعض األطراف العربية والدولية ، بإطالق سراح الجندي % 85,2ورفض 

اإلسرائيلي األسير فورا ، ومقابل ذلك تقوم إسرائيل الحقا بإطالق سراح عدد غير محدد من األسرى 
لية ، دون أن تقدم إسرائيل ضمانات عن عدد المفرج عنهم أو تاريخ هذا الفلسطينيين من السجون اإلسرائي

 67من الفلسطينيين حصر المقاومة في اراضي الـ % 70وايد .اإلفراج
من أفراد العينة مطلب آسري الجندي اإلسرائيلي بعدم إطالق سراحه دون أن تعقد صفقة تبادلية مع % 90وايد 

ا إطالق سراح عدد معين من األسرى الفلسطينيين وضمن جدول زمني محدد الحكومة اإلسرائيلية ، يتم بموجبه
من أفراد العينة يؤيدون قيام الرئيس محمود عباس بالتفاوض مع إسرائيل إلطالق سراح % 70,9كما ايد 

 .أسرى فلسطينيين مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير
التفاوض مع الرئاسة الفلسطينية ، وليس مع حركة حماس ، من أفراد العينة أن عرض إسرائيل % 38,2وبين 

من أفراد العينة % 51,5حول صفقة لمبادلة الجندي اإلسرائيلي األسير بأسرى فلسطينيين هو عرض منطقي و 
من أفراد العينة عن % 32,9واعرب . يعارضون الوساطة المصرية في حل قضية الجندي اإلسرائيلي

% 49,3زمة السياسية الراهنة يتطلب حل السلطة الفلسطينية ، في حين أن اعتقادهم أن الخروج من األ
  .يعتقدون أن الخروج من األزمة الراهنة يتطلب العودة إلى طاولة المفاوضات

  25/7/2006الدستور 
 

   عريساً مقدسيا70ًُعْرٌس جماعي لـ .51
زفاف جماعي شمل سبعين أخا وأختاً       منار للصداقة التركية الفلسطينية عن تنظيمها لحفل         -أعلنت مؤسسة أفق  

 بعد صالة   27/7/2006من شباب وشابات بيت المقدس والذي سيعقد في رحاب المسجد األقصى يوم الخميس              
وعممت مؤسسة أفق دعوة عامة ألهل بيت المقدس لحضور هذا العرس وعنونته تحت شعار                .العصر مباشرة 

ن الصهيوني المتواصل على لبنان والشعب الفلسطيني في غـزة          أفراح رغم الجراح باإلشارة إلى أحداث العدوا      
 منار تساهم في إنجاح هذا العرس الجماعي لـشباب وشـابات            -هذا، وعلم أن مؤسسة  أفق      .والضفة الغربية 

القدس كخطوة في دعم األهل في مدينة القدس ولدفع المزيد من الثبات والرباط في المسجد األقصى المبـارك                  
لشريف في ظل محاوالت التهويد والتفريغ التي تمارسها المؤسسة الـصهيونية بحـق شـباب               ومدينة القدس ا  

 منـار دعـوة     –كما ووجهت مؤسسة أفـق       .وشابات القدس الشريف وعموم األهل في مدينة القدس وجوارها        
نـة  لجميع وسائل اإلعالم والفضائيات لتغطية هذا الحدث المميز واألول من نوعه في المسجد األقـصى ومدي               

  .القدس آملة من الجميع االستجابة لدعوتها
  25/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مراسلو الفضائيات في األراضي الفلسطينية ال ينامون .52
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شعار يرفعه ويعيشه مراسلو الفضائيات العربية واألجنبية في األراضي الفلسطينية المحتلة هـذه   ..  ما في نوم    
متبدد وأسر الجندي جلعاد شاليت في قطاع غزة على يد المقاومة الفلسطينية، ومـن              األيام، ومنذ عملية الوهم ال    

ثم تصاعد العدوان اإلسرائيلي على لبنان إثر نجاح رجال حزب اهللا في أسر جنديين إسرائيليين في عملية أطلق                  
الحـرة، تؤكـد أن     فاتن علوان مراسلة قناة      .عليها اسم الوعد الصادق سقط جراءها ثمانية من جنود االحتالل         

كنا ننام عند منتصف الليل أو بعده بقليل، اآلن نعمل حتى الفجـر،             : ضغط العمل ارتفع بصورة كبيرة، وتقول     
ونستيقظ في السادسة، أي أن معدل نومي في اليوم الواحد ال يزيد عن ثالث ساعات، وذلك بحثاً عما يربط بين                    

طلوب منا هذه األيام، السعي الحثيث كـي ال تغيـب القـصة    األحداث الدائرة في لبنان وفي غزة والضفة، فالم 
  .الفلسطينية، وهذا ما أسعى إليه عبر حكايات إنسانية

نحمل حقائبنـا   . وتصف شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، حالتها وحالة زمالئها هذه األيام بالبدو الرحل             
المسؤولية كبيرة، وال نعلم متى تنتهي هـذه        ضغط جسدي ونفسي، و   .. ونرحل باستمرار من منطقة إلى أخرى       

مـش  .. اهللا يعين مراسلي الجزيرة في لبنان . ساعات طويلة من العمل المتواصل، الذي قد يمتد أليام     . المرحلة
وال تشكك أبو عاقلـة      .متعودين زينا ع ضغط الشغل، وبين عليهم التعب بسرعة، ويمكن المشوار يكون بأوله            

ل منهم جميعاً، سواء في األراضي الفلسطينية، أو في لبنان، إال أن اللجوء نحو برمجـة                في أن اإلرهاق قد ينا    
األمور، بحيث نريح بعضنا بعضاً، ونعمل على منح قسط من الراحة لمن نشعر أن التعب بدأ ينال منه، وهـذا                    

بهة تشتعل بتـسارع    وتؤكد أبو عاقلة على تراجع الخبر الفلسطيني، ولو لبعض الشيء، أمام ج            .ما يحصل فعالً  
كلبنان، لكن هذا ال يمنعنا من اإلطاللة على الجبهة الفلسطينية، التي ال تزال ساخنة، فالعدوان اإلسرائيلي على                 

ما تأثر حقـاً    . غزة مستمر وسقوط الشهداء والجرحى واستهداف مقار الوزارات والمؤسسات ال يزال مستمراً           
  .تمرات صحافية وغير ذلكهو تلك الفعاليات اليومية من مظاهرات ومؤ

من جهته يؤكد خالد الفقيه، مراسل فضائية المنار، أنه ورغم االستهداف اإلسرائيلي لحزب اهللا، إال أن األمـور          
تسير كما كانت في السابق، فذات األشخاص من هيئة التحرير يهاتفونني وزمالئي صباح كل يوم، ونعمل وفق                 

المختلف في هذه الفترة، أنه في المنار كما غيرها، لم يعـد            :  الفقيه ويقول. ذات البرنامج، دون ضغط أو توتر     
الخبر الفلسطيني، باستثناء ما يمكن وصفه بالحدث المميز، يشغل حيزاً في نشرات األخبار، فمن يتـابع هـذه                  

ية من  النشرات يالحظ شح التقارير التلفزيونية الفلسطينية، واختصار الحدث الفلسطيني، إال ما يحمل درجة عال             
السخونة، على خبر وصورة، معرباً عن أمله بنوع من المهنية، وتوخي الدقة في نقل األخبار، خاصة في هـذه     

  .الفترة الحرجة، وهو ما تبتعد عنه بعض الفضائيات ألسباب قد تبدو بعيدة عن المهنية والموضوعية
ل قوات االحـتالل، كاعتقـالهم أو إعاقـة     وال يبالي الفقيه، كما زميليه عماد وديب، بأية مغامرة مجنونة من قب           

نحن نقـوم   : عملهم على اعتبار أنهم يعملون مع قناة المنار، أي تلفزيون عدو إسرائيل األول هذه األيام، ويقول               
بواجبنا وملتزمون، كما كنا، بخطنا الوطني والقومي تجاه ما يحدث في المنطقة، ونعمل وفق قناعاتنا، ولو كان                 

ال نخشى أي عمل أحمق قد توجهه سلطات االحتالل ضدنا،          . حن على أتم االستعداد لدفعها    ثمة ضريبة لذلك فن   
  .وإن حدث فسنستمر في نضالنا بالكلمة والصورة، ولو من داخل المعتقل

  25/7/2006الغد األردنية 
  

   عدم تدخلها عسكرياً ىإيران تؤكد عل .53
زعمت مصادر استخباراتية تابعة    : مال قبيسي ك نقال عن مراسلها في لندن       25/7/2006الشرق األوسط   نشرت  

 طهران  إلى ومنها   ، دمشق إلى تم نقلها    اإليراني أن جثثا لعناصر في الحرس الثوري        ، أمس ،للجيش االسرائيلي 
وذكرت نيويورك صن أن المصادر اللبنانية التي وصفتها بموثوقة أكدت نقل            .بعد مقتل تلك العناصر في لبنان     

 قتلوا وهم يقاتلون أو يشاركون بأسلوب ما في القتـال           اإليرانيصر في الحرس الثوري      جثث لعنا  9 و 6ما بين   
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 جانب حزب اهللا في مواقع عدة بالجنوب اللبناني خالل األسبوع الماضي، ومن بعدها تم نقل جثـثهم فـي                    إلى
  .والقتال سورية هربا من تبعات القصف المتبادل إلىعملية تمويه مع اآلالف اللبنانيين الذين نزحوا 

 عـن  ،مسأ ،أعلنت إيران:  من طهرانيو بي آي نقال عن 25/7/2006القدس العربي من جهة أخرى ذكرت     
 إن المسؤولين المعنيين في بـالده نفـوا         ،الناطق باسم الحكومة اإليرانية قوله في مؤتمره الصحافي األسبوعي        

ـ     وأوضح أن السيا   . لبنان إلىمزاعم البعض حيال إرسال قوات عسكرية         موقـف   ىسة العامة إليران تقوم عل
وقال إن الرأي العام العـالمي       .إيديولوجي واضح إزاء الظلم واالعتداء وال تتبع سياسة إرسال قوات عسكرية          

سرائيلي ضد لبنان وجميع شعوب العالم تـشعر باإلرهـاق جـراء هـذه              مضطرب جراء اعتداءات الكيان اال    
د استخدام جميع اآلليات الحقوقية والسياسية والدبلوماسية لوقف        وأضاف طهران تري   .التصرفات وتطالب بوقفها  

ـ      واألذىالهجمات ضد لبنان ومنع إلحاق الضرر         أن اعتـداءات الكيـان      ى بالنساء واألطفال والعزل وشدد عل
الصهيوني ضد لبنان وفلسطين تفتقد ألية تبريرات وتستهدف توسيع التسلط في المنطقة بدعم من بعض القـوي    

 .مفي العال
 الواليات المتحدة تشن حرب أن نجار ى مصطفاإليرانياعتبر وزير الدفاع : 25/7/2006المستقبل وأضافت 

 المقاومة في لبنان عطلت الماكينة الحربية لكل أن إلىشاملة للسيطرة على مصادر النفط في المنطقة، مشيرا 
 لخدمة والدبلوماسيةلعسكرية والسياسية ميركا حشدت كل طاقاتها وقدراتها اأ أن وأكد . واسرائيلأميركامن 

 واشنطن ومن اجل التغطية على دعمها التسليحي الالمحدود أن التوسعية للكيان الصهيوني، موضحا األهداف
 التسليحية لحزب إيران الكاذبة في كل يوم بشأن مساعدة األنباء اختالق إعالمها وسائل إلى أوكلتلهذا الكيان، 

  . مزعومةإيرانيةن شحنة عسكرية  الكشف عأواهللا لبنان 
 

  سياسيون أردنيون ولبنانيون يحذرون من مشروع الشرق األوسط الجديد .54
سرائيلي  أجمعت أحزاب سياسية واجتماعية وشخصيات أردنية ولبنانية رفضها للعدوان اال          : غادة عناب  -عمان

اعية للشعب اللبناني ومقدراته وبنيته     الفتة إلى أن ما تقوم به اسرائيل هو عملية إبادة جم           على لبنان وفلسطين،  
سـرائيلي،  وأكدت أن ترسيخ مفهوم الشرق األوسط الجديد هو من أهم أهداف العـدوان اال              .التحتية ومؤسساته 

 . ملتقى الحوار الوطني التابع للمجلس الوطني للتنسيق الحزبي أول أمسنظمهوذلك في الحوار المفتوح الذي 
  25/7/2006الرأي األردنية 

  
 لقاهرة ترفض المشاركة بقوات دولية في لبنان  ا .55

 أكدت مصادر مصرية رفض القاهرة المشاركة في قوة دولية مقترحة لجنوب لبنان، وأوضـحت أن                :واشنطن
 على وقف فوري إلطالق النار، وضرورة حـسم القـضايا العالقـة،             ، غداً ،القاهرة ستركز خالل مؤتمر روما    
 هناك قناعة لدى الدول التي تتعاطى مع األزمـة  أنأضافت هذه المصادر  .وعلى رأسها مزارع شبعا المحتلة

 .في لبنان بأنه ال توجد قوة سياسية تضاهي قوة حزب اهللا، وأنه األقوى عسكرياً وسياسياً حتى إشعار آخر
  25/7/2006الخليج اإلماراتية 

 
  الجمعية اإلسالمية في جباليا النزلة توزع طروداً غذائية للمتضررين .56
وزعت الجمعية اإلسالمية في جباليا النزلة، بالتعاون مع المنظمة العالمية لإلغاثة وحقوق اإلنسان التركية              : غزة

 ألف دوالر على أهالي المناطق المتضررة التي قامت قوات االحتالل الصهيوني            75 طرٍد غذائي بقيمة     2500
وشـملت   .ة التي أطلقت عليها اسم حملة سنابل الخير       باجتياحها وتدميرها في المدة األخيرة، وذلك ضمن الحمل       

الدور  وثمن رئيس بلدية بيت حانون     .الحملة جميع محافظات غزة وتحديداً المناطق التي تعرضت لالحتياجات        
   .التركي في مؤازرته للشعب الفلسطيني، وشاركه في ذلك رئيس بلدية الشوكة في رفح



 

 25

  25/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  في لبنانقمة كويتية أردنية تطالب بوقف إطالق النار  .57
 على ضرورة العمل لوقف إطالق النـار فـي          ، أمس ، األردني وأمير الكويت في لقائهما     كلالم شدد   :ايه.بي.يو

  . سرائيل وحزب اهللاالنزاع الدائر بين 
  

رق البحث إلى األوضاع المتدهورة التي      وذكرت وكالة األنباء األردنية بترا أنه إضافة إلى العالقات الثنائية، تط          
 .            سرائيلية على لبنان واألراضي الفلسطينيةتشهدها المنطقة جراء تصاعد االعتداءات اال

  25/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  سوريا تتهم جنبالط بمنع مساعداتها للجنوب .58
 إلـى  من دمـشق     ، أمس االثنين  ، انطلقت دويةواأل من المواد الغذائية     أن السورية   األنباء ذكرت وكالة    :دمشق
واتهمت سوريا الحزب التقدمي االشتراكي اللبناني برئاسة جنبالط بمنع وصول المـساعدات الـسورية              . لبنان

 إلى المناطق اللبنانية المنكوبة من جراء العدوان االسرائيلي ونقلت جريدة تشرين الحكوميـة              واإلنسانيةالغذائية  
 الحزب قد سير دوريات وأقام العديد من الحواجز في المناطق التي تخضع لـسيطرته               أن عن قادمين من لبنان   

  . ليس للتصدي للعدوان االسرائيلي بل لمنع المساعدات القادمة من البقاع من الوصول إلى مناطق الجنوب
  25/7/2006الوطن القطرية 

  
 نؤيد نصر اهللا قلباً وقالباً   :مرشد اإلخوان المسلمين .59
المرشد العام لجماعة اإلخوان مهدي عاكف، في مقابلة أجراها مع الـسفير،            دعا  :  اميمة عبد اللطيف   -رةالقاه

سرائيل، معتبراً أن نضاله واحد مع جماعة اإلخـوان، مـستنكراً موقـف             ابالنصر لحزب اهللا في مواجهته مع       
المواجهـات حتـى اآلن يمثـل        استمرار   أنورأى  . سرائيليينبعض الحكام العرب من عملية أسر الجنديين اال       

اهللا، جاءت إجابته سريعة وحاسـمة بأنـه         حين سئل عن رأيه باألمين العام حسن نصر       و. انتصاراً لحزب اهللا  
ويقول عاكف إن نصر اهللا قائد لمقاومة إسالمية هي بكـل المقـاييس             . إنسان مبارك وفاضل وثابت على الحق     

 أيام، فما   أربعةسرائيل  ا العرب في كل حروبها لم تصمد أمام         العسكرية والسياسية حتى اليوم منتصرة، ذلك أن      
ويسخر عاكف  . واألميركيبالك بثالثة عشر يوماً، وهو متواضع األسلحة ويجابه الطغيان واإلجرام الصهيوني            

 يعيـشون فـي ظـل       نمهزومـو أناس  بقوله أنهم   سرائيليين بأنها مغامرة،    من الذين وصموا أسر الجنديين اال     
 رفيـع أذلـت     ىواعتبر أن عملية حزب اهللا عملية عسكرية على مـستو         . ميركان أولياء نعمتهم  األالصهاينة و 
صدر بياناً يؤيد فيه حزب اهللا، وأثنـى        أوأوضح عاكف أن جماعة اإلخوان المسلمين كانت أول من          . الصهاينة

الموقـف  ويعترف عاكف أنه كمصري شعر بنوع مـن الخـزي بـسبب          . على ما قام به من واجب نحو أمته       
وعلى الرغم من أن عاكف يعترف بأن ثمة        . سرائيليالرسمي المصري الذي أعتبر أنه أمن الغطاء للعدوان اال        

مناخات مواتية لخلق فتنة بين سنة العرب وشيعتهم، غير أن عاكف غير قلق من هذه الناحية ألن اللحمة الدينية                   
ووصف عـاكف مـا قالـه أحـد         . اوالت الفتنة بين سنة اإلسالم وشيعته ما زالت قوية وصامدة في وجه مح          

المتحدثين باسم الجيش اإلسرائيلي بأن الجيش يحارب معركة السنة ضد األصوليين الـشيعة، بكونـه محـض                 
هراء، وهي قرينة كما يقول عاكف على شعور بالهزيمة لدى هؤالء فهم مقهورون ألنه ألول مـرة تـضرب                   

ف أن أهم مالمح الشرق األوسط الجديد أنه شرق أوسط مـن دون             ويعتبر عاك . إسرائيل في عمقها بهذا الشكل    
 للمنطقة يحاربه الحكام مدعومين بسند      األميركيمقاومة فكل من يحمل لواء المقاومة ضد المشروع الصهيوني          

 وصهيوني، ذلك أنه ال بد من الشرق الجديد كما يقول عاكف أن يكون مستسلماً لما يمليه االميركيـون                   أميركي
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على أن ال سبيل أمام     عاكف  وشدد  . ل من أشكال المقاومة سياسية كانت أو فكرية سوف يقضى عليها          وكل شك 
وأكد عاكف على أن مشروع المقاومة عند حـزب اهللا واإلخـوان            . الشعوب سوى الصبر والثبات على األمر     

 عصابات ومنذ وطأت    وحماس هو واحد، والمهمة األولى أن تعي األمة أن الصهاينة ليسوا دولة وإنما مجموعة             
   .أقدامهم فلسطين وسياستهم لم تتغير

وأضاف عاكف بأن أضعف اإليمان هو ما تقوم به جماعة اإلخوان من تظاهرات وجمع تبرعات لدعم مقاومة                 
وختم حديثه بحث اللبنانيين على أن يظلوا على قلب رجل واحد مع            . الشعب العربي في كل من فلسطين ولبنان      

 .غيان الصهيونيالمقاومة وضد الط
 25/7/2006السفير 

  
 شباب وطالب السودان يطالبون بفتح الحدود لهم للجهاد في فلسطين ولبنان  .60

 في مسيرة هـادرة ضـمت قطاعـات         ،مسأ صباح   ،خرجت جماهير العاصمة السودانية الخرطوم    : الخرطوم
 وفلسطين ضد العدوان الذي     واسعة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية تضامناً مع شعبي لبنان          

وقال . مذكرة تضامنية مع شعبي لبنان وفلسطين     الجموع  وسلمت  .  العزل األبرياءيمارسه العدو الصهيوني ضد     
 أن مؤكـداً    األبرياء المنظمة الدولية تساند العدو ليمارس اضطهاده لقتل         إنممثل الحركة االسالمية حسن رزق      

 التوحد لمواجهة الهجمـة التـي       إلىودعا رزق شعوب وحكام العرب      . دماء المسلمين عزيزة لن تضيع هدراً     
مين عـام   أ أعلنمن جهته   .  مطالباً اسرائيل باالنسحاب من مزارع شبعا والجوالن       اإلسالميةتتعرض لها األمة    

اتحاد الطالب السودانيين جاهزيتهم للدفاع عن لبنان وفلسطين مؤكداً فتح باب التبرعـات لمـساعدة المقاومـة             
 ساحات المعركـة فـي لبنـان        إلى فتح الحدود للطالب للذهاب      إلى ودعا الحكام العرب     البلدين، في   سالميةاإل

 إن قـائالً    اإلسـالمية  رئيس اتحاد عمال السودان استعدادهم للجهاد في سبيل القضية           أكدمن جهته   . وفلسطين
مين السودانيين كوفي عنان بتقـديم   ذلك طالب نقيب المحا إلى .الشعوب العربية بخير رغم انكسار حكام العرب      

 الـشرعية الدوليـة     إن الهجمة االسرائيلية لعدوانها علي دولتي لبنان وفلسطين وقال          إيقافاستقالته لعجزه عن    
 الشعوب العربية الحية وطالب     بإرادة إال شرعية جديدة ال تولد      أن أضافو. تشهد انتهاكاً وحشياً للقانون الدولي    

ـ              ، المتحدة ملألمبوضع ميثاق جديد      ى وحيا نقيب المحامين قائدي المقاومة حسن نصر اهللا وخالـد مـشعل عل
 .مجاهدتهم ضد العدو االسرائيلي

  25/7/2006القدس العربي 
  

  سرائيل انتهكت كل قوانين الحروب الدوليةا: المالكي .61
 إلى زيارة له    أول في   ،المالكيرئيس الوزراء العراقي نوري     اعتبر  : مينا العريبي ،   محمد الدعمة  -عمان،  لندن

 يقام عليه المجتمع الـدولي اآلن،       أن ما يحدث في لبنان ابعد من كارثة، ألنه يخالف كل ما يمكن              أنبريطانيا،  
، خالل مؤتمر صحفي مع     وحذر المالكي  . التوصل للحلول من دون وقف إلطالق النار فوراً        إمكانمعتبراً عدم   

ان اسرائيل انتهكت كل قوانين الحروب فـي قـصفها          ط، معتبرا   األوس من خطر تأزم الوضع في الشرق        بلير،
   .الكاسح للبنان

  25/7/2006الشرق األوسط 
  

  قمة سعودية ـ مصرية اليوم تبحث سبل احتواء الموقف ووقف النار في لبنان .62
لمـا  تعقد اليوم قمة سعودية مصرية لبحث سبل احتواء الموقف الراهن في لبنان، وفقا    :  صالح متولي  -القاهرة

 المصرية التي لم تحدد مكان القمة، لكن مصادر مصرية وسعودية قالت فـي              األوسطأعلنته وكالة أنباء الشرق     
 بحـث واتخـاذ     إلـى ، إن القمة تهدف     األوسط الشرق   أنباءوقالت وكالة    . ستعقد في السعودية   أنهاوقت الحق   
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ية والمادية الناجمـة عـن المواجهـات        اإلجراءات الالزمة لوقف إطالق النار فورا ووضع حد للخسائر البشر         
فيما طالب مبارك بوقف فوري إلطالق النار على الساحة اللبنانية، وحـذر مـن اسـتمرار                . العسكرية الحالية 

وأضاف مبارك أن الموقف الراهن أصـبح خطيـرا         . المواجهات الحالية، وقال إنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية       
دا األطراف المعنية باألزمة اللبنانية والتي ستجتمع في روما غدا اتخـاذ            للغاية، ويحتاج إلى تحرك سريع، مناش     

. قرارات حاسمة إلنهاء هذه األزمة ووضع حد لنزيف الدم وإنقاذ األبرياء الذين يدفعون ثمن هذه المواجهـات                
تـواء   أنه يواصل جهوده واتصاالته مع مختلف األطراف وقادة الدول العربيـة واألجنبيـة الح               مبارك كدكما أ 

من ناحيته، قـال    . سرائيلي وإتاحة الفرصة للحوار   الموقف وإنهاء التصعيد العسكري بين الجانبين اللبناني واال       
وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، إن المؤتمر الدولي المقرر عقده في روما غدا األربعاء بشأن الوضع                 

  . ر قاصرا على مجموعة ضيقه من الدوللم يعد المؤتم وبلبنان قد تم توسيع إطار المشاركة فيه
  25/7/2006الشرق األوسط 

  
  ماليزيا تفضل اجتماعاً لـ تنفيذية المؤتمر اإلسالمي    .63

 هذه المنظمة لـن     أن ، أمس اإلسالمي، ماليزيا التي ترأس حاليا منظمة المؤتمر        أعلنت:  اف ب  -كواال لومبور 
 ونقلـت   . محمود نجـاد   اإليراني ذلك الرئيس    إلىما دعا   تعقد اجتماعا طارئا للنظر في أزمة الشرق األوسط ك        

 حكومة في   57وكالة األنباء الرسمية برناماعن وزير الخارجية الماليزي سيد حامد البار قوله انه يستحيل جمع               
 لم يتـسن    إذا حتى   بأنهلمنظمة مذكرا   ل انه تحدث عن احتمال عقد اجتماع اللجنة التنفيذية          إال .مهلة قصيرة جدا  

 منظمة المـؤتمر    أن على    البار  وشدد . تنسيق المساعي  إمكانيةفان أعضاء المنظمة على اتصال للنظر في        ذلك  
  ·واإلنسانيةفحسب بل يتطابق مع القوانين الدولية ' بمعارضة اسرائيل' تتخذ موقفا موحداال يكتفي اإلسالمي

  25/7/2006االتحاد االماراتية 
 

  ققا اال بتسوية عادلة للقضية الفلسطينيةاألمن واالستقرار لن يتح:  االردنملك .64
 بعـد   إال األوسـط  واالستقرار الشاملين لن يتحققا في منطقة الشرق         األمن أن األردني أكد الملك    : بترا -عمان

 الدور المهم للواليات المتحدة في دعـم      إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، مشيرا في هذا الصدد          إلىالتوصل  
 كمـا   . السلمية من جديد وضمان عودة الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي لطاولة المفاوضات           العملية إحياءسبل  
على ضرورة تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية والسلطة الوطنية الفلسطينية لتجـاوز المعانـاة التـي               الملك  شدد  

ة التحتية سيزيد مـن تفـاقم        والبني األبرياء استهداف المدنيين    أنتواجه الشعبين اللبناني والفلسطيني محذرا من       
  . الفلسطينيةواألراضي في لبنان اإلنسانيةالمأساة 

  25/7/2006الغد األردنية 
  

   يدعو للتعاون المكثفاألوسطعدم استقرار الشرق : األردن .65
عو  أكد األردن أن ظاهرة عدم االستقرار الناتجة عن النزاعات في منطقة الشرق األوسـط تـد                -األمم المتحدة 

. للتعاون المكثف واألخذ بالتدابير اإلقليمية والدولية التي تتميز بالشفافية والشمولية بـين جميـع دول المنطقـة                
وأيدت الحكومة في ردها على كوفي عنان الذي طلب من الدول األعضاء تقديم ردودها وآرائها بشأن مـسألة                  

جهود الدولية واإلقليمية الراميـة لتعزيـز هـذه         تعزيز التعددية في مجال نزع السالح وعدم االنتشار جميع ال         
وأوضـحت الحكومـة إن     . التعددية والتركيز على التنمية االقتصادية وتعزيز السالم في سياق األمم المتحـدة           

األردن يرى أن مسألة نزع السالح ال يمكن التعامل معها بوصفها قضية معزولة أو من قبل دولة منفردة إذ أن                    
لى هذا األمر تتزايد ما لم تواجه من قبل جهود إقليمية ودولية جدية وفعالة تهدف إلى نزع                 المخاطر المترتبة ع  

وأكدت سعيها المكثف لجعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالية مـن           . السالح وتعزيز مفهوم تعددية األطراف    
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 .ا وزراء الخارجية العـرب أسلحة الدمار الشامل وذلك من خالل المشاركة الفعالة في اللجنة الفنية التي اعتمده   
 ذلك، تقدم األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وباكستان وأذربيجـان وتـشاد وتـونس وغينيـا                 إلى

وفلسطين وكوبا والمغرب والسعودية وموريتانيا وماليزيا بمشروع قرار للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم            
سـرائيلي علـى األحـوال المعيـشية للـشعب          ماعية لالحتالل اال  المتحدة حول االنعكاسات االقتصادية واالجت    

  . الفلسطيني في األرض الفلسطينية بما فيها القدس وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل
  25/7/2006الغد األردنية 

  
 عنان يريد إشراك سوريا وإيران في الحل  .66

ى سؤال عن اتصاالته بالسوريين واإليرانيين لوقف  قال أمين عام األمم المتحدة كوفي عنان ردا عل: الوكاالت
ولكن ما هو مهم أننا بعد لقاء روما .  إلى رغبتهما بالتعاونأشاراكال الطرفين :دورة العنف المستمرة في لبنان

وردا على سؤال عن نزع سالح حزب اهللا، قال . واعتمادا على ما سيسفر عنه هذا اللقاء سوف نشركهم أيضا
يجب أن يكون . ال تستطيع أن تنزع سالح حزب اهللا بالقوة فقط. د أن القوة لوحدها ستحقق ذلكال أعتق: عنان

ولفت . هناك حل سياسي، وفهم سياسي بين اللبنانيين، ويجب أن نساعدهم على التوصل إلى مثل هذا التفاهم
وشدد . مؤاتية لنخرج بنتائجعلينا أن نخلق بيئة مالئمة و. عنان إلى إمكانية ضم حزب اهللا إلى الجيش اللبناني

على أنه على المدى القريب يجب أن نفعل ما بوسعنا لوقف العنف والقتل بين الجانبين ونساعد في الوضع 
أما على المدى البعيد، أوضح عنان، فالحل الذي يتفق عليه . اإلنساني، ونوصل المساعدات إلى من يحتاجها
واعتبر أنه إذا .ن الذي ال يريد أحد العودة إليه، واللبنانيون منهمالجميع يجب أن يكون مختلفا عن الوضع الراه

تعاملنا مع الوضع بهذه الطريقة سنصل إلى حل على المدى البعيد، مع اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من 
وشدد عنان على أهمية مسألة مزارع شبعا، فهي قضية لها أهميتها الكبيرة لحكومة لبنان . المعاناة اإلنسانية

أما عن القوة الدولية المقترحة لضبط الوضع في الجنوب وفصل حزب اهللا عن . التي تراها جزءا من أي حل
آخرون . كنت أفكر بقوة من األمم المتحدة تبني على ما هو قائم وتعيد تشكيله وتطويره: إسرائيل، فقال عنان

ية ستكون مثار بحث في األيام المقبلة هذه قض. يريدونها قوة مفوضة من األمم المتحدة، لكن ليست قوة أممية
وأوضح أن من مزايا القوة غير األممية أن قدرتها على االنتشار . هناك مزايا ومساوئ لكل من الخيارين.. 

لكن أحيانا، حكومات : وأضاف. أسرع من القوة األممية فإذا كانت السرعة مهمة، نحن سنتجه إلى هذا الخيار
المهم هو .  كانت قواتها ترتدي القبعات الزرقاء وتعمل تحت راية األمم المتحدةأخرى تشعر بارتياح أكثر إذا

الكافي .. أننا نحتاج إلى قوة فعالة على األرض، قوة تكون قادرة على مساعدة الحكومة اللبنانية، تعطيها الوقت 
 . 1559لكي تبسط نفوذها على كامل أراضيها لتطبق القرار 

 25/7/2006البيان 
  

  ولية مختلفة حول نشر القوة الدولية في جنوب لبنانمواقف د .67
تعليقاً على تصريحات الرئيس ايهود أولمرت حول إمكانية نشر قوة دولية في لبنان،             : األوسط الشرق   ،عواصم

 علمـا بتـصريحات المـسؤولين       أخـذنا مس لقد    أ قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، جان باتيست ماتيي،       
 إليـه   سيتم التطرق     أن الموضوع  إلى وأشار. شكل مؤشر انفتاح في موضوع القوة الدولية       التي ت  اإلسرائيليين

 تشكيل هذه القوة يفترض مسبقا       إن وأضاف.  المتحدة األمم إطار في   وأيضا ،خالل االجتماع الوزاري في روما    
  .األطراف نار وتوافق إطالقإعالن وقف 

رجية، غرنوت ايرلر إلذاعة دوتشالند راديو كلتور ان قـوة           المنتدب للشؤون الخا   األلمانيلكن صرح الوزير    و
 المعنية  األطراف بموافقة   إال، وال يمكن نشرها     أوسع تكون جزءا من حل      أن إالحماية من هذا القبيل ال يمكن       

 تساهم  أن قوات التدخل ال يجب      أنوأكد ايرلر   .  يتم ذلك على المدى الطويل     أنبما فيها لبنان موضحا انه يجب       



 

 29

 تساهم في وضع حد لوضع يتـصرف فيـه         أنوعليها  .  في أمن لبنان   أيضاضمان امن اسرائيل فحسب بل      في  
وأعلن ايرلر ان مـن  .  توقف اسرائيل عملياتها العسكرية في لبنانأنحزب اهللا كدولة في دولة، والمساهمة في       

   . في هذه المهمةاأللمانالسابق ألوانه التكهن حول مشاركة محتملة للجنود 
 فرانس جوزيف يونج إن ألمانيا ال يمكنها رفض المشاركة فـي مهـام              األلمانين ناحيته، قال وزير الدفاع      وم

، فـي حـديث     أمـس وأضاف الوزير   . السالم الدولية بعد أن يصدر التكليف الدولي الخاص بتنفيذ تلك المهام          
مانيا للمشاركة في مهام حفظ      التلفزيونية، أن توفر جميع الظروف ووصول طلبات رسمية إلى أل          24لمحطة إن   

 المحتجزين  اإلسرائيليينواشترط يونج إطالق سراح الجنود      . السالم يجعالنها غير قادرة على رفض المشاركة      
 إليقافكشرط أول لمشاركة ألمانيا بجنودها في المهمة المحتملة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وتنفيذ هدنة                

طراف هناك على قبول تنفيذ هذه المهمة الدولية للسالم كشرط ثالث           جميع األ إطالق النار كشرط ثان، وموافقة      
وأشار الوزير إلى ضرورة توفر القدرة لهذه المهمة الدولية لضمان إيقاف إطالق النار والحفاظ علـى                . وأخير

  .حق إسرائيل في الوجود
 ال يبدون قادرين على     أنفسهم على    المنقسمين األوروبيين أن أمس للتنمية لوي ميشال     األوروبياعتبر المفوض   

 أنـان  المتحدة كـوفي     لألمم العام   األمين لبنان، معربا عن تفضيله الحل الذي اقترحه         إلى أوروبية قوة   إرسال
 فرنسا الدولية   إذاعةوقال ميشال في حديث على الهاتف مع        . والذي يقضي بتشكيل قوة دولية لضمان االستقرار      

 مهمـة   أوروبيين توافق يقضي بتكليف جنود      إلىه سيكون من السهل التوصل       من ان  متأكدامن نيويورك لست    
  .أكثر مناسبا أنان يبدو تشكيل قوة دولية لضمان االستقرار وفقا القتراح كوفي وأضاف. تفكيك حزب اهللا

  المشاركين في االجتماع سيدرسون    إنالفروف قوله   الوزير الخارجية سيرغي    ونقلت وكالة انباء ايتارتاس عن      
. واألسـرى المحتجزين  ) الجنود( وقف إلطالق النار في المنطقة واإلفراج عن         إلى التوصل   إمكانيةخصوصا  

 غموضا تتعلق بنشر محتمل لقوة دولية في لبنان، مشيرا الى ان هنـاك              األكثر النقاط   إحدى إنوأضاف الوزير   
. وأي دول ستشارك فيها وتحديد مهامها     ) هذه القوة (الكثير من النقاط التي يجب توضيحها تتعلق بكيفية تشكيل          

وضمان الحصول على تفويض مـن      ) المعنية(وقال الفروف ننطلق من مبدأ محدد وهو ضرورة موافقة الدول           
  . الدولي للقيام بأي عمليةاألمنمجلس 

يـة   اللبنانية، فقد اعتبـر وزيـر الخارج       األزمة بسبب موقفها من     أميركا إلىوجهت فرنسا انتقادات دولية     كما  
 خطير ومقلق للغاية بشأن النزاع      أيام منذ عشرة    األميركية ابتعاد الدبلوماسية    أنالفرنسي السابق ميشال بارنييه     

 للقوات الفرنسية دورا ليس فقط عبر       أن أيضاورأى  .  تستعد للتدخل  أن أوروبا على   أن واعتبر.الحالي في لبنان  
 أنورأى  . ة المقبلة، مرحلة تأهيـل الجـيش اللبنـاني        قوة فصل دولية تتمتع بصالحيات فاعلة، بل في المرحل        

  . ما تم تدريبه وتنظيمه بشكل جيدإذا:  يقوم بنزع سالح حزب اهللاأنالجيش اللبناني يمكن 
  25/7/2006الشرق األوسط 

  
  عن خطة بشأن لبنان خالل أياماإلعالنبلير يأمل  .68

يس الوزراء البريطاني توني بلير انه يأمل في        قال رئ : وكاالت األنباء  نقالً عن    25/7/2006الدستور  جاء في   
 وقف العمليات العسكرية لكن بعد االتفـاق علـى          إلى بما يؤدي    أيام خطة بشأن لبنان خالل      إعداداالنتهاء من   

 اتخـذ موقفـا ممـاثال       أنوتعرض بلير لضغوط سياسية في الداخل بعد        . التفاصيل المتعلقة بتكوين قوة دولية    
وقال خالل مؤتمر صـحفي      .  النار على الفور   إطالق لم يطالبا علنا بوقف       حيث  بوش ياألمريكلموقف الرئيس   

 يتوقف على الجانبين ولن يتوقف علـى الجـانبين دون خطـه لجعلـه            أنيجب  .. اآلن..  يتوقف القتل  أن أريد
 نستطيع  أن  معها أمل نقطة   إلى القليلة الماضية جهود دبلوماسية هائلة لنصل        األيام بذلت خالل    وأضاف. يتوقف

 القليلة المقبلة ما هي خطتنا لتحقيق وقـف فـوري للعمليـات             األيام نقول بوضوح تام في مرحلة ما خالل         أن
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 جنـديين   وإعـادة  النـار    إطـالق  تتضمن وقف    أنهاوعندما طلب منه توضيح تفاصيل خطته قال        . العسكرية
  . أسيرين كما تشمل تكوين قوة دولية تعمل كمنطقة عازلةإسرائيليين

وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية لشؤون الشرق األوسط كيم         أكد  : عن بترا  25/7/2006الرأي  ونقلت  
 في البـصرة ويـستعملها   إيران للقنابل التي تستعملها    آثار في كل المنطقة فهناك      أوراقها تلعب   إيران إنهاولز  

دائم دون تخلي حزب اهللا عن أسلحته، وفـي         وقال انه ال يمكن بناء سالم        .حزب اهللا في حربه على اسرائيل       
  الشرق األوسط الجديد يجب أن ال تكون هناك ميليشيات تعمل ضد مصالح دول بالوكالة عن دول أخرى

  
  األحزاب المؤيدة لحزب اهللا  إسرائيل قد تستهدف منازل ومكاتب قادة: بريطانيا .69

 األيامصعيد العسكري االسرائيلي في لبنان خالل        يبلغ الت  أن االثنين من    أمسحذر ديبلوماسي بريطاني في لندن      
 وتيارات وتجمعات سياسية مؤيـدة لحـزب اهللا فـي           أحزابالقليلة المقبلة مرحلة ضرب منازل ومكاتب قادة        

 ، وأكـد  مختلف المناطق اللبنانية حتى تلك التي مازالت محيدة في هذه الحـرب الدمويـة التدميريـة العنيفـة                 
 طويلة بمواقع ومنازل حلفاء حـزب اهللا وعلـى رأسـها            إسرائيليةتؤكد وجود الئحة    الديبلوماسي ان معلوماته    

 العماد ميشال عون و عمر كرامي وسليم الحص و عبدالرحيم مـراد             األسبقرئيس الوزراء اللبناني العسكري     
 مثـل القـومي الـسوري       األحزابوسليمان فرنجية والياس الفرزلي ووئام وهاب وعدد من النواب ورؤساء           

 األرض يساعدون حزب اهللا فعال علـى        أنهم اإلسرائيليون يعتقد   أخرىالبعث والتنظيم الناصري ومجموعات     و
 وحذر من أن يبلغ التصعيد االسرائيلي في        . فقط اإلعالمي وال يقتصر دعمهم له على التأييد        ،في محنته الراهنة  

 هناك تنـسيقا    أنوذكرت المعلومات   قاً،  لبنان خالل األيام المقبلة مرحلة ضرب منازل ومكاتب المذكورين ساب         
 وحزب اهللا حـول     ،واقعا بين الحزب القومي السوري وحزب المردة الشمالي وحزب البعث السوري من جهة            

 داخل المناطق المسيحية والسنية في جبل لبنـان وبيـروت وطـرابلس             إلى اإليرانينقل عناصر من الحزب     
  األرض من قياداتهم التي نزلت تحت إليهمم ونقل التوجيهات وتقديم المالجئ له،  غير معروفة بعدألهداف

  25/7/2006السياسة الكويتية 
  

  إسرائيلإلىزعيم بريطاني معارض يدعو لتعليق صادرات األسلحة  .70
 زعيم حزب الديمقراطيين األحرار البريطاني المعارض مانزيس كامبيـل فـي رسـالة              دعا:  يو بي آي   ،لندن

 حكومة المملكة المتحدة تعليق صـادرات       ى ، يتعين عل   االثنين أمس بلير   ده طوني إلى رئيس وزراء بال   وجهها  
 إسرائيل بعد أن كانت هذه الحكومة رخّصت خالل األشهر الثمانية عشرة الماضية تصدير أسلحة               إلىاألسلحة  

ـ              25بقيمة   سكرية  مليون جنيه إسترليني من ضمنها معدات للحرب االلكترونية ورادارات للطائرات ومـواد ع
وأيد كامبيل موقف حكومة بالده بـعدم السماح بتصدير أسلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من                  .أخرى

 . سورية وإيران والجماعات المسلحة غير المشروعة مثل الجناح العسكري لحزب اهللا إلىالمملكة المتحدة 
  25/7/2006القدس العربي 

  
  ئي للصراع في المنطقة ضرورة التوصل إلى حل شامل ونها:سوالنا .71

 األوروبي، للسياسات األمنية والخارجية باالتحاد      األعلىافيير سوالنا المنسق    خكد  أ:  عبد اهللا مصطفى   ،بروكسل
استعداد االتحاد للمشاركة في البحث عن حل شامل ونهائي للصراع في المنطقة، وقـال طالمـا أن مـا                   أمس،  

 العـام لنـشر     اإلطار االتصاالت جارية حالياً إلعداد      أن إلىلمح  وا. نبحث عنه هو تدعيم سيادة وسالمة لبنان      
وأكد أنه تعترض األمر صعوبات كثيرة، منها نشر القـوات علـى الحـدود              . قوات دولية على الحدود اللبنانية    

 عن سؤال حول موقف     اإلجابة من مرة    أكثروتفادى سوالنا   ،   على الحدود الجنوبية   وأيضا) مع سورية (الشمالية  
 االتحاد سـيحمل  وأوضح أن المنطقة، إلى األطلسي قوات تحت قيادة حلف شمالي إرسال من   األوروبيحاد  االت
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سياسياً ندعم سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، إنسانياً سـنقدم عرضـاً             : إلى مؤتمر روما حزمة أفكار    
  .أمن إسرائيل داخل حدودهاكريماً جداً لمعالجة األزمة الناشئة، وأمنياً لوقف الغارات وضمان 

  
  .1559وجدد سوالنا استعداد االتحاد األوروبي للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ القرار  

  25/7/2006الشرق األوسط 
 

  واشنطن تدعم مبادرة السعودية بالعودة إلى التطبيق الكامل لمقررات الطائف .72
 السعودية بشأن العودة    األفكاروباً ملحوظاً مع    أبدت واشنطن تجا  :  الشرق األوسط  ، جدة ، طلحة جبريل  ،واشنطن

 الـشرق   إلىوكانت رايس قد قالت للصحافيين المرافقين لها في رحلتها          .  مقررات مؤتمر الطائف في لبنان     إلى
وكـشفت رايـس فـي      .  تحدثت مع الجانب السعودي حول مقررات مؤتمر الطائف وضرورة تطبيقها          األوسط

 وسـتيف هـادلي     أنـا رة الخارجية على المراسلين في واشنطن اجتمعنـا          وزا أمسالتصريحات التي وزعتها    
جـورج  ( بندر، وبعد ذلك التقينـا الـرئيس         واألمير سعود   األمير لألمن القومي مع     األميركيمستشار الرئيس   

  رايس وقالت . العناصر المطلوب توفرها إليقاف العنف وكانت لدينا نقاشات جيدة حول ذلك           إلىوتطرقنا  ) بوش
 وجـود أجنبـي     أي واتفاقية الطائف تضع لنا األسس من أجل لبنان مستقر وديمقراطي وحر من              1559ار  القر

 الطـائف قـد     إلى كان موضوع العودة     وإذا. األراضيويسيطر على جميع أراضيه ويمارس سيادته على هذه         
 سعود الفيصل   األميرك   ذل إلىحظي بالموافقة من قبل واشنطن فإن مسألة الوقف الفوري إلطالق النار كما دعا              

 موقفنا مـن الوقـف      األبيضوفي هذا السياق، قال فريدريك جونز من البيت         . األميركيينلم تجد قبوالً من قبل      
  . النار معروف ولم يتغيرإلطالقالفوري 

  25/7/2006الشرق األوسط 
  

 لجنة أميركية عربية تقاضي إدارة بوش لتعريضها األميركيين في لبنان للخطر   .73
 ستقاضي أنها لمكافحة التمييز األميركية اللجنة العربية أعلنت ، العربية لمكافحة التمييزاألميركية اللجنة موقع

 بإصدار أمر األميركيةالحكومة االميركية بسبب فشلها في حماية مواطنيها في لبنان، وطالبت المحكمة العليا 
الل عملية إجالء المواطنين األميركيين عن  وقف إلطالق النار خإلىإلدارة الرئيس جورج بوش لكي تسعى 

واتهمت اللجنة في ملف الدعوى الذي سترفعه اليوم، وزيرة الخارجية االميركية كوندليسا رايس ووزير . لبنان
 في األميركيينعدم اتخاذهما كل الخطوات الممكنة لضمان امن وسالمة المواطنين ـالدفاع دونالد رامسفيلد ب

 من المحكمة العليا يفرض أمر ستسعى إلصدار أنهاتال بين اسرائيل وحزب اهللا، وقالت لبنان حين اندلع الق
 أي دعم عسكري آخر إلسرائيل خالل أو وقف إلطالق النار ووقف شحن األسلحة إلى بوش الدعوة إدارةعلى 

 الذين ميركييناأل اللجنة في دعواها العديد من المواطنين إلىوقد انضم .  عن لبناناألميركيينعملية إجالء 
 ا ب .عادوا من لبنان

  25/7/2006السفير 
  

  تباين حاد بين األميركيين حول دعم إسرائيل .74
 شبكة سـي    أجرته نتائج استطالع للرأي     األميركيةصحيفة كريستيان ساينس مونيتور     أوردت  :  أ ش أ   ،بوسطن

 ال  األميـركيين  من   ةالمائي   ف 65 أن أوضح واحد من بدء القتال      أسبوع عقب   أي يوليو الجاري    19ان ان في    
 ترغب  ةالمائ في   27يريدون للواليات المتحدة لعب دور فعال في محاولة حل الصراع الجاري حالياً في مقابل               

 في ظل تواصل القصف الصاروخي االسرائيلي ومحدودية العمليات البرية االسرائيلية في            األميركيفي التدخل   
 أعربوا من المشاركين في االستطالع      ةالمائ في   45 أن  إال .يد حزب اهللا  لبنان وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحي     
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 في قوة حفظ سالم دولية على طـول الحـدود االسـرائيلية             األميركيةعن تفضيلهم لفكرة المشاركة العسكرية      
جـري  أ األميـركيين  لعينة مـن النـاخبين       آخروفي استطالع    . الفكرة ةالمائ في   42اللبنانية في حين عارض     

 أميركية الماضي من قبل معهد غرينبرغ كوينالن روزن لصالح منظمة مشروع اسرائيل وهي جماعة               سبوعاأل
 الحالية مع حـزب اهللا      األزماتمدافعة عن اسرائيل كشفت النتائج عن ان الدعم المقدم السرائيل تزايد منذ بدء              

 الـرأي العـام فـي       أناشنطن   بو األميركي نورمان اورنشتاين الباحث السياسي في المعهد         وأوضح .وحماس
 يقتصر حالياً على مجرد توفير الدعم الـضمني         األمر أن إلىمشيراً  , الواليات المتحدة سيكون داعماً السرائيل    

 مشاركة الواليات المتحدة فـي    إمكانية المرحلة المقبلة التي تتضمن بحث       إلى ستختلف عند الدخول     األموروان  
  . االسرائيلية اللبنانيةأوبنانية قوة دولية على الحدود السورية الل

 25/7/2006السياسة الكويتية 
  

 هيومان رايتس تتهم إسرائيل باستخدام أسلحة محظورة في لبنان   .75
 اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش إسرائيل باستخدام الذخائر االنشطارية في المناطق المأهولة :واشنطن

 التقطوا صوراً للذخائر االنشطارية في ترسانة فرق المدفعية وذكرت المنظمة أن محققيها. بالسكان في لبنان
وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث . االسرائيلية المتمركزة على الحدود بين شمال فلسطين وجنوب لبنان

روث إن الذخائر االنشطارية غير دقيقة، وغير مقبولة وتعتبر سالحاً فتاكاً عندما تستخدم الستهداف المدنيين، 
 .وشدد على أن مثل هذه الذخائر يجب أال تستخدم مطلقاً في أماكن مأهولة بالسكان

  25/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

  تسهم بثالثين مليون دوالر في المساعدات للبنانأمريكا .76
 نداء  إطار الواليات المتحدة ستساهم بثالثين مليون دوالر في         أن أمس أمريكيقال مسؤول   :  رويترز ،تل ابيب 

 وزيـرة   إن األمريكيـة وذكر ديفيد ولش مساعد وزيرة الخارجيـة        .  لبنان إلى اإلنسانيةلي لتقديم المساعدة    دو
 . إسرائيليين خالل محادثات مع مسؤولين اإلنساني الوضع إلى كوندوليزا رايس ستتطرق األمريكيةالخارجية 

  25/7/2006القدس العربي 
  

  ل من قطر إلى إسرائيلالقنابل الذكية لقصف قيادات حزب اهللا ستنق .77
 اسرائيل ستنقل   إلى القنابل الذكية التي قررت واشنطن تسريع تسليمها         إن مصادر مطلعة في واشنطن      نقالً عن 

 غير رسـمية    إسرائيلية أكدت مصادر    أبيبوفي تل    .من قاعدة العيديد في قطر مقر القيادة الوسطى في الخليج         
 تسليم تلك القنابل وهي عبـارة       إجراءات واشنطن سرعت    أنمن  ما نشر في صحيفة نيويورك تايمز األميركية        

 مترا تحـت    40 و 30 واالستحكامات العسكرية لمسافة     واإلنفاقعن قذائف صاروخية متطورة تخترق الخنادق       
 من هذه القذائف التي ستستخدم في قصف حصون حـزب           100 اسرائيل ستتسلم    أنوقالت المصادر   . األرض

.  مجموعة من رفاقه في القيـادة      أوصفية قيادة الحزب بما في ذلك حسن نصر اهللا           من اجل ت   األرضاهللا تحت   
  . النزاعإنهاء ذلك من شأنه أنوتعتبر اسرائيل 

  24/7/2006الشرق األوسط 
  

  لبنان إلى ثانية إغاثة شحنة :الالجئونمفوضية  .78
 الشحنة الثانية من مواد أن األردن مكتب المفوضية السامية العليا لالجئين في أعلن: محمد العبادي، عمان
 لبنان بانتظار قرار دولي إلى شاحنة متجهة 25 على متن أمس للشعب اللبنانـي  قد غادرت عمان اإلغاثة
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 من المساعدات ما زالت األولى الشحنة أن وأوضح ، الالجئينإلى هذه المواد إليصالبتخصيص معبر آمن 
 .  لدخولها لبناناألمنيةبنانية بانتظار توفر الظروف تنتظر منذ يوم الجمعة على الحدود السورية الل

 25/7/2006الدستور 
 

   مليون دوالر  150إيغالند يطالب المجتمع الدولي ب .79
 يان ايغالند لبنان مساء أمس متوجهـاً إلـى          اإلغاثة ومنسق طوارئ    اإلنسانية العام للشؤون    األمينغادر نائب   

 مليـون   150طالب فيه بمبلغ    ) االسكوا( المتحدة   األممياً في مقر    اسرائيل عبر قبرص بعدما عقد مؤتمراً صحاف      
 أوليةويغطي النداء استجابة    .  لبنان للتصدي لالزمة التي تواجهه     إلى اإلنسانيةدوالر من اجل تقديم المساعدات      

والصرف  وتشمل الغذاء والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمياه         األولويةلمدة ثالثة شهور لقطاعات لها      
  . الصحي والحماية والخدمات العامة

  25/7/2006السفير 
    

 ايه  .آي.األردن مركز رئيسي لنقل معتقلي سي: امنيستي .80
 كشف تقرير أعدته منظمة العفو الدولية امنيستي نشر أمس أن األردن مركز رئيسي في العمليات غير :ب.ف.ا

باإلرهاب وان عشرة منهم ) ايه.آي.سي(رات المركزية الشرعية لنقل المعتقلين الذين تتهمهم وكالة االستخبا
تعرضوا للتعذيب في المملكة، وأكد مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا في المنظمة يبدو أن األردن 
نقطة رئيسية في الشبكة العالمية لمراكز االعتقال السرية التي تديرها الواليات المتحدة مع وكاالت 

  .ارجاالستخبارات في الخ
ودانت المنظمة هذه العمليات والدور الذي لعبته أجهزة االستخبارات العسكرية األردنية التي كانت على  

اتصال مباشر برئيس الوزراء األردني معروف بخيت الذي يتمتع ضباطه بصالحيات واسعة وحصانة تكاد 
 .             تكون كاملة

  25/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ئيل وأنصارهافضح كذب اسرا .81
  جهاد الخازن

األميركيون يقولون انك ال تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت، وهو مبدأ ينطبق تماماً على مـوقفهم مـن                    
اسرائيل والمتطرفين في االدارة االميركية وحولها الذين يشجعونها على القتل والتدمير الى درجة المشاركة في               

دم مصالح اسرائيل على المصالح االميركية نفسها، فإن هناك حملـة           الجريمة، فمع وجود عصابة شر خطرة تق      
مضادة واسعة النطاق تفضح كذب اسرائيل وأنصارها، وترصد خيانة اميركا علـى ايـدي بعـض ابنائهـا،                  

  .االسرائيليين قبل ان يكونوا اميركيين
ع ان عـصابة الـشر      جيم لوب من افضل من كتب عن المحافظين الجدد، وهو هادئ دقيق في عمله، لم اسـم                

  .استطاعت ان تنفي شيئاً كتبه
لوب تناول في تعليق له على الحملة العسكرية االسرائيلية في قطاع غزة ولبنـان مـا كتـب بعـض رمـوز                 
المحافظين الجدد تأييداً السرائيل وطلب المزيد، مثل زعم وليام كريستول، رئيس تحرير ويكلي ستاندارد، بوق               

ن تقف وراء الجماعات االرهابية التي بدأت الحرب، وان ما يجري هو صراع عالمي              المحافظين الجدد ان ايرا   
ضد االسالم الراديكالي، وأيضاً زعم الري كودلوف في ناشونال ريفيو، البوق اآلخر للمتطرفين االميـركيين،               

المن ضد مخلـب    ان جميع الناس في العالم الحر مدينون السرائيل بالشكر للدفاع عن الحرية والديموقراطية وا             
  ....القط اإليراني حزب اهللا وحماس
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طبعاً اسرائيل تقتل النساء واالطفال والعالم يدينها، باستثناء الواليات المتحدة ومايكرونيزيا، وجيم لوب يـذكرنا               
 ليبعثوا بعد ايام منه برسالة الى الرئيس بوش وقعهـا           11/9/2001بأن غالة المحافظين الجدد استغلوا ارهاب       

الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد والمتطرفون اآلخرون في االدارة وحولهـا، تطالـب               نائب  
بحرب ال على القاعدة في افغانستان وحسب، وانما على اعداء اسرائيل، بدءاً بنظام صـدام حـسين، وبياسـر     

حزب اهللا عسكرياً ومالياً    عرفات، ثم تقترح استهداف حزب اهللا ومطالبة سورية وايران بوقف فوري لدعمهما             
  .وسياسياً، واذا لم تفعال ترد عليهما الواليات المتحدة عسكرياً كدولتين تؤيدان االرهاب

كيف نستطيع ان نأمل انفراجاً في الشرق االوسط، وفي االدارة االميركية متطرفون من نوع تشيني ورامسفيلد،                
  .بوعات المحافظين الجدد ومراكز بحث اسرائيلية الهوىوحولهما اسرائيليون من الصحافيين و الباحثين في مط

جيم لوب يقول ان المحافظين الجدد الذين ضعفوا بعد تعثر الحرب على العـراق، عـادوا اخيـراً ليهـاجموا                    
الواقعيين في وزارة الخارجية، وليزيدوا من تطرفهم فاالعتذاري االسرائيلي الحقير مايكل روبن يدعو الى إبادة               

حماس، مع انني اعتقد بأن المطلوب ابادة فكر روبن الذي ال ادعو الى ابادته الشخصية ألنني لست                 حزب اهللا و  
داعية قتل مثله، وانما الى ارساله وتشيني ورامسفيلد وبقية المتطرفين الى غوانتانامو ليكونوا تحـت حراسـة                 

  .المعتقلين هناك الذين لم يتهموا رسمياً بأي ارهاب
 تعليقاً من اميركيين يعارضون همجية اسرائيل وتطرف        180بالتقدم حوالى   ) او فكروا (كر  قبل ايام نشر موقع ف    

وبعضهم اقترح قتل المحافظين الجدد مثل كَلْب كَِلب، ما ال اوافـق عليـه              . المحافظين الجدد وتأييدهم لجرائمها   
، 1996طـالبوا منـذ     على رغم تكالبهم، وبعضهم ذكرنا بأن ريتشارد بيرل ودوغالس فايث وديفيد وورمزر             

وقبل ان يصبحوا اعضاء بارزين في ادارة جورج بوش بتدمير حزب اهللا من طريق مهاجمة العراق ثم سورية                  
  .وايران

بل ان الحاخام مايكل ليرنر كتب في موقع الترنت االلكتروني مفنداً حجج المحافظين الجدد فـي الـدفاع عـن                  
القيادة الفلسطينية وأصاب في ذلك، فإنه زاد ان جـورج بـوش            الحملة االسرائيلية، وفي حين انه سجل اخطاء        

  .ومستشاريه في معسكر المحافظين الجدد يريدون من المواجهة الحالية تبرير الحرب على العراق
  :وضاق المجال وأريد عرض آراء أخرى

تبر فيـه العمليـات   ارهاب من الجانبين اع:  االسرائيلية– ايفان ايالند كتب موضوعاً بعنوان الحرب العربية  -
االنتحارية ارهاباً، وأنا عارضتها دائماً، اال انه زاد مفصالً االرهاب االسرائيلي ضـد المـدنيين والعقوبـات                 

  .الجماعية، مع معلومات تؤكد ان اسرائيل بدأت االعتداء ال حماس او حزب اهللا
ي حكومـة، تمـارس العمـل        تشارلز غويث كتب تحت عنوان قانون غويث الثاني شارحاً ان الحكومـة، أ             -

الشرعي بدرجة تناقض عملها غير الشرعي، أي انه كلما زادت مخالفاتها نقص فـي شـكل مـواٍز التزامهـا              
وهو خلص الى ان جورج بوش كان يستطيع ان يطلب وقف اطالق النار، ولو النقاذ ألوف االميركيين                 . القانون

  .هفي لبنان، اال انه لم يفعل، وخذل لبنان ورئيس وزرائ
 مجلة ذي نيشن الليبرالية قالت ان سياسة اميركا واسرائيل في عزل حماس وحـزب اهللا فـشلت، فلـو ان                     -

الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي تعامال مع حماس المنتخبة ديموقراطياً لما انهار الوضع هنـاك بالـشكل                
ت الى اخـراج سـورية مـن لبنـان     الحالي، ثم ان ادارة بوش تريد من سورية لجم حزب اهللا، وهي التي سع         

  .وأضعفت نفوذها فيه
 في المعنى نفسه نشرت لوس انجليس تايمز النافذة مقاالً كتبه كيم مورفي قال فيه إن بعد سنوات من سـعي                     -

الزعماء الغربيين الى اخراج سورية من لبنان وتثبيت استقالله، عادوا ليطالبوا سورية بفرض نفوذها، ووقـف                
  .والنتيجة ان سورية تجد نفسها في موقع قيادي. على اسرائيلاطالق الصواريخ 

 وضاق المجال وأمامي بضعة عشر مقاالً تنتقد الحملة االسرائيلية والكذب حولها، وكلها يقول ان اسرائيل ال                 -
 .تستطيع ان تخدع كل الناس، حتى لو كانوا أميركيين، كل الوقت
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25/7/2006الحياة   
 
 

  
 لنهائي الممكن للحالة اللبنانية القلقةمالمح الحّل الدائم وا .82

 جمال أحمد خاشقجي
ما ذُكر عن مبادرة سعودية من ست نقاط لحل األزمة اللبنانية الجارية غير صحيح، وال يزال الوقت مبكرا 

هو أن المملكة تسعى ) إن كان ثمة إخبار جيدة هذه األيام(لبلورة مبادرة محددة ومفصلة، لكن الخبر الجيد 
مثل هذه المبادرة مع أطراف دولية عدة نشهد اتصاالتها هذه األيام، لتكون وصفة لحل كامل وشامل لبلورة 

يعالج كل قضايا لبنان، داخليا ومع جيرانه، وبالشكل الذي يحفظ وحدته واستقالله وأمنه، ويمنع تكرار دورة 
 .ة سليمةالعنف فيه كل سنوات عدة، فلبنان رئة العرب ونحتاج إلى أن تكون هذه الرئ

ولآلسف كان ال بد من حرب ودمار كي يلتفت العالم للبحث عن حل كامل وشامل للحالة اللبنانية القلقة التي 
تعقدت وازدادت تعقيدا منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكأنه البد من سربينتشا لبنانية لتقتنع الواليات 

 .دعي أوال وقفاً إلطالق النارالمتحدة وبريطانيا بأن التوصل لذلك الحل الكامل يست
وأرجو أن أكون مخطئاً وتنجح المساعي السعودية الجارية في إقناع الواليات المتحدة بضرورة وقف إطالق 

 صريعا مثلما حصل في مذبحة سربينتشا في حرب البوسنة التي لم 6000النار قبل أن يسقط اللبناني رقم 
جية الصربية والتي ال تنافسها اليوم سوى همجية إسرائيلية يتحرك الغرب إال بعد حصولها لوضع حد للهم

مماثلة تتجاهل كل أخالقيات الحرب مستندة في ذلك إلى ماكينة إعالمية فاعلة وغطاء أميركي يتنافس في نسجه 
 . الشيوخ والنواب األميركيون حتى جعلوا من إسرائيل ديزني الند رقيقة تتعرض إلى أبشع عدوان

ولكن في النهاية سيحصل وقف إلطالق النار من دون أن يختفي حزب اهللا وبالطبع لن . عرفمتى وكيف؟، ال ن
تختفي معه إسرائيل، وبالتالي ال بد من التوصل إلى حل يأخذ في االعتبار مطالب الطرفين، ومن الجيد أنها 

ضروري حلها كي مطالب الحكومة اللبنانية مع جملة أخرى من القضايا المعلقة تخص لبنان ككّل، ومن ال
يعيش لبنان في سالم مع نفسه ومع جيرانه بشكل دائم، وواحة عربية للحرية والرفاهية كما أراده آباؤه 
المؤسسون، ولعل ذلك ما قصدته الوزيرة كونداليزا رايس عندما تحدثت مرة أخرى عن شرق أوسط جديد، ويا 

جديد كان قبل المغامرة األميركية في العراق، لهول هذه الجملة، فآخر مرة جاء فيها ذكر الشرق األوسط ال
وندعو اهللا أن يكون األميركيون قد اكتسبوا خبرة ودرساً من تجربتهم وتجربة العراقيين السيئة هناك والتي ال 

 .تزال ماثلة أمامنا وال يتمنى أحد تكرارها في شرقنا األوسط الجديد
ك االستحقاق الذي كان يتحاشاه في جوالت الحوار بمغامرته غير المحسوبة، عجل حزب اهللا على نفسه ذل

الوطني التي جرت بين مختلف القوى السياسية اللبنانية قبيل إشعاله الحريق الذي يلتهمه ومعه كل لبنان، وهو 
أن يتحول إلى مجرد حزب سياسي مدني يخدم طائفته وأنصاره ويتواضع عن لعبة الرمز المقاوم الذي يجاهد 

ليس عن الشعب اللبناني فقط، وهو أمر لم يكن سيمثل خسارة فادحة للحزب، بل كان سيكفل نيابة عن األمة و
وبعد أيام أو أسابيع، عندما تنجلي غبار الحرب، لن يستطيع أن . له موقع الحزب الشعبي األكبر في لبنان

تي تجامله اليوم وتقول انها يتحاشى هذا االستحقاق والذي تريده بقية القوى السياسية اللبنانية، حتى تلك القوى ال
تصطف معه في خندق المقاومة، إال إذا انتصر انتصارا غير الذي عرفه أمينه العام حسن نصر اهللا بمجرد 
الصمود وإنما انتصار حقيقي يدحر فيه العدو، ويبقي به على مجمل قوته ليستطيع أن يرفض تنفيذ القرار 

هوريته اإلسالمية، أو أن يجر لبنان وربما جيرانه كله في ، أو أن يشطر لبنان فيستقل بجم1559األممي 
مستنقع فتنة أهلية، أو يفتح الباب لجهاد ضد المحتل األجنبي وعمالئه على الطريقة العراقية، وكل ذلك غير 

 .مقبول إقليمياً وال دولياً
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ه العوامل المشتركة؟، الحّل السياسي الممكن هو التوافق على العوامل المشتركة حتى مع العدو، فما هي هذ
تقول السيدة رايس انها تريد حال دائما، وهو ما يعني لها أن ال يكون حزب اهللا مصدر تهديد إلسرائيل 

أما بالنسبة للحكومة اللبنانية، وحلفائها العرب وصديقتها . بصواريخه وعملياته الجريئة عبر الحدود الدولية
 ديموقراطي من دون أحزاب مسلحة ومليشيات، ال يتدخل حتى فرنسا، فهو تحقيق لبنان حر كامل االستقالل

أصدقاؤه في شؤونه، يعيش ضمن حدود دولية معترف بها ومرسمة، محرر كل شبر من أراضيه ، مطلق 
وبالتالي ال يمكن التوصل إلى حل دائم من دون . سراح كل أبنائه الذين وقعوا في اسر األعداء واألصدقاء معاً

اهللا األول وهو  تحرير األسرى ومطلبه الثاني األرض أي مزارع شبعا بجالء إسرائيلي أو تحقيق مطلب حزب 
والحق أن كال المطلبين يخصان . ترسيم يعيد مسؤولياتها إلى سوريا لتحررها وقتما تريد مع جوالنها المحتل

أما مطالب . الحكومةلبنان كله، حكومة وشعبا، وليس مطلب حزب اهللا وحده، وبالتالي ستتفاوض في أمرهما 
إسرائيل والواليات المتحدة في بسط سلطة الدولة على كل الجنوب، ونزع سالح حزب اهللا، وتضمين الحدود 
فهي ليست مطالب العدو وحده وإنما مطلب غالب اللبنانيين حكومة وشعبا وبالتالي ستتفاوض في شأن تطبيقها 

تعيد هيبتها وكامل مسؤوليتها، فهي صمام اآلمان للوطن مرة أخرى حكومة لبنان الشرعية والتي ال بد أن تس
 .اللبناني

بالطبع ال يمكن التفاؤل بتحقيق هذا الحل المثالي اليوم، ونحن بالكاد نستبينه وسط خضم المعارك، وحماسة 
الشارع، ودعوات الجهاد، وعجرفة إسرائيل، والتأييد األميركي غير المشروط لها، إذ ستصر إسرائيل على 

 كامل واستئصال مبين لحزب اهللا ومقاتليه، وستجد لمطالبها هذه صدى يرن في إرجاء واشنطن، بل حتى نصر
حزب اهللا من جهته . سيزايدون عليها من هناك يدعونها للصمود واالستمرار في حربها على اإلرهاب
ئيليين من دون مكاسب سيستبسل في معركته المصيرية، وسيصمد قدر ما يستطيع، إذ إن تسليمه أسيريه اإلسرا

يزعم بها تحقيق نصر ما يبرر به ألنصاره وعموم اللبنانيين ما اقترفت يداه، سيكون انتحارا سياسيا، وال يعني 
ذلك لألسف سوى أن آلة الحرب ستمضي تحصد المزيد من المدنيين اللبنانيين والمزيد من بنيتهم االقتصادية 

 .اوضاتحتى يستوي الطرفان وتتهيأ الظروف للمف
حينها سيلين الموقف اإلسرائيلي ـ األميركي، ولكن لن يهدوا ذلك لحزب اهللا وإنما للحكومة اللبنانية التي 
ستمثل شعبها في عملية التفاوض، وسيدعمها أصدقاؤها السعوديون والفرنسيون في ذلك، فيقبلون بتبادل 

حسم موضوع مزارع شبعا، وهنا يأتي الضغط األسرى ولكن مع الحكومة اللبنانية وليس مع الحزب، يتلو ذلك 
المؤجل على سوريا التي ربما يكون قد نالها بعضا من أذى الحرب ومعاناتها فتقول كلمتها النهائية في من 
تعود له ملكية مزارع شعبا، أو تدول المزارع لتكون مقرا للقوة الدولية الهائلة التي ستستقر في جنوب لبنان 

طلب من سوريا أن تقبل بترسيم كامل لحدودها مع لبنان، وتتخلى عن موقع األخ األكبر لسنوات عدة، كما سي
ولألسف وبسبب المغامرات الطائشة والمماطلة سيتم . فتعترف صادقة مقرة باستقالل لبنان وتتبادل معه السفراء

ألم تقل كونداليزا .. يكل ذلك في حفلة إذالل كبيرة للعرب تغطيها مجامالت وابتسامات زائفة وتخوف من اآلت
 .رايس شرق أوسط جديداً

ستحاول إسرائيل ومعها الواليات المتحدة أن تحقق الجائزة الكبرى بالضغط على الرئيس السنيورة وحكومته 
للتفاوض على اتفاق سالم معها، وهو ما سترفضه الحكومة مستندة إلى موقف شعبي لبناني، بالطبع سيتصدر 

ة وربما يزعم انه هو الذي انتصر ومنع الحكومة من االستسالم وتوقيع اتفاق سالم مع حزب اهللا في هذه المسأل
العدو، ليكن ذلك، دعوه يتمتع بذلك، ولكن في الحقيقة ستسند الحكومة اللبنانية هذه المرة في رفضها إلى دعم 

دت في قمة بيروت والتي سعودي بالدرجة األولى وتقول انها ملتزمة بمبادرة الملك عبداهللا للسالم التي اعتم
 . تقول بتالزم كل مسارات السالم العربية بحل شامل للقضية الفلسطينية

أخيراً يأتي دور إيران، فالمطلوب لبنانياً وبصراحة وقتها نزع سالح الحزب وهنا ال بد من تفاهم حكماء بين 
انه حل مؤلم بل . الحالة اللبنانيةالرياض وطهران، للفصل بين الملف النووي اإليراني والطموحات اإليرانية و
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كارثي إليران وحزب اهللا والبديل الوحيد أمامها إلفشاله هو استمرار الحرب وجر إسرائيل بعد أن أفقدها 
إعجابها بقوتها حكمة السياسيين، إلى مستنقع لبناني أشبه بالمستنقع العراقي الذي وجدت الواليات المتحدة نفسها 

 . وقتها أن ال يمتد إلى ما بعد لبنانفيه، ولكن ال أحد يضمن
ربما ما جرى لم يكن مغامرة طائشة من حزب اهللا، وإنما خطة محكمة اهتدى إليها هو وحلفاؤه من عدوهم 
اللدود القاعدة وحتى ال تطول المقالة اكثر، ارجعوا إلى أدبيات القاعدة والتنظير االستراتيجي لزعمائها في 

 .انستان والعراقفوائد الغزو األميركي ألفغ
 25/7/2006المستقبل 

  
  مفاجآت االستخبارات اإلسرائيلية .83

  يوسي ملمان
االنفعال الذي أصاب رئيس شعبة االستخبارات العسكرية أمان ، الجنرال عاموس يادلين، في يـوم االربعـاء                 

لجـو  يادلين كان يشارك فـي مناسـبة عائليـة، إال أن سـالح ا             . الماضي مساء، كان له سبب شخصي ايضا      
المخبأ ُأقـيم تحـت     .  طنا على المخبأ االحتياطي لحزب اهللا      23االسرائيلي في تلك االثناء كان يلقي قنابل تزن         

مسجد عادي وقد شُيد على أيدي مهندسين ايرانيين متخصصين في التحصينات االرضية المحصنة مـن اجـل                 
حزب اهللا ال ينـشر عـدد       . عروفة بعد خمسة ايام مرت منذ الهجوم والنتائج ليست م       . حماية مشروعهم النووي  

  .خسائره في اطار الحرب النفسية التي يخوضها ضد اسرائيل
أفراد وحدة الميدان في حزب اهللا يحافظون على محيط المخبأ الذي تم قصفه بصورة مـشددة، وكـذلك علـى                    

لرد علـى الحـرب     اسرائيل التي قررت ا   . مواقع مركزية اخرى للتنظيم، ويمنعون االجانب من االقتراب منها        
النفسية بصورة متأخرة تُحجم هي ايضا عن اعطاء معلومات، رغم أن رئيس هيئة االركان قد ألمح في مؤتمره                  
الصحافي عشية يوم السبت أن اسرائيل تعرف هوية بعض من قُتلوا في ذلك القصف، إال أنها تفضل قيام حزب                   

زب اهللا في الظالم وال تساعده في معرفة المعلومـات          بهذه الطريقة تضع اسرائيل ح    . اهللا بنشر أسمائهم بنفسه   
  .الموجودة لديها وما هي قدراتها االستخبارية

رئيس الحكومة ووزير الدفاع صادقا على قصف المسجد بناء على معلومات استخبارية بوجود قيادة حزب اهللا                
ايه .آي.ن قبل الموساد والـ سي    في الموقع، بمن فيهم حسن نصر اهللا ونائبه عماد مرنية، االرهابي المطلوب م            

هدف الهجمة كان ايضا اصابة مساعد      . وكل جهاز استخبارات غربي، وهو يعتبر رئيسا لهيئة اركان حزب اهللا          
نصر اهللا لم يتضرر ألنه لم يكن في ذلك الموقـع           . عماد مرنية ونائبه طالل حميه وغيرهم من القادة اآلخرين        

  .ء من قيادة الحزب قد ُأصيبفي حينه، ولكن من الممكن أن يكون جز
دور االسـتخبارات   : ذلك القصف والتعتيم حول نتائجه يفتح نافذة ضيقة حول الجانب الخفـي مـن الحـرب               

  .وهو دور ال بأس به النه يتيح الربط بين الطائرة المهاجمة والهدف. االسرائيلية فيه
لون ألمح الى ذلك في نهاية االسـبوع إذ         ما هي انجازات االستخبارات؟ رئيس هيئة االركان السابق موشيه يع         

قال في محاضرة ألقاها في الواليات المتحدة إن حزب اهللا قد شيد غرفا خاصة داخل مبـاٍن سـكنية الطـالق                     
حزب اهللا أقام في جنـوب لبنـان        . الصواريخ، إال أنه لم يعرف أن اسرائيل تعلم بأمرها، وبذلك كانت المفاجأة           

ا، منظومة من المنازل الخفية التي توجـد فيهـا غـرف خاصـة الطـالق              خالل سنوات، وبصورة سرية جد    
حسن نصر اهللا قال بتبجح قبل سنة إنه سيشعل شمال اسرائيل، ولكن صواريخه التي              . الصواريخ نحو اسرائيل  

  . في المائة منها، واألضرار الناجمة عنها كانت قليلة نسبيا5أطلقها حتى اآلن لم تُصب أهدافها، باستثناء 
لصواريخ المخبأة، وخصوصا صواريخ زلزال بعيدة المدى، هي سالح استراتيجي، وقد تـم توجيـه ضـربة                 ا

المعلومات االستخبارية لدى اسرائيل مكنتها من توجيه ضربات دقيقة لهذه المنظومة، األمر الـذي              . قاسية لها 
زب على اطـالق الـصواريخ      ومع ذلك، ال يتوجب االستخفاف بقدرة الح      .  في المائة منها   40أدى الى اصابة    
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وبكميات كبيرة، وال شك أن نصر اهللا سيسعى الى إبقاء جزء من ترسانته لـضربة النهايـة، ولكـن إسـهام                     
  . االستخبارات في مالحقة وكشف منظومته الصاروخية جدير بالتقدير

 504، وكذلك الوحدة    هذا كان دور الـ يوِمنت، وهي االستخبارات البشرية القائمة على تجنيد العمالء وتفعيلهم            
أفراد حزب اهللا تجنبوا فـي      .  التي وفرت صورة استخبارية عن حزب اهللا       8200خاصة عند الحدود، والوحدة     

العادة التحدث عبر الهواتف ومرروا رسائلهم من خالل رسل وأجروا لقاءاتهم في غرف محصنة ضد التصنت                
لعملية القيادية لدى الحزب، إال أنهـم كـانوا علـى           تدمير المربع األمني هناك شوش ا     . في الضاحية الجنوبية  

  .القادة الميدانيون حصلوا على التعليمات بالتصرف وفقا لتقديراتهم للموقف. استعداد لذلك
حزب اهللا يملك منظومة خاليا نائمة بأوامر من االستخبارات االيرانية، وهي بانتظار يـوم األوامـر، وعليـه                  

 حزب اهللا باالنتقام من خالل هذه الخاليا، ولكن القرار ليس موجودا بيد حـسن               يتوجب االستعداد المكانية قيام   
حـسب  . الى جانب النجاحات االستخبارية، هناك اخفاقات غيـر قليلـة         . نصر اهللا، وانما بيد أسياده االيرانيين     

 مرنيه، شقيق   التقارير تم الكشف عن شبكات تابعة للموساد، ومن بينهم أحمد خالق الذي شارك في اغتيال فؤاد               
وقبل عدة اشهر ضبطت شبكة كانت مـشاركة فـي اغتيـال غالـب عـوالي                . عماد، وقد تم إعدام عدد منهم     

كما أن بقاء نصر اهللا وعماد مرنيه أحياء يشير الـى وجـود فـشل               . الفلسطيني الناشط في صفوف حزب اهللا     
  .استخباري في هذا المضمار

  . للسفينة المقاتلة في عرض البحر قبالة بيروتالفشل االستخباري المدوي كان ضرب حزب اهللا
  عن هآرتس

  25/7/2006األيام الفلسطينية 
 

  رايس تسأل إسرائيل عن الوقت المطلوب لتحقيق إنجازات عسكرية  .84
  حلمي موسى  

 غارة جوية إسرائيلية ومع دخول الحرب اسبوعها الثالث، وصلت وزيـرة الخارجيـة األميركيـة                4500بعد  
وفهـم المعلقـون    .  إلى تل أبيب امس، ليس للبحث في وقف النار وإنما للتفكير في اليوم التالي              كوندليسا رايس 

اإلسرائيليون أن زيارة رايس جاءت لتمنح إسرائيل مهلة ال تقل عن أسبوع لتركيز إنجازات عـسكرية علـى                  
  . األرض تتيح تمرير تسوية سياسية

 تحتاجه على األرض بالسيطرة على عاصمة حـزب اهللا          وفي هذه األثناء، سعت إسرائيل لتحقيق نصر معنوي       
واسـتمرت الـصواريخ    . بحسب تعبير قادتها في بنت جبيل لتقديم مظهر نصر مقنع للجمهـور اإلسـرائيلي             

باالنهمار على المستوطنات اإلسرائيلية من حيفا إلى طبرية، مما قاد رئاسة أركان الجيش لإلقرار بأن هـدف                 
  . االمعركة ليس وقف الكاتيوش

وسعى القادة اإلسرائيليون إلى التأكيد بأن معركة بنت جبيل هي المعركة البرية األهم وأن الجيش اإلسـرائيلي                 
يسعى لتدمير الخط الدفاعي األول لحزب اهللا تمهيدا للتركيز على الخط الدفاعي الثاني وأن الجيش بحاجة إلـى                  

  . صور أسرى وقتلى كأوراق دعاية وكأوراق مساومة
معارك ضارية، بعضها على طريقة الكر والفر والبعض اآلخر تقليدي، في محيط مارون الراس وفـي        ودارت  

واعترف الجيش اإلسرائيلي بمقتل أربعة من ضباطه وجنـوده، بيـنهم           . المنطقة الواقعة بينها وبين بنت جبيل     
تقارير التي تحـدثت عـن      وشدد الجيش على أنه، بخالف ال     .  بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم     14طياران، وإصابة   

  . اقتحام بنت جبيل، فإن المعارك دارت في أطرافها
وقال هؤالء  . وأشار معلقون إسرائيليون إلى أن حكومة ايهود أولمرت تسعى إلظهار إنجازات أمام اإلسرائيليين            

أن احتالل مارون الراس وبعض المواقع الحدودية ال يقدم تعويضا لحـوالي مليـون ونـصف مليـون مـن                    
ولذلك شدد أولمرت في لقاءاته مع القادة العـسكريين         . سرائيليين الذين عاشوا في المالجئ أو هجروا بيوتهم       اإل
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ورأى هؤالء أن محاولة توسيع العملية البريـة        . على أنه بحاجة إلى انتصارات معنوية وإلى تأكيدات بالصورة        
  .  الحدود، يرمي لتحقيق هذه الغاية كيلومتر من23من خط المواقع األمامية إلى بنت جبيل على مسافة 

بـل أن   . ويجري حاليا التهويل من بنت جبيل وترسيخها في الذهن اإلسرائيلي كعاصمة حـزب اهللا الرئيـسية               
رئيس األركان الجنرال دان حلوتس، عزز هذا االنطباع من خالل حديثه عن خطاب النصر الذي ألقاه الـسيد                  

   2000.نصر اهللا في البلدة بعد تحريرها عام 
وأطلق الجيش اإلسرائيلي على عملية حصار بنت جبيل اسم الشبكة الفوالذية، حيث أن الهدف األساس لها هو                 

. قتل وأسر أكبر عدد ممكن من رجال حزب اهللا إلظهار صورهم على الـشاشات وفـي الـصفحات األولـى                   
ي على توصيف حـزب اهللا      ويعترف ضباط إسرائيليون بأن استخدام هذه التسمية ينطوي ضمنا على رد ضمن           

ومن الجائز أن أفضل تعبير عن هـذه الرغبـة مـا أعلنتـه القيـادة                . إلسرائيل بأنها شبكة أو بيت العنكبوت     
  . اإلسرائيلية من اعتقال اثنين من المدنيين اللبنانيين يعتقد أنهما من حزب اهللا
اإلسرائيلية التي شعر بعض وزرائها     وأثارت العملية الجارية في محيط بنت جبيل أيضا سجاال داخل الحكومة            

وتساءل بعضهم، وفق التلفزيون اإلسرائيلي، عن سبب وجود آالف الجنود، مـن            . بأن هناك محاوالت للتوريط   
المظليين ولواء غوالني والمدرعات وسالح الهندسة، داخل األراضي اللبنانية، إذا كانت المهمة السيطرة علـى               

رد بأنه ال يتواجد في األراضي اللبنانية إال بضع مئات مـن الجنـود ولـيس                وجاءهم ال . خط المواقع األمامية  
  . آالالف

ومع ذلك فإن معلقين عسكريين يعتبرون أن المواقع الحدودية التي احتلها الجيش اإلسرائيلي على الحدود هـي                 
مامي تحتاج إلى   ولكن هؤالء يؤكدون أن أي عملية برية أوسع من الخط األ          . في الواقع رأس جسر لعملية أوسع     

ومع ذلك فإن الجيش اإلسرائيلي يحشد قواته على أساس أنه          . وهذا ما لم يتم بعد    . مصادقة الحكومة اإلسرائيلية  
إذا كانت إسرائيل تتطلع لوقف إطالق الصواريخ على حيفا على األقل، فإن عليها القبول بوصول الجيش إلـى                  

  . تيوشا يعني إبعاد حزب اهللا إلى ما وراء الليطانيويركز هؤالء على أن تقليص خطر الكا. مدينة صور
وبرغم الروح القتالية والكفاءة الميدانية التي يبديها مقاتلو حزب اهللا، فإن الجيش اإلسرائيلي علـى اقتنـاع أن                  

ويرى الجيش أن لديه تفوقا على حزب اهللا في العديـد مـن الميـادين      . بوسعه التغلب عليهم في نهاية المطاف     
ومع ذلك فإن الخشية الكبرى لدى الجيش تتمثل        . السيطرة النارية والرصد الحربي والغطاء الجوي     وخصوصا  

في لجوء حزب اهللا إلى االختفاء وانتهاج تكتيكات حرب العصابات والظهور من جديـد فـي مواضـع غيـر                    
طوبوغرافية ويتحدثون على وجه الخصوص عن الخشية من تفوق مقاتلي حزب اهللا في ميدان معرفة               . متوقعة

  . المنطقة وسبل االختفاء فيها
لقد ألقى نصر اهللا خطبته     . وشدد حلوتس، في لقائه مع جنود إسرائيليين، على أن بنت جبيل هي رمز حزب اهللا              

وبوسعي االفتراض أنه في خطابه المقبل، إذا كان أصال سيصل إلى هناك، سيفكر مليـا وكثيـرا فـي                   . هناك
  . الكلمات التي سيقولها

ز حلوتس في حديثه مع الجنود على أن العملية البرية لن تكون واسعة وأنها ال تشبه ال حرب لبنـان وال                     ورك
وقال إن عملياتنا محدودة في األهداف والمهام وهذا ليس باألمر البسيط، ولكن األمر يتعلق              . نصف تلك الحرب  

د من أجل تغيير واقع لكنها تدعم المجهـودات         فالعملية البرية لم تع   . بجوهر القدرة العملياتية للجيش اإلسرائيلي    
والهدف هو ضرب المخربين واعتقال     . األخرى التي نقوم بها من الجو، من البحر وعلى الصعيد االستخباراتي          

وكل من يقول كفى ويخرج رافعـا يديـه،         . نحن ال نريد قتلهم وإنما نريدهم أن يتوقفوا عن اإلرهاب         . ما أمكن 
  .  حياته ونعامله أفضل معاملةسوف نتحمل المسؤولية عن

وقال حلوتس أن بوسع الجيش أن يعمل وقتا طويال في لبنان، قدر ما يتطلب الوضع وأن هناك خططا للعمـل                    
. واعتبر أنه على المستوى االستراتيجي تحققت انجازات كافية قريبة جدا لما حـددناه ألنفـسنا              . لشهور طويلة 

  .  من الحكومة بالتوقفونحن سنواصل العمل إلى أن نتلقى األمر
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واعتبر حلوتس أن الكاتيوشا ليست المعيار وأنه ال يمكن إلسرائيل أن تالحق آخر صاروخ عنـد حـزب اهللا،                   
. مشددا على أن لدى حزب اهللا مخزونا كبيرا من الصواريخ، خصوصا قصيرة المدى، وبعضها للمدى الطويل               

  . يب ومحيطهاولم يستبعد قيام حزب اهللا بإطالق صواريخ نحو تل أب
وفي مقابلة مع لجنة طوارئ اقتصادية، قال وزير الدفاع اإلسرائيلي عمير بيرتس أن دولة إسرائيل تعيش اليوم                 

ومواطنو إسرائيل يـصمدون    . واحدة من ساعات اختبارها األهم بسبب تعاظم األحداث التي نتواجد في داخلها           
ا أن جنودنا في الجبهة يخوضون المعارك بتضحية مـن          كم. بشكل بطولي ويفهمون أهمية اجتياز هذا االختبار      

. الصواريخ تسقط وتلحق األذى بعائالت وأطفال     . أجل دولة إسرائيل من منطلق اإليمان بأن هذه حرب دفاعية         
  . وأنا أرى اليوم النقطة هذه كساعة االختبار األهم

كنها في الوقت نفسه لـن تـسمح ألي         وقال أن إسرائيل تعمل من أجل أن تظهر للعالم أنها تحارب اإلرهاب ول            
جهة بجرنا ال إلى المستنقع الغزي وال إلى المستنقع اللبناني مشددا على أنه يود التذكير بأنه ليست لدينا أية نية                    

وطالب بيرتس الجمهور اإلسرائيلي بالتراص خلف الحكومة والجيش        . ال إلى احتالل غزة وال إلى احتالل لبنان       
  . دة المجتمعوالتأكيد للعالم بوح

  زيارة رايس 
. أشار معلقون إلى أن هناك أسئلة متبادلة لدى كل من األميركيين واإلسرائيليين سيتم طرحها أثناء زيارة رايس                

أين تقف إسرائيل اآلن وما هو الوقت الذي تحتاجه لتحقيق إنجازات؟ وما هـي              : وبين األسئلة األميركية األهم   
  .  يمكن تحقيقها خالل مهلة محددةاألهداف العسكرية الملموسة التي

وفي المقابل، فإن إسرائيل تنظر بغضب إلى التقارير األميركية التي تتحدث عن التفكير بالتقارب مع السوريين                
وترى مصادر إسرائيلية أنه إذا صـح مـا تنـشره           . أو محاولة منحهم أي دور في العملية السياسية في لبنان         

اشرة إلبعاد سوريا عن محور إيران حزب اهللا، فإن ذلك يـشكل تغييـرا         صحف أميركية عن اتصاالت غير مب     
وترى هذه المصادر أن ما تنشره الصحف األميركية مشكوك فيه ومـع ذلـك              . جوهريا في الموقف األميركي   
  . فإنها تتساءل عنه مع رايس

لسماح األميركيـة بـسبب     وبرغم ذلك، يعتقد المسؤولون اإلسرائيليون أنه قد يغدو صعبا بعد اآلن إطالة مدة ا             
  . الضغوط األوروبية والعربية ألسباب إنسانية والضغوط الداخلية األميركية ألسباب حزبية

وقالت رايس أن لألسرة الدولية خريطة طريق للتقدم ولم تنس أن تقول أن هذا وقت صعب للشعبين اإلسرائيلي                  
شددت رايس على وجوب تأسيس السالم علـى  و. وقالت أن الشعب اإلسرائيلي يتعرض لخطر يومي   . واللبناني

واعتبرت أن مفتاح الحـل     . االستقرار والمبادئ بعيدة المدى التي تشمل وقف العنف وحل المشكالت اإلنسانية          
وأن الشرق األوسط الديمقراطي والهادئ ممكن فقط إذا تـم إحـالل            .  وبيان الدول الصناعية   1559هو قرار   

  . يستند الى مبادئ راسخة وليس على حلول مؤقتةوتابعت كل سالم يجب ان . السالم
وبدا أن رايس ركزت في حديثها مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني على الجوانـب اإلنـسانية فـي                 

  . وأبدت بالمناسبة تعاطفها مع سكان شمال إسرائيل. الحرب التي تديرها إسرائيل ضد لبنان
 إسرائيل التخفيف من اآلثار اإلنسانية للحرب وقالـت أن العـالم كلـه           وشددت ليفني، من جانبها، على محاولة     
وكـررت  . وشددت على أنه ليس إلسرائيل صراع مع مواطني لبنـان         . يعرف أن إسرائيل كانت هدفا للعدوان     

ليفني في لقائها مع رايس شروط إسرائيل لإلفراج عن األسرى وتفكيك حزب اهللا ونشر الجيش اللبناني علـى                  
وفي ختام اللقاء، أصدر مكتب ليفني بيانا أوضح فيه أن الوزيرتين اتفقتا على أن وقف النار ليس هدفا                  . الحدود

 وشرعت بعد اللقاء الطواقم     1559.بذاته وأن هدف االتصاالت هو البحث عن حل لليوم التالي في إطار القرار              
  . اإلسرائيلية واألميركية بالتحضير للقاء رايس مع أولمرت اليوم
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ناء لقاء رايس ليفني في القدس المحتلة، تظاهر يساريون إسرائيليون وعرب أمام الفنـدق احتجاجـا علـى                  وأث
وكان عنوان التظاهرة لن نموت ولن نقتـل مـن أجـل            . العدوان اإلسرائيلي على لبنان والرعاية األميركية له      

  . أميركا
لبنانية، قال أولمرت أن سـوريا ليـست        وفي ظل الحديث عن أفكار أميركية إلشراك سوريا في حل األزمة ال           

شريكا في العملية السياسية مضيفا بوسع السوريين التمتع بالمستقبل لو أنهم لم يكونوا يسيطرون على اليد التي                 
  . وألسفي فإن رأسهم وتفكيرهم يعمالن بشكل مختلف. تمسك بالزناد في الجبهتين اللبنانية وفي غزة

سوف نستمر في توجيه ضربات شديدة للعـدو        . ود على الحرب ضد اإلرهاب    وقال اولمرت أن ال حدود وال قي      
إلى الوطن حتى لو استغرق ذلك وقتا أكثر مما اعتقدنا ولـن  ) أي الجنديين االسيرين(مضيفا سوف نعيد األبناء    

ل وتابع إن الرد اإلسرائيلي ناجم من حجم التهديد الذي وضعه حزب اهللا ضـد إسـرائي               . ننساهم ولن نتجاهلهم  
  . وليس من اختطاف الجنديين

من جهته، حمل نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية شمعون بيريز على وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التـي تـصنع                 
وقال أن الناس يحبون المشهورين، إن كانوا ألفيس بريسلي أو أي شـيء             . عالقات عامة للسيد حسن نصر اهللا     

. قلنا عنه أنه كاريزمي وزعـيم     . شكل ال يفعله أحد آخر في العالم      ونحن نصنع عالقات عامة لنصر اهللا ب      . آخر
  . ولكنه باإلجمال مجرد ثعلب غير صغير وقاتل

  القوات الدولية 
خالل أربعة أيام، انقلب موقف اولمرت من القوة الدولية التي يمكن أن تنتشر على الحدود بين لبنان وإسرائيل                  

ت في الخارجية اإلسرائيلية بتسريب نقاشات حول النية لتشكيل قـوة           وبعدما قامت جها  . إلبعاد قوات حزب اهللا   
  . كهذه، سارع ديوان رئاسة الحكومة بإصدار بيان استنكار للفكرة

وتحدث عدد من المعلقين اإلسرائيليين عن خالفات داخل الحكومة بين كل من ليفني وبيرتس من جهة ورئيس                 
أن أولمرت فاجأ الجميع بعد يومين من ذلك بإعالنـه أثنـاء            غير  . الحكومة من جهة أخرى حول هذه المسألة      

  . اجتماعه مع وزير الخارجية األلماني االستعداد لدراسة هذا االقتراح
وبرغم االشتراطات التي وضعها أولمرت على االقتراح كأن تكون القوة ناجعة ومقاتلة وأن تخدم أساسا لمنـع                 

ريا، فإن الكثيرين يقولون أن الموافقة تكتيكية وترمي إلـى كـسب            تهريب األسلحة على الحدود اللبنانية مع سو      
فكـل االتـصاالت    . ومنذ تلك اللحظة والحديث عن القوة الدولية صار الهواية الوطنية فـي إسـرائيل             . الوقت

وشرعت إسرائيل بطرح أفكار من بينها الرغبة في نشر قوة عربية           . السياسية تحاول التركيز على هذه المسألة     
وثمة أحاديث إسرائيلية عن الرغبة في أن تكـون         . يعية على الحدود مع سوريا لمراقبة المنافذ الحدودية       غير ش 

  .القوة ذات تفويض محدود وأن تتشكل أساسا من الجنود األلمان
  25/7/2006السفير 
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 حلمي موسى  
فاإليمان بالنصر، . كيف يقرأ الموقف عبر أقالم الكتاب ومحرري الصحفيحار المتابع للصحف اإلسرائيلية 

الذي يغيب حزب اهللا بعيدا، يتراوح بين صفر ومئة في المئة، كما أن الجزم بقرب انتهاء المعركة ال يتوفر 
ع وم. ومع ذلك فإن الكثيرين يرون أن هذه الحرب ستصوغ صورة ومكانة إسرائيل في المرحلة المقبلة. ألحد

 . ذلك فإن المقارنة بين ما يعرفه المختصون في إسرائيل من اإلعالميين عن حزب اهللا، يكاد يربك كل قارئ
فالخبير االقتصادي البارز الذي يكثر من التعامل مع األرقام ويجيدها في يديعوت احرونوت سيفر بلوتسكر، 

ان تحقيق النصر على حزب اهللا ال وهو يرى إمك. يدخل بين الحين واآلخر على الوضع السياسي واألمني
وهكذا يكتب أن هناك . لسبب إال ألن البديهيات التي يكررها الكثيرون ليست صائبة أصال من وجهة نظره
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جيش نظامي ال يستطيع قهر جيش عصابات، : ادعاءات استراتيجية خاطئة تعود وتكرر نفسها حتى الملل
فجيش : ين أن الدرس المستفاد من الحروب األخرى معكوسويب. ودولة ال تستطيع التغلب على منظمة إرهاب

نظامي مدرب لدول أخرى في العالم األول قادر على إنزال هزيمة حاسمة ضد كتائب جنود تدريبيين من العالم 
 . الثالث، بل إنزال ضربة قاضية على المحاربين الذين يخدمون في صفوف المنظمة اإلرهابية

 82.ر وتضييعه بالتورط في مواصلة االحتالل ويأتي بمثال حرب لبنان في العام ومع ذلك فإنه يميز بين النص
ولذلك فإنه يشدد على أن حزب اهللا تلقى ضربة قاصمة وأن على الحكومة اإلسرائيلية أال تكرر خطأ 

 . الثمانينيات وأن تبتعد عن كل دعوة لنظام جديد في لبنان
ة اإلسرائيليين، الذين يتعذر عليهم التفكير بإمكان البقاء لو كان إحساس بلوتسكر، وهو بالمناسبة إحساس غالبي

 . لديهم شعور معاكس، ليس قويا حتى في الجيش اإلسرائيلي
وكتب المراسل السياسي في معاريف بن كسبيت أن الجيش مقتنع بأن الصبر يجلب النتائج، وأنهم سيهزمون 

لكنه يتساءل هل لدينا الوقت الكافي للقيام .  وقرية إثر قريةنصر اهللا راجمة بعد راجمة، وكاتيوشا تلو كاتيوشا،
وهل سيلقي في النهاية نصر اهللا خطاب اإلهانة النهائي، ويضحك للجيش اإلسرائيلي في الوجه، مثلما . بكل ذلك

وينقل كسبيت اإلجابة االشتراطية على لسان ضابط رفيع المستوى إذا عاش، فقد يكون هناك . فعل حتى اآلن؟
 . ويقول كسبيت إن الصحيح حتى اآلن، هو أن احتمال أن يعيش هو المرجح. اب كهذا في النهاية، إذا عاشخط

ويحاول كسبيت توضيح أنه في حرب كهذه فإن ما يجري أشبه بلعبة القط والفأر، وأن حزب اهللا الذي تبدى 
ال توجد سيادة، ال حاجة لتقديم . ليةكالعدو األشد مرارة إلسرائيل يتمتع بكل الفضائل، فال تقع عليه أي مسؤو

ولذلك فإنهم في الجيش اإلسرائيلي يشتاقون لأليام التي وقفت . الحساب، وتكاد ال توجد له أهداف في الميدان
أما اليوم، في لعبة القط والفأر التي ال تنتهي هذه، . حياله فرقة مدرعات كان يسهل ضربها واالنتصار عليها

 . وبتاتا ليس مؤكدا أن يكون هذا نحن.  أقلينتصر من يثبت انه خسر
ومن هذه النقطة، ينطلق المراسل العسكري لمعاريف عمير رافبورات ليبين أنه مهما كانت الحال فإن الحرب 

ويشدد . التي تقترب، بحسب نظره، من نهايتها، لن تتيح للجيش اإلسرائيلي توجيه ضربة قاضية لحزب اهللا
وإذا أخذ المرء بالحسبان أهداف الحرب مقياسا، . رفع أحد الطرفين الراية البيضاءعلى أن المعركة لن تنتهي ب

فإن رافبورات يشدد على أن هذه الحرب لن تنتهي بعودة الجنديين األسيرين وأن إسرائيل في النهاية ستكتفي 
 . باإلعالن عن إضعاف حزب اهللا أو بنشوء الظروف إلعادة األسيرين

يخ الكاتيوشا ستواصل السقوط على المستوطنات اإلسرائيلية حتى اليوم األخير من ويرى رافبورات أن صوار
كما . ويتساءل إن كان في إعادة احتالل بعض القرى اللبنانية ما يمكن أن تعرضه إسرائيل كنصر. المعركة

 في يتساءل إذا كان بوسع اإلنجازات العسكرية اإلسرائيلية أن تحقق نشر قوات أخرى بدال من حزب اهللا
 . الجنوب اللبناني وإعادة الجنديين

ولكن الكاتب في الشؤون االستراتيجية رؤوبين بدهتسور طالب، في مقالة في هآرتس، بوجوب الشروع 
وبعد أن يشير إلى عمليات كيرم شالوم وزرعيت وضرب البارجة . بالتحقيق من اآلن في األخطاء واإلخفاقات

في المعارك البرية على الحدود، يقرر أن هذه تؤثر على صورة الجيش واصطياد الجنود من الوحدات الخاصة 
في نظر أعدائه، معتبرا أن ذلك سيشكل تأثيرا حاسما على قرارهم الشروع في الحرب مستقبال أو إطالق 

 . الصواريخ على العمق اإلسرائيلي
 بسبب سلسلة األخطاء التي ويعتقد بدهتسور أن الجيش اإلسرائيلي لم يهزم في الحرب في مواجهة حزب اهللا

. ارتكبت في األسابيع األخيرة، إال أن ظلها الطويل سيغطي على نتائج المعركة العسكرية الدائرة في لبنان
ويكتب أن ما حدث في كيرم . ويبين بدهتسور أن جانبا مهما من مواضع الخلل يعود إلى أعطاب استخباراتية

تمت مباغتة الجيش مرة أخرى، األمر الذي يشير إلى وجود خلل شالوم تكرر على الحدود اللبنانية، حيث 
 . استخباراتي والمباالة من قبل جنود الدورية وقادتهم
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ويتحدث بشكل خاص عن إصابة البارجة حيث يوجد خلل خطير مهما كانت النتائج التي سيتمخض عنها 
 حول ما يحدث في سالح البحرية، الروايات التي نُقلت تشير إلى وجود تساؤالت ومخاوف مقلقة. التحقيق

مضيفا لم نعرف أن لدى حزب اهللا صاروخا إيرانيا أو لم نقم بتشغيل المنظومة الدفاعية خشية أن نصيب 
هل هناك خلل استخباراتي؟ أم استخفاف في قدرات العدو؟ أم المباالة؟ يبدو أن . طائراتنا عن طريق الخطأ

 . المسألة تتعلق بكل هذه األمور مجتمعة
ويعدد بدهتسور الكثير من العمليات اإلسرائيلية الفاشلة التي تلت عملية الوعد الصادق، ويقول إنه من المحظور 
أن ننسى أن كل ذلك يحدث في الوقت الذي يقاتل فيه أقوى جيش في الشرق األوسط تنظيم عصابات يملك آالفا 

لينا أن ننتظر انتهاء المعارك، بل يتوجب القيام مع كل الصعوبة المرتبطة بذلك، يحظر ع. معدودة من المقاتلين
هذه المسألة مهمة جدا . بتحقيق سريع ومعمق للمسألة من قبل طرف خارجي للتحقق من سلسلة األخطاء

 . بالنسبة لنا ألن أحداث األسابيع األخيرة تشير إلى وجود مشكلة حقيقية في الجيش اإلسرائيلي
يستند المراسلون : يق، ألسباب استخباراتية، يمكن أن تتجلى بالصورة التاليةومن الجائز أن المطالبة بهذا التحق

وهكذا يكتب المعلق العسكري . العسكريون أو السياسيون في تقاريرهم األمنية إلى مصادر المؤسسة العسكرية
ي وحدة األولى ه. في هآرتس زئيف شيف أن تركيبة القوات المقاتلة في حزب اهللا تتشكل من وحدتين خاصتين

 مقاتل، الذين يتمركزون في مواقع على الخطوط األمامية المختلفة الممتدة بين 500ناصر التي تضم نحو 
والوحدة الثانية منتشرة في منطقة صور وصيدا ومزودة ... القرى في مركز وشرق القطاع األول من الجبهة

 ملم، والتي تحمل رأسا 220قطر هناك تنتشر قاذفات صواريخ سورية ذات . بصواريخ بعيدة المدى أكثر
 . متفجرا يزن عشرات الكيلوغرامات

أما المراسل العسكري لصحيفة معاريف فكتب ان وحدة ناصر تشمل قوات حزب اهللا المنتشرة جنوبي نهر 
 رجل 2000 مقاتل نظامي مدربون جيدا ونحو 600ويشير إلى أن في وحدات ناصر يخدم نحو . الليطاني

ول إن هذا هو العدو األساس الذي بانتظار الجيش اإلسرائيلي في األيام القريبة المقبلة، ويق. احتياط آخرين
مقاتلو العصابات . العدد غير كبير، ولكن التحدي صعب. عندما تعمق القوات البرية دخولها في جنوب لبنان
وفي ناصر . ت واأللغاموالمحاور المؤدية إليهم مليئة بالعبوا. يختبئون عميقا تحت األرض أو في قلب القرى

يوجد مقاتلو هندسة، سالح مشاة وراجمات مثلما في الجيش النظامي، ولكن المهمة األهم هي المس بخاليا 
ويتباهى الجيش اإلسرائيلي بأنه منذ بداية القتال نجح في المس . مطلقي الكاتيوشا الذين زرعوا في المنطقة

.  للمنصات في حملة عناقيد الغضب قبل نحو عقد من الزمن منصة كاتيوشا، في مقابل صفر إصابة130بنحو 
 ألف 13 آالف على األقل كانت قادرة قبل الحرب على إطالق 3نحو (ولكن بالقياس إلى عدد المنصات 

 . ، فإن هذه نقطة في بحر)صاروخ
س ولكن المراسل العسكري ليديعوت أليك. ويتحدث مراسل معاريف عن وحدات أخرى خارج هذه المحاور

وكتب أن الوحدات الجنوبية لمنظمة حزب اهللا تتألف من نواة قوة منظمة . فيشمان يستخدم أرقاما مغايرة لسابقيه
يجب أن يزاد على هؤالء نحو ألفي .  فرد يعرفون كمقاتلين700عديدها حوالى ألف شخص، من بينهم حوالى 

ية قوة حزب اهللا في جنوب لبنان من وتتألف بن... شخص من االحتياط يسكنون جنوب لبنان على نحو دائم
هذه في . أحدهما وحدات مطلقي صواريخ القسام، والثاني وحدات مشاة تحرس مطلقي الصواريخ: إطارين

ويشدد فيشمان على أن الهدف . الكتلة الكبيرة لمقاتلي حزب اهللا الذين سيجابههم الجيش اإلسرائيلي: حقيقة األمر
ال جعلهم . أي إصابة اكبر عدد من أفراد حزب اهللا.  في جنوب لبنان هو القتلالرئيسي للعملية البرية الحالية

 . بل محاولة الوصول إليهم، وإخراجهم من مكامنهم وإصابتهم. يهربون إلى الشمال
. وينقل فيشمان تقديرات الجيش عن العملية البرية فيكتب أنها كلها ستتم في غضون أسبوع إلى عشرة أيام

وسينتهي . ضا إدخال قوات وإخراجها، ليظهر انه ال ينوي إبقاء وجود دائم في مناطق معينةوسيحاول الجيش أي
 . أيضا هدم خط المواقع العسكرية، في عمق كيلومتر واحد، على طول الحدود مع إسرائيل، حتى نهاية األسبوع
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اس األمين العام غير أن ما يرعب إسرائيل أكثر من أي شيء آخر، هو أن تنتهي الحرب ويخرج على الن
سينفض الغبار عن نفسه ويلقي : لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا ليفعل وفق تصور بن كسبيت في معاريف

لألمة العربية العظمى خطاب حياته بينما رجاله يطلقون النار على إسرائيل، هكذا لمجرد البهجة، الكاتيوشا 
ويوجد ( آالف صاروخ 3، أطلقنا )بقى ما فيه الكفايةولكن ت( شهيدا 60نعم، سيقول، خسرنا . المتبقية للنصر

في هذا الوضع سيتعين على . ، ولكن صمدنا بشجاعة أمام الجيش الصهيوني الهائل، وقدرنا عليه)المزيد
  .أولمرت أن يجيب عن أسئلة غير سهلة

 25/7/2006السفير 
 

  زب اهللا هدف العملية االسرائيلية الرئيسي هو قتل اكبر عدد ممكن من مقاتلي ح .86
 اليكس فيشمان

ال . اي اصابة اكبر عدد من أفراد حزب اهللا. الهدف الرئيس للعملية البرية الحالية في جنوب لبنان هو القتل
 . بل محاولة الوصول اليهم، واخراجهم من مكامنهم واصابتهم. جعلهم يهربون الي الشمال

من بينهم نحو من . مة عدتها نحو من الف انسانتأتلف الوحدات الجنوبية لمنظمة حزب اهللا من نواة قوة منظ
يجب ان يزاد علي هؤالء نحو من الفي شخص من االحتياط يسكنون جنوب لبنان .  فرد يعرفون كمقاتلين700

يصعب علي حزب اهللا ان يجند احتياطيين من شمالي لبنان، الن الطرق الي الجنوب قد . علي نحو دائم
 . ئة جسر في لبناندمر سالح الجو أكثر من م. اصيبت

احدهما وحدات مطلقي صواريخ القسام، والثاني وحدات . تتألف بنية قوة حزب اهللا في جنوب لبنان من اطارين
هذه في حقيقة االمر الكتلة الكبيرة لمقاتلي حزب اهللا الذين سيصادمهم الجيش . مشاة تحرس المطلقين

 . االسرائيلي
ين الذي دخل أول من أمس قرية مارون الراس ومواقع حزب اهللا حولها لقي الفريق القتالي اللوائي من المظلي

ان الفريق الذي عجل دخوله للمساعدة . تلك الوحدات من المشاة التي مهمتها حماية مطلقي صواريخ الكاتيوشا
في تخليص جثة مقاتل أغوز، نفذ هناك في الحقيقة ما يشبه عودة شاملة ، تدرب فيها علي التدمير من البر 

يوجد دور رئيسي ايضا لنظم الطيران . استعانت القوة بقوة نار مدفعية واخري غطت علي تقدمها. ومن الجو
كانت العودة الشاملة ناجحة جدا . بال طيارين التي يملكها سالح الجو في سماء لبنان في المساعدة في هذا القتال

 . في رأي جميع القادة
 في المئة 20ولكن توجد قري بقي فيها نحو من .  سكانها شماالهرب. الي االن هجر بضع عشرات من القري

تجاوزا للمشكلة االنسانية . حيث الحديث هناك عن االف المواطنين لم يهربوا. في بنت جبيل مثال: من السكان
 . الن افراد حزب اهللا يبرزون في القري الخالية من الناس. توجد هناك ايضا مشكلة تنفيذية للجيش االسرائيلي

الجيش . عندما تحط اليوم كونداليزا رايس في اسرائيل ستكون المعركة البرية في جنوب لبنان في بدايتها فقط
 للقتال، ما زال غير ناضج ليقدم للمستوي السياسي الشروط التي تمكن من البدء بإجراء 13في اليوم الـ 
الداللة علي أن شيئا ما في مواقف ال توجد اية عالمة ـ ال سياسية وال عسكرية ـ تستطيع . سياسي جدي

صحيح أن . ما تزال توجد قيادة مركزية لحزب اهللا تدير القتال. حزب اهللا ـ ايران ـ سورية، قد بدأ يتصدع
يوجد في الجانب الثاني يد موجهة ويد . جزءا من اجهزة القيادة والسيطرة قد تضررت ولكن يوجد بديل منه

 اكثر من الشمال الي لبنان يوجد كما قيل آنفا بضعة االف من مقاتلي حزب في المناطق التي تبعد. ممولة ايضا
 . اهللا من قوات االحتياط، لم يدخلوا المعركة بعد

فقد بدأت الوحدة التي تعمل في : وربما مع كل ذلك يمكن رؤية عالمة، صغيرة، علي قلق لقادة حزب اهللا
ة المضادة لمواقع اسرائيلية، ويهودية او غربية ـ التي تتم ان العمليات الخارجي. االرهاب الخارجي تتنبه أخيرا

باشتراك االستخبارات االيرانية ـ هي جزء من ترسانة المفاجآت التي تعدها المنظمة، والتي تحدث نصراهللا 
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يعتقدون في حزب اهللا ان اسرائيل تريد في . ان عملية في الخارج هي مفاجأة تحفظ لوضع ضيق حقيقي. عنها
سالح االرهاب الدولي هو احد الوسائل االخيرة التي . حالية تدمير منظمة حزب اهللا ونقض عراهاالحرب ال

هذا التنبه الوحيد يستطيع أن يدل علي افكار تأتلق في قلب قيادة . تحتفظ بها لوضع تنفد فيه جميع الوسائل
 . حزب اهللا

ليس هذا جيدا من ناحية سياسية وال من . بريةيريد المستوي السياسي في اسرائيل ان يضائل جدا من العملية ال
وفضال علي ذلك، فان دخول . ما يزال الوحل اللبناني جديدا في الذاكرة االسرائيلية الجمعية. ناحية معنوية

. فأعصاب السوريين مشدودة. قوات كبيرة علي نحو خاص في جنوب لبنان قد يسبب أزمة حقيقية مع سورية
ان الوجود العسكري . يمكن ان يري استعداده لتلقي ضربة، من هضبة الجوالن. دوالجيش السوري علي استعدا

فقد استعملت . الذي تمسك به السوريون في لبنان طوال السنين كلها لم يهدف فقط الي ادارة حكومة لبنان
زو قدر السوريون انه عندما يستقر رأي اسرائيل علي غ. سورية لبنان خط كبح لهجوم اسرائيلي علي دمشق

يشعرون . من طريق لبنان: سورية فانها ستجري الحركة نحو العاصمة، دمشق، في المحور االقصر واالسهل
. ان كل دخول لقوة برية في لبنان يدخلهم في استعداد تلٍق حقيقي لضربة. اليوم ان جناحهم الغربي مكشوف 

 . انهم ال يصدقون اسرائيل التي تزعم ان سورية ليست الهدف
وهو سبب آخر . وتر كهذا ـ كل خطأ صغير، الحد االطراف، قد يفضي الي نتائج غير مرادةفي وضع مت

 . يجعل المستوي السياسي في اسرائيل يحرص علي مضاءلة الظهور للعملية البرية
وسيحاول الجيش ايضا . العملية البرية كلها ستتم في غضون اسبوع الي عشرة أيام: في تقدير شديد للجيش

وسينتهي ايضا هدم خط . واخراجها ـ ليظهر انه ال ينوي انفاذ وجود دائم في مناطق معينةادخال قوات 
 . المواقع العسكرية، في عمق كيلو متر واحد، علي طول الحدود مع اسرائيل، حتي نهاية االسبوع

الراء، ولتتلقي انها تأتي في الحقيقة لدراسة الوضع، ولتبادل ا. ال تأتي كونداليزا رايس معها بأي شيء ابداعي
خطة التسوية التي اعدتها وزارة الخارجية وديوان رئيس الحكومة ولتشخص من هنا الي روما، حيث ستتابع 

وهكذا ما يزال االجراء السياسي يجلس متفرجا، ينتظر ان . التباحث ووزراء الخارجية االوروبيين والعرب
اسية التي ترغب فيها اسرائيل جدا مع انقضاء التسوية السي .ينهي الجيش عمله ليدعوه الي صعود المنصة

جيش لبنان، : والثانية. رئيس حكومة لبنان فؤاد السنيورة وحكومته: احداها. العملية، تقوم علي ثالث أرجل
الدولية، التي يفترض أن تحرك العملية، وان : والثالثة. الذي يفترض ان يظهر السيادة اللبنانية في جنوب لبنان

 التي مرت تلقت كل واحدة من 13في ايام القتال الـ  .الممية وان تنفق علي اعادة اعمار لبنانتنشيء القوة ا
 في المئة من افراده من الشيعة ـ هاجمه الجيش 68فجيش لبنان ـ . هذه االرجل رصاصة في قدمها

لجنود علي ان المس بالطائفة الشيعية لن يشجع احدا من ا. االسرائيلي، ولم يكن علي حق في ذلك دائما
فهو : بدأ فؤاد السنيورة يبدو في عيون اللبنانيين في الداخل مثل أبي مازن. الخروج لمواجهة افراد حزب اهللا

اذا استمر هذا االتجاه فان هذه الحكومة لن تستطيع . انسان طيب، وحبيب االمريكان، وبغير قاعدة سياسية
األساس ـ الذين ال يبدو انه يهمهم معاناة الشعب وقد يري النظام الدولي، واالمريكان في . فرض طاعتها

 .ال يوجد للجيش االسرائيلي وقت غير محدود. اللبناني ـ وسيطا غير نزيه
 24/7/2006ـ ) يديعوت احرونوت(

  25/7/2006القدس العربي  
 

  أين تقف الحرب على لبنان؟  .87
  أنطوان شلحت 

؟ مـا هـي     2006 تمـوز    13وما من البدء بها فـي       أين تقف الحرب اإلسرائيلية على لبنان بعد اثني عشر ي         
التداعيات التي تثيرها بالنسبة للوضع الداخلي في إسرائيل وأداء الحكومة الجديدة برئاسة إيهود أولمرت؟ ما هو                
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مآلها، وكيف سيتراءى جوهر اإلسقاطات التي ستترتب على هذا المآل علـى مـستوى إسـرائيل والمنطقـة                  
  .برمتها؟

يرها كانت في صلب العديد من اآلراء والتقارير والمقابالت والتحليالت، وبالتأكيد ستكون فـي              هذه األسئلة وغ  
إنما سنحاول أن نقدم بعضا من العناوين الرئيسة التي تمخضت عـن            . صلب العديد منها في المستقبل المنظور     

  .الخوض فيها، لئال يعيقنا الشجر الكثيف عن رؤية الغابة
  المرحلة الحالية  

ي رأي زئيف شيف، المعلق العسكري في صحيفة هآرتس، فإنه منذ بداية األسبوع الحالي قـررت إسـرائيل                  ف
هذا القرار اتخذته قيادة هيئة أركان الجيش وصودق عليه من قبل وزير الـدفاع              . توسيع الحرب ضد حزب اهللا    

بيع، وعن الحاجـة إلـى       عن حرب ستستمر أسا    - وفقًا لما يقول شيف    -اآلن يجري الحديث  . ورئيس الحكومة 
من جهة ثانية فإن هذا القرار يعطي حزب اهللا وقتًا إضـافيا إلدارة حـرب               . وقت إضافي لعمليات برية مختلفة    

استنزاف ضد السكان المدنيين في إسرائيل، إال إذا تمكنت القوة البرية للجيش اإلسرائيلي وسالح الجـو مـن                  
  .قصير أمد حرب االستنزافتدمير منظومة الصواريخ في جنوب لبنان ومن ت

ويشير شيف، عالوة على ذلك، إلى أن هناك موقفًا لدى اإلدارة األميركية مفاده أن الوقت العمليـاتي الـسانح                   
  .وال يتجاوز عشرة أيام حتى أسبوعين) مما تعتقد(إلسرائيل أقصر 

لكن رغم  . على سالح الجو  حتى اآلن امتنعت إسرائيل عن تفعيل قوات برية كبيرة واعتمدت باألساس            : ويتابع
وينبغي . نجاح سالح الجو يتضح مرة أخرى أن إنجازاته محدودة في كل ما يتعلق بالصواريخ القصيرة المدى               

توقّع أن يقوم الجيش اإلسرائيلي بتوغالت في مناطق جنوب لبنان، في محاولة لتدمير أجـزاء مـن منظومـة                   
سيؤدي بالتأكيد إلى تقصير أجل حرب االسـتنزاف ضـد          وإذا ما أفلحت الخطة فإن ذلك       . صواريخ حزب اهللا  

  .مواطني إسرائيل في شمال البالد
أما المعلق العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، أليكس فيشمان، فيرى أن الهدف المركزي للعمليـة البريـة                

ؤكد فيشمان أنـه    وي. حزب اهللا ) مقاتلي(القتل، أي المس بأكثر ما يمكن من أفراد         : الحالية في جنوب لبنان هو    
على رغم مرور حوالي أسبوعين على الحرب ال يزال الجيش اإلسرائيلي غير ناضج ألن يقدم إلى المـستوى                  

 ال سياسـية وال     -ليست هنـاك أيـة إشـارة      . السياسي الظروف التي تتيح إمكانية البدء بإجراء سياسي جدي        
.  سوريا قد تعرض للـصدع     - إيران -زب اهللا  بمقدورها التدليل على أن شيًئا ما في مواقف مثلث ح          -عسكرية

صحيح أن جزءا من منظومات القيـادة والـسيطرة قـد           . وال تزال هناك قيادة مركزية لحزب اهللا تدير القتال        
  .تعرض للمس، لكن تم إيجاد بدائل له

ة إلظهـار   من ناحية موازية، مكملة، يرى فيشمان أن المستوى السياسي اإلسرائيلي يسعى بكل ما أوتي من قو               
وهو يعتقد أن ذلك عائد إلـى كـون الوحـل           . تواضع العملية البرية، وهو ما يعتبره غير جيد سياسيا ومعنويا         

اللبناني ما زال طازجا في الذاكرة اإلسرائيلية الجمعية، في جهة وإلى الخوف من اندالع أزمـة حقيقيـة مـع                    
  .سوريا، في جهة أخرى

 عشرة أيام، ليبدأ بعـدها      - العملية البرية ستتواصل لمدة تتراوح بين أسبوع       مع ذلك فإن فيشمان يؤكد أيضا أن      
  .اإلجراء السياسي

المراسل العسكري لصحيفة معاريف، عمير ربابورت، يرى أن الحرب ستنتهي من غير أن يرفع حـزب اهللا                 
ـ       . الرايات البيضاء  ادة الجنـديين  وهو يرجح االفتراض بأن يوقف الجيش اإلسرائيلي إطـالق النـار قبـل إع

بأن يعلن قادته أننا أضعفنا حزب اهللا ونشأت ظروف إلعادة المخطـوفين إلـى              ) الجيش(األسيرين، وسيكتفي   
ومع أنه يؤكد أن البنية التحتية المادية لحزب اهللا ستتعرض للتدمير الكبير فهو يـشدد علـى أن المـس         . البيت

  .  بمقاتلي المنظمة لن يكون واسع النطاق
  جندة اإلسرائيلية  تغيير األ
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من ناحيته يرى المعلق السياسي لصحيفة هآرتس، ألوف بن، أن الحرب على لبنان فرضت أجنـدة إسـرائيلية                  
جديدة في مقدمة أولوياتها الكفاح لكبح جماح القوى المتطرفة في الشرق األوسط، التي تمثلها إيـران وسـوريا              

ن إسرائيل وأيضا اإلدارة األميركية وعناصر أخرى تقحم        هذا األمر هو ما سيشغل منذ اآل      . وحزب اهللا وحماس  
  . نفسها في شؤون المنطقة

وأشار بن إلى أن رئيس الحكومة اإلسرائيلي، إيهود أولمرت، أرسل في نهاية األسبوع الفائت رئـيس جهـاز                  
ميركية حـول   ، مئير داغان، إلى واشنطن ليتحادث مع كبار مسؤولي اإلدارة األ          )الموساد(المخابرات الخارجية   

  .إيقاف التهديد النووي اإليراني
مع ذلك  . ويصف بن، من ناحية أخرى، قرار المستوى السياسي اإلسرائيلي بشن الحرب على لبنان بـالمتسرع             

لكن النقص فـي    . فهو يؤكد أن الجيش اإلسرائيلي أعد خطط أدراج لمحاربة حزب اهللا، بل وحتى تدرب عليها              
العملياتية وتخفيض الجهوزية قبل عملية األسر تشهد على أن قيـادة هيئـة أركـان               االستخبارات والصعوبات   

الجيش، التي كانت منشغلة حتى الثمالة في الحرب على الفلسطينيين، لم تكن جاهزة بجدية ألن تحول جهـدها                  
ياسي إلـى   ما الذي دفع المستوى الس    : لكن بن ال يحاول الخوض في اإلجابة عن السؤال         .الرئيسي نحو الشمال  

  .  وهو سؤال لم يطرحه أصال. اتخاذ هذا القرار المتسرع؟
  تحديد الغايات والشروح المتدرجة  

 أو على األصح ساد بشأنها اتفاق منذ اليوم         -لعل هناك غاية واحدة رئيسة لهذه الحرب يكاد يتفق عليها الجميع          
دة في لبنان، ليس فقط حيال حـزب اهللا وإنمـا            تتمثل تعميما في انتهاز الفرصة لبلورة قواعد لعبة جدي         -األول

أيضا حيال سوريا، على ما يقول البروفيسور المستشرق ايتمار رابينوفيتش، من جامعة تل أبيب، وهو خبيـر                 
مختص بسوريا ولبنان أشغل في السابق منصب رئيس الوفد اإلسرائيلي للمفاوضات مع سوريا ومنصب سفير               

   .إسرائيل في الواليات المتحدة
  . وتتعلق قواعد اللعبة بمحور أساس، هو الردع اإلسرائيلي

ليست لـدينا   .  حزب اهللا، لبنان، سوريا وإيران     -توجد هنا أربع غايات   : في هذا الخصوص يضيف رابينوفيتش    
 لكن مقابل الثالثة الباقين   . ال األدوات وال الرغبة في المجابهة مع إيران، وبالتأكيد على خلفية برنامجها النووي            

ومن بين هؤالء جميعا تبرز حكومة لبنان باعتبارها العنـوان األكثـر            . لدينا بشكل أكيد حيز معين من النشاط      
وفي الحاالت جميعا ينبغي أن نرد بصورة قاسية        . راحة، رغم أن العنوانين الجوهريين هما سوريا وحزب اهللا        

  .لكن فاعلة، وليس فقط أن نفرغ غضبنا
روم، الباحث في مركز يافه للدراسات اإلستراتيجية في جامعـة تـل أبيـب، أن قـوة           من جهته يؤكد شلومو ب    

ال تتيح إلسرائيل إمكانية العودة إلـى قواعـد         ) أسر الجنديين (ونتائج العملية   ) من طرف حزب اهللا   (االستفزاز  
ضد إسرائيل أن   اللعبة القديمة، ألن من شأن ذلك أن يبث رسالة إلى حزب اهللا وأيضا إلى عناصر أخرى تنشط                  

  ).من جانب إسرائيل(في مقدورهم أن يبادروا إلى استفزازات آخذة في التصاعد دون رد حاد 
  :وفي رأي بروم أن الرد اإلسرائيلي الذي لم يتأخر له عدة غايات، وهي كما يكتب

ـ               -الغاية األولى *  ن الخـسائر    جباية ثمن باهظ من مهاجمة أهداف في لبنان، سواء كان ذلك الثمن مباشرا م
الالحقة بحزب اهللا أو كان ثمنا سياسيا، عن طريق تقويض مكانة حزب اهللا داخل لبنان بواسطة المس بأهـداف           

والفرضية هنا هي أن من     . لدولة لبنان، مثل مطار بيروت ومحطة توليد الطاقة وعزل جنوب لبنان عن شماله            
أجل كبح جماحه ومن أجل نزع سالحه في        شأن ضربات كهذه أن تصاعد الضغط الداخلي على حزب اهللا من            

  .وكل هذه األمور يفترض بها أن تعيد ترميم ميزان الردع أمام حزب اهللا. سياق الحق
 إيجاد ضغط دولي على حزب اهللا وأوصيائه في سوريا وإيران من أجل أن يعملوا هم أيـضا                  -الغاية الثانية * 

  .ولية ال ترغب في رؤية لبنان يتحطم ثانيةعلى كبح جماحه، من منطلق االفتراض بأن األسرة الد
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 إلحاق ضربة قاسية بقدرات حزب اهللا العملياتية في سبيل خفض قدرته على المـس بأهـداف                 -الغاية الثالثة * 
  .مدنية داخل إسرائيل

كتب المقـال   (من المشكوك فيه أن يكون في مقدرة مستوى التصعيد الحالي في ردود إسرائيل              : ويضيف بروم 
التأدية إلى تحقيق هذه الغايات، ويجوز أن تضطر إسرائيل إلى تصعيد ردودها أكثر             )  تموز الجاري  13بتاريخ  
واحتمال تصعيد كهذا يزداد أيضا ألن لدى منظمة حزب اهللا وسائل رد أكثر قسوة مقابل إسرائيل، لـم                  . فأكثر

 اآلن من ورائنـا وكـذلك األمـر         يقصد مثاالً قصف مدينة حيفا ومحيطها، الذي أصبح       (تلتجئ إليها حتى اآلن     
  ).بالنسبة لتصعيد إسرائيل لردودها

إلى نزع سالح حزب اهللا فإن ثمـة شـكًا          ) من وراء حربها  (لكن إذا كانت إسرائيل تسعى      : ويختم بروم بالقول  
ـ      ) فقط(كبيرا في إمكانية تحقيق هذه الغاية، وربما ستضطر إسرائيل لالكتفاء            ة بالعودة إلى قواعد لعبـة معقول

أكثر، من قبيل إبعاد حزب اهللا من منطقة الحدود، على أمل أن يساعد هـذا االنفجـار الحربـي الـسيرورات                     
  ).نزع سالح المقاومة(السياسية داخل لبنان التي قد تسفر في المستقبل عن بلوغ هذه الغاية 

  .ما الذي يمكن استشفافه من رأي هذا الخبير االستراتيجي؟
  .لغ تصعيد عدوانها، ال تملك اإلمكانيات لتبديد قوة حزب اهللا العسكريةأن إسرائيل، مهما يب. 1
وهي أيضا ال تملك المفاتيح لتبديد قوة حزب اهللا السياسية في المشهد اللبناني الداخلي مع استمرار عملياتها                 . 2

تمهـد إسـرائيل    الحربية، أما المستقبل فإنه مفتوح على جميع االحتماالت وليس على احتمال التجاوب مع ما               
  .األرضية له فحسب

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

مركز يافه مقاالً لزميلة أخرى له في مركز الدراسات اإلستراتيجية، هـي            بعد خمسة أيام من مقال بروم وزع        
، قالت فيه إن األهداف األبعد للعملية العسكرية اإلسرائيلية الواسعة          18/7/2006عنات كوريتس، يحمل تاريخ     

ـ    : النطاق هي ما يلي    حـزب اهللا وحملهـا علـى عـدم مواصـلة           ) منظمة(إضعاف البنية التحتية العسكرية ل
  .ستفزازات وتشجيع المعارضة لها في الساحة اللبنانيةاال

لكن الجنرال في االحتياط، البروفيسور إسحق بن يسرائيل، رئيس برنامج الدراسات األمنية فـي جامعـة تـل           
أبيب، يرى أن تحليال حذرا وواقعيا للوضع يؤدي إلى نتيجة مفادها أن الغاية الرئيسة التي ينبغي إلسـرائيل أن           

لى تحقيقها هي وضع حد للوضع الذي يكون فيه مليون مواطن إسرائيلي رهينة فـي يـدي منظمـة ال              تتطلع إ 
وتبعا لذلك فإن الحرب على الكاتيوشا تصبح وسيلة وليست هدفًا،          . تعترف بحقنا في الوجود في الشرق األوسط      

ن ما هـو عـدد صـواريخ      وعندما ينقشع غبار الحرب لن يكون من األهمية بمكا        . برأي هذا الخبير العسكري   
  .الكاتيوشا التي دمرناها وما هو مبلغ مساسنا بالبنية التحتية لحزب اهللا وأفراده

أما الخبير في الشؤون األمنية رؤوبين بدهتسور فيعتقد أنه خالفًا للغايات التي صاغها أريئيل شارون للحـرب                 
، فإن من واجـب رئـيس الحكومـة، إيهـود           1982على لبنان والمقاومة الفلسطينية، التي بادر إليها في العام          

ففي حين سعى   . أولمرت، أن يقلص قائمة الغايات اإلستراتيجية القابلة للتحقق في الحرب الدائرة اآلن ضد لبنان             
شارون إلى أن يصوغ من جديد الشرق األوسط كله وأن يغير النظام في لبنان لجهة إحالل نظـام دمـى فـي                      

نحو األردن ويستبدل نظام الملك حسين بنظام فلـسطيني، فإنـه يتعـين علـى               بيروت وأن يطرد الفلسطينيين     
وهو يرى أن الوصول إلى اتفاق برعاية دولية يتم في إطاره نزع            . أولمرت أن يتمحور حول لبنان، وحوله فقط      

اده أن  وفي اعتق . سالح حزب اهللا ويتم إبعاد مقاتلي هذه المنظمة من الحدود مع إسرائيل هو غاية يمكن بلوغها               
 لكن على إسرائيل اإلصرار على تدخل فاعل        1559البنية التحتية التفاق كهذا قائمة في قرار األمم المتحدة رقم           

وبمقايسة هذه التقديرات ألهداف العملية العسكرية اإلسرائيلية فقط مع ما           .لقوى دولية تطبقه على أرض الواقع     
تطيع القول إن الرهان العسكري اإلسرائيلي علـى        صدر قبل ذلك وما يصدر من تقديرات يصعب حصرها نس         
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طحن حزب اهللا، الذي جاءت العملية المتصاعدة لتحقيقه، قد فشل وسقط وإن بقي حاضرا رهـان آخـر هـو                    
إضعاف بنيتها العسكرية التحتية، وهو أمر ليس من العسير على خبراء غير عسكريين مثلنا أن يجزموا أنه قد                  

  .الهوية وإنما بفعل المواجهة الحربية ذاتهاال يكون بفعل فاعل محدد 
بيد أن بيت القصيد فيما يقوله الباحثان من مركز يافه وفيما يقوله اآلخرون المقبوسون أعـاله يكمـن فـي أن                     
الحرب الحالية على لبنان إنما جاءت تمهيدا لفتح شهية التطورات الداخلية اللبنانية نحو المزيد مـن ممارسـة                  

  .وتلك مسألة يظل أمر تدحرجها منوطًا بالتطورات اللبنانية الداخلية. اهللالضغط على حزب 
أمام ما تقدم فإن النتيجة األهم حتى اآلن، التي تبدو من تلك الحرب إسرائيليا هي إخفاقها في إصالح ما أفسدته                    

هد جديدة ملموسة علـى     عملية أسر الجنديين فيما يتعلق بقدرة الردع اإلسرائيلية المتآكلة، فضال عن بروز شوا            
  . قدرة الردع لدى حزب اهللا، سواء بالنسبة لصنّاع القرار أو بالنسبة للرأي العام في إسرائيل

  الكلب والذيل  
الحرب على لبنان هي الحرب اإلسرائيلية األولى، على األقل منذ ربع قرن، التي يقف فيها على رأس الحكومة                  

وبالتالي فهي تعتبر اختبارا صعبا     . شخصان دون ماٍض عسكري أو أمني     اإلسرائيلية وفي قيادة وزارة دفاعها      
  .لكل من إيهود أولمرت وعمير بيرتس

مهما تكن تفاصيل هذا االختبار الصعب فإن زعامة أولمرت بالذات هي الموضوعة علـى المحـك، باعتبـار                  
 -يتم توضيحها في سياق الحـق      وهي مسألة س   -اقتضاب القيمة الحقيقية لوظيفة وزير الدفاع في هذه المواقف        

وذلك من زاوية مقدرته كرئيس للحكومة على الوقوف بحزم وتصميم أمام جنراالت الجيش، بحسب ما يقولـه                 
  . الخبير في الشؤون األمنية رؤوبين بدهتسور

 يتأملون العالم عبر فوهة البندقيـة، وسـيحاولون تـصعيد العمليـات             - يضيف هذا الخبير   -هؤالء الجنراالت 
سكرية أكثر فأكثر، من منطلق الفرضية التي تمسك بتالبيبهم بأن المشاكل في لبنان يمكن حلها فقط بواسطة                 الع

وواقع الحال أنه وفق ما ارتسمت تطورات األمور إلى اآلن فإن المستوى العسكري هو الـذي                 .القوة العسكرية 
 على ضوء أخضر من المستوى السياسي       ويوما بعد آخر يحصل هذا المستوى     . يقرر مجريات األحداث ميدانيا   
 هل الكلب هو الذي يهز ذيله،       -من الذي يهز اآلخر   : هنا يثار السؤال التقليدي    .يفوضه بتوسيع نطاق العمليات   

في ضوء تعدد حروب إسرائيل وواقع عيشها على أسنة الحراب تطور فـي اآلونـة                .أم أن الذيل يهز الكلب؟    
  .ل البحث، الذي يتناول مسألة العالقة بين المستويين السياسي والعسكرياألخيرة في إسرائيل أيضا مجا

وال يتسع المجال لعرض جميع النماذج التي طاولها هذا البحث، وفيها ما يحدد جوهر هذه العالقة، الذي جـاء                   
ـ     2000ولذا سنتوقف عند نماذج ما بعد العام        . عليه بعض الخائضين في مجال البحث هذا       ا ، وتنطوي علـى م

  .يسعف الراغبين في فهم إشكالية الحالة الراهنة المرتبطة بهذه العالقة
لعل أقرب نقطة زمنية يمكن الرجوع إليها من أجل توسيع الدائرة حول موضوع العالقة بين المستوى السياسي                 

  .، بالتزامن مع االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان2000والمستوى العسكري في إسرائيل هي أيار 
قول الرواية شبه الرسمية اإلسرائيلية إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنئذ، إيهود باراك، لم يفرض على الجيش                ت

اإلسرائيلي االنسحاب األحادي الجانب من جنوب لبنان فحسب، وإنما منع الجيش كذلك مـن تـرميم الـسياج                  
وقد كان قائد هيئة أركـان      . وفقًا التفاق وكان تسويغه لذلك هو أن االنسحاب سيتم        . اإللكتروني للحدود الدولية  

  .الجيش في ذلك الوقت، شاؤول موفاز، من أشد المعارضين لهذا االنسحاب
وعلى خلفية وقائع االنسحاب من لبنان وما أبرزته من خلل العالقة بين المستويين السياسي والعسكري صرف                

لسطينيين، وذلك قبل حوالي عـام مـن انـدالع          موفاز جّل اهتمامه لتحضير الجيش لـالمواجهة القادمة مع الف        
  .االنتفاضة الثانية، رغم أن طلبه بزيادة الميزانيات المخصصة لهذا التحضير جوبه بالرفض من قبل باراك

غير أن االنتفاضة الثانية أبرزت، بصورة جوهرية، ما يسميه المعلق الصحافي عوفر شيلح االقتضاب القـائم                
صحيح أنه كان هناك فـي تـاريخ        .  هذه الوظيفة تكاد تكون معدومة عمليا، برأيه       فإن. في وظيفة وزير الدفاع   
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وهذا الضعف  . إسرائيل وزراء دفاع أقوياء، مثل إسحق رابين، لكن عموما فإن وزراء الدفاع فيها ضعفاء جدا              
ومـة  يبرز لدى حصول مواجهة منخفضة الكثافة تكون فيها خطوط اتصال مباشرة ليس فقط بين رئـيس الحك                

وقائد هيئة أركان الجيش وإنما أيضا بين رئيس الحكومة وقائد سالح الجـو ورئـيس شـعبة االسـتخبارات                   
  .ورئيس وحدة األبحاث وحتى آخر القادة الميدانيين) أمان(العسكرية 

ـ                   ة ويشير شيلح إلى أن شاؤول موفاز مر بتجربة انعدام أهمية وظيفة وزير الدفاع عندما انتقل إلى هذه الوظيف
) بـوغي (من قيادة هيئة أركان الجيش وخاض مواجهة مع خليفته في الوظيفة األخيرة الذي كان نائبه، موشيه                 

وهي المواجهة التي انتهت بعدم تمديد والية يعالون في رئاسـة هيئـة             . يعالون، على خلفية خطة فك االرتباط     
شواهد على جوهر العالقة بـين المـستويين،        وال شك منذ اآلن أن الحرب الحالية ستقدم المزيد من ال          . األركان

  . خصوصا في ضوء ما ذكرناه عن انعدام الخبرة العسكرية لرئيس الحكومة الحالي على وجه الخصوص
وإلى أن تتراكم هذه الشواهد ال بد من استعادة بعض التساؤالت الرئيسة التي طفـت علـى سـطح التـداول                     

سألة، وذلك على النحو التالي، مع مراعاة أن الـصياغة هـي فـي             اإلسرائيلي الذي اطلعت عليه بشأن هذه الم      
  :األصل لباحثين إسرائيليين، بصورة قد تبدو معها بعض المفردات غير مستساغة لألذن العربية

فمن جهة، ينتخب المواطنون فيهـا ممثلـيهم        . تعيش إسرائيل، كدولة تقبع في صراع مستمر، حالة خاصة        . 1
ومـن جهـة    .  يشكل سلطة سيادية تخضع لها الحكومة فيما يخضع الجيش لألخيـرة           الذي) البرلمان(للكنيست  

أخرى، فإن واقع الصراع المستمر بل والعنيف أحياناً، يتطلب إعطاء الجيش حرية العمل حتـى يـتمكن مـن                   
ظـى  لذلك فإن مسألة األمن تح    . توفير السلعة أو النتيجة التي ينشدها الجميع أال وهي األمن القومي والشخصي           

  .غالباً بأولوية على المسائل األخرى
كيف يمكن اإلبقاء والمحافظة لفترة طويلة على مجتمع ديمقراطي في ظـل وضـع              : والسؤال الذي يتبادر هنا   

  .يتمتع فيه الجيش، الذي يعتبر بطبيعته وحسب تعريفه جهازاً غير ديمقراطي، بمثل هذه المكانة الرفيعة؟
أين يمر ذلـك الخـط الرفيـع،        : ة الفصل بين المستويين، المدني والعسكري     ثمة سؤال آخر يتعلق بإمكاني    . 2

المتعرج، الذي يفصل بين المستوى المدني والمستوى العسكري؟ هذا السؤال يكتسب، خاصة في إسرائيل التي               
لة من  وتطرح أسئ . يجري االنتقال فيها بين المستويين العسكري والمدني بشكل سريع ومتواتر، أهمية استثنائية           

  .كيف يجب التعامل مع شخص انتقل من المستوى العسكري إلى المستوى المدني؟: قبيل
هناك توجه يقول بأن التجربة هي التي تصنع اإلنسان وتصوغه، ومن هنا فإن اإلنسان العسكري يبقى حتى بعد                  

لعسكري يبقى عـسكرياً    انتقاله من المستوى العسكري إلى المستوى المدني، عسكرياً في توجهه، أو كما يقال ا             
إذا ما أخذ بهذا الرأي أو التوجه، فال شك أن له مغزى بعيد األثر فيما يتعلق بإسرائيل، وذلك ألن                    .طوال حياته 

االنتقال المستمر والواسع النطاق لكبار ضباط الجيش إلى مواقع القيادة السياسية إنما يدل على عملية عـسكرة                 
  .السياسة في إسرائيل

ال ثالث فيما إذا كان الجيش هو الذي يتسلل إلى مجاالت ليست من اختصاصه، سعياً إلى زيـادة                  يتعلق سؤ . 3
نفوذه، وما إذا كانت المشكلة ليست نابعة من القوة النسبية للجيش، وإنما بالذات من الضعف النسبي للمؤسسات                 

ظاهرياً يبدو بـرأي  .  لملئهوهو ضعف يترك فراغاً في الساحة يشجع المستوى العسكري على التحرك  . المدنية
  . تفسر الواقع في إسرائيل بصورة أفضل- والسؤال يبقى مفتوحاً-البعض أن اإلمكانية الثانية

إذا كانت األمور هي على هذا النحو بالفعل، فهذا يعني أن مفتاح تصحيح نظام العالقات بين المستوى المـدني                   
ود على المستوى العسكري وإنما في تقويـة وتعزيـز          والمستوى العسكري في إسرائيل ال يتمثل في فرض قي        

ويمكن القول إن هناك حاجة إلى نوع من التمييز التصحيحي بغية دعـم وتقويـة               . المؤسسات والهيئات المدنية  
هيئات التقويم المدنية، المتمثلة في وزارة الخارجية ومجلس األمن القومي، ذلك ألن ضعف هذه الهيئات، وعدم                

يجعل المهمة ملقاة على عـاتق      ) تحليل الواقع وبلورة وتنفيذ السياسة    ( قادرة على تنفيذ المهام      وجود هيئة مدنية  
التي سبقت  ) الكابينيت(وباإلمكان أن نجد مثاالً بارزاً على ذلك في مداوالت المجلس الوزاري المصغّر             . الجيش
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د حديث بين جـزء مـن أعـضاء         ففي أعقاب إحدى هذه المناقشات ترد     . انسحاب الجيش اإلسرائيلي من لبنان    
المجلس الوزاري، والذي سرعان ما سرب بطبيعة الحال إلى وسائل اإلعالم، مفاده أن الجيش يسعى إلى بـث                  

والمقصود بذلك أن الجيش مارس التخويف والترهيب على المجلس الوزاري المـصغّر            . الخوف والرعب بيننا  
يمكـن بطبيعـة الحـال      . لى االنسحاب اإلسرائيلي من لبنـان     في تحليل الواقع، وتقدير النتائج التي ستترتب ع       

لمـاذا لـم يتلـق      : التساؤل بشأن ما الذي جعل الجيش يتصرف على هذا النحو، بيد أن السؤال األهم هنا هو               
المجلس الوزاري المصغّر تقويماً آخر للوضع من طرف جهة أو هيئة أخـرى، مدنيـة؟ أيـن كانـت وزارة                    

 األمن القومي اإلسرائيلي؟ وهل يوجد لدى وزارة الدفاع التي تعتبر فـي الواقـع،               الخارجية؟ وأين كان مجلس   
خالفاً للجيش، جزءاً من المستوى المدني، هيئة تفكير قادرة على تقديم تقديرات أخرى مختلفة عـن تقـديرات                  

ضـعفه،  في ظل عجز وزارة الخارجية عن تقديم بديل، واستمرار مراوحة مجلس األمن القومي في                .الجيش؟
وفي ظل عدم وجود هيئة للتفكير وإعداد التقديرات في وزارة الدفاع منذ حّل وحدة األمن القومي عقب حـرب                   

  .لبنان، فإنه ال عجب إذن في وجود عسكريين ضمن أطقم رسم السياسة وتنفيذها
وى القائمـة   إن إثارة هذه التساؤالت يمكن أن تشكل قاعدة وأساساً لنقاش ضروري مؤجل حول موازين الق              . 4

  .والمرغوبة بين المستوى المدني والمستوى العسكري في إسرائيل
هل يستطيع المستوى المدني في إسرائيل ممارسة رقابة ناجعة         : أحد األسئلة الصعبة وربما األكثر حساسية هو      
  ...على المؤسسة العسكرية؟ وفي أية مجاالت؟

 هذا الموضوع الذي كلما أمكن الغـوص عليـه تكـشفت            بطبيعة األمر ستكون لنا عودة، إن لم يكن أكثر، إلى         
  .  األفكار الحقيقية المتوارية خلف صورة إسرائيل
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