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  نصراهللا يتوعد بتوسيع نطاق الصواريخ إلى ما بعد حيفا .1
ننا سندخل من اآلن في مرحلة ما بعد حيفا، قوله ا األمين العام لحزب اهللا هأعلنما  26/7/2006 السفير نشرت

وقال ان هناك مرحلة جديدة من الصراع يفرضها العدو علينا، ولن يبقى قصفنا في حدود حيفا، وسننتقل إلى 
  .  جديدة، مشيرا الى أن التطورات ستحدد ما إذا كان يجب االنتقال إلى ما بعد بعد حيفامرحلة

ان كل المعطيات تؤكد أنه كان هناك تـدبير مـسبق   نصر اهللا د  يكتأ 26/7/2006القدس الفلسطينية   وأضافت  
ت المتحـدة   للحرب على لبنان كإحدى وسائل تنفيذ مشروع الشرق االوسط الجديد الخاضع لـسيطرة الواليـا              

وقال نصر اهللا إن العقبة التي كانت تواجه المشروع هي المقاومة في فلسطين ولبنان وكذلك الـدعم                  .وإسرائيل
وقال إن الواليات المتحدة واسرائيل فوجئتا بفـوز حركـة حمـاس فـي        . السوري وااليراني للقضايا العربية     

جديدة هي تجويع الشعب الفلسطيني وفـرض االقتتـال         االنتخابات الفلسطينية مما دفعهم إلى التفكير في وسيلة         
و كذلك الحال فـي     . وأضاف أن عملية أسر الجندي االسرائيلي في غزة أوقفت االقتتال الداخلي           .الداخلي عليه 

لبنان حيث كانت عملية أسر الجنديين االسرائيلي سببا في وقف العدوان االسرائيلي الذي كان متوقعـا خـالل                  
واكد نصراهللا ان قضية الجنديين كشفت للمقاومة اللبنانية وللبنان جميعا ان هذا المخطـط              . شهرين على االكثر  

المعد ينفذ في شهر ايلول او تشرين االول القادمين وذلك بعد ان فشلت كل الرهانات االمريكيـة واالسـرائيلية                
  .مقاومة اللبنانية ونزع سالحهاعلى ان تجد في لبنان قوة او جهات تستطيع االخذ على عاتقها امكانية تصفية ال

قال مايكل كارداش مساعد قائد وحدة التخلص من القنابل في الشرطة االسرائيلية ان وفي الجانب االسرائيلي 
واضاف  .اكبر واقوى الصواريخ في ترسانة حزب اهللا القادرة على الوصول الى تل ابيب لم تستخدم بعد

رائيل اليها حتى االن مصنوعة في االتحاد السوفياتي السابق كارداش ان معظم الصواريخ التي تعرضت اس
وحذر كارداش من ان التهديد المستقبلي المتوقع يتمثل في صاروخ زلزال المزود  وايران وسوريا والصين،

 الذي يصل مداه على 2 - كيلو مترات وصاروخ فجر 210 كيلو غرام ويبلغ مداه 400برأس حربي زنته 
  . كيلو غراما90مترا وبرأس حربي يزن  كيلو 75االقل الى 
 ممثل حزب اهللا في طهران حذر أمس، من أن الحزب يخطط لتوسيع هجماته أن 26/7/2006 الحياة وذكرت

 سترون شرق أوسط جديداً على طريقة حزب اهللا  وقالعلى إسرائيل حتى ال يبقى مكان آمن لإلسرائيليين
اعتبر صفي الدين أن األحداث التي يشهدها لبنان وفلسطين و .واالسالم وليس على طريقة رايس واسرائيل

ليست بسبب األسرى، بل استمرار لمشروع ُأعد مسبقاً، كانت ذريعته األسرى ما أدخل اسرائيل في تطبيق 
 1996 و1993مشروع أميركي اكبر، مضيفاً أن الحرب الحالية مشابهة للحرب التي شهدها لبنان في عامي 

لمقاومة لم تعد محصورة بلبنان وفلسطين بل باتت تشمل كل العالمين العربي وخصوصاً أن مسألة ا
  .واالسالمي
 منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان شهدت معارك ضارية امس بين القوات أن 26/7/2006 الدستور وجاء في

 قصف وبعد ظهر امس واصل حزب اهللا االسرائيلية ومقاتلي حزب اهللا وسط معلومات متضاربة حول نتائجها،
شمال اسرائيل بالصواريخ، واعلنت الشرطة في اسرائيل ان قصف حزب اهللا ادى الى مقتل اسرائيليين بينهما 
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وأوضحت  . اصيبوا بالهلع48 اسرائيليا بينهم 69 كما اصيب ،فتاة عربية في الخامسة عشرة من عمرها
قط بعضها في أماكن مفتوحة ووسط  صاروخا سقطت على أحياء في مدينة حيفا س16اإلذاعة اإلسرائيلية أن 

  وكاالت. حي سكني
سقوط مدينة بيت جبيل االستراتيجية بأيدي القوات نفى حزب اهللا  أن 26/7/2006 االتحاد االماراتية وذكرت

اإلسرائيلية، وقال إن المعارك تدور على أطرافها من ثالث جبهات، وهو ما أكده مصدر في قوة الطوارئ 
وأعلنت المقاومة أن المدينة ما زالت خارج سيطرة قوات االحتالل · م المتحدة يونيفيلالدولية التابعة لألم

والمعارك ما زالت على أطرافها وفي محيطها حيث يخوض المقاتلون مواجهات قوية وقاسية مع قوات 
  . دبابة إسرائيلية وقتلت وجرحت العشرات14 وقالت المقاومة إنها دمرت .االحتالل

 جنود 9 قتل  اإلسرائيلي ارتفع عدد اإلصابات في صفوف جيشأن   25/7/2006 48 عرب وأورد موقع
 في االشتباكات على مشارف بلدة بنت جبيل ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العالج دون إعطاء 10وجرح

 15وقد ذكرت اليوم اإلذاعة العامة اإلسرائيلية أن في مستشفى نهريا ما زال هناك  .تفاصيل عن إصاباتهم
وفي  . جنود إصاباتهم متوسطة والباقي إصاباتهم طفيفة4جنديا يتلقون العالج اثنان منهم حالتهم خطيرة، و

 . منهم إصابتهم متوسطة والباقين إصاباتهم طفيفة6 جنديا يتلقون العالج، 17مستشفى زيف في صفد ما زال 
 إصاباتهم متوسطة والباقين 6هما خطيرة،  جنديا يتلقون العالج اثنان منهم حالت11وفي مستشفى رمبام ما زال 

 سراح مواطنين لبنانيين كان قد اعتقلهما قبل امسأطلق الجيش اإلسرائيلي ومن جهة اخرى . إصابتهم طفيفة
  .عدة أيام في قرية مارون الراس وقد اشتبه الجيش بوجود عالقة للشخصين مع حزب اهللا

ن اسرائيل ستحتفظ بحزام أمني في جنوب لبنان امس الثالثاء قال وزير األمن االسرائيلي، عمير بيرتس، اكما 
وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة ان موضوع الحزام . إلى ان يتسنى نشر قوة دولية تتولى السيطرة على المنطقة

. األمني تم التطرق إليه خالل اللقاء الذي عقده بيرتس مع وزيرة الخارجية األمريكية، كوندوليسا رايس
ولم يشر الى عرض . ان اسرائيل ستسيطر على المنطقة من خالل إطالق النار على كل من يدخلهاواضاف 

وقال دبلوماسيون غربيون اطلعتهم الحكومة االسرائيلية . الحزام الحدودي الذي تعتزم اسرائيل السيطرة عليه
ات في بعض على التطورات ان عرض الحزام قد يصل الى ما بين خمسة كيلومترات وعشرة كيلومتر

  .المناطق
هذا اليوم اسبوعه الثالث، وسـط مزيـد مـن          دخل  العدوان االسرائيلي   الى أن    26/7/2006 النهار   وأشارت

القصف الجوي والبحري والبري المدمر، وارتكاب مجازر تطول المدنيين وآخرها مجزرة النبطية الفوقا حيث              
الموت الجوال وقنص المواطنين من الجو على غرار ما         سقط ثمانية مواطنين بينهم عائلة، اضافة الى استمرار         

تجـددت بعـد    كمـا   .  ارض –حصل في البقاع االوسط حيث قضى مواطناً حرقاً في سيارته بصاروخين جو             
مجمـع سـيد     بواسطة الطيران الحربي الذي قصف بأربعة صواريخ،      قصف الضاحية الجنوبية    مساء  والظهر  

 –أطلق ثالثة صواريخ على محطة للمحروقات في شارع عبد النـور            و. الشهداء ومحيطه في منطقة الرويس    
وأغـار  . كذلك قصف محطة هاشم للمحروقات في شارع الجـاموس        . حارة حريك فدمرها وأشعل حريقا فيها     

  .مساء على بئر العبد ومسجد القائم في حي صفير
  
  المبادرات الجارية تصب في خانة اإلمالءات االسرائيلية: فنيش .2

 إنمـا  كل ما يجري اليوم من حديث عن مبادرة          أنضو كتلة الوفاء للمقاومة وزير الطاقة محمد فنيش         اعتبر ع 
 أنيصب في خانة االمالءات االسرائيلية، مؤكداً عدم وجود مشاريع مبادرات جدية حتى الساعة، وشدد علـى                 

  .أي مفاوضات غير مباشرة هي من اختصاص الحكومة اللبنانية
  26/7/2006البلد
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    يين بنت جبيل أميركأكثر من نصف سكان .3

 أخـرى  في المائة من سكان جنوب لبنان يحملـون جنـسيات            27 ما ال يقل عن      أن الحرب   أظهرت: بيروت
 ألفا 28 شخص،   ألف 45مدينة بنت جبيل تضم نحو       .األميركية تحمل الجنسية    األكبرمختلفة، وان كانت النسبة     

، حتى  )والية ميتشيغان ( من هؤالء موجودون في مدينة ديترويت        األكبرم  القس. األميركيةمنهم يحملون الجنسية    
  .  المدينة تسمية جمهورية بنت جبيلأحياءان البعض يطلق على احد 

  26/7/2006القبس الكويتية 
 
  السنيورة يحمل إلى مؤتمر روما طلبا بصرخة  .4

 سيطالب في مؤتمر روما، بوقف فـوري         إنه ، أمس ،قال رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة      :عمان،  بيروت
سرائيلية على بالده، وسيطالب بإطالق صرخة في وجه هذه االعتداءات التـي تقترفهـا أعتـى                لالعتداءات اال 

وقال قبل سفره إنه يتوجه إلى روما ليس من أجـل طلـب الغـوث والمـساعدات                 . بربرية يتعرض لها لبنان   
 وإلثبات حق لبنان في الحياة، وكشف جرائم الحـرب          ،ت وجوده الغذائية، بل من أجل شرح موقف لبنان وإثبا       

 أنه ال يتوقع أن يتم التوصل       السنيورةوفي تصريحات له، أوضح     . سرائيلية التي ترتكب كل يوم ضد اللبناني      اال
  .في اجتماع روما إلى وقف إلطالق النار وإن كنا يجب أن نسعى لتحقيق ذلك

  26/7/2006الخليج اإلماراتية 
 
  يدافع عن حزب اهللا ويربط سالحه بتحرير األسرى ومزارع شبعا  لحود  .5

سرائيل لوقـف عـدوانها     اأمل الرئيس اللبناني اميل لحود ان تضغط الواليات المتحدة األمريكية على            : بيروت
وعن إمكان نـشر    . سرائيليون القصف، فسيتخذ حزب اهللا موقفاً مماثالً      على لبنان، وقال انه في حال أوقف اال       

ن كل المواضيع قابلة للنقـاش، وال يمكـن اتخـاذ        إ ، قال لحود   أو نشر قوات دولية    يش اللبناني في الجنوب   الج
 مسألة نزع سالح    أنوأكد  . قرارات في ظل تواصل إطالق النار، وإال فان الحل لن يكون مقبوالً من اللبنانيين             

، وأن هذا السالح يكتسب مـشروعية       حزب اهللا توافقية أيضاً، وكانت موضع نقاش على طاولة مؤتمر الحوار          
سرائيل ال تزال تحتل أراضي لبنانية في مزارع شبعا، وال تزال           امن مقاومة االحتالل االسرائيلي، الفتاً إلى ان        

ورفض لحـود القـول إن       . لبنانيين داخل سجونها، رابطاً نزع سالح حزب اهللا بهاتين القضيتين          أسرىتعتقل  
 الحزب اثبت انه على استعداد لبحث مصير سالحه مـن خـالل             أنانية، مؤكداً   حزب اهللا يعمل وفق أجندة إير     

  . يردأن ولكن عندما يتعرض لالعتداء من الطبيعي ،موافقته على الجلوس إلى طاولة الحوار
  26/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  هيئة اإلغاثة تنّوه بالمعونة السورية .6

جل أمنتها السلطات السورية، من ألمعونات المادية والتسهيالت التي  بابياناً ينوهغاثة أصدرت الهيئة العليا لإل
 بتنسيق يضاًأ نوهيصال المساعدات العينية الى لبنان، عبر المرافىء السورية الجوية والبرية والبحرية، وإ

 د على مما ساعدارية الروتينية،السلطات السورية مع طاقم الهيئة في بيروت، مما ذلل الكثير من العقبات اإل
  .دخال كميات كبيرة من المساعدات التي يحتاجها لبنانإالتعجيل في 

  26/7/2006النهار 
  
  الشعب سيحاسب من لم يحترموا استقالل لبنان  : فضل اهللا .7



 

 7

كثر مـن هـدف      أل ، وذلك  مسبقا خطة التدمير للبنان    اعدتأميركا  قد    أسرائيل و إن  أ السيد محمد فضل اهللا ب     أكد
جل تنفيذ هذه الخطة بطريقـة وحـشية        أسر من    عملية األ  ل استغال  تم  وقد ،1559القرار  سياسي السيما تنفيذ    

 الذين يفقدون احترام استقالل     كلن مسالة الحساب، سوف تكون من قبل الشعب ل        ألى  إ وأشار .فاجأت العالم كله  
ي وقـف   أن  أواعتبر   ،سرائيل في تدمير لبنان وقتل شعبه     إطلقت يد    أ ن قمة الثماني  ألى  إولفت  . لبنان وحريته 

ن الناس  إ تجاه المقاومة بل     ن يتاثر الموقف السياسي الشعبي سلباً     أاستبعد  كما  . نهاء للماساة إطالق النار يمثل    إل
ية من جهة وفي صالبة المقاومة من جهة ثانية، ما يؤكد وقوف المقاومة مـع  اوسأحداث الم سوف يرون في األ   

نها قوة الردع للبنان الذي يملك الرشد السياسي والخبـرة العـسكرية            أ ثبتت فعال أن المقاومة قد    إوقال  . الناس
 عـا دو ،ن الجيش هو القوة الوطنية الموحدة التي تدافع عن الوطن         أكد فضل اهللا    أو. القتالية والصالبة الجهادية  

  .سياسي للجيش ليجاهد مع المقاومة في الدفاع عن الوطن قرار رإصدالى إالحكومة اللبنانية 
  26/7/2006 السفير

  
  قوى إسالمية سنية في بيروتاجتماع  .8

سالمية إحزاب وقوى سالمية اجتمع ممثلون ألالجماعة اإل بدعوة من أن 26/7/2006صحيفة النهار نشرت 
 اإلسرائيلي،لعدوان لسبوعين الماضيين تعرض لبنان خالل األأدانوا فيه صدر المجتمعون بياناً أ و.سنية
 .هاتسيرين ال تشكل مبرراً للجرائم التي اقترفألطالق اإ وهي إسرائيلها تتي اعتمدن الذريعة الأ أشاروا إلىو

ن ميركي في المنطقة واجب على جميع العرب والمسلمين، ألن مقاومة المشروع الصهيوني األونوهوا إلى أ
الدعم سالمية، بأعلى مواقف المجتمعون الدول العربية واإل كما طالب.تمس الجميعطماع هذا المشروع أ

حياء ميثاق الدفاع العربي المشترك، وتفعيله إلى إوالمساندة، بدءاً من التنديد بالعدوان الصهيوني، وصوالً 
، والمطالبة بوقف فوري للنار، تتم بعده إسرائيلشكال التطبيع مع أقفال كل إ و،وطرد السفراء الصهاينة

 باركواسالمية في لبنان وفلسطين، ولمقاومة اإل التضحيات التي قدمتها اكما وثمنوا.سرىمفاوضات تبادل األ
 تضحيات الشعب اللبناني، ال سيما في الجنوب والمناطق الحدودية وضاحية بيروت ، وقدرواجهادها الميمون

لى االستمرار في التضامن إعلى سالمي الشرعي األدعوة المجلس اإلوأيدوا . الجنوبية على وجه الخصوص
طالبوا فيه الجميع الذي طلقه المطارنة الموارنة أ النداء الذي واثمنو .السرائيليوالصمود لمواجهة العدوان ا

  .بتناسي ما فرق بينهم من شؤون سياسية ليتصدوا للمحنة مجتمعين 
 وقد شدد  من مختلف المناطق،ة شخصي200 نحو أن عدد المجتمعين وصل 26/7/2006السفير وأضافت 
 لن تقتصر على بيانات المناشدة والتنديد بالعدوان، بل ستبلغ حدتم إعالنها  ن حالة الطوارئ التي أ المجتمعون

  . التحرك على األرض لردع العدوان
  
 المطلوب حل شاملجعجع  .9

ال و المطلوب هو حل شامل،  في لبنان وقال تجاه ما يحدث،مس فؤاد السنيورةأ زار سمير جعجع :بيروت
ن أالمفروض بعد التضحيات التي قدمها اللبنانيون ورأى أن من . قة لبنان في حالة الدولة المعلىن يبقأيجوز 

كل مسؤولة عن حدود لبنان وو دولة فعلية مسؤولة عن حاضرهم ومستقبلهم، ىيحصلوا في نهاية األزمة عل
ن رايس حملت بعض االفكار غير المكتملة وكأنها آتية في رحلة جس نبض أ اعتبر  وقد. تهمهم التيقضاياال
ترسيم الحدود بين و اللبنانيين، ىمزارع شبعا واألسرورأى أنه يجب حل كل من مسألة يمكن فعله،  ما ىلتر

تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية الموازية التفاق وقيام الدولة، ولبنان واسرائيل وبين لبنان وسورية، 
ضع ن يأتمني ى، و من األسربعد بكثيرأن الموضوع أ ىلإ أشارو .1680 و1559الطائف خصوصاً القرارين 

 . لسيد حسن نصر اهللا  كل القرارات عند الحكومة اللبنانية ا
  26/7/2006القدس العربي 
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  األزمة طويلة وال خيار إال الصمود: جنبالط .10
زمة في اجتماع عقد في باحة قصر المختارة مع لجان رعاية شؤون النازحين انتهاء األ استبعد وليد جنبالط

همية الوحدة الداخلية أعلى ، سرائيليإاعتداء من  لبنان لذا شدد في ظل ما يتعرض له ، لبنان قريباًالتي يواجهها
لى طاولة إجلوس ال ، ورأى أن يتم الحقاًرغم الخالف السياسي على موضوع خطف الجنود االسرائيليين

في  ب وصمود المقاومةهل الجنوأ صمود وحياكما . عالم السجاالت ووسائل اإلبعيداً عنالحوار والحديث 
 كما وشدد على ضرورة تأمين المساعدات كافة للنازحين من قبل الدولة، وأشار .العدوان اإلسرائيليمواجهة 

 إلى حق النازح في في حرية التأييد ألي جهة ورفع ما يريد من أعالم وصور حيثما كان محل إقامته، وقال أن
أما بالنسبة لمسألة . لنازحين من الجنوبلالسياسي واالجتماعي ال الصمود واالحتضان إ  اآلنليس لدينا خيار

ن تكون الدولة وحدها أهمية أعلى المكلفان بها، وأكد الجيش وقوى االمن الداخلي وحدهما األمن فرأى أن 
ن سالح الردع إالحقاً عندما يريد السيد حسن نصر اهللا القول وأضاف أنه .كل لبنانفي مسؤولة عن االمن ال

  .فتك لو كان باحتضان الدولةأن يكون أقوى وأيملك كان فتاكاً وفاعالً، نقول له كان يمكن الذي 
  26/7/2006النهار 

  
  نبذل أقصى جهدنا لوقف النار: الحريري قابل الملك المغربي .11

شرح  أنه صرح الحريريومس وقابل الملك محمد السادس في الدار البيضاء، أزار سعد الحريري المغرب 
ن أ الملك المغربيمن  طلبو أضاف أنه ،  إزاء العدوان اإلسرائيلير الذي يتأثر به الشعب اللبنانيحجم الدما

ن نبذل أيجب وقال أنه . سرائيل لوقف الهجوم الوحشي على لبنانإيستعمل كل عالقاته لمحاولة الضغط على 
لى روما إوغادر الحريري . لى حل شامل لكل هذه االزمة التي يمر بهاإ لوقف النار والتوصل الجهودقصى أ

  .حيث يلتقي اليوم رئيس الوزراء فؤاد السنيورة وعددا من المسؤولين في الدول المشاركة في مؤتمر روما
  26/7/2006النهار 

  
  عمال االغاثةأالجيش اللبناني يستدعي االحتياط للمشاركة في  .12

ضباط والعسكريين المتقاعدين  دعت بموجبه الصدرت قيادة الجيش اللبناني قراراًأ: بيروت ـ اف ب
 وجاء في بيان.سرائيليثر الدمار الكبير الذي يحدثه القصف اإلإغاثة عمال اإلأ المشاركة في ىلإاالحتياطيين 

 الضباط والعسكريين المتقاعدين االحتياطيين من إلىعالم يطلب عن قيادة الجيش نقلته الوكالة الوطنية لإل
  التعبئة في مناطق سكنهم تمهيداً قسامألغاثة، التقدم همة الوطنية بأعمال اإلالراغبين في المساو ،الرتب كافة
  .الستدعائهم

  26/7/2006القدس العربي 
  

   من الفيول على الشواطئ وإزالتها تتطلب عشرات السنين أطنان .13
رب أكثر ، إذ تسكارثة بيئية ضربت الشاطئ اللبناني وعرضته ألكبر تلوث نفطييمر لبنان في هذه الظروف ب

لى إ خمسة عشر ألف طن من الفيول اويل من خزانات محطة الجية إلى البحر، وقد وصلت البقع النفطية من
وكشف المدير العام لوزارة البيئة . ، وما زال هناك تخوف من زيادة هذه الكميات المتسربةشواطئ شكا، شماالً

ن أ وأضاف . منلى مجلس األإير للتقدم بشكوى لتحضأنه يتم  أن الحكومة طلبت المساعدة من دولة الكويت، و
آثار التلوث لن تزول قبل عشرات السنين، وقد تضرب الثروة السمكية والحياة البحرية والسياحية، وال سيما 

  . لى االنعكاسات على الصحة العامة ومنها أمراض صدرية وجلديةإضافة في المناطق الملوثة، باإل
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  26/7/2006السفير 
  

  الحرب فتنة طائفية تمهيداً للتقسيمهدف : الحص .14
و مذهبية  أشعال فتنة طائفية    إسرائيلية على لبنان هو     عرب الرئيس سليم الحص عن يقينه بأن هدف الحرب اإل         أ

لى تقسيم البالد كونتونات او فيديراليات بحيث يكون لكل طائفة كونتونا ومنها الكونتون الفلسطيني عبر              إ توصالً
 . الخاص بحـق العـودة     194سرائيل فتتخلص من القرار     إن ذلك سيريح    أ ورأى   ،طينيينتوطين الالجئين الفلس  

بـدى  أو كمـا    .، ولن تسلم منه أي دولة عربيـة       وسط الجديد  مقدمة لما يسمى مشروع الشرق األ      ورأى أن هذا  
هداف زيارة رايس للمنطقة، ألن الواليات المتحدة تتـصرف كأنهـا ناطقـة باسـم الـصهيونية                 أخشيته من   

سرى بعملية   وتحرير األ  ، من مزارع شبعا   سرائيلياًإ ي حل ال يضمن انسحاباً    ألى رفض   إ  الحص ودعا.عالميةال
نوه أنه  و . ووقف نهائي لالعتداءات واالنتهاكات االسرائيلية لألجواء واالراضي والمياه االقليمية اللبنانية          ،تبادل
 التعامل مع المجتمـع الـدولي بجـوابين         من السيء  ه ألن ،ن يكون هناك نوع من التوافق بين اللبنانيين       أيجب  

 عمـار لبنـان   إعـادة   من الضروري بعد انتهاء هذه الحرب بذل جهد استثنائي إل          :ضافأو وموقفين مختلفين، 
 التي حققت زيادة    ،ن الوضع يتطلب مبالغ طائلة لذا على الدول العربية الشقيقة وبخاصة النفطية منها            خاصة وأ 

  . ن تبادر الى المساعدةأفطية بسبب الحرب على لبنان هائلة في عائداتها الن
  26/7/2006النهار 

 
  عباس يدعو إسرائيل إلى وقف االعتداءات وتثبيت هدنة  .15

دعا محمود عباس خالل لقائه مع وزيرة الخارجية األميركية إلى وقف فوري لالعتداءات اإلسرائيلية على 
 وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، وشدد على قطاع غزة والضفة وتثبيت هدنة تقود لعملية سالم

انه يعمل بكل اإلمكانيات لضمان إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المأسور في غزة جلعاد شليت، معربا عن 
أمله في أن ينظر العالم والمجتمع الدولي لمعاناة عائالت عشرة آالف فلسطيني في السجون اإلسرائيلية أمضى 

وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي قال عباس إنه يبذل جهودا كبيرة خاصة .  ثالثة عقود في االعتقالبعضهم
عقب االتفاق على الوثيقة الوطنية وثيقة األسرى لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية يقوم برنامجها على 

ة الدولية والتزامات السلطة الوطنية أساس الشرعيتين العربية والدولية بما يشمل قرارات األمم المتحدة والرباعي
 . الفلسطينية حيث توقفت المتابعة بعد االعتداءات اإلسرائيلية على غزة

  26/7/2006البيان  
  

   هنية يطالب رايس بوقف التصعيد اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني .16
 المدنيين الفلـسطينيين     إسماعيل هنية، أمس وزيرة الخارجية األميركية، بوقف التصعيد اإلسرائيلي ضد          طالب

مشدداً على أن الشرق األوسط المقبول يجب أن يفضي إلى إقامة دولـة فلـسطينية مـستقلة كاملـة الـسيادة                     
   .وعاصمتها القدس وعودة الالجئين واإلفراج عن المعتقلين ووقف سياسة القوة والبلطجة ضد المنطقة

فيتو وإعطاء الضوء األخضر لالحتالل ليستمر في العدوان        كما ندد هنية بالمواقف األميركية المتمثلة بقرارات ال       
يبـدو أن الـشرق     : وقـال . على الشعب الفلسطيني واللبناني على حد سواء وأدان فكرة الشرق األوسط الجديد           

األوسط الجديد بالمنظور األميركي يبدأ بتدمير لبنان وبقتل أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا الفلسطيني ويعنـي                 
مود والمقاومة ومواقع الممانعة في هذه األمة بحيث تكون إسرائيل هي المسيطرة على المنطقـة وال           إسقاط الص 

   .نعتقد بأن شعوب األمة يمكن أن تقبل بهذا المفهوم
من جهة ثانية اشار هنية، الى أن الحكومة الفلسطينية شكلت لجنة طوارئ لمتابعة األضرار، سواء في نـابلس                  

 ألف شيكل تحت تصرف     200والبلدات الفلسطينية، موضحاً أن الحكومة رصدت مبلغ        أو في غيرها من المدن      



 

 10

لجنة الطوارئ لمعالجة األضرار الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي على منطقة نابلس وبيـت حـانون ومنطقـة                 
، ووجـه شـكره للكويـت       الشوكة، وأكد أن الحكومة تتابع ذلك من خالل لجنة وزارية شكلت لهذا الغـرض             

  .عودية بعدما قدمتاه من مساعدات للشعب الفلسطينيوالس
  26/7/2006األيام الفلسطينية 

  
  القادماألسبوع في األسير حل قضية الجندي االسرائيلي  أتوقع:الرجوب .17

 وكشف ،توقع جبريل الرجوب أن تحل أزمة الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شليت في األسبوع القادم
 الى سوريا لتسليم الجندي االسرائيلي الفلسطينية مبدئية لمبعوثي الرئيس  أعطت موافقحماسان الرجوب 
هناك جهود مصرية تبذل مع : وقال  لكنها طلبت مهلة لدراسة كيفية اإلفراج عن األسرى الفلسطينييناألسير

لوفد مشيرا الى ان ا .الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي من اجل حل هذه االزمة ووقف العدوان االسرائيلي
االمني المصري المتواجد فى غزة يقوم حاليا بجهود مكثفة النهاء هذا الملف وأتوقع اإلنتهاء منه االسبوع 

أن عملية تبادل االسرى يجب ان تتم بالتزامن أو بالضمانات النه ال يعقل إطالق االسير : وقال الرجوب .القادم
ويجب أيضا وقف العدوان االسرائيلي ، بدون مقابلاإلسرائيلي الذي اسر فى معركة عسكرية ومواجهة بطولية 

واكد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس محمود  .واالنسحاب من قطاع غزة وفتح المعابر
 اإلصالحعباس وان يكون اغلب أعضائها من التكنوقراط ويتم اختيارهم بالتوافق بين مؤسسة الرئاسة وقائمة 

 ويكون برنامجها محل إجماع وطنى وتعلن بشكل واضح التشريعيفى المجلس والتغيير صاحبة األغلبية 
  . وصريح التزامها باالتفاقات الموقعة والشرعية العربية والدولية

  26/7/2006القدس الفلسطينية 
  

   آب المقبل23 نائباً ووزيراً حتى 14محكمة االحتالل تمدد اعتقال  .18
أن النيابة العامـة     انوني المدافع عن الوزراء والنواب المختطفين     أعلن المحامي جواد بولص، رئيس الطاقم الق      

عمر عبد الرازق، شملت ذات التهم التي تم توجيهها لبـاقي           . اإلسرائيلية قدمت الئحة اتهام ضد وزير المالية د       
الوزراء والنواب المختطفين وهي العضوية في تنظيم محظور وتبوء منصب في تنظيم محظور، والنشاط فـي                

المحكمة مددت للوزير عبد الرازق، حتى الثالثين مـن الـشهر           : وأضاف. يم محظور، وهو حركة حماس    تنظ
الجاري، حيث سيتم جلبه إلى المحكمة مع باقي أعضاء المجلس التشريعي من منطقة شمال الـضفة الغربيـة                  

 والمعتقلين وصـفي    وأشار بولص إلى أنه كان من المفترض تقديم وزير شؤون االسرى          . الذين تم التمديد لهم   
قبها الى محكمة سالم العسكرية االسرائيلية اال ان السلطات االسرائيلية قالت انه يخضع للتحقيـق فـي سـجن                   

مـن جهـة     . ايام بحجة استمرار التحقيـق معـه       8الجلمة ولذلك فقد تم تمديد توقيفه داخل سجن الجلمة لمدة           
 نائبا اضافة الى الوزير عيسى الجعبـري        14يلية جلب   ثانية،اشار بولص الى انه تم في محكمة عوفر االسرائ        

في بداية المحكمة اشتكى االخوة النواب والوزراء من ظروف اعتقالهم ومن           : المختطفين في سجن ايالون وقال    
تصرفات الوحدة العسكرية االسرائيلية المرافقة لهم من السجن الى المحكمة حيث اشاروا الى انهم يقبعون فـي                 

تقرر تمديـد اعتقـالهم حتـى اسـتمرار         : وأضاف. وانهم معزولون تماما عن العالم الخارجي     سجن انفرادي   
وذكر بولص ان المحكمة امهلت الطاقم القانوني حتى السادس من شهر آب المقبل لتقديم مرافعتـه                 .االجراءات

سرائيلية بحق النواب مكتوبة والتي تتطرق الى النقاط االربع وهي أوالً ـ عدم قانونية وشرعية االجراءات اال 
. وثالثاً ـ حصانة النواب والوزراء والمجلس التشريعي . وثانياً ـ عدم صالحية المحكمة . والوزراء المختطفين

  .ورابعاً ـ حصانة السلطة الفلسطينية طبقاً لالتفاقيات الموقعة والقرارات والمواثيق الدولية
  26/7/2006األيام الفلسطينية 
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  ة للشعبين الفلسطيني واللبناني  مطالبة بحماية دولي .19

. نددت وزارة اإلعالم الفلسطينية باستمرار العدوان اإلسرائيلي الشامل على الـشعبين الفلـسطيني واللبنـاني              
واعتبرت الوزارة في بيان لها ما تقوم به قوات االحتالل من االعتداءات بأنه إصرار علـى ممارسـة القتـل                    

. خضر جديد من المجتمع الدولي وخاصة اإلدارة األمريكية وعربدة علنية         واإلرهاب المنظم والمبرمج وضوء أ    
ودعت رابطة الالجئين الفلسطينيين في أوروبا المجتمع الدولي واالتحاد األوروبي واألمم المتحـدة، بـالتحرك               

ية وفي مقـدمتها    الفوري لحماية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطين          
 ودانت الرابطة العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبنـاني، واعتبرتـه           194 و، 338 ، 242 ، 181القرارات ، 

تحدياً واضحاً وصريحاً للمجتمع الدولي وقراراته، وشددت على ضرورة عدم القبول بأي تغيرات جغرافية قـد                
  .يفرضها العدوان على لبنان

  26/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

   الفصائل الفلسطينية في دمشق تضع إمكاناتها بتصرف حزب اهللا  .20
أعلنت عشرة فصائل فلسطينية مقرها في دمشق، بينها حركتا حماس والجهاد االسالمي والجبهتان الشعبية 

. اسرائيل والديموقراطية لتحرير فلسطين، امس، انها وضعت امكاناتها وطاقاتها بتصرف حزب اهللا في مواجهة
برت الفصائل ان العدوان الصهيوني ضد شعب لبنان اسقط سياسة الرهان على الحلول السياسية مؤكدة ان واعت

ودعت الفصائل الجماهير العربية . خيار الصمود واستمرار الكفاح هو السبيل النتزاع كامل حقوقنا الوطنية
بي الجاد للوقوف إلى جانب المقاومة واالسالمية والقوى الشعبية وأحرار العالم إلى استمرار حشد التحرك الشع

  . اللبنانية والفلسطينية للضغط على الحكومات العربية واالسالمية للقيام بمسؤولياتها في وقف هذا العدوان
26/7/2006السفير   

 
  صواريخ المقاومة تدمر مصنعاً إسرائيلياً   .21

وأفيد عن إصـابة مـستوطنين   . ئيليةعن إطالق صواريخ على المستعمرات اإلسراالفلسطينية المقاومة  أعلنت
اثنين إثر سقوط صاروخ قسام على النقب، كما اعترف االحتالل بأن مصنعا قد تم تدميره تمامـاً بفعـل أحـد                     

 كاالتو. الصواريخ
26/7/2006الخليج اإلماراتية   

  
  سورية رفعت حالة التأهب الدفاعية :  اإلستخبارات العسكريةجهازرئيس  .22

خبارات العسكرية اإلسرائيلية، عاموس يدلين، صباح اليوم الثالثاء، فـي جلـسة لجنـة              قال رئيس جهاز اإلست   
الخارجية واألمن التابعة للكنيست، إن سورية قد رفعت حالة التأهب إلى أعلى مستوى بالمقارنة مع الـسنوات                 

  !ووصف حالة التأهب بأنها دفاعية. األخيرة
جهات عسكرية، إال أن الوضع متفجر وينطوي علـى إمكانيـة           إن سورية وإسرائيل ليستا معنيتين بموا     : وقال

  !تفسيرات خاطئة ألحداث قد تورط سورية في المعركة الدائرة مقابل إسرائيل، على حد تعبيره
كما زعـم أن مقـاتلي حـزب اهللا         . وبحسب يدلين، فإن لحزب اهللا مصلحة في فتح جبهة أخرى مقابل سورية           

  !!الن من أجل توريط سورية في الحربيطلقون النيران باتجاه هضبة الجو
وبحسب أقواله، فإن حزب اهللا ينوي العودة إلى اختطاف جنود آخرين من أجل مبادلتهم باألسرى، وليس مـن                  

وقال إن حماس في قطاع غزة تخطط أيضاً لـاختطاف جنود إسرائيليين، بتوجيه مـن رئـيس                . لبنان بالذات 
  .  المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل
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 25/7/2006 48رب ع
 الداخلية اإلسرائيلية تطالب بسحب مواطنة نائب عربي في الكنيست  .23

ال تزال حملة التحريض العنصرية علي تـصريحات النائـب    :الناصرة ـ القدس العربي من زهير اندراوس 
مـستمرة  العربي في الكنيست االسرائيلي واصل طه، من التجمع الوطني الديمقراطي منذ حوالي ثالثة اسابيع،               

بتقديم طلب الي وزير الداخلية روني بار ـ أون مـن حـزب    ) الليكود(حيث قام عضو الكنيست جلعاد اردان 
كاديما الحاكم بسحب مواطنة النائب واصل طه بسبب تصريحاته االخيرة حول الحرب الـدائرة فـي غـزة،                  

يف االسـرائيلية، نـصح     ومسألة خطف الجنود، معلال الطلب ان النائب طه، وبحسب ترجمة صـحيفة معـار             
الفلسطينيين بخطف جنود اسرائيليين في اطار النزاع الدائر بين اسرائيل والفلسطينيين واقدام جيش االحـتالل               

وقال النائـب اردان    .  تنفيذ المجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر وفي الضفة الغربية المحتلة            ىعل
 ان تكون الدولة العبريـــة في حالة حرب، وفي الوقت نفسه يقـوم             لالذاعة االسرائيلية انه من غير المعقول     

النواب العرب في الكنيست االسرائيلي باسداء النصائح الي اعداء اسرائيل وترشيدهم في كيفيـة ادارة الكفـاح                 
 .المسلح، معتبرا تصريحات النائب طه دعمـــا واضحا لالرهاب وخيانة عظمي للدولة العبرية

ني بار ـ أون من ناحيته امس الثالثاء، من المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية المحامي  وطلب الوزير رو
مناحيم مزوز فحص امكانية تقديم النائب واصل طه للقضاء بسبب هذه التصريحات لموقع االنترنيـت اسـالم                 

ثالثاء المحامي موشيه نغبي،    وقال المحلل القضائي لالذاعة االسرائيلية الرسمية باللغة العبرية امس ال         . اونالين
 به ان هذا القرار يعتبر سابقة خطيرة في تعامل الدولة العبرية مع النواب العرب في الكنيـست                  ىفي حديث ادل  

 انه بامكان وزير الداخلية سحب جنسية النائب واصل طه بناء علي تعـديل فـي قـانون                  ىاالسرائيلي، الفتا ال  
، واضاف المحلل االسرائيلي قائال انه في حال اتخذ القـرار           1980العام  الجنسية سنه الكنيست االسرائيلي في      

فلن يتمكن النائب طه من التوجه الي المحكم العليا االسرائيلية البطاله، الفتا الي انها ال تستطيع التـدخل فـي                    
 .قرار وزاري من هذا القبيل

  26/7/2006القدس العربي 
 

 ريةاسرائيل تتوجس من حالة االستنفار في سو .24
حذّر رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسـرائيلية عـاموس   : تل أبيب ـ دمشق ـ رويترز ـ يو بي آي   

يدلين من أن تؤدي حالة االستنفار غير المسبوقة منذ سنوات في سورية الي تنفيذها هجوما ضد إسرائيل نتيجة                  
ارجية واألمن التابعة للكنيست امـس أن       واعتبر يدلين الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة الخ         .خطأ في التقدير  

وأضاف أن السوريين رفعوا حالة االسـتنفار الدفاعيـة الـي أعلـي     . الوضع مقابل سورية قابل جدا لالنفجار     
 .مستوي منذ سنوات عديدة خلت 

  26/7/2006القدس العربي 
  

  المنطقة ى لبنان لبسط هيمنتها علىاسرائيل شنت حربا مبيتة عل: ايالن بابه .25
اكد المحاضر في قسم العلوم السياسية فـي جامعـة حيفـا     :ـ من زهير اندراوس ناصرة ـ القدس العربي ال

ايالن بابه ان ما تقوم به اسرائيل في لبنان هو تطبيق لخطة مبيتة كانت في الـدرج وهـي                   . الناشط اليساري د  
هما القوتان الوحيدتان اللتان تعارضان     تهدف الي االجهاز علي المقاومة اللبنانية والفلسطينية بتشجيع امريكي الن         

 .الهيمنة الصهيونية في المنطقة ومشاريعها االحادية
 بها لصحيفة كل العرب الصادرة في الناصرة، ان الرأي العام االسرائيلي الذي يؤازر              ىوقال بابه في مقابلة ادل    

ب الي اكثر من نهاية االسـبوع       الحكومة في عدوانها علي لبنان من شأنه ان ينقلب عليها في حال طالت الحر             
 الجامعـات   ى عقاب من جامعة حيفا بسبب تأييده لفرض المقاطعة عل         ىواضاف بابه، الذي تعرض ال    . الجاري
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االسرائيلية النها تدعم االحتالل، ان االصوات االسرائيلية المعارضة للحرب علي لبنان ال تزال خافتة بعكـس                
لألسـف اصـواتنا   : هرات المعارضة منذ اليـوم االول، واضـاف     يوم خرجت المظا   82ما شهده اجتياح عام     

هذه المرة الحرب بنظر االسرائيليين تبـدو      . المعارضة ضعيفة وهي تنبع احيانا من اعتبارات تكتيكية ال مبدئية         
اكثر شرعية لكن قدرتهم علي التحمل محدودة سيما وانهم معتادون علي ممارسـة حيـاة الرفاهيـة ال داخـل                

 .المالجئ
  26/7/2006قدس العربي ال

 
  إسرائيل تواصل ربط سورية وإيران بنقل األسلحة لحزب اهللا  .26

في تطرقها إلى األنباء التي نقلت عن وكالة األنباء اإليرانية، بشأن إرسال الدفعة األولـى مـن اإلنتحـاريين                   
صادر أخرى أن المجموعـة     اإليرانيين إلى لبنان اليوم األربعاء، زعمت المصادر اإلسرائيلية نقالً عما أسمته م           

وأن هدف المجموعة هـو تنفيـذ       .  شخصاً، قد غادرت إيران إلى سورية، ومن هناك إلى لبنان          27المؤلفة من   
عمليات لزرع الفوضى والخوف حول أهداف عسكرية ومدنية، كما نقلت تصريحات نـسبتها إلـى الـرئيس                 

رق األوسط قريبة، وأن العناصر التـي سـببت         إن العاصفة في الش   : اإليراني، محمود أحمدي نجاد، جاء فيها     
  .هبوب هذه العاصفة سوف تتحمل النتائج

  26/7/2006 48عرب 
  

 تكلفة يوم واحد من الحرب قرابة نصف مليار دوالر: محللون اسرائيليون .27
قال بعض خبراء االقتصاد االسـرائيليين لـصحيفة يـديعوت     :الناصرة ـ القدس العربي من زهير اندراوس 

االسرائيلية امس الثالثاء ان تكلفة الحرب علي لبنان خالل االيام الستة االولي بلغت ستة مليـارات                احرونوت  
 بلدة ومستوطنة ومدينـة     70، وقدرت االضرار المادية في      ) شيكل اسرائيلي  4.5دوالر امريكي يعادل    (شيكل  

بينما بلغت الخسائر   .  الحالي  منتصف االسبوع  ىاسرائيلية طالتها صواريخ حزب اهللا بأكثر من مليار شيكل حت         
فيمـا  .  مليون شيكل يوميـا    400المادية لالقتصاد االسرائيلي نتيجة اغالق المصانع وتشويش التجارة حوالي          

 االضرار والخسائر الماليـة التـي       ىيكلف الجيش اليوم القتالي الواحد حوالي نصف مليار شيكل، باالضافة ال          
 . تلكات العامة والبنية التحتية االسرائيليةنجمت عن الحاق اضرار فادحة ببعض المم

 مليون شيكل نجـم     60كما لحق بفرع السياحة ضرر اقتصادي كبير خصوصا في منطقة الشمال قدر بحوالي              
وقـدرت  .  الـبالد  ىبسبب الغاء الحجوزات في الفنادق والمناطق السياحية في الشمال والغاء رحالت السياح ال            

 مليون شيكل   120حسب صحيفة يديعوت احرونوت خسارة المرافق السياحية بنحو         وزارة السياحة االسرائيلية ب   
نجمت بسبب إلغاء الحجوزات في الفنادق والمناطق السياحية في الشمال، وإلغاء رحـالت             )  مليون دوالر  30(

 من مصانع الشمال موصدة جـراء      % 70السياح األجانب الي البالد، فيما أفادت معطيات وزارة الصناعة أن           
 .الحرب وإغالق ميناء حيفا

  26/7/2006القدس العربي 
  

  !ال عالقة لها بخطف الجنديين حرب األسابيع الثالثة: معلومات أميركية .28
فقد . لم تكن خطة حرب االسابيع الثالثة التي أعدتها اسرائيل ضدحزب اهللا موضوعا سريا في الواليات المتحدة               

بطا اسرائيليا ذا رتبة عالية حضر قبل سنة الى واشنطن وقدم           أوردت صحيفة سان فرنسيسكو كرونيكال ان ضا      
وحضر العرض آنـذاك ديبلوماسـيون أميركيـون    . عرضا لهذه الخطة على شاشة خاصة بالعمليات العسكرية    
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وتضيف ان الضابط االسرائيلي أدلى بمعلومات وافية عن الخطة التي نفـذها الجـيش               .وصحافيون ومفكرون 
  .  تموز الجاري12ب اهللا الجنديين في االسرائيلي اثر أسر حز

وفي العرض الذي قدمه الضابط االسرائيلي الكبير في واشنطن قبل سنة لـحرب االسابيع الثالثة افتـرض ان                 
االسبوع االول سيخصص لتدمير الصواريخ البعيدة المدى العائدة الى حـزب اهللا مـع قواعـدها ومحطـات                  

على ان يركـز    . ت كالطرق والجسور وقطع شرايين االتصاالت     توجيهها، اضافة الى ضرب وسائل المواصال     
في االسبوع الثاني على المنشآت الخاصة باطالق الصواريخ ومستودعات االسلحة، لتنطلق في االسبوع الثالث              
الحرب البرية التي سيدفع فيها بأعداد كبيرة من الجنود واآلليات التي ستوجه نحو أهـداف حـددتها طـائرات                   

  .االستطالع
  26/7/2006النهار 

  
   يتعهد بالمضي في حربه مع حزب اهللا خالل اجتماعه مع الوزيرة األمريكيةأولمرت .29

أكد أولمرت أن إسرائيل ستواصل حربها المستمرة ضد ما         :  عبدالرؤوف أرناؤوط، الوكاالت   ،رام اهللا، تل أبيب   
وقال أولمـرت    .إسرائيل بالصواريخ لن نتردد في اتخاذ تدابير قاسية ضد من يهاجمون          : سماه اإلرهاب مضيفا  

إن إسرائيل مصممة على مواصلة القتال ضد حزب اهللا ولن تتردد في اتخاذ أعنف التدابير ضد الحركة الشيعية                  
وجعل أولمـرت نـشر     . لكنه دعا الحكومة اللبنانية أيضا إلى المساعدة في وقف القتال مع حزب اهللا             .المتشددة

  .بدال من مقاتلي حزب اهللا شرطا أساسيا لوقف إطالق النارالجيش اللبناني في جنوب لبنان 
  26/7/2006الوطن السعودية 

  
 بيلين يطالب بإرغام أولمرت على إعالن الحرب أمام الكنيست  .30

تقدم رئيس حزب ميريتس عضو الكنيست يوسي بيلين بالتماس إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية أمس يطالبها فيه                
 .إلسرائيلي ايهود أولمرت باإلعالن أمام الكنيست عن حالة حرب في الدولةبإلزام رئيس الوزراء ا

وأشار بيلين في االلتماس إلى أن لإلعالن عن حرب انعكاسات عدة بينها دفع تعويضات للمواطنين في شـمال                  
ذ نشوبها  إسرائيل، وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن بيلين لم يخف استياءه من الحرب اإلسرائيلية ضد لبنان من               

قبل أسبوعين، في أعقاب قيام حزب اهللا بأسر جنديين إسرائيليين، وأضافت ان بيلين يـسعى مـن وراء هـذا                    
 .االلتماس إلى إثارة جدل شعبي بشأن ضرورة شن حرب على الجبهة الشمالية إلسرائيل

لفلسطينيين والـسوريين   القائم اليوم مع األردن ومصر، يجب أن تشمل ا         وكتب بيلين ان استكمال دائرة السالم،     
واللبنانيين، فهذا هو البديل الحقيقي والوحيد لعودة أبنائنا إلى الوحل اللبناني وإلى المستنقع الغزي، والثمن الذي                

 )يو بي أي. (سنضطر إلى دفعه معروف لنا وهو أرخص بكثير من العيش وسط انعدام األمن وفقدان الحياة
  26/7/2006البيان  

 
  لقضاء، رامون، بممارسة األعمال المشينة واستخدام القوة شكوى ضد وزير ا .31

تقوم الوحدة القطرية للتحقيق بالرشاوى بالتحقيق بشبهات حول ممارسة وزير القضاء، حاييم رامون، أعمـاالً               
مشينة واستخدام القوة بحق إحدى الموظفات في أحد المكاتب الحكومية، وذلك أثناء احتفال جرى في الكرياه في                 

ومن جهته فإن رامون، الذي يدعي عدم صحة الشكوى المقدمة ضده، لم يتم التحقيق معه بعـد، إال                   !بيبتل أ 
  !أنه، كما يبدو، سيتم استدعاؤه يوم غد، األربعاء، للتحقيق معه

  25/7/2006 48عرب 
  

  الموسم السياحي في شمال فلسطين المحتلة انهيار .32
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، والذي يكون فـي     1948حي في شمال فلسطين المحتلة عام       بعد أن انهار الموسم السيا     :فلسطين -الناصرة
ذروته في مثل هذا الوقت من العام؛ قال المسؤول السياحي اإلسـرائيلي يتـسحاق هيرتـسوغ إن المرافـق                   
السياحية في مختلف أرجاء الدولة العبرية باتت على شفا االنهيـار جـراء األوضـاع األمنيـة المتـدهورة                   

وكانت وسائل إعالم عبرية قد تحدثت عن حالة نزوح إسرائيلية إلـى              .ب اهللا واستمرار سقوط صواريخ حز   
خارج الدولة العبرية بسبب فقدان األمن الشخصي لإلسرائيليين، ال سيما في ظل وقوع العديـد مـن القتلـى                   
 والجرحى في القصف الذي ينفذه حزب اهللا بشكل يومي، منذ ثالثة عشر يوماً، على أهداف وتجمعات يهودية                

   . صاروخ يوميا200ً، والتي يقصفها بمعدل 1948في شمال فلسطين المحتلة عام 
  25/7/2006خدمة قدس برس 

  
  ! اإلسرائيلية تتصل بالمواطنين قبل قصف بيوتهمالمخابرات .33
أغارت طائرات االحتالل فجر اليوم على عدة منازل سكنية في قطاع غزة بحجة اسـتهدافها               : فلسطين-غزة

  . وذلك بعد تحذير سكان هذه المنازل عبر الهاتف من قبل قوات االحتالللمخازن األسلحة،
ونفذت هذه الغارات في المحافظات الكبرى في القطاع، وهي مدينة غزة شماالً، وخان يونس، ورفح جنوبـاً،                 

  .والتي جاءت بعد إنذارات من قبل جيش االحتالل بضرورة إخالء تلك المنازل

25/07/2006خدمة قدس برس   
 

  سرائيل تتراجع عن مطالبها المتعلقة بعمل القوات الدولية في الجنوب اللبناني إ .34
قالت صحيفة هآرتس نقال عن مصادر سياسية إسرائيلية أن إسرائيل تنازلت عن مطلبيها وهما  نشر قوة دولية                  

  . على الحدود السورية اللبنانية و قيام قوات دولية بتجريد سالح حزب اهللا
ل قد طلبت أن تراقب القوات متعددة الجنسيات معابر الحدود بين سوريا ولبنان لمنع إدخـال                وقد كانت إسرائي  

  . أسلحة من سوريا إلى حزب اهللا
وقد اتفق أولمرت ورايس أمس على أن تقوم القوات الدولية التي يطالبان بإنشائها بمساعدة الجيش اللبناني على                 

  . منع حزب اهللا من تثبيت وجوده على المنطقة الحدوديةوبذالك يتم. بسط نفوذه في المنطقة الحدودية
وقالت مصادر في األمم المتحدة أن القوات الحالية التابعة لألمم المتحدة سيتم تمديد مكوثها في لبنان لشهر واحد                

فيما تعد إلدارة األمريكية لمشروع قرار جديد لمجلس األمن يحـل مكـان             . فقط بدل ستة أشهر كما هي العادة      
 تقوم من خالله بتحديد المهمة والصالحيات للقوة الدولية وسيشمل القرار بند عن تجريد سالح حزب اهللا                 1559

  !مع عدم وضوح من سيقوم بالمهمة
وحسب الرؤية األمريكية فإن القوة الدولية الجديدة ستنتشر على مرحلتين قوة تدخل يمكن أن تصل إلى لبنـان                  

 جنـدي  10أن القوة األولى سـتتكون مـن    ) سي أن أن  ( وقالت محطة . ية   يوما، وبعده القوة الرئيس    60خالل  
وقد صرح بـاألمس وزيـر   .  ألف جندي من عدة دول    30وستضم جنودا مصريين وأتراك وسيصل عدده إلى        

األمن عمير بيرتس أن إسرائيل ستقيم حزاما أمنيا في الجنوب اللبناني بعرض كيلومتر واحد وسـيتم تثبيـت                   
  .قاط إطالق نارمنصات مراقبة ون

  26/7/2006 48عرب 
  

 استقبال وزيرة الخارجّية األمريكّية في رام اهللا بالمظاهرات  .35
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نظّمت القوى الوطنية واإلسالمية ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة رام اهللا، اعتصاماً جماهيرياً حاشداً وسط 
العدوان الصهيوني على غزة ولبنان ودعم المدينة للتنديد بزيارة وزيرة الخارجية األمريكية ؛ لرام اهللا و

 . الواليات المتحدة لها، كما عم اإلضراب التجاري الشامل جميع أنحاء المدينة
  25/7/2006المركز الفلسطيني لالعالم 

  شخصية فلسطينية تطالب رايس بنشر قوات دولية في االراضي الفلسطينية54 .36
اديمية والمهنية رسالة موجهة الى وزيرة الخارجية وقع أربع وخمسون من الشخصيات السياسية واألك

 كخطوة أولى لتنفيذ 67االميريكية كونداليزا يطالبونها بالعمل على نشر قوات دولية في األراضي المحتلة عام 
حل سياسي معلن المبادئ قبل الدخول في مفاوضات الحل النهائي بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة 

الموقعون تدخل قوات دولية فاعلة ليس فقط على الحدود اإلسرائيلية اللبنانية، بل أيضا في واقترح . اسرائيل
 كخطوة أولى للبدء في عملية سالم معلومة الصورة النهائية مسبقاً وفق قرارات 67األراضي المحتلة عام 

منظمة التحرير ومن بين الموقعين أعضاء لجنة تنفيذية ل .مجلس األمن لتحقيق سالم دائم في المنطقة
الفلسطينية، ولجنة مركزية لحركة فتح، وقيادات فصائلية وتيارات وطنية مختلفة ورؤساء جامعات ورؤساء 
تحرير صحف محلية ومديرو بنوك ومراكز أبحاث ومراكز ثقافية ومستشفيات ومؤسسات حقوق إنسان 

  .مقراطيةورؤساء نقابات واتحادات وجمعيات خيرية ومنظمات متخصصة في مجال الدي
  26/7/2006القدس الفلسطينية 

  
  طائرات االحتالل تلقي مناشير فوق قطاع غزة تهّدد بالتصعيد  .37

 منشورا على شمال قطاع غزة تهدد فيه بتصعيد عملياتها العسكرية امسالقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي 
وتساءل . على حد زعمها ،ضد مخازن االسلحة والذخيرة والعتاد العسكري وضد عناصر وقواعد اإلرهاب

المنشور هل على سكان القطاع دفع الثمن الغالي والمستمر علي تصرفات أولئك المتبجحين بحل القضية 
وأضاف المنشور هؤالء يتسببون عمليا في خسارة كافة الثروات تحت شعارات باطلة ووعود  الفلسطينية؟

وذيل المنشور بتوقيع قيادة جيش . ب الفلسطينيشبيهة بوعود نصر اهللا للشعب اللبناني ووعود حماس للشع
  . الدفاع اإلسرائيلي

  25/7/2006 48عرب 
  

  ارتفاع عدد شهداء الغارات االسرئايلية على غزة  .38
ارتفع عدد شهداء غارات اإلحتالل التي شنها الطيران الحربي والمدفعي اإلسرائيلي على مناطق متفرقة من 

   . في حالة الخطر الشديد7رون بجراح مختلفة، بينهم  آخ35 شهداء وأصيب 9إلى  قطاع غزة،
  26/7/2006 48عرب 

  
  بري يعتبر مقترحات رايس وصفة لفتنة داخلية  .39

امس في حديث إلى قناة العربية إن المقترحات التي عرضتها وزيرة  قال رئيس المجلس النيابي اللبناني
وقال بري إن . للتطبيق إال بقيام فتنة داخلية في لبنانالخارجية األمريكية على المسؤولين اللبنانيين غير قابلة 

وقال إن تباين الرأي مع السعودية في األزمة اللبنانية ال . حجم الحمم التي سقطت على لبنان تعادل قنبلة نووية
   وكاالت االنباء.وفي السياق ، يمهد الموقف السعودي الرسمي. يؤثر على متانة العالقات بين البلدين

  26/7/2006 الدستور
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   على وقف إطالق النار تشددقمة سعودية مصرية  .40
نقلته وكالة يونايتد برس انترناشونال عن مصدر سعودي قوله إن الملك عبـد              ما 26/7/2006 السفير   نشرت

اهللا ومبارك شددا على ضرورة إقرار وقف فوري إلطالق النار، وإال تحول الوضع إلى مأساة، وانهما جـددا                  
الدولي إلى القيام بواجبه، والضغط على إسرائيل إلرغامها على وقف فوري للقتال، الذي تجاوز              دعوة المجتمع   

وأوضح المصدر أن القمة تأتي في إطار المشاورات العربية، خـصوصاً بـين الريـاض والقـاهرة،             . الحدود
وأكـد  . تهـا من جه . لصياغة مبادرة متكاملة للتعامل مع الوضع الراهن، وبغرض عرضها على مؤتمر روما           

المصدر أن الزعيمين اتفقا على أن استمرار األعمال العسكرية اإلسرائيلية في لبنان واألراضي الفلسطينية يهدد               
  أ ف ب، أب، رويترز . بانفجار الوضع في المنطقة بشكل شامل، وإشعال حروب مختلفة فيها

 البحث عـن مخـرج لألزمـة        الرئيس مبارك دعا إلي ضرورة     أن   26/7/2006 األهرام المصرية    وَأضافت
  ,  محذرا من خطورة الوضع الراهن في لبنان وفلسطين داعيا من جديد إلي وقف فوري الطالق النـار                  , اللبنانية

   . وقال الرئيس مبارك إن ما يحدث في المنطقة هو فوضي هدامة وليست فوضي خالقة
  

  ن   مليوناً للفلسطينيي250 سعودية للبنان ومنحة مليون دوالر 500 .41
 مليـون دوالر ووديعـة لـدى        500اتخذ  العاهل السعودي مبادرة بدعم لبنان واقتصاده فقدم منحة مقـدارها             

 مليون دوالر الى الشعب الفلسطيني، واطالق       250مصرف لبنان المركزي بقيمة بليون دوالر، كما قرر مبلغ          
  .حملة تبرعات شعبية في مختلف انحاء المملكة اليوم

  26/7/2006الحياة 
  

 سرائيلا المعارضة المصرية تطالب بتجميد معاهدة السالم مع أحزاب .42
 الحكومة المصرية بتجميد اتفاقية السالم الموقعة بينهـا وبـين           ،ولمس األ أ ، المعارضة أحزابطالبت  : القاهرة

 األمـن  إلعادة النظـر فـي اسـتراتيجية         األوانسرائيل، وقال رئيس حزب الوفد في لقاء جماهيري انه آن           ا
 قـال ايـضا   ن ترحل وتزول، و   أ للحكومات العربية ب   األوانوقال المنسق العام لحركة كفاية انه آن        . مصريال

 معاهدة كامب   ىن تلغ أسرائيل و ان يسحب السفير المصري من      أسرائيلي من مصر و    يطرد السفير اال   أنيجب  
 .ديفيد

 26/7/2006القدس العربي 
  

  سادات يطالب بدعوة الكنيست لالجتماع الواالتحاد البرلماني العربي يدين أميركا  .43
 19 بمشاركة وفود برلمانية من      ، في ختام دورته الطارئة بالقاهرة أمس      ، االتحاد البرلماني العربي   أدان: القاهرة

 فـي لبنـان     أفعالهـا  الداعم السرائيل سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وتبرير كل         األميركيدولة عربية الموقف    
 العـدوان االسـرائيلي علـى لبنـان         إزاء العربية باتخاذ مواقف وقرارات حاسـمة         وطالب الدول  .وفلسطين
 الفلسطينية تلبي رغبة الرأي العام العربي وترضي تطلعاته وتبنـي اسـتراتيجية عربيـة لجعـل                 واألراضي

 وعبـر عمـرو     . المناسبة لنصرة قضاياه   اإلجراءاتالحكومات تستجيب لتطلعات وآمال الشعب العربي وتتخذ        
 النـار   إطالق مرة منذ ستين عاما بالدعوة لوقف        ألول الدولي   األمن لعدم قيام مجلس     وأسفهى عن دهشته    موس
بتوزيع بيان أمام مقر الجامعـة      ،   أمس ،قام نائب البرلمان المصري محمد السادات     إلى ذلك    . نزاع ينشأ  أيفي  

ـ             الكنيـست  وأعـضاء شرفاء مـن رئـيس      العربية أثناء انعقاد االتحاد البرلمان العربي دعا فيه ما وصفهم بال
 في لبنـان وفلـسطين      اإلنسانية المأساة   أبعاداالسرائيلي لالجتماع في مقر الجامعة مع نظرائهم العرب لكشف          

   .وسوريا واسرائيل على حد سوا



 

 18

  26/7/2006االتحاد االماراتية 
  

  مليون دوالر لبرنامج إغاثة لبنان 20 ـاإلمارات تتبرع ب .44
 مليون دوالر إلى برنامج األمم المتحدة المعني بإغاثة         20 دولة اإلمارات عن تبرعها بمبلغ       أعلنت:  ووام -دبي

 دفعـة جديـدة مـن       ، أمس ،ووزعت في بيروت والمناطق اللبنانية    . سرائيلي عليه لبنان من جراء العدوان اال    
وفـي  . ماراتية اللبنانيـة  مساعدات الهالل األحمر اإلماراتي ومركز اإلغاثة المؤقت التابع لجمعية الصداقة اإل          

  . مبادرة إنسانية تقوم طيران اإلمارات بنقل مواد اإلغاثة بشكل يومي إلى مطار دمشق دون مقابل
 26/7/2006البيان 

   
 سرائيلية  مليون توقيع أردني إلغالق السفارة اال .45

قابيـة والقـوى الوطنيـة       بدأت رابطة الكتاب األردنيين بمخاطبة الفعاليات الحزبية والن        : لقمان اسكندر  -عمان
إلى ذلك، دان وفد    . سرائيلية في عمان  المختلفة في البالد إلنجاح حملة المليون توقيع الهادفة إلغالق السفارة اال          

أردني يمثل فعاليات شعبية ونقابية في األردن منظمة األمم المتحدة معتبـرا إياهـا متواطئـة مـع العـدوان                    
 . ءاً ال يتجزأ من العدوان على شعوب العالمسرائيلي على لبنان، واعتبارها جزاال

 26/7/2006البيان 
  

  اإلنسانية تعرض دخولها إلى لبنان لتقديم المساعدة  األردنيالهالل األحمر .46
عرضت جمعية الهالل األحمر األردني على اللجنة الدولية للصليب األحمر رغبتها فـي             :  سمر حدادين  -عمان

 وقال الناطق اإلعالمي باسم الهالل األحمـر       .قديم المساعدات اإلنسانية للسكان   الدخول إلى األراضي اللبنانية لت    
إلى أنه ال شيء يمنع الهالل األحمر من دخول األراضي اللبنانية كون شارته معترفا بها ومحمية من القـانون                   

 ذاتـه أعلنـت      الصعيد ىوعل .الدولي، موضحا أن األمر يحتاج إلى التنسيق مع اللجنة الدولية لصليب األحمر           
جمعية الهالل األحمر األردني عن إطالق حملة تبرعات بعنوان تبرع ولو بدينار، ويتعاون الهـالل األحمـر                 
األردني مع الهالل األحمر اإلماراتي لتسهيل إيصال قوافل المساعدات اإلماراتية عبر األردن وسـوريا إلـى                

  .لبنان وفلسطين
  26/7/2006الرأي األردنية 

 
  جان تضامني ألحزاب المعارضة مع الشعبين اللبناني والفلسطينيمهر: األردن .47
 مهرجانـا   ، في محافظة إربـد أمـس      ،نظمت لجنة التنسيق الحزبي ألحزاب المعارضة     :  أحمد التميمي  -إربد

واسـتغرب   .تضامنيا مع الشعبين الشقيقين في لبنان وفلسطين ضد الحملة العـسكرية االسـرائيلية ضـدهما              
 الشد  األمةرجان المواقف العربية وصمتها تجاه الغطرسة األميركية والصهيونية، مطالبين          المشاركون في المه  

وأكدوا على الحق المشروع للمقاومة اإلسـالمية        .من عزيمة إخوانهم المرابطين الصامدين في لبنان وفلسطين       
بكل الوسائل الممكنـة،  والوطنية في لبنان وفلسطين في مقاومة االحتالل والتصدي له والسعي لتحرير األسرى   

  . وهو حق مشروع نصت عليه المواثيق الدولية
  26/7/2006الغد األردنية 

  
   المؤتمر اإلسالمي تطلق حملة إغاثة للبنان وفلسطين منظمة .48
سـرائيلي  وصفت األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي العدوان اال       : رويترز,  خالد المحاميد  -بروكسل, جدة

اضي الفلسطينية بأنه يمثل انتهاكاً واضحاً للمواثيق والتعهـدات الدوليـة والقـيم اإلنـسانية،               على لبنان واألر  
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واعتبرت أن من شأن هجومها الوحشي أن يصعد المواجهات في المنطقة ويحـول دون تحقيـق سـالم فـي                    
سرائيلي إلى  ان اال وقال الناطق الرسمي ومساعد األمين العام للمنظمة إن المنظمة تسعى منذ بدء العدو             .المنطقة

  .وقف إطالق النار الفوري وإجراء مفاوضات في إطار تسوية شاملة في كل من لبنان وفلسطين
  

أعلن عن بدء إطالق حملة تبرعات إنسانية للتخفيف من وقع الكارثة التي يعاني منها لبنـان واألراضـي                   كما  
  .الفلسطينية المحتلة

  26/7/2006الوطن السعودية 
 

 تونس تدعو إلى نشر قوات دولية في لبنانوحد عشية اجتماع روما موقف عربي مو .49
بلورت الدول العربية الثالث المشاركة في      :  نبيل غيشان، رشيد خشانة، محمد األشهب      -عمان، تونس، الرباط  
ية  في لبنان موقفاً عربياً موحداً يركز على وقف إطالق النار وتقوية الحكومة اللبنان             األزمةاجتماع روما لبحث    

 وزير الخارجية األردني عبد اإلله الخطيب الذي سيمثل بالده فـي  شددو .لبسط سيطرتها على كامل أراضيها
االجتماع على تطابق وجهات النظر األردنية والسعودية والمصرية في شأن سبل وقف العـدوان االسـرائيلي                

 ودعا األطراف كافة إلى ضبط      ،ناربوقف فوري إلطالق ال   الرئيس التونسي   في موازاة ذلك، طالب     . على لبنان 
واعتبر أن إرسال قوات دولية لحفظ السالم في المنطقة تحت          . النفس واعتماد الحوار في إطار الشرعية الدولية      

وفي الرباط، طالب المغرب ودولة اإلمـارات العربيـة بوقـف           . راية األمم المتحدة يحفظ حقوق شعوبها كافة      
سرائيلي علـى لبنـان     من إلى التحرك السريع والفعال لوقف العدوان اال       مجلس األ ، ودعا   فوري إلطالق النار  

في بيان مشترك صدر أمس فـي نهايـة   ، جاء ذلك   1559وصون سيادته وسالمته بما يتماشى والقرار الدولي        
اإلخوان رسالة إلى مؤتمر روما شدد فيهـا        جماعة   ووجه المرشد العام ل    .زيارة الرئيس اإلماراتي إلى المغرب    

 دعم المقاومة التي تحاربونها وتجتمعون في محاولة لخنقها، فهي بارقة أمل الستخالص حقـوق شـعوبنا                 على
في سياق متصل، جاب آالف المتظاهرين و . وحذر من محاوالت التآمر على الفلسطينيين واللبنانيين،المهضومة

وشاركت أحـزاب   . لى لبنان الشارع الرئيسي في العاصمة تونس في أول تظاهرة مرخصة منذ بدء العدوان ع            
 .سرائيلية على لبنانسياسية ومنظمات شعبية في التظاهرة التي ُرفعت خاللها شعارات دانت الهجمات اال

 26/7/2006الحياة 
 

   تنفي معلومات عن استعدادها لكشف مواقع القاعدة في لبنانسورية .50
المعلومات التي تحـدثت عـن اسـتعداد         ، االثنين ،نفى سفير سورية لدى الواليات المتحدة     : ا ف ب   -واشنطن

 في مقابلة مع شبكة سي ان ان ما قلناه           وأضاف .دمشق لمساعدة واشنطن على مطاردة خاليا القاعدة في لبنان        
 ايلول  في الواليات المتحدة ان سورية تعاونت فيما يخـص القاعـدة وغيرهـا مـن                  11مرارا منذ هجمات    

 لبنان، قـال    إلىوفي ما يتعلق بزيارة رايس المفاجئة        . لم يعد يحدث    ان ذلك  إال ، المتطرفة األصوليةالجماعات  
  .  الزيارة لم تكن مثمرةإن

  26/7/2006الغد األردنية 
  

    دولة لمساعدة اللبنانيين100 إسالمية وعالمية من شخصية 250 .51
بشكل عاجـل    المساعدات اإلنسانية لهؤالء السكان      بإيصالطرحت شبكة اسالم أون الين فكرة تسمح         :الدوحة

 شخصية عالمية معروفة من حوالي مائة دولـة، انزعجـت مـن             250 من   إنقاذوآمن، تتمثل في تشكيل فريق      
  .  إلى المناطق المحاصرةإغاثةالهمجية اإلسرائيلية التي تصيب المدنيين، كي تقود قوافل 

  26/7/2006الشرق القطرية 



 

 20

  
  حذر من حمام دم في الشرق األوسط  ت تركيا .52
سرائيل إليقاف عدوانها على لبنان، وقال إن علـى         جدد رئيس الوزراء التركي دعوته ال      :ني محلي  حس -أنقرة

 لوقف إطالق النار فوراً، حتى يتسنى للجميع التفكيـر بحلـول شـاملة              إمكاناتهالمجتمع الدولي أن يستنفر كل      
على طاولـة المفاوضـات مـع       سرائيل إال الجلوس    اوأكد انه ليس أمام     . لألزمة المستمرة في فلسطين ولبنان    
عبر عن قلقه   كما  .  التركية لعكس الحقيقة بكاملها للرأي العام التركي       اإلعالمالفلسطينيين والعرب، ودعا وسائل     

من التطورات الحالية في لبنان، وقال إن المنطقة مرشحة لمرحلة أخطر قد تحول الشرق األوسط لحمـام مـن      
جية التركي انه سيشارك في مؤتمر روما الخاص بلبنان، وإن بـالده            في غضون ذلك، قال وزير الخار     . الدماء

لن تتشجع للمشاركة في أي قوة دولية تنتشر في جنوب لبنان تحت مظلة الحلف األطلسي، ودعا لتشكيل مثـل                   
  . أيضاًإقليميةهذه القوة عبر األمم المتحدة بمشاركة دول 

  26/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

  ائيل سببه الضعف العربي  سرا عدوان :باكستان .53
 من منطق القوة وليس من موطن ضعف، وأن األوضاع في           إال أكد الرئيس الباكستاني أن السالم ال يتحقق         :وام

 االعتداءات  إنوقال  .  القومي أمنها تدفع باكستان لبناء قدراتها العسكرية والدفاع المنيع لضمان          األوسطالشرق  
 اإلسـالمية  الضعف العربي، وأضاف انه أجرى اتصاالت مع قادة الـدول            االسرائيلية على لبنان حدثت بسبب    
 مع رئيس وزراء ماليزيـا      أجراه االتصال الهاتفي الذي     إلى، مشيراً   األوسطحول الوضع المتدهور في الشرق      

  .في هذا الخصوص
  26/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  المنطقة   يحذر من اقتراب عاصفة اشتعال القتال في الرئيس اإليراني .54

سرائيلي على لبنان سوف يطلق عاصفة من القتـال          من أن العدوان اال    ، أمس ،حذر الرئيس اإليراني  : وكاالت
الحدودي في منطقة الشرق األوسط، وأكد أن العاصفة تقترب في المنطقة مضيفا أن من يزرع الريح ال بد وأن                   

كمـا   .لطاجيكية شارك فيه نظيرة الطـاجيكي     في لقاء مع الصحافيين في العاصمة ا      ، جاء ذلك    يحصد العاصفة 
 بيانا مشتركا أعلنا فيه أن استخدام القوة ضد الفلسطينيين واللبنانيين غير مقبول، ويتعين حل جميع القضايا                 اوقع

  .           األمنية الدولية من خالل الحوار، ألن اللجوء إلى استخدام القوة لن يساعد على حلها
  26/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
   في لبنان يدعو إلى وقف المذبحة وزير الخارجية السعودي .55

ـ  ، قال وزير الخارجية السعودي بعد مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء البريطاني في لنـدن              :وكاالت س،  أم
اتفقنا على أن الحل الحقيقي هو استعادة لبنان لسيادته ووحدة أراضيه، وأن أول خطوة في هذا الطريق الذي ال                   

وناشد أمريكا وبريطانيا وكل األطراف الدولية المعنيـة   .د أن يكون شاقاً هي وقف إطالق النار لوقف المذبحة      ب
  . مساندة الشعب اللبناني في هذه األزمة التي يمر بها

  26/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  لبنانسرائيلي على السلطات المغربية تمنع اإلسالميين من التظاهر للتنديد بالعدوان اال .56
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 بالرباط، للتـضامن    أمام البرلمان عضائها ومتعاطفيها للقيام بوقفة     المغربية أ  الحركات اإلسالمية    دعت: الرباط
سرائيلي، مساء االثنين، إالّ أن قوات األمن قامت بإنزال مكثـف قبـل             مع فلسطين ولبنان، وللتنديد بالعدوان اال     

   .قلب العاصمة، األمر الذي خلف استياء لدى الرأي العامموعد انطالق التظاهرة لمنع وصول المشاركين إلى 
  25/07/2006قدس برس خدمة 

  
  

   تبلغ عباس بفصل المسار الفلسطيني عن اللبنانيرايس .57
ابلغت وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا الرئيس الفلسطيني بان واشنطن ترفض بشكل  :من وليد عوض

وشددت رايس  .حماس وحزب اهللا بشأن الجنود االسرائيليين االسريقاطع اتمام اية صفقة مشتركة بين حركة 
علي ضرورة معالجة قضية الجندي االسرائيلي جلعاد شليط االسير لدي المقاومة الفلسطينية واطالق سراحه 

وحسب مصادر فلسطينية مطلع فان رايس .بعيدا علي قضية الجنديين االسرائيليين االسيرين لدي حزب اهللا
فصل المسارين الفلسطيني واللبناني عن بعضهما البعض، ومشيرة الي ان القيادة الفلسطينية اكدت علي 

 .تشاطرها الرأي
26/7/2006القدس العربي   

  
  هناك كارثة انسانية تزداد يوميايان ايغالند : رام اهللا .58

 هناك كارثة انسانية نا، استقبل الرئيس الفلسطيني قال مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية
وأكد  .كبيرة تزداد يومياً، ومعظم السكان حالياً تحت خط الفقر وال يوجد ماء أو كهرباء لمعظم المواطنين

مليون دوالر للحاجات اإلنسانية في غزة والضفة، ونحن بحاجة لذلك للطعام  250ايغالند نحن بحاجة إلى
يناً أن العالم غير معني برؤية استمرار معاناة الشعب والحاالت الطارئة والماء والمساعدات الصحية، مب

الفلسطيني الواقع وسط إطالق النار حيث تواصل إسرائيل تدمير المنازل في غزة والجسور ومحطات 
طلب من النرويج والسويد وأسبانيا حيث عقد مؤخراً لقاء : وحول المساعدات المالية قال ايغالند .الكهرباء

ي سويسرا وخالل هذا اللقاء أكد الجميع أنه سيزيد مساعداته ولكنها بطيئة، داعياً طارئ للدول المانحة ف
المانحين أن يدركوا أننا بحاجة إلى هذه المساعدات أمس وليس خالل أربعة أو خمسة شهور وذلك بشكل 

  .طارئ في الوقت الذي ال تستطيع فيه السلطة الوطنية أن تدفع لألطباء والممرضين رواتب
  25/7/2006وفا -ألنباء الفلسطينيةوكالة ا

  
   حول إرسال قوات دولية إلى الحدود اللبنانية مواقف .59

 الذي سيعقد في    مؤتمرال أن إسرائيل قد أبلغت      نقالً عن موقع يديعوت أحرونوت     26/7/2006 48عرب  ذكرت  
يل اشـترطت،   إال أن إسـرائ   !!  أنها ال تعارض أن تكون القوات الدولية من قوات حلف شمال األطلسي            روما

ونقلت أسبوعية تايم أن الواليات     . وتوافقها الواليات المتحدة في ذلك، أال يكون من بين القوات جنود أمريكيون           
المتحدة تعمل على إرسال قوات من حلف شمال األطلسي إلى جنوب لبنان لنشرها على طـول الحـدود مـع                    

سلت للمراقبة وينتهي تفويضها في الشهر الحـالي،        التي أر ) اليونيفيل(إسرائيل، بعكس قوات الطوارئ الدولية      
ستعمل بموجب البند السابع لميثاق األمم المتحدة، وتكون لها صـالحيات           و).وتم تمديد التفويض لمدة شهر آخر     

وذكـرت صـحيفة    . العمل العسكري مقابل ما أسمته التهديدات على السالم، وخرق السالم وأعماالً هجوميـة            
قـد  ويات المتحدة غارقة في العراق وأفغانستان ومواقع مواجهة أخرى فـي العـالم،              الوالأن  نيويورك تايمز   

وكذلك بريطانيا تشعر أنها ملتزمة أكثر تجاه العراق ومواقع         . أوضحت أنها ال تنوي المشاركة في القوة الدولية       
قوة الدولية، ولكن بـشرط  أما ألمانيا فهي ال تزال مترددة، إال أنها أعلنت عن استعدادها للمشاركة في ال    . أخرى
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ونقل عن شبكة سي أن أن يوم أمس، أن اإلقتراح يشمل إرسال             .موافقة جميع األطراف، بما في ذلك حزب اهللا       
مصر لنشرهم على طول الحدود مع إسرائيل، إلى جانب الجيش اللبناني، ليـستبدل  و آالف جندي من تركيا    10

 ألـف   30ق، على أن يتم الحقاً تشكيل قوة دولية مؤلفـة مـن             الجيش اإلسرائيلي بعد انسحابه إلى الخط األزر      
  .جندي الستبدالهم

رئيس الحكومة االسبانية الـسابق المحـافظ       أن    :  نقالً عن أ ف ب     26/7/2006السياسية الكويتية   وأوردت  
ل انه يمكـن لحلـف شـما      ) بي بي سي  ( البريطانية   اإلذاعة لهيئة   أعلن أن جدال بعد    أزنار أثار خوسيه ماريا   

  . الجماعياألمن كانت اسرائيل عضوا فيه انطالقا من مبدأ وإذا دعت الحاجة إذا يقصف لبنان أن األطلسي
من المعلوم ان بيانا صدر عـن       :  قال   سفير روسيا في لبنان سيرغي بوكين      أن   26/7/2006في السفير   وجاء  

، ونعتقد  أنانقتراح الذي تقدم به كوفي      وزارة الخارجية الروسية يقول بأننا نعتقد انه يجب البحث الجدي في اال           
 لبنان بموافقة من الطرفين كما ينص       إلى المتحدة   لألمم يقرر إرسال قوات دولية تابعة       أن األمنانه على مجلس    
 إلى للبنان ستصل اليوم     إنسانية طائرة روسية تحمل معونات      أول أن إلى وأشار.  المتحدة األممعلى ذلك ميثاق    

  .قبرص
  

 يطانيين يعتبرون رد فعل اسرائيل غير متناسب مع اسر الجنديين من البر61% .60
% 61 الثالثـاء ان  أمسافادت صحيفة الغارديان البريطانية في استطالع للرأي نشرت نتائجه : لندن ـ اف ب 

ورأي  .من البريطانيين يعتبرون ان رد فعل اسرائيل كان غير متناسب مع اسر الجنديين من قبـل حـزب اهللا                  
. شخاص ان الرد االسرائيلي في لبنان متناسب حسب هذا االستطالع الذي قام به معهد اي سي ام                من اال % 22

من جهة اخري، كشف االستطالع ان ثالثين بالمئة من البريطانيين يؤيدون موقف رئيس الوزراء البريطـاني                
ان العالقة الخاصة بين    يعتبرون  % 63توني بلير المقرب جدا من واشنطن والذي يرفض التنديد باسرائيل فيما            

ان بلير يـسيء    % 54وبين مؤيدي الحزب العمالي الحاكم رأي       . الواليات المتحدة وبريطانيا تجاوزت حدودها    
، ولدي مؤيدي   %68تقييم هذه العالقة فيما تصل هذه النسبة من بين مناصري حزب المحافظين المعارض الي               

 %. 83لي حزب الليبراليين الديمقراطيين المعارض الصغير ا
  26/7/2006القدس العربي 

  
   بريطانيا تستخدم لنقل القنابل الذكية إلى إسرائيل   مطارات .61

إن بريطانيا استخدمت كمحطة مرحلية لنقل , قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية الصادرة اليوم األربعاء
، وأن إسرائيل طالبت ى إسرائيلالشحنات األساسية من القنابل المضادة للمالجئ المنقولة جوا من أميركا إل

  .أميركا بتزيدها هذه القنابل لمهاجمة المالجئ التي يستخدما حزب اهللا
  26/7/2006الجزيرة نت 

 
   جنوب لبنان من استهداف مقر لألمم المتحدةأنان يعرب عن صدمته  .62

تهدفت مقر القوات التابعة    قال المتحدث باسم القوة الدولية بجنوب لبنان اليونيفيل، ميلوس ستروغر، أن قذيفة اس            
 قتلى من صفوف القوات متعددة الجنسيات المتواجـدة فـي           4ما أدى إلى سقوط     ،  لألمم المتحدة في بلدة الخيام    

وأعرب أنان في بيان نشر في العاصمة اإليطالية روما عن صـدمته            . الجنوب اللبناني ووقوع إصابات أخرى    
وقـد  . مة اإلسرائيلية بإجراء تحقيق معمق في هـذا الحـادث          وطالب الحكو  إزاء القصف الذي وصفه بالمتعمد    

اعتذرت إسرائيل الليلة عن ما اعتبرته  حادثا  وأعلنت أنها ستحقق في الهجوم، وطالب سفير إسـرائيل فـي                    
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األمم المتحدة من األمين العام لألمم المتحدة االعتذار على أقواله التي وصفها بأنها تسيء إلـى العالقـة بـين                    
  . واألمم المتحدةإسرائيل

  26/7/2006 48عرب 
  
  

  
   الممرات اآلمنةلتأميناسرائيل التنسيق يجري مع : ممثلة األمم المتحدة في لبنان .63

 في لبنان منى همام عـن مفاوضـات         اإلنمائي المتحدة   األممكشفت الممثلة المقيمة لبرنامج      :ماري كلير فغالي  
 أن آمنة في مرافئ بيروت وصور وطرابلس، وقالت         إنسانيةجارية مع الجانب االسرائيلي للسماح بفتح ممرات        

 على تأمين ممرات آمنة بحراً وجواً، وهذا ما سـمعناه مـن مـسؤول عـسكري            إسرائيليةهناك بوادر موافقة    
 أوضـحت  هذه الممرات،    إنشاءوعن مدى التوافق على      . بعض مدارج المطار   إصالح إلىقد نعمد   و إسرائيلي،

 اإلنـسانية  الطارئة للـشؤون     اإلغاثة أعمال من خالل مكتب تنسيق      األعضاء مع الدول     المتحدة تعمل  األمم أن
 أن موكب للمساعدات بعـد التأكـد مـن          أيإلنشاء نظام لالتصال في القدس إلبالغهم بالطريق التي سيسلكها          

 ألراضـي ا داخـل    إلى تنقل   أنوسيعتمد النظام على معرفة عدد الشاحنات وحمولتها، على         . محتوى الشاحنات 
  . المتحدة فيتوافر لها غطاء امني مناسباألمماللبنانية تحت راية 

  26/7/2006النهار 
  

   مليون دوالر150 ومبادرة دولية لجمع إيغالند يهين حزب اهللا .64
دان ايغالند حزب اهللا على ما ألحق بالمدنيين اللبنانيين من آالم متهما اياه بـالجبن لتفـاخره بتحمـل                   : وكاالت

وقال ايغالند، ان    .اللبنانيين القصف اإلسرائيلي، وذلك في تصريح أدلى به في مدينة الرنكا في قبرص            المدنيين  
البعض يعتقد أني تحدثت عن استعمال القوة المفرطة من قبل إسرائيل لقصف بيروت فقط ، لكن رسالتي هـي                   

ول مـا اذا كانـت إسـرائيل        حو.  يوقف العمل العسكري باختالطه بين النساء واألطفال       أن على حزب اهللا     أن
 اإلسرائيليين صادقون عنـدما يقولـون انـه ال          أناعتقد  ... ستستجيب لدعوته قال نعم، اعتقد أنهم سيستمعون      

إلى ذلك، أطلق   . يرغبون في إلحاق الضرر بالمدنيين، واعتقد أنني سأحقق اختراقا نهائيا على الصعيد اإلنساني            
 مليون دوالر لمساعدة األطفـال اللبنـانيين،        8,23 نداء لجمع مبلغ     )يونيسيف(صندوق رعاية الطفولة الدولي     

وأعلن برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة أنه أطلق أمس عملية إغاثة طارئة لتقديم مساعدات عاجلـة                 
من جانبها، أعلنت السويد    .  ألف شخص فروا إلى سوريا     50 ألف شخص لبناني بمن فيهم نحو        300ألكثر من   

وأوضحت وكالة التعـاون الـسويدية للتنميـة        .  ماليين يورو كمساعدة إنسانية للبنان     5,44,4مس انها ستقدم    أ
 . أنها ستتجاوب مع نداء األمم المتحدة وستقدم مساعدة إنسانية بقيمة عشرين مليون كورون) سيدا(الدولية 

 26/7/2006البيان  
 

  إصابات خطيرة وغريبة في غزة : أطباء العالم .65
أعربت منظمة أطباء العالم اإلنسانية عن استغرابها حيال خطورة الجروح التي أصيب بها العـشرات               : ف ب أ  

قال مدير العمليات فـي المنظمـة       . من المدنيين الفلسطينيين خالل القصف اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة         
، قد الحظ إصابة أشخاص بجروح      إريك شوفالييه، ان ريجيس غاريغيس، وهو أحد أطبائها العاملين في القطاع          

 بتر الذراعين أو الساقين، وهو أمر نادر في العـادة، يـدل             إلى أن اللجوء    إلىخطيرة وحروق غريبة، مشيراً     
ونقلت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عن غاريغيس قوله إن هذه اإلصابات توحي           . على أن الجروح خطيرة جدا    

  . تتسبب بأضرار جسيمة ويحظر استخدامها على المدنيينباستخدام قنابل انشطارية وأسلحة متطورة 
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  26/7/2006السفير 
  

  شروط مشروع قرار في الكونجرس يطالب بوش بوقف النار ومفاوضات بال  .66
 مـشروع   األمريكي معظمهم من الحزب الـديمقراطي      عضوا بمجلس النواب     23قدم   :حنان البدري ،  واشنطن
 الرئيس جورج بوش إلى الحديث مـع جميـع          ودعوة  ن وغزة،    وقف فوري للنار في لبنا     طلب  يتضمن قرار

 بـال شـروط     األطراف من أجل وقف فوري للعنف، وان يلتزم بدبلوماسية تتضمن مباحثات متعددة             األطراف
ان تـسعى    و .وان يرسل فوراً وفد دبلوماسي عالي المستوى للمساعدة على عقـد هـذه المفاوضـات              . مسبقة

 وقف فوري للنار ومشاركة حكومات الـسلطة الفلـسطينية ولبنـان            إلىوصل  المفاوضات بأسرع ما يمكن للت    
 تؤيد الواليات المتحدة مهام نشر قوات حفظ سالم دولية فـي             وأن .واألردن وسوريا ومصر    وإيرانواسرائيل  

  .جنوب لبنان مهمتها منع الخروقات عبر الحدود من الجانبين
  26/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  تصل مطار بيروت، وتقديم مساعدات أخرى من االتحاد األوروبيميركية مساعدات طبية أ .67

 جيفري فيلتمان بعد ظهر أمـس       األميركيسلم السفير   :  بيسان الشيخ  ،بيروت، القدس المحتلة، بروكسيل، لندن    
 الدوليـة انـدرياس   األحمـر  رئيس بعثة الصليب إلى المخصصة للبنان اإلنسانيةالدفعة االولى من المساعدات  

 كان ذلك يعني التوصل إلـى       وإن كيفية وصول هذه الدفعة      وحول في عوكر،    األميركيةويغر، في مقر السفارة     
كانـت  :  وأضـاف  ،وصلت من طريق قبـرص    : قال فيلتمان اتفاق حول فتح ممر آمن أمام مساعدات أخرى،         

كما . ل بضرورة ضمان وصول المساعدات    الوزيرة رايس واضحة جداً في االجتماعات التي عقدتها في إسرائي         
 المتحدة تجري مفاوضات مع إسرائيل، ونحن بـدأنا بهـذه الـشحنة             واألمم األحمرأن اللجنة الدولية للصليب     

وحـول  الجهـة التـي سـتحدد الحاجـات           . لتسريع عملهم، لكننا نريد أن نرى ممرات آمنة لكل المساعدات         
 أن األوروبيـة قال ناطق باسـم المفوضـية       و .الدولية للصليب األحمر  لدينا ثقة كبيرة باللجنة     :  قال الضرورية

وأعلنت المفوضية العليـا لـشؤون       ). مليون دوالر  12.7( سيقدم عشرة ماليين يورو اخرى       األوروبياالتحاد  
 ألف مهجر لبناني، ومن ضمنهم الكثير ممـن         20الالجئين التابعة لألمم المتحدة أن مساعدات إغاثة ألكثر من          

شون في الحدائق العامة واألبنية المزدحمة، ال تزال عالقة في العاصمة السورية دمشق بانتظار تأمين ممـر                 يعي
 .آمن إليصالها إلى لبنان

 26/7/2006الحياة 
  

   أمام سفارة الكيان في واشنطن جنائزيموكب  .68
لى رأسها اللجنة العربية     العربية وع  األمريكيةنظمت جمعيات معنية بالسالم والمنظمات      :حنان البدري ،  واشنطن
 تـشديد   تـم  السفارة االسرائيلية في واشـنطن حيـث         أمام لمكافحة التمييز إلى مسيرة جنائزية أمس        األمريكية
 الذين ارتـدوا الـسواد      األمريكيين كبيرة من    إعدادا حول السفارة تحسباً الستقطاب المسيرة       األمنية اإلجراءات

  . غارات العدوان االسرائيلي لبنان الذين قتلتهمأطفالوحملوا صور 
  26/7/2006الخليج اإلماراتية 

 
   حزباً شيوعياً ينّدد بعدوان إسرائيل 51بيان من  .69
ـ  وإفريقيا وأوروبا األميركية حزباً شيوعياً في القارة      51ندد    العدوانية للجيش االسرائيلي فـي      اإلعمال وآسيا ب

 التي تشجع فـي الجـوهر العـدوان         األميركيةحكومة   في بيان موقف ال    األحزابواستنكرت هذه    .غزة ولبنان 
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 على طريـق    أخرىوقالت إن العدوان على لبنان وغزة خطوة         .االسرائيلي ورفضت كذب قادة الدول الثماني     
 الجديد الموجه ضد الحقـوق      األوسطتحقيق سياسة الواليات المتحدة وملف الناتو المتجسدة في مشروع الشرق           

  .قمع المقاومة والحركات التقدمية والمحبة للسالمالمشروعة لشعوب المنطقة و
  26/7/2006النهار 

  
  

 
  اإلسرائيلية  اآلسيان تدين العمليات رابطة .70
أمـس  ) اآلسـيان (دان وزراء خارجية الدول العشر األعضاء في رابطة جنوب شـرق آسـيا              : ب.ب  أ  .ف.أ

وقـال   . النـار إلطـالق  إلى وقف فـوري  إسرائيل في لبنان، ودعواـالعمليات العسكرية االنتقامية المفرطة ل 
 النـزاع علـى     أطرافننا نحث المجتمع الدولي ومجلس أمن األمم المتحدة على حمل جميع             إ الوزراء في بيان  

  . النارإطالققبول وقف 
  26/7/2006الخليج اإلماراتية 

 
   تطلب من سوريا التهدئة  موسكو .71

 مـسؤولين  إلى الروسي الكسندر سلطانوف سلم رسالة  نائب وزير الخارجيةأن أمسقال دبلوماسيون  : رويترز
سوريين بارزين في دمشق األسبوع الماضي مع تصاعد خطر توسع العدوان اإلسرائيلي على لبنـان ليـصبح                 

قال دبلوماسي لم يرغب في ذكر اسمه سلطانوف ابلغهم ان سوريا يمكنها ان تستخدم صـواريخ                 .حرباً إقليمية 
 هجمات جوية إسرائيلية لكن روسيا تعارض استخدام صواريخ سكود الروسـية            روسية مضادة للطائرات لصد   

ـ            .في الرد على إسرائيل    لكـن  . ائيليةروقال دبلوماسي آخر الروس ال يريدون ان تضرب صواريخهم مدنا إس
  .                                  سوريا مع ذلك لديها صواريخ كورية شمالية أكثر تطوراً

  26/7/2006راتية الخليج اإلما
 

    اإلنساني العون األوروبي يتهم إسرائيل بانتهاك القانون مسؤول .72
اتهم لويس ميشيل مفوض المعونة في االتحاد األوروبي إسرائيل أمس الثالثاء بمخالفة القانون الدولي              : رويترز
وقال ميشيل   . والبنية التحتية   حقها في الدفاع عن النفس ال يسمح لها بتدمير بيروت          إن في لبنان، قائالً     اإلنساني

لرويترز حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ال يسمح لها بتحويل بيروت وكل البنية التحتية الحيوية في الـبالد                   
 اإلنـساني وقال الطريقة التي تحدث بها الحرب تمثل انتهاكاً للقـانون           .  أنقاض باسم القتال ضد حزب اهللا      إلى

  . الدولي
  26/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  أهداف غير واقعية  .73

   محمد خالد األزعر  
األسلوب الذي تدير به إسرائيل حربها على حزب اهللا وإرهابها وإمالءاتها ضد الدولة اللبنانية، يشي بانحـدار                 

تظهر بعض آيات هذا التقدير عند النظر       . مستواها القيادي إلى درك أسفل على الصعيدين السياسي والعسكري        
استرداد جندييها األسيرين بال تفاوض     : لتحليل المجرد لألهداف التي أعلنتها إسرائيل من هذه الحرب        المشفوع با 

ودون شروط أو أي ثمن أوال، ودفع حزب اهللا شماال إلى ما وراء الليطاني مع إبداله جنوب هذا الخط بقـوات                     
 . من الجيش النظامي اللبناني ثانيا، وتجريد حزب اهللا من سالحه ثالثا
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برر القيادة اإلسرائيلية هدفها األول بعدم رغبتها في إيجاد سابقة، تجعل من خطف جنودها ومواطنيها وسـيلة                 ت
وبهذا الطرح يؤكد إيهود اولمرت وعمير بيـرتس        ! عليها وينالون منها تحت االبتزاز    ) اإلرهابيون(يضغط بها   

 يعلم هؤالء أن دولـتهم سـبق لهـا أن           أفال. وطواقم صناعة القرار من حولهم مدى سخافتهم وتهافت منطقهم        
 خبرت مثل هذا السيناريو وألكثر من تجربة وسابقة؟ 

إنهم يقينا على دراية كافية بهذه السوابق، لكنهم يأملون في تغطية عجزهم وقصورهم بالمزايدة على أسـالفهم                 
 . األسرىمن قادة الدولة، بحسبهم لن يقبلوا مبدأ التفاوض والتبادلية في التعامل مع قضية 

والحال كذلك، فإن نخبة الحكم اإلسرائيلية الحالية تتطلع إلى مواجهة من يصفونها بالضعف وقلة الحيلة قياسـا                 
بالسلف الذي مزج بين الخبرتين العسكرية والسياسية، بقرقعة عسكرية غير مسبوقة على الجبهتين الـساخنتين               

تشكل نوعاً من رد االعتبار لـيس فقـط لهيبـة األجهـزة             وبذلك تكاد هذه القرقعة الكبرى أن       . شماالً وجنوباً 
وإنما أيضا للثقة في قيادة لم تخرج       , العسكرية واالستخبارية التي مرغتها عمليتا الوهم المتبدد والوعد الصادق        

 . من رحم المؤسسة العسكرية أساسا في دولة صنعتها هذه المؤسسة
ساقتها إلى محاولـة امتطـاء      .. القيادة إلى ما هو أكثر تعقيدا     والظاهر أن عقدة النقص المومأ إليها، ساقت هذه         

قضية األسرى لتحقيق أهداف أوسع وأعمق وابعد غورا، تتعلق بتغيير الخريطة األمنية اإلسرائيلية على التخوم               
الـسياسيين  ) النظـامين   (الفلسطينية واللبنانية، وكذا بمحاولة تغيير منظومتي توازن القوى داخـل المجـالين             

بل وقد نذهب مطمئنين مع آخرين إلى أن الحملة اإلسرائيلية المسعورة علـى الجبهتـين               . لفلسطيني واللبناني ا
الفلسطينية واللبنانية، تتصل باختبارات قوة ونفوذ، وربما تعديل خرائط، في النطاق اإلقليمي األشمل ومن هنـا                

 . يأتي الحديث عن صلة حماس وحزب اهللا بكل من دمشق وطهران
ى أن القيادة اإلسرائيلية، وهي بصدد مط قضية األسرى إلى آفاق أخرى غاية في التعقيد، راحـت ترتكـب                   عل

 . مزيدا من األخطاء التي تراكمت بعضها فوق بعض
لنتأمل مثال الغباء الذي يحف بالتمسك بمطلب إجبار حزب اهللا على إخالء جنوب الليطـاني، طالمـا ثبـت أن                  

 تصل مدياتها وخطوط نيرانها إلى مناطق إسرائيلية حيوية، حتى وان تراجع إلى             الحزب لديه أسلحة صاروخية   
لقد استيقن اإلسرائيليون من هذه الحقيقة عيانا بيانا، ومع ذلك ما زالوا يتحدثون عـن مطلـبهم      . شمال الليطاني 
 ! ببالدة واضحة 

أال ! حته إلـى شـمال الليطـاني؟      إلى ذلك، أين الحكمة في الجمع بين هدفي تجريد حزب اهللا من سالحه وإزا             
يفترض منطق العقالء أن واحدا من هذين الهدفين يكفي جدال للوفاء باآلخر بالنسبة لألمن اإلسرائيلي تحديدا ؟                 
وإذا لم تكن نيات إسرائيل تستهدف سوى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل ترابها الوطني، فلماذا تبادر إلى                  

 وضعه على الئحة ضرباتها اإلرهابية؟ إهانة الجيش اللبناني و
أال يعني ذلك أنها تريده جيشا منزوع القوة يحاور في إطار وظيفة الجندرمة والـشرطة الحارسـة لحـدودها                   

منطـق  .. أليس هذا هو المنطق ذاته الذي تتعامل به إسرائيل مع قوات األمن والشرطة الفلسطينية             ! الشمالية ؟ 
تمكن والكرامة مع مطالبتها في الوقت ذاته بالمساهمة في تقييد حركة المقاومة            تجريد هذه القوات من عناصر ال     
 ؟ ..سالح واحد.. الفلسطينية تحت شعار قرار واحد

وال ندري إذا ما كانت القيادة اإلسرائيلية على وعي باألبعاد االستراتيجية لعملية الربط بين حزب اهللا وحمـاس                  
فمثل هذا الربط يضمر من جهة التحريض الدولي ضد هذه          .. وطهرانوجودا وعدما، قوة وضعفا، وبين دمشق       

لكنه يعني من جهة أخرى أن ثمة قوى إقليمية         . القوى باعتبارها اذرعا لدول لها أهداف ابعد من لبنان وفلسطين         
يعنيها أن ال يخرج حزب اهللا أو حماس من معادالت لبنانية وفلسطينية وشرق أوسطية معينة، لما لـذلك مـن                    

وهو ما ال يسهل مهمة إسرائيل وتكتيكاتهـا        .. الت على مكانة دمشق وطهران في األجلين المنظور والممتد        دال
 . القائمة على االستفراد بحزب اهللا أو بحماس أو بكليهما معا
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مثل هذه المعالجة اإلسرائيلية غير المحسوبة جيدا للمواجهة مع حزب اهللا وحماس، ال مـن حيـث األهـداف                   
لتحقق وال من حيث قدرات هذه القوى وموازين القوى معها، وبخاصة لجهة طاقة حـزب اهللا علـى                  المحتملة ا 

المقاومة الفاعلة والموجعة، تستدعي التساؤل عمن هو الطرف المغامر غير العاقل في المنازلة الجارية علـى                
هللا الذي حـصر غايتـه بكـل        أهو إسرائيل التي تبغي أهدافا مستحيلة الوقوع؟ أم هو حزب ا          .. الساحة اللبنانية 

بساطة في التفاوض غير المباشر على تبادل األسرى ال أكثر وال اقل، مع االستعداد الواضـح للتعـاطي مـع                    
  نتصور أن اإلجابة ما زالت بظهر األحداث.. المستجدات الميدانية بكل هدوء ورصانة وحزم

  26/7/2006 البيان 
  شرق اوسط معاد المريكا .74

 عبد الباري عطوان
تواصل السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية االمريكية جولتها الحالية في المنطقة من اجل تمهيد االجـواء                
لوالدة الشرق االوسط الجديد الذي تبشر به حكومة بالدها هذه االيام، ولكن مالمح هذا المولود قد تأتي مختلفة                  

 . او حلفائهم في المنطقة العربيةتماما، ومتعارضة مع طموحات اصحابه سواء في البيت االبيض
االدارة االمريكية تتخبط، وباتت سياساتها الخارجية تنتقل من حفرة لتقع في اخري اكثر عمقا، النها ال تريد ان                  

 .تتعلم من اخطائها، وتصر علي الرضوخ بالكامل لالمالءات االسرائيلية
واالصالحات الديمقراطية مـن خـالل تغييـر        قبل عام كانت هذه االدارة تتحدث عن الشرق االوسط الكبير،           

الديكتاتوريات القائمة، واطالق الحريات واحترام حقوق االنسان، اآلن تتغير النغمة كلياً، وتستبدل كلمة الجديـد       
 .بـ الكبير، والحرب علي التطرف بالحرب علي االرهاب

سب الشرق االوسط الجديد، النها ما      امريكا، وبسبب هذا التخبط، خسرت الشرق االوسط القديم، ونشك انها ستك          
مثل تحالفها القديم   . زالت تستخدم اآلليات والنظريات نفسها، وتصر علي انهــــا ناجعة رغم فشلها الذريع           

المتجدد مع انظمة فاسدة ديكتاتورية قمعية، ومساندة حرب التدمير واإلذالل التي تمارسها اسرائيل ضد الشعبين               
 .الفلسطيني واللبناني

شرق االوسط الجديد سيولد من رحم الفشل االمريكي، والغطرسة العسكرية االسرائيلية، ومن وسـط ركـام                ال
 .انظمة استخدمها البيت االبيض ادوات لبسط هيمنته، وخوض حروبه، من اجل خدمة االجندات االسرائيلية

 تحديد هويـة المنطقـة فـي        المقاومات الثالث، في العراق ولبنان وفلسطين هي التي ستلعب الدور االكبر في           
االشهر أو االعوام المقبلة، فاالولي افشلت مشروع االحتالل االمريكي، والثانية اكدت نهاية زمـن الحـروب                

 .االسرائيلية السهلة، والثالثة فضحت زيف التسويات المنقوصة والمفروضة وفق الشروط االسرائيلية
لدموية، عنوانه عودة التطرف بكل انواعه واشـكاله،        فوضي ا المنطقة العربية مقبلة علي مخاض صعب من ال       

 .حالف االمريكي ـ االسرائيلي ـ العربي الجديدوالقومية، في مواجهة التيع قواه، االسالمية وتوحد جم
 تشكل ابـرز مالمـح االنفجـار المقبـل،          ىفباالضافة الي اإلذاللين االمريكي واالسرائيلي هناك عوامل اخر       

 معظمها، حيث تحوز مجموعة تمثل اقل من اثنين في المئة من المواطنين العرب علي               اجتماعية واقتصادية في  
حوالي ستمئة مليار دوالر من العوائد النفطية سنوياً بينما تتضور االغلبية الساحقة جوعـاً، بـسبب البطالـة                   

 .واألمية وانعدام ابسط انواع الخدمات األساسية
 حسن نصر اهللا زعيم حزب اهللا اللغة نفسها التي تحدث بها الـرئيس            ولم يكن من قبيل الصدفة ان يتحدث السيد       

صدام حسين، وان اختلف الرجالن مذهبيا وسياسيا في كل شيء تقريبا غير العـداء السـرائيل والـسياسات                  
 .االمريكية، وهي ضرورة التوزيع العادل للثروة كل بطريقته ولغته، مع فارق الزمان والمكان والظروف

بي الذي يطل برأسه في المنطقة، ويحاول االنخراط في المشروع االمريكي الجديـد، بـدأ يـشعر                 المثلث العر 
بالقلق والخوف، من إطالة امد الحرب علي لبنان وتداعياتها، الن اضالعه اعتقدت انها ستكون حربـاً سـهلة،                  



 

 28

لـسطين وحكومـة    تقضي علي حزب اهللا في ايام معدودة، وتضعف سورية، وتنهي المقاومة االسالمية فـي ف              
 .حماس بالتالي

الحكومة السعودية بدأت تتراجع عن مواقف متسرعة اعلنتها في االيام االولي للحرب، وحملت فيها حـزب اهللا                 
المسؤولية، وطالبته بان يحل المشكلة التي خلقها، وشاهدناها تعرض مبادرات سالم، وتطالب بوقـف اطـالق                

اما الرئيس حسني مبارك فيبدو تائهاً ال يعرف ماذا يفعل،          . اللبنانيينالنار، وترصد نصف مليار دوالر لمساعدة       
 الرياض طالباً من يشرح له الموقف، ويسهل له فهمه، اما العاهل االردني الملك عـــبد اهللا                 ىيطـــير ال 

الثاني فيطير الي الكويت في زيارة خاطفة لعله يجد الجواب الشافي علي الكثيـر مـن االسـئلة المطروحـة                    
 .المفاجئةو

 حساب وحدتها الترابية، فالجبهة الجديدة التي باتت تمتـد          ىالسعودية تخشي ان يأتي الشرق االوسط الجديد عل       
 لبنان والبحر المتوسط باتت تهدد بتثوير االقليـات المقموعـة،           ىمن ايران الي سورية عبر العراق وصوال ال       

 فيها من اتساع دائرة الحرب الحالية والقيـام بجهـود           شيعية كانت ام سنية، وهذا ما يفسر تحذيرات المسؤولين        
 .جبارة من اجل تطويقها
 من صمود المقاومة االسالمية في لبنان في مواجهة العدوان االسرائيلي النه سيعزز             ىالحكومة المصرية تخش  

ابات النيابيـة   قوة التيار االسالمي الذي يعتبر البديل األبرز واالكثر شعبية، وهو ما انعكس بوضوح في االنتخ              
 .االخيرة

حزب اهللا، وباختصار شديد، غير قواعد اللعبة وكل المعادالت في المنطقة، وهناك سباق حاليـا بينـه، ومـن                   
 .يدعمه، وخاصة االغلبية الساحقة من العرب والمسلمين، وبين الواليات المتحدة لرسم مالمح المنطقة وحدودها

 نفوذها، ومن قبله ثقة مواطنيها فيها، لحساب المقاومة الجديـدة التـي            األنظمة العربية الموالية ألمريكا خسرت    
وهذا العامل سيلعب دوراً اساسياً     . جاءت نقيضاً لها، ووسائل تعاملها مع الهيمنة االمريكية، والفجور االسرائيلي         

 .في بلورة الشرق االوسط الجديد فيما هو قادم من ايام
زب اهللا لن يخسرها، ورغم الفارق الكبير في االمكانيـات ومـوازين            اسرائيل لن تكسب حربها في لبنان، وح      

 غير رجعـة، او     ى ال ىفالزمن الذي كانت تخوض فيه اسرائيل حروبها في ارض اآلخـــرين قد ول           . القوي
هكذا نعتقد، فالحروب االسرائيلية القادمة لن تــــكون طريقاً في اتجاه واحـد، اي قـصف مـن ناحيـة                   

فما ال يدركه مخططو السياسة االسرائيلية واالمــــريكية هو ان المقاومـة           . حية االخري واستسالم من النا  
 .االسالمية باتت مثل التنين االسطــوري كلما قطعت احد رؤوسه نبتت عدة رؤوس اخري اكثر قوة

  26/7/2006القدس العربي 
  

 قراءة في الطبعة األخيرة من مشروع الشرق األوسط الجديد .75
  حسن نافعة

بينما كانت كوندوليزا رايس تدلي بحديثها في أول مؤتمر صحافي لها عن انفجار الوضع فـي لبنـان، كانـت                    
رائحة الموت تنبعث من كل مكان في هذا البلد الجريح، وكانت أشالء األطفال والنـساء والـشيوخ ال تـزال                    

وبينما كانـت القلـوب     . ائيليمبعثرة فوق وتحت ركام البيوت المدمرة جراء القصف المتواصل للطيران اإلسر          
الوجلة تترقب ما ستقوله وزيرة الخارجية األميركية على أمل أن تجد فيه ما يبشر بقرب انتهاء تلك المجـزرة                   
الرهيبة، إذا بكوندوليزا رايس، والتي يعتبرها البعض أكثر الوجوه اعتداالً في أكثر اإلدارات تطرفاً في التاريخ                

ئنان غريبين أن شرقاً أوسط جديداً يتخلق اآلن في رحم األزمة اللبنانيـة قبـل أن                األميركي، تعلن بهدوء واطم   
ولم يكن لما قالته هذه السيدة، والتي يطل مـن          . تضيف إن الوقت لم يحن بعد للحديث عن وقف إلطالق النار          

ائيل على لبنان   بين كتفيها رأس يشبه أحياناً رأس أشد أنواع األفاعي فتكاً، سوى معنى واحد وهو أن حرب إسر                
هي حرب الواليات المتحدة، وأنها لن تسمح بوقفها قبل أن تحقق أهدافها، وأنه ليس أمـام المجتمـع الـدولي                    
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وشعوب المنطقة من خيار آخر سوى تحمل آالمها، مهما كانت موجعة، ألنها ليست سوى آالم والدة متعثـرة                  
 .لشيء رائع اسمه الشرق األوسط الجديد

فال شـك أن القـارئ      . رة األولى التي تتحدث فيها اإلدارة األميركية عن شرق أوسط جديد          وليست هذه هي الم   
الكريم يذكر أنه سبق لإلدارة نفسها أن بشرت شعوب المنطقة قبل سنوات بشرق أوسط ديموقراطي خال مـن                  

ي الجديد كـان،    وألن لبنان الذي تشن عليه الحرب اآلن من أجل توليد النظام الشرق أوسط            . االستبداد والفساد 
وال يزال، أكثر البلدان العربية ديموقراطية، فقد اختلط األمر على كثيرين ممن قرأوا الطبعـة الـسابقة مـن                   
المشروع األميركي ذاته ولم يعد بوسع أحد أن يدرك بالضبط ماهية هذا الشرق األوسط الجديد الـذي تـسعى                   

 مشروع الشرق األوسط الموسع أو الكبيـر، لدرجـة أن           الواليات المتحدة لتحقيقه، وأوجه االختالف بينه وبين      
غير أنني أعتقد أنـه لـم       . البعض بات يتصور أن السياسة األميركية تجاه الشرق األوسط دخلت منعطفاً جديداً           

فالشرق األوسط الجديد الذي تبـشر      . يطرأ على سياسة اإلدارة األميركية الحالية تجاه الشرق األوسط أي تغيير          
يزال مجرد فكرة جوهرها استئصال النظم والقـوى واألفكـار المعاديـة للـسياسات األميركيـة                به كان وال    

وبينما بقي جوهر الفكرة كما هو من دون        . واإلسرائيلية والتمكين للنظم والقوى واألفكار المؤيدة لهذه السياسات       
وفق تطور ومالبسات الظـروف     أي تغيير فإن وسائل وأساليب تحقيقها كانت وال تزال قابلة للتعديل والتغيير             

الشرق األوسط في اإلدراك األميركي، كان وال يزال مجرد موزاييك من قوميات وأعـراق وأديـان                 .المتجددة
. وطوائف متصارعة اضطر بعضها لالنضواء قسراً تحت لواء دول بعينها بقوة االستبداد وليس بتوافق الرضا              

دة في إدراك اإلدارة األميركية وحدها وإنما أيضاً لدى النخـب          ولم تكن تلك الصورة النمطية هي الصورة السائ       
وتأسيساً على هذه الصورة النمطيـة      . السياسية كما تعبر عنها منتديات البحث المؤثرة على مراكز صنع القرار          

 تصورت اإلدارة األميركية الحالية أن التنوع واالنقسام اإلثني والطائفي والمذهبي في العراق سـيتيح أمامهـا               
فرصة ذهبية إلقامة نموذج ديموقراطي لدولة فيديرالية تخلو من سلطة مركزية قوية وتقبل بتواجـد أميركـي                 

ساعد على تعميق هذا التصور تعاون فصائل كرديـة         . تجسده قواعد عسكرية تنتشر في طول البالد وعرضها       
لذلك لم يكن   . إسقاط نظام صدام  وشيعية مهمة معها في مرحلة التخطيط للحرب على العراق واحتالله أمالً في             

غريباً حين راحت اإلدارة األميركية، عقب نجاحها في إسقاط نظام صـدام حـسين، تتحـدث عـن التحـول                    
بل إنها بدت من فرط حماسها غيـر        . الديموقراطي في مشروعها األولي عن الشرق األوسط الكبير أو الموسع         

سلطة لدرجة أن كوندوليزا رايس لم تتـردد فـي وصـفه            عابئة حتى باحتمال وصول تيار اإلسالم السياسي لل       
 .بسيناريو الفوضى الخالقة

كان بعض المحللين العرب رأى في هذا التوجه دليالً على أن اإلدارة األميركية قررت أن تلقـي بثقلهـا وراء                    
وكما سـبق   غير أن هذا االستنتاج،     . القوى المطالبة بإحداث تحول ديمقراطي حقيقي في منطقة الشرق األوسط         

: األول. اذ سعى هذا التوجه، في تقديري، الى تحقيق هدفين        . أن نوهنا في مقاالت سابقة، كان خاطئاً من أساسه        
ابتزاز النظم العربية، خصوصا الموالية للواليات المتحدة، لحملها على تقديم المزيد من التنازالت لتأمين مظلة               

التأثير على المجتمع المدني العربـي      : والثاني. قضية الفلسطينينة لسياستها في العراق ولسياسة إسرائيل تجاه ال      
لضمان والء القطاعات ذات التوجه الليبرالي ودعم مواقعها وتأثيرها، ولدغدغة مشاعر األقليـات وتـشجيعها               

بعبارة أخرى يمكن القول إن الديمقراطية التي سعى مشروع الشرق األوسط الكبير            . على تحدي األنظمة القائمة   
للتمكين لها كانت مشروطة بإفراز نظم تضمن الوالء المطلق للسياسة األميركية وتقوم على توازنات طائفيـة،                

وقد تصورت اإلدارة األميركية أن بإمكانها تطبيق هذا النموذج في العـراق ثـم              . بحجة حماية حقوق األقليات   
 .تعميمه بعد ذلك على الشرق األوسط الكبير

كي في العراق يتعثر تحت ضربات المقاومة العراقية، من ناحيـة، وتعقـد الوضـع               غير أن المشروع األمير   
وعندما أيقنت اإلدارة األميركيـة أن مـشروعها فـي          . الطائفي وارتباطه بالوضع اإلقليمي، من ناحية أخرى      

م االنسحاب من العـراق والتـسلي     : األول. العراق وصل إلى مأزق لم يكن أمامها سوى االختيار بين طريقين          
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: بهزيمة مشروعها هناك والذي اعتبرته نقطة االنطالق الرئيسي نحو مشروع الشرق األوسط الكبير، والثـاني              
المضي قدماً في تنفيذ المخططات الموضوعة، لكن باستخدام أساليب ووسائل جديدة تعتمد على تغييـر نمـط                 

دارة يمينيـة متطرفـة تفكـر بطريقـة         وألن الخيار األول لم يكن وارداً في عقل إ        . التحالفات وليس السياسات  
أيديولوجية وليس براغماتية، فلم يبق لها سوى الخيار الثاني، أي إعادة رسم خريطة الشرق األوسـط اعتمـاداً    

فعلـى أي  . لكن هذا الخيار واجهته معضلة كبيرة منذ البدايـة . على تغيير نمط التحالفات وليس نمط السياسات     
لفات اإلقليمي الجديد؟ وكيف يمكن أن يكون إلسرائيل دور رئيسي فيه؟ وكـان             أساس يمكن أن يستند نمط التحا     

 . الشيعية-تفجير الخالفات السنية : الحل الذي توصل له العقل االستراتيجي األميركي
والواقع أنه يصعب على المتابع لتطور األحداث التي شهدتها المنطقة أخيراً عدم الربط بين ما يجري في لبنان                  

تصاعد األزمة بين إيران والواليات المتحدة، خصوصاً حول ملف إيران النووي، وأوضـحت األزمـة               اليوم و 
 :األخيرة عدداً من الحقائق الجديدة نبرزها كاآلتي

 أن الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان حاليا تبدو أميركية أكثر منها إسرائيلية أو علـى األقـل حربـاً                     -1
فدور الواليات المتحدة فيها لم يقتصر على منح الضوء األخضر لها، وإنما كان             . كة إسرائيلية مشتر  -أميركية  

دور المحرض عليها، والراعي لها، والملتزم بتهيئة المسرح العالمي واإلقليمي الداعم لها والـضامن لتحقيـق                
توحـة ضـد دولـة      ولم يسبق أن اختلط الدور األميركي بالدور اإلسرائيلي في حرب مف          . النتائج المرجوة منها  

 . اإلسرئيلي-عربية بمثل هذا القدر من الوضوح في تاريخ الصراع العربي
اذ راحت هذه الدولة المارقـة      .  إن السلوك اإلسرائيلي فيها تجاوز كل ما يمكن تصوره من خطوط حمراء            -2

جنائية أحد  تتصرف كوحش كاسر يتحرك بحرية في غابة ال تحكمها قوانين وليس في مجتمع دولي فيه محكمة                 
 .أهم وظائفها محاكمة مجرمي الحرب

ومن الواضح، في سياق كهذا، أن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الواليات المتحدة من وراء هذه الحرب هـو               
منح إسرائيل الفرصة كاملة لتدمير البنية العسكرية لحزب اهللا ثم االستدارة بعد ذلك لتصفية حمـاس وإسـقاط                  

لف دولي وإقليمي قابل إلغراء سورية باالنضمام إليه، يعمل على عزل إيران وتقلـيص              حكومتها، وتشكيل تحا  
وهذا هو الشرق األوسط الجديـد الـذي تعتقـد الواليـات     . نفوذها في المنطقة تمهيدا لتصفية نظامها إن أمكن 

 .المتحدة أنه سيولد من رحم األزمة اللبنانية
ت المتحدة لم تتعلم شيئاً أو تستوعب شيئاً، وأن فهمها لحقيقة مـا             وإذا صح هذا التحليل فمن الواضح أن الواليا       

ففي تقديرنا أن هذه االستراتيجية، إن صـح أن نـسمى هـذا             . يجري في هذه المنطقة مشوه إلى درجة مرعبة       
أن بمقدور إسـرائيل    : االفتراض األول . العبث الوحشي استراتيجية، قامت على افتراضات تبدو جميعها خاطئة        

أن تدمير لبنان سيخيف الشعب اللبناني وسيدفعه       : االفتراض الثاني . ل حزب اهللا وتدمير بنيته العسكرية     استئصا
أن الخوف من الخطر الشيعي     : والثالث. لتحميل حزب اهللا مسئولية ما حدث وبالتالي االلتفاف حول عنقه وخنقه          

 إسـرائيلي فـي     - عربـي    -لف أميركي   ومن تزايد النفوذ اإليراني في المنطقة يكفي وحده أساساً لتشكيل ح          
فحزب اهللا فكرة أساسها المقاومة وستستمر ما بقي االحتالل والتوسع اإلسرائيلي سواء حملهـا              . مواجهة إيران 

والقوى الوطنية فـي    . مستحيل القضاء على فكرة خصوصاً إذا ارتبطت بمقاومة االحتالل        . حزب اهللا أو غيره   
.  التفت حول حزب اهللا وساندته، باعتباره حزبا مقاوماً وليس حزبـاً شـيعياً             لبنان وفي العالم العربي هي التي     

والحلف الذي تتصور الواليات المتحدة أن بإمكانها تشكيله هو مجرد وهم في ذهن إدارة أميركية متطرفة إلـى                  
 .حد المرض

توى الحكومات وربما   أدرك تماما أن من الظلم تحميل الشعب اللبناني وحده فاتورة تخاذل عربي شامل على مس              
لكن من حق الشعب اللبناني أن يفخر بأنه أفرز مقاومة تمكنت من التصدي ألقوى جيش               . الشعوب العربية كلها  

 األميركي على لبنان شعباً ودولةً، وهو حتماً سيتوقف، سيدرك          -وحين يتوقف العدوان اإلسرائيلي     . في المنطقة 
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 من رحمه ليس هو الشرق األوسط الذي كانت تأمـل الواليـات             الذين خططوا له أن الشرق األوسط الذي ولد       
 .المتحدة األميركية في أن تراه مجسداً على األرض، بصرف النظر عن النتائج العسكرية لهذا العدوان

 26/7/2006الحياة 
 

 صفقة االن مع حماس لوقف اطالق النار ستعزل نصر اهللا  .76
 عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

لثاني من الحرب في لبنان، يمكن مالحظة كيفية تبلور الغـضب، المكبـوت حاليـا، فـي                 في ختام االسبوع ا   
عدد غير قليل من القادة يجدون صعوبة في فهـم مـا الـذي يريـد                . المستويات الميدانية المشاركة في القتال    

، بل وُيشككون   )وهي ليست دائما أهدافا متماثلة تماما     (المستوي السياسي وهيئة االركان تحقيقه في هذه الحرب         
 .اذا كانت كل الوسائل المتاحة قد وضعت رهن اشارتهم للنجاح في هذه المهمة

الجيش ارسل الي   . هناك مسألة مركزية تعتبر مثار خالف تتعلق بحجم القوات المستخدمة في جنوب لبنان االن             
البلدة هي فقط احد مراكز     ولكن  . معارك بنت جبيل طاقمين من غوالني والمظليين بدعم خلفي من اللواء السابع           

االن تجري تحضيرات لشن عمليات مشابهة فـي        . اطالق صواريخ الكاتيوشا باالضافة الي كونها رمزا شيعيا       
بعض قادة االلوية والكتائب يعتقدون أن هذا االمر يحدث بقدر أقل مما يجب ومتأخر جـدا وان                 . مناطق اخري 

 . يب فيه ثلثها بالشلل والخوف من رهبة الصواريخاسرائيل ال تملك وقتا فائضا في الوقت الذي اص
المستوي السياسي يريد السير مـع والـشعور        . في الخلفية تحلق فوق عقل الحكومة صدمة حرب لبنان االولي         

وكـذلك يبـذل جهـودا      ( هو يسعي الي تجنب المشاهد التي تذكر بالمستنقع المتحرك في الماضي            . بدون ذلك 
وهو يخشي ايضا استدعاء عدد كبير من االحتياط الن ادخال جنـود            ). عملية البرية اعالمية للتقليل من حجم ال    

االحتياط الي لبنان سيزيد من حدة الخالفات واالنقسامات الداخلية حول الحرب وحول العبء الذي يتسبب فيـه                 
 حتـي االن    االسبوعان االخيران علمانـا ان االسـلوبين المـستخدمين        ). اي استدعاء االحتياط  (ذلك لالقتصاد   

النقاش االن يدور حول    . لم يكونا كافيين اليقاف اطالق الكاتيوشا     ) الهجمات الجوية وادخال قوات برية صغيرة     (
 . تواصل سلسلة الهجمات البرية او السيطرة المؤقتة علي االرض مع استخدام قوات اكبر حجما: خيارين بديلين

صور المصابين الذين تم اخالؤهم الي افيفيم لم        . ي للقتال في بنت جبيل وفي مارون الراس يتكشف الثمن الحقيق        
بعـد  : اسرائيل تواصل تلقي الضربات في رموزهـا      . 2000تشاهد عندنا منذ االيام التي سبقت انسحاب عام         

 ودبابات مركبـاة    ىضرب البارجة وخسائر الوحدات الخاصة في مارون الراس اصيبت باالمس مروحية اخر           
وحدات المدرعات  . االصابات الكثيرة في الدبابات ليست صدفة     . راز يملكه الجيش  وهي احدث ط   ) 4( شيمن  

التي اعتادت طوال سنوات علي التفوق المطلق في استخدام الدبابات في المناطق تجد صعوبة اكبر من القوات                 
ات الـي   الحركة الكثيرة في وضح النهار تحـول الـدباب        .  في التكيف مع هذه النقلة الي ساحة الحرب        ىاالخر

اجسام مكشوفة ومعرضة لضربات مضادات الدروع التي يملكها حزب اهللا وقد كان عليهم استغالل الليل حيث                
 ال يتوجب ان تطمس الخسائر واالخطـاء  ىمن الناحية االخر.  الخصمىتوجد وسائل رؤية افضل مما يوجد لد   

اهللا ال يملك قرونا وال يلفـظ الحمـم         احد قادة الكتائب في غوالني تحدث باالمس عن أن حزب           . ىميزان القو 
الـشيخ  .  المخابيء في بيروت   ىالبشائر تصل حت  . لقد شاهدناهم عن كثب بعضهم يفر وبعضهم يموت       . النارية

 .نعيم قاسم احد قادة حزب اهللا قال بان الحزب سيحاول من االن تجنب التصادم المباشر مع الجيش االسرائيلي
انكسار في صفوف حزب اهللا تبدو االن مجرد امنيات خصوصا في ظـل             االحاديث في اسرائيل عن مؤشرات      

رايس التقت  .  من نفسه رغم ذلك    ى حزب اهللا ان ال يشعر بالرض      ىوما زال عل  . كاتيوشا باالمس  ) 80( سقوط  
اللقاء كان صعبا حسب الوصف ووجه بري       .  عالقات جيدة مع نصراهللا    ىباالمس مع نبيه بري الذي يحافظ عل      

بري سمع منها الخط المتشدد الذي تتبناه واشنطن وهو اطالق          . ر عن كل شيء عندما صافح رايس      المتجهم عب 
وليد جنـبالط   : نصراهللا علم بالتأكيد بمجريات اللقاء مع اعداء تنظيمه       . سراح الجنديين فورا ومن دون شروط     
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لمرحلة ما بعد نزع سالح     الدرزي وأمين الجميل المسيحي ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذين يعدون الخطط            
  . حزب اهللا

االمر يبدو من االن كخطة فك ارتباط لبعض قادة حماس عـن            .  الفلسطينيون يعتبرون سببا لقلق نصراهللا     ىحت
 بالتأييد الشعبي في المناطق اال ان قادة الفصائل في غزة ومنهم قادة حمـاس بـدأوا                 ىنصراهللا يحظ . حزب اهللا 

باالمس صرح بعض قادة حماس وفـتح عـن         . تحالفهم القوي مع حزب اهللا    يستوعبون الخطر الذي يلوح من      
استعدادهم لعقد صفقة مع اسرائيل وتتضمن اطالق سراح شليط ومجموعة صغيرة من الـسجناء الفلـسطينيين                

ان عقد الفلسطينيون واسرائيل االن صفقة منفردة فـي غـزة فـسيعزل نـصراهللا               . ووقف اطالق شامل للنار   
 سماح سورية لقيادة حماس في دمشق باعطاء ضـوء اخـضر            ىالكثير يعتمد عل  . حة العربية وتنظيمه في السا  

 . للفصل بين حماس وحزب اهللا
 25/7/2006ـ ) هآرتس (

  26/7/2006القدس العربي 
 

  إشكالية الحل السياسي للحرب ضد لبنان .77
محمد السيد سعيد. د  

ومن المدهش  . يركية اإلسرائيلية الراهنة ضد لبنان    يتساءل الجميع ما إذا كان ثمة حل سياسي ممكن للحرب األم          
  . حقاً أن البعض ينظر أو ربما ينتظر زيارة كونداليزا رايس للمنطقة باعتبارها بداية لمثل هذا الحل السياسي

يصطدم هذا االنتظار بحقيقة أن رايس ذاتها طرحت هدفاً سياسياً مستحيالً إلى درجـة أن مـا قالتـه يـشكك                     
قدرتها وقدرة إدارتها وسيدها في البيت األبيض على التقدير الصائب لما يجري وعلـى إجـراء                المراقبين في   
فهي ترى أن شرق أوسط جديـد       . ومن ثم صياغة شعارات سياسية ومخارج دبلوماسية واقعية       , حسابات سليمة 

تقـبض العائـد    وهو ما يوحي باالنطباع أنهـا أتـت ل        , التي باركتها إدارتها  , يولد في خضم الحرب ضد لبنان     
  . السياسي أو على األقل تحدد هذا العائد باعتباره شرطا إلنهائها

أو ما نسميه هيمنة    , فلديها بالفعل ما تسميه إجماعاً دولياً     . رايس تبني هذا التقدير على جانب واحد من الصورة        
إن االنكـشاف الحقيقـي     وبالفعل ف . أميركية شبه كاملة على المواقف األوروبية ومواقف أهم الحكومات العربية         

ورغـم التعـاطف    . والفاعل لـحزب اهللا في هذه الحرب هو افتقاره شبه التام السناد دبلوماسي عربي ودولي             
فإنه لم ينتقل من المـستوى      , الشعبي العربي شبه الشامل مع لبنان في محنته، ومع حزب اهللا في أدائه البطولي             

  . ل في الساحات السياسية العربيةالعاطفي البحت إلى مستوى الضغط النشط والفاع
وذلك ألنه يتناقض ببـساطة مـع       , ولكن هذا الجانب ال يكفي على اإلطالق لفرض الحل األميركي اإلسرائيلي          

فكما تجمع مختلف التقـديرات العـسكرية       . ومع الواقع السياسي في لبنان ذاتها     , الواقع العسكري على األرض   
,  باجتياح بري لجنوب لبنان، فلن يمكنها بسهولة القضاء على حـزب اهللا          الجادة على أنه حتى لو قامت إسرائيل      
وأن حزب اهللا سيتمكن في غضون فترة زمنية بسيطة نسبياً من تعويض            , وأنها ستدفع ثمناً باهظاً لهذا االجتياح     

 إلى إحـداث    بما يؤدي في النهاية   , خسائره المحتملة ومعاودة شن الحرب ونزف القوات اإلسرائيلية نزفاً شديداً         
  . تغييرات منهجية وربما هيكلية في الداخل اإلسرائيلي

يمكن القول بثقة بأنه ليس في موازين القوى العسكرية الراهنة أو المحتملة في المديين المباشـر                , وبتعبير آخر 
, وإزاحة كوادره بمسافة بعيدة عـن المنطقـة الحدوديـة         , والوسيط، ما يجبر حزب اهللا على قبول نزع سالحه        

وقبول نشر قوات دولية أو أوروبية أو متعددة الجنسية كحاجز قادر على            , وإعادة األسيرين دون مبادلة لألسرى    
فهذه األفكار العقيمة التي يفترض أن تكون قابلة الشرق األوسط الجديد بمصطلح            . القتال في المناطق الحدودية   

وبقبوله ذالك يكون قد تحمل المـسؤولية       , لمستقبلرايس تعني أن حزب اهللا قبل االنتحار العسكري اآلن وفي ا          
فلماذا يقبل حزب اهللا بهذا الحل العبثي وهو        . بالفعل عن تدمير لبنان بل واحتالله فعلياً بقوات أوروبية أو دولية          
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الذي يملك ما هو أكثر بكثير من مجرد الشحنة اإليمانية التي تدعوه للقتال عن طيب خاطر إلى األبد لو تطلب                    
  . ر؟ يبدو هذا السيناريو إذن مستحيل وغير قابل للتحقاألم

ومعنى ذلك أنه لو أصرت رايس وسيدها في البيت األبيض ووراءهما إسرائيل على أن تـشهد والدة الـشرق                   
فهي ال ترتكب خطأ جسيما جداً في الحساب السياسي فـضالً           , األوسط الجديد بهذه السرعة وسط خرائب لبنان      

فحسب، بل تكون أيضاً قد وضعت نفسها في مقام السخرية لجهلهـا بأبـسط معطيـات                عن الحساب األخالقي    
  . الواقع في لبنان وفي المنطقة ككل

فهل يمكن لــحزب اهللا أن      , فإن لم يكن من الممكن ألميركا وإسرائيل أن تفرضا الحل الذي تريدانه في لبنان             
  يفرض حالً معاكساً؟ 

فال يمكن االستهانة بأهمية وثقل االعتبارات السياسية والدبلوماسية        . يرهذا بدوره مشكوك فيه على المدى القص      
وال علـى تبـادل   , فـحزب اهللا لن يحصل على وقف فوري إلطالق النار. الدولية والعربية في المدى المباشر    

تـه  وال على تعويضات عن الدمار الذي ألحق      , وال على حلحلة جادة للقضية الفلسطينية بما يحسب له        , لألسرى
ألن هذا كله يعني هزيمة إسـرائيل وسـقوط حكومتهـا           , اآللة العسكرية والسياسية الهمجية اإلسرائيلية بلبنان     

الراهنة دون أن يكون هناك ما يجبرها على تجرع هذه الهزيمة وما يرتبط بها من تشجيع ثقافة المقاومة فـي                    
بل وتنتظر أن تحمل حـزب      ,  في الوقت الحالي   وال تبدي إسرائيل أية مرونة كافية     . فلسطين وفي العالم العربي   

فإذا كان األمر كذلك فهل ثمة مـا        . اهللا مسؤولية إطالق االجتياح البري برفض أفكار رايس وزيارتها للمنطقة         
  يدل على إمكانية حل سياسي ودبلوماسي لألزمة الراهنة؟ 

وهناك ثالثة  . ادلة الصعبة الراهنة  من الناحية النظرية يمكن لكل طرف أن ينتظر دخول عوامل جديدة في المع            
  : عوامل أساسية قابلة للتحريك

فالتحالف األميركي اإلسرائيلي ينتظر انزالق السياسة الداخلية اللبنانيـة إلـى       . األول واألهم هو الداخل اللبناني    
محنة التـي   وما تشكله ال  , بتأثير المعسكر الموالي ألميركا في البلد     , موقف مضاد وضاغط بشدة على حزب اهللا      

وبالمقابل ينتظر حـزب اهللا أن تـشكل هـذه          . يشهدها الشعب اللبناني وحيداً وسط عزلة دولية وعربية مؤلمة        
ودون أن نقلل من أثـر      . المحنة ذاتها عامالً قوياً لتوليد اصطفافات جديدة معادية في مجملها إلسرائيل وأميركا           

فوحشية الـضربات اإلسـرائيلية     .  أقرب إلى الصواب   نعتقد أن رهان حزب اهللا    , الرهان األميركي اإلسرائيلي  
. ذاتها تضمن توليد تدفق غير محدود لما يسميه علماء االجتماع بالغضب األخالقي ضـد أميركـا وإسـرائيل                 

ونعتقد أن العامل األهم في حسابات االصطفاف الجديد سيأتي من جانب الطائفة السنية بالذات، دون أن نستبعد                 
ف اللبنانية، خاصة أن الهمجية والحماقة السياسية اإلسرائيلية لم توفر أرواح أو ممتلكـات أي               بذلك بقية الطوائ  

ومن المؤكد أن الهمجية اإلسرائيلية ضمنت انتهاء االصـطفافات         . جماعة أو منطقة أو مدينة رئيسية في لبنان       
  . التي ولدتها عملية اغتيال الحريري

, وهنا يراوح الموقف األميركي بين احتمال التصعيد ضد سـوريا         . ذاتأما العامل الثاني فهو موقف سوريا بال      
وبالمقابل فإن حزب اهللا يراهن على موقف سوري أقوى في دعم           . وكسبها لصف التحالف األميركي اإلسرائيلي    

ثمة ما يعزز رهان حزب     , ومن وجهة نظر الحسابات المجردة والخبرة التاريخية      . المقاومة العسكرية والسياسية  
بحيـث ال   , فقد ذهب البيت األبيض بعيداً جداً في عدائه لـسوريا         . هللا أكثر من الرهان األميركي واإلسرائيلي     ا

خاصة أن  , يتوقع أن تقود أية وعود إلغراء دمشق بتغيير مواقفها االستراتيجية بصورة انقالبية ضد حزب اهللا              
أمـا  .  األميركيـة واإلسـرائيلية دون طائـل      سوريا خُدعت من قبل بمثل هذه األالعيب الدبلوماسية والسياسية        

فلو قامت إسرائيل بتحريض أميركي على توسيع نطـاق الحـرب لتـشمل             . السيناريو العكسي فهو وارد بشدة    
وهو ما حدث في النموذج الناجح بصورة خارقة في         , فإن دخولها االجباري سيحسب لصالح حزب اهللا      , سوريا

  . 1983 واتفاق آذار 1982وان عام الماضي عندما تمكنت من تصفية آثار عد
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فإن أثبتت إسرائيل قدرتها على تخفيض      . وهنا تبدو الرهانات أشد تعقيداً    . أما العامل الثالث فهو عسكري بحت     
فقد يضطر الحزب في النهاية، وبعد ضـغوط لبنانيـة          , القوة العسكرية لـحزب اهللا عن طريق االجتياح البري       

وإن لم يكن في مصلحة إسرائيل أيضاً       , لى قبول حل ال يكون تماماً فى مصلحته       وعربية وربما إيرانية أيضاً، إ    
فإن تمكن حزب اهللا من استنزاف إسرائيل عسكرياً فمن المحتمل أن تتحرك            , وعلى العكس . إال بصورة جزئية  

العوامل السياسية المحلية في إسرائيل لتفرض رؤية مختلفة للصراع وقد تضطرها لقبـول حـل لـيس فـي                   
  . لحتها وإن لم يكن في مصلحة حزب اهللا تماماً أيضاًمص

ال يبدو أن الموقف العسكري والسياسي الراهن من النوع الذي يـسمح بحـل أو مخـرج سياسـي                   , وبإيجاز
وبالحد األقصى قد يسمح إلسرائيل باحتالل شريط حدودي في جنوب لبنان بدون أمد زمني              . ودبلوماسي سريع 

حتى تحدث العوامل األطول مدى     , نة المتوترة وطرح عشرات من المبادرات الفاشلة      وإيجاد نوع من الهد   , محدد
سـيولد  . ونعتقد أن الطرف اإلسرائيلي لن يكون هو الفائز في هذا الـصراع           . أثارها لحساب أي من الطرفين    

  . ولكن ليس بسرعة، ولن يكون في مصلحة أميركا وإسرائيل, شرق أوسط جديد
  26/7/2006االتحاد االماراتية 
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برهان غليون. د  
تشكل الحرب التي تشنها إسرائيل اليوم على لبنان، حلقة جديدة من حرب إعادة السيطرة على الشرق األوسـط                  

ة وكما سعى حزب اهللا من خالل خطف الجنديين إلى اسـتعاد          . 1991التي تدور رحاها منذ حرب العراق عام        
زمام المبادرة السياسية من قبل دمشق وطهران في هذا الصراع الطويل، تسعى الحرب اإلسـرائيلية الـشاملة                 
على لبنان بالمثل إلى استعادة األنفاس، واستكمال الحرب األميركية العراقية التي لم تنجح في حـسم األمـور                  

حفاظ على المصالح االستراتيجية األميركية     لصالح القوى الغربية، وتحقيق مشروع هيكلة المنطقة على قاعدة ال         
وهذا يعني أنه في الوقت الذي كان خطف الجنديين يمثل جزءا من اللعبة السياسية              . اإلسرائيلية بالدرجة األولى  

آبيب من حربهمـا    -المقبولة حتى اآلن، وهو ما طمأن حزب اهللا على محدودية المخاطر، أرادت واشنطن وتل             
بط من قواعد اللعبة التي اعتقد السوريون، وحلفاؤهم في طهران ولبنـان معـاً، بـسبب                الجديدة أن تغيرا بالض   

تغريز القوات األميركية في العراق، أن في إمكانهم فرضها، وما تعنيه من تأكيد عجز المعسكر الغربي عـن                  
حقها في  فرض نظام معاد لدمشق أو مستقل عنها في بيروت، وضمان استقرار النظام السوري، وفرض إيران                

الحصول على التقنية النووية التي تريد الواليات المتحدة أن تجعل منها تقنية محظورة على غير إسرائيل فـي                  
  . منطقة الشرق األوسط

من هنا ال يوجد أي سبب لالعتقاد بأن الحرب الراهنة مهيأة لوضع أوزارها قريباً، أو أن من الممكن أن تتوقف            
إن هدفها الرئيسي هو بالضرورة سـوريا التـي         . جيم حزب اهللا أو القضاء عليه     في محيط لبنان، أو تكتفي بتح     

فـضرب  . تشكل حلقة الوصل، والحلقة الضعيفة أيضاً، في محور ثالثي يجمع بين طهران ودمشق وحزب اهللا              
النظام السوري هو وحده الذي يهدم هذا المحور الجديد الذي تكون لغايات مختلفة، لكن فـي مواجهـة عـدو                    

وهذه األهداف االستراتيجية البعيدة للحرب هي التي تجعل من إمكانية التوصل إلى تـسوية سياسـية                . ركمشت
أمراً بعيد االحتمال، قبل أن تحقق المعارك الراهنة حسما يبدو لي أن إسرائيل، وبشكل خاص الواليات المتحدة،                 

اتها الكبيرة المهددة في العـراق والـشرق        مستعدة اليوم أكثر من أي فترة أخرى لدفع ثمنه في سبيل انقاذ رهان            
. وهذا يعني أن الواليات المتحدة وإسرائيل تنظران إلى هذه المعركة بوصفها معركة مصيرية            . األوسط بأكمله 

وهي ستكون للسبب ذاته، وبالضرورة، مصيريه أيضاً بالنسبة لألطراف اإلقليمية المشاركة فيها، وفي مقدمتها              
 طهران، ومن ورائه تطويـع      -تي يشكل القضاء عليها حلقة أساسية في تحطيم محور دمشق         المقاومة اللبنانية ال  
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ومن الواضح أن حزب اهللا يدفع اليوم       . النظام البعثي وحرمان إيران من الحصول على التقنية النووية المنشودة         
  . ثمن تحالفه مع عواصم هذا المحور، ويشكل الهدف االول في حرب شاملة تتجاوزه بكثير

ومن هنا لم يعد للحديث في صواب ما قام به حزب اهللا، من حيث التوقيت أو مـشروعية اسـتخدام المقاومـة                   
فالمهم اليوم هو الحيلولة بكل الوسائل دون السماح للواليـات المتحـدة            . ألهداف السياسة الداخلية، قيمة كبيرة    

 خاصة إذا استمرت المقاومـة اللبنانيـة        وإسرائيل بربح هذه الحرب، سياسياً إن كان ذلك غير ممكن عسكرياً،          
ولعل هذا ما أدركه الرأي العام العربي عندما نزل إلى شوارع المدن العربية ليعبـر               . تخوض المعركة لوحدها  

فقد أدرك الجمهور العربي بسرعة، أنه      . عن دعمه وتأييده لتلك المقاومة في وجه الخطة اإلسرائيلية األميركية         
فالوقوف إلى جانب المقاومة وفضح الحرب اإلجرامية اإلسرائيلية األميركيـة ودعـم            . ال مجال هناك لالختيار   

جميع الجهود الرامية إلى وقف العدوان، هو الموقف الوحيد الذي يضمن حرمان تل أبيب وواشنطن من تسجيل                 
  . نصر جديد ال يمكن إال أن يترجم إلى تراجع جديد في المواقع العربية

التي أطلقت شرارة هذه الحرب التي اتخذت من لبنان مسرحها اليوم، قبل أن تنتقل غـداً                ومهما كانت الذريعة    
الى مسارح أخرى، يظل المسؤول الرئيسي عما حصل ويحصل اليوم، وسيحصل في المستقبل، من كـوارث                

لي فـي   على الشعوب والمجتمعات والبلدان، هو الوضع غير المقبول وغير المعقول الذي خلقه التوسع اإلسرائي             
فلسطين ولبنان وسوريا معاً، أي رفض اإلسرائيليين، واألميركيين من ورائهم، القبول بأي حل سياسـي يعيـد                 
الحد األدنى من الحقوق إلى الشعوب المنكوبة، ويخرج المنطقة من الطريق المسدود الذي أدخلها فيـه منطـق                  

كما تبرهن على ذلك األوضاع في جميع الجبهات        الغلبة العسكرية وكسر اإلرادة وإنكار الحق والسيطرة بالقوة،         
فجوهر الموضوع وأصل الخطأ هو هذه السياسة       . بالتساوي، الفلسطينية واللبنانية والسورية والعراقية واإليرانية     

وال ينبع التأييـد الـساحق الـذي        . بالذات، أي أهدافها ووسائلها وتكاليفها المدمرة بالنسبة للشعب العربي عامة         
عمال المقاومة اليوم من االعتقاد بما يمكن أن تحققه هذه األعمال من انتصارات، بقدر ما ينبع مـن                  تحظى به أ  

  . إرادة التأكيد على رفض الخضوع واالستسالم لتلك السياسة األميركية بالذات
ي ولذلك، ال ينبغي لنا أن نكف عن القول بأن القضاء على المقاومة اللبنانيـة أو تطويـع النظـامين الـسور                    

واإليراني لن يشكال مخرجاً من األزمة التاريخية التي نعيشها منذ عقود، والتـي تـسعى الحـروب المـدمرة                   
فال يمكن إنهاء الصراع، مهما كانت نتـائج الحـرب الراهنـة،            . اإلسرائيلية واألميركية إلى تجنب مواجهتها    

ة ورفض االعتراف بحـق تقريـر       مادامت فلسطين والجوالن ومزارع شبعا محتلة، وسياسة الهيمنة والسيطر        
فمن دون  . الشعوب العربية هي السياسة الوحيدة المنظورة من قبل العواصم األميركية واإلسرائيلية واألوروبية           

العودة إلى مبادئ السياسة الدولية، وإيجاد الحلول العادلة والمقبولة لمسائل االستيطان واالحـتالل والـسيطرة               
لن ...  االستعمارية، وإنهاء فكرة تغييب الشعوب عن حقوقها ومصالحها الوطنية         الخارجية االستعمارية أو شبه   

تكون نتيجة االستخدام المفرط للعنف سوى تفجير عنف مقابل ال يقل عنه عماء وتعـصبا واسـتهتارا بـالقيم                   
حركـات  وليس هناك أي ضمانة أن ال يسفر القضاء على حزب اهللا عن ظهور              . والمبادئ األخالقية واالنسانية  

أكثر تشدداً، تماماً كما أسفرت هزيمة القوى القومية والوطنية في العقود الماضية عن نشوء الحركات اإلسالمية                
  . األكثر تطرفاً

إن االستمرار في بث الدمار والرعب والموت في الـشرق العربـي يعكـس إخفـاق الـسياسات األميركيـة                    
نزعتها الدائمة إلى الهرب نحو األمام والمراهنـة علـى          واإلسرائيلية وعجزها عن تحقيق أي إنجاز سياسي و       

وال يمكن لمثل هذا الهرب الذي يشكل بديال للبحث عن حلول حقيقية وقانونية وعادلة للنزاعات               . العنف والقتل 
فبقدر ما تسعى واشنطن وإسـرائيل      . والمشاكل القائمة، إال أن يقود المنطقة برمتها إلى االنزالق نحو البربرية          

إعادة بناء النظام شبه االستعماري المتهاوي في الشرق األوسط على أنقاض األمة العربية ومطامح العرب               إلى  
وآمالهم، إلى المغاالة في العنف واإلفراط في استخدامه كما هو واضح اآلن، فإن الدمار النابع منه ال يمكن أن                   

ومهما بدا الجمهور العربي ساكناً اليوم،      . يؤسس ألي خيار آخر في المجتمعات المدمرة سوى العنف والمقاومة         
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ستأتي لحظة ال تعود فيها المقاومة بالنسبة للرأي العام العربي خياراً سياسيا بين خيـارات، وإنمـا رد الفعـل                    
إن القول بأن   . العفوي والطبيعي على إغالق كل طرق التقدم والرفاهية والديمقراطية واالستقرار أمام الشعوب           

ري هو المؤسس للعنف في المجتمعات الخاضعة، لم يكن أكثر صدقا في أي منطقة من العـالم                 العنف االستعما 
  . مما هو عليه في منطقتنا اليوم

  26/7/2006االتحاد االماراتية 
  

  
  جريمة العصر في لبنان وفلسطين  .79

سليم الحص  . د  
 كان شريطاً لجريمة    12/7/2006وما تعرض له لبنان منذ      . ُيحكى عن جرائم في حق اإلنسانية، تُسمى إرهاباً       

من أفظع الجرائم التي تُرتكب ضد اإلنسانية، متميزة بحجمها واستهدافاتها واألدوات واألساليب المستخدمة في              
تنفيذها، وكذلك بأصدائها وارتداداتها على مراكز القرار في العالم وردات الفعل حيالها داخل بلدنا وفي الجوار                

  .ار العالمالعربي كما في سائر أقط
فريق من المقاومين من حزب اهللا يجتاز الخط األزرق في الجنوب اللبنـاني             : المنطلق كان عملية فدائية نظيفة    

فيهاجم آلية عسكرية إسرائيلية فُيردي بعض أفرادها ويلقي القبض على جنديين يعود بهما أسيرين برسم المبادلة              
 سمير القنطار الذي انقضى على وجوده في غياهب المعتقالت          مع أسرى لبنانيين في السجون اإلسرائيلية بينهم      

كان يمكن أن يقضي ورفاقـه بقيـة        .  سنة، وال أمل ُيرجى في اإلفراج عنه في األفق المنظور          27الصهيونية  
  .العمر في السجون اإلسرائيلية

 فأطلقت آلة اإلبادة    أعلنت إسرائيل، ومعها حليفتها أمريكا، أن ما جرى هو بمثابة عمل حربي أو إعالن حرب،              
والتدمير الجامحة في وجه لبنان واللبنانيين، فسقط مئات القتلى في صفوف المدنيين، بينهم األطفـال والنـساء                 
والشيوخ والعجزة، وكان تدمير منهجي للمرافق والُبنى التحتية فما سِلم جسر أو طريق أو مزرعة أو معمل أو                  

على األحياء اآلهلة فقوضت المنازل على رؤوس قاطنيها، واستهدفت         شاحنة أو سيارة إسعاف، وانصبت الحمم       
فإذا بالقتلى فـي    . هوائيات وسائل اإلعالم للحؤول من دون وصول صور ما يدور من فواجع إلى مرأى العالم              

صفوف العزل األبرياء اآلمنين بالمئات، وإذا بالجرحى باأللوف، منهم من قضى تحت األنقاض ومنهم من لـم                 
وإذا بالمهجرين مـن منـازلهم      . بالوصول إلى مستشفى أو مستوصف أو الحصول على أدنى عناية طبية          يحظ  

بمئات األلوف نازحين إلى حيث ال يعرفون، طلباً للنجاة، بعضهم يأوي في العراء، وبعضهم في مباٍن مدرسية                 
ثير منهم يفتقد أنسباء وأصدقاء     وبعضهم في مبان مهجورة، يفتقرون إلى لقمة العيش وشربة المياه والدواء، وك           

  .ال يدرون ما حّل بهم
فلـوال خطـف    . سرت بين الناس في لبنان أقاويل تُحمل المقاومة، حزب اهللا، مسؤولية الكارثة التـي حلّـت               

وكان في هذه األقاويل ضمناً تبرير وأعذار للعدو اإلسرائيلي في ما ارتكـب مـن               . األسيرين لما كان ما كان    
وبعض الدول المحابية إلسرائيل والمتربصة بلبنان سمت العمليـة عمـالً حربيـاً أو              . نسانيةجرائم في حق اإل   

  .إعالن حرب
كان لبنان قبل الحادثة يتعرض بوتيرة شبه يومية العتداءات يومية من جانب سـالح الجـو الحربـي                  ! عجباً

 من المنشآت والمرافق اللبنانيـة      االسرائيلي، فيخرق جدار الصوت ويروع األهلين ويصور ما شاء أن يصور          
  .استعداداً لمثل العدوان الذي يشنّه علينا في اللحظة التي يختارها

وهتكت ساحتنا الداخلية بشبكات تجسس ارتكبت جرائم منكرة في لبنان بهدف إشعال الفتن، وقد وضع الجـيش                 
  .اللبناني يده على شبكتين منها تمتلك تجهيزات متطورة
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ومـا كـان    . والً في العالم المتحضر يستنكر الخروقات اإلسرائيلية، أو يبدي حراكاً لوقفها          وما كنا نسمع مسؤ   
فالدولة العظمى بالمرصاد، جاهزة للحيلولـة دون طـرح         . مسموحاً للبنان بتقديم شكوى بها أمام األمم المتحدة       

  .ة العبريةالشكوى أو تعطيل مفعولها باستخدام حق النقض ضد أي قرار قد يصدر بإدانة الدول
ولبنان ساكت ليس من حقه     . وكانت مياهنا اإلقليمية معرضة دوماً لالنتهاك من أسطول إسرائيل البحري يومياً          

  .أن يشكو أو يتظلّم
إلى كل ذلك بقيت إسرائيل رابضة فوق أرض تحتلها في مزارع شبعا ونقاط أخرى، متذرعة بفنّيات أخرجـت                  

 وأدخلتهـا  2000ذي أعلن مجلس األمن إتمام تنفيذه عند التحرير في عام ، ال425تلك المناطق من حيز القرار      
 بحجة أن تلك األراضي احتُلّت في الظروف التي احتلت فيها إسرائيل الجوالن الـسوري               242في حيز القرار    

خـضع   فيما ُسمي عملية الليطاني، ولذلك فهي ت       1978 ولم تحتلها مع احتالل الجنوب اللبناني عام ،        1967عام  
  .425 وال تخضع للقرار 242للقرار 

هكذا كان لبنان، وال يزال، في حالة حرب مع إسرائيل وكانت بعض أرضه محتلّة، وكان يتعرض العتـداءات           
خطف . وما كان العالم يرى في شيء من ذلك عمالً حربياً أو إعالن حرب            . شبه يومية جواً وبحراً وأحياناً براً     

  .قط كان عمالً حربياً وبمثابة إعالن حربالجنديين اإلسرائيليين ف
أما الحقيقة فهي أن ال سبيل إلى تحرير األسرى         . قيل إن خطف الجنديين كان خطيئة تسببت بكل هذه الكوارث         

فقد سبق أن أجرت عمليات تبادل مع حزب اهللا غير مرة           . وإسرائيل ال تعفّ عن التبادل    . اللبنانيين إال بالتبادل  
  .فيها أسرى بأسرى ال بل أيضاً أسرى بجثث لقتلى إسرائيليينفي الماضي، بادلت 

مـاذا لـو قتـل مجـرم لبنـاني أحـد            . خُطف جنديان إسرائيليان فكان ما كان من كوارث ُصبت على لبنان          
اإلسرائيليين؟ ماذا كان سيحصل؟ هل ُيباد شعب لبنان وتُدمر منشآته ومرافقه وممتلكاته في المقابل؟ هل كانـت             

، يشهد العالم مثلها يومياً في كل مكان، ستكون سبباً لعقاب جماعي يتعرض لـه الـشعب اللبنـاني                   عملية قتل 
  بمنتهى القسوة والوحشية؟

. والواقع أن أحداً لم يقتل، بل وقع جنديان في األسر بقصد المبادلة مع أسرى لبنانيين في المعتقالت الصهيونية                 
بيانها الوزاري العمل على تحرير األسرى اللبنـانيين فـي الـسجون            وقد تعهدت الحكومة اللبنانية القائمة في       

  . اإلسرائيلية، ولكنها لم تستطع شيئاً في هذا السبيل
ال يجوز للبنان أن يأسر جنديين من أجل مبادلتهما، فيما إسرائيل تحتفظ بأكثر من تسعة آالف سجين عربـي،                   

  .ات العربية، وبينهم لبنانيونبينهم فتيات وأحداث، وبينهم مواطنون من شتى التابعي
اختطفت المقاومة الفلسطينية جندياً إسرائيلياً، في عملية فدائية نظيفة لم ُيصب فيها مدني يهودي واحد بـأذى،                 

. والجندي كان يرابط على حدود غزة يمارس في حق أهل األرض كل ألوان المضايقة والتنكيل وحتى التجويع                
المتحضر عمالً حربياً ال بل إعالن حرب، فإذا بقطاع غزة يتعـرض لعـدوان              فكان هذا أيضاً في نظر العالم       

إسرائيلي غاشم هتكت فيه الدولة العبرية حقوق اإلنسان بأبسط مفاهيمها وارتكبت من الجرائم في حق اإلنسانية                
  .كل هذا مبرر بأسر جندي ُيراد مبادلته بأسرى فلسطينيين من الفتيات واألحداث. ما ال يوصف

والحكّام العرب في الحالتين أكثـرهم غـافلون أو غيـر عـابئين أو              . كذا، كما في لبنان، كذلك في فلسطين      ه
  .متواطئون

الجرائم التي تنفّذها إسرائيل في لبنان وفلسطين تندرج في باب العقاب الجماعي لـشعب بأسـره، وهـذا مـن       
 التي وقّع عليها لبنان كمـا وقّعـت         1949عام  المحرمات في القانون اإلنساني الدولي، تحظره اتفاقيات جنيف ل        

مع . وإسرائيل تنتهك حقوق اإلنسان بأبسط مفاهيمها في كل ما ترتكب من جرائم ضد اإلنسانية             . عليها إسرائيل 
أما الدولة العظمى، أمريكا، التي تعطي العالم دروساً يوميـة فـي القـيم              . ذلك فالعالم يتفرج، وال ُيبدي حراكاً     

تحديداً في الحرية والديمقراطية والعدالة وسائر حقوق اإلنسان، فإنها تشجع إسرائيل وتحرضـها             الحضارية، و 
على المضي قدماً في حربها الشعواء على لبنان، أو في جرائمها المنكرة ضد اإلنسانية، ونسمع الرفض لوقف                 
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ألمم المتحدة جون بولتون يقـول      إطالق النار من مسؤولي الدولة العظمى، فإذا بالمندوب األمريكي الدائم في ا           
وإذا به يقول أيضاً إنه ال يجوز أخالقياً المـساواة بـين ضـحايا القـصف                . لم يحن أوان وقف النار    : تكراراً

كأنما اإلسرائيليون من بني البشر أمـا       . اإلسرائيلي من اللبنانيين وبين ضحايا القصف اللبناني من اإلسرائيليين        
حب هذا الرأي، ويا للمفارقة، حظي منذ فترة من الزمن بتكريم من فريق لبنـاني   وصا. اللبنانيون فمن البعوض  

  . أهداه درع األرز على إنجازاته
كان القصد من الحرب إثارة فئات لبنانية على فئات أخرى توصالً إلـى             . المأساة اللبنانية وحدت بين اللبنانيين    

 أمالً بتعميم االنقسام والفتنة على المنطقـة العربيـة          إشعال فتنة، على غرار ما هو حاصل في العراق الشقيق،         
يسمون ذلك الفوضى البنّاءة أو الخالقة، ويجدون فيها السبيل إلى تفتيت شـعوب المـشرق العربـي                 . برمتها

وصوالً إلى إعادة لمها في ما ُيسمى شرق أوسط كبيراً أو جديداً يرمي إلى القضاء على رابطة العروبة نهائيـاً                    
  .وتسليط إسرائيل على المنطقة بأسرها من جهة ثانيةمن جهة 

برهن الشعب اللبناني بصموده وصبره وتشبثه بأهداب الوحدة الوطنية أنه ليس لقمة سائغة، فالمقاومة للعـدوان                
كانت أسطورية، والتضامن الوطني في مواجهة المحنة بين شتى الفئات كان رائعاً، والوحدة الوطنية هي أقوى                

  .م النوويةمن قنابله
أما المسؤولون  . وكان التضامن العربي مع لبنان في محنته رائعاً على مستوى الفرد العربي والشعوب العربية             

العرب فبعضهم لم يكن على مستوى المسؤولية والبعض اآلخر، ومنها دول لها وزنها دولياً، كانت إما متخاذلة                 
  .يا للعار. أو متواطئة

ولم يجد الحكام العرب حاجة لعقد قمة عربية توحـد الموقـف فـي              . ب ليختلفوا اجتمع وزراء الخارجية العر   
ولما بلغت المأساة أقـصاها،     . الضغط على المجتمع الدولي إلنقاذ لبنان وفلسطين من براثن الوحش اإلسرائيلي          

  .بدأنا نسمع من بعضهم دعوات ولو متأخّرة لوقف النار وإقامة ممرات لإلغاثة والنجدة اإلنسانية
  26/7/2006الخليج اإلماراتية 

 
  !  إسرائيل تعتزم إقامة حزام أمني جديد .80

 حلمي موسى  
نفذ رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال دان حلوتس التهديد الذي وجهه علناً أمس األول وتراجع عنـه لتجنـب                  

الصواريخ التي تسقط   اتهامه بارتكاب جرائم حرب، بتدمير عشرة مبان سكنية في الضاحية الجنوبية في مقابل              
وجاء ذلك في ذروة الدعم الكبير الذي منحته وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس العـدوان               . على حيفا 

  . اإلسرائيلي، وفي ظل تزايد االنتقادات الداخلية العسكرية والسياسية له
تمر الدول المانحة في روما     وتبدت في إسرائيل امس معالم الرزمة السياسية التي تنوي رايس عرضها على مؤ            

  اليوم، في ظل 
  . التهديد بإقامة حزام أمني جديد في الجنوب اللبناني

وركزت القوات اإلسرائيلية، ميدانياً امس، على محاولة تحقيق إنجاز معنوي بمحاصرة بنت جبيل واحتاللهـا،               
 ليس في وارد تقبل احتالل قرية وراء        غير أن الكثير من المعلقين اإلسرائيليين يعتقدون أن المجتمع اإلسرائيلي         

فالحديث يدور في صفوف الجـيش      . قرية كعزاء على الثمن االقتصادي والمعنوي الذي دفعه في هذه المعركة          
والقادة السياسيين عن مقدار الخيبة من انهماك الجيش في معركة تسوية مواقع واحتكاك غير مجد مع حـزب                  

ل ميزته باالختفاء عند اقتراب األرتـال المدرعـة أو الحـشود الناريـة              ويقول هؤالء إن حزب اهللا يستغ     . اهللا
  . الضخمة

ولـذلك فـإن المجلـس الـوزاري        . ويشدد معلقون على أن وتيرة المعركة الحالية ليس فيها ما يحسم المعركة           
منـي  المصغر سيجتمع غدا الخميس التخاذ قرار حاسم بشأن توسيع العملية البرية لتحديد طبيعـة الحـزام األ                
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وسيكون السؤال المركزي في ذلك االجتماع هو ما إذا كانت القوات اإلسرائيلية ستصل بـراً إلـى                 . المقصود
  . صور أم ال، وهل سيشمل هذا الحزام كل المنطقة الواقعة جنوبي مجرى الليطاني أم ال

ور نتـائج الجهـد     وتقرر أن يكون االجتماع الحاسم يوم الخميس، كي تكون الصورة السياسية واضحة بعد ظه             
وأشارت مصادر إعالمية إسرائيلية إلى أن رايس ستـضع         . الدبلوماسي األميركي في المؤتمر الدولي في روما      

اليوم المشاركين في المؤتمر أمام مشروع متكامل سياسي وأمني واقتصادي لحل األزمة اللبنانية، يقـوم فـي                 
 المرحلة األولى نشر قوات مراقبة بشكل سريع فـي      وتشمل. فورية والحقة : جانبه العملي على أساس مرحلتين    

  .  يوما90ً أو 60مهمة تحقيق االستقرار وضبط وقف النار، على أن يكون انتداب هذه القوة ل
وتأتي بعد ذلك المرحلة التالية التي ترسل فيها قوات ذات طبيعة قتالية من دول أوروبية إلى لبنـان، لفـرض                    

  .  في إطار إعادة بناء لبنانالتدابير األمنية المتفق عليها
وأشار المراسل السياسي للقناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي إلى أن إسرائيل تواجه اليوم خيارين، إذا سقطا                

ويتمثل الخيار األول في وجوب إنجاز الحل العسكري الذي من دونه يستحيل إقناع             . وقعت إسرائيل في ورطة   
أما الخيار الثاني فهو توليد المؤتمر الدولي في رومـا آليـة   . جنودها إلى لبناندول أوروبية أو غيرها بإرسال     

على الحكومة اللبنانية والجمهور اللبناني وربما التأثير على سوريا للضغط علـى            ) عبر الدول العربية  (ضغط  
  . حزب اهللا لقبول الحل المطلوب

  رزمة رايس 
وكان معلوماً للجميـع أن هـذه       . ستمرار الحرب على لبنان   وقدمت رايس، في زيارتها إلسرائيل، أقوى دعم ال       

الزيارة تشمل، إضافة للتشجيع، محاولة االطالع ميدانياً على الخطط التي وضعتها إسرائيل للمستقبل في ضوء               
وفي مستهل لقائها مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود أولمرت، كررت رايـس موقـف اإلدارة               . التطورات

اعم لعمليات إسرائيل، والتي ال رجاء ألميركا فيها سوى السعي لتجنـب المـساس بالمـدنيين أو                 األميركية الد 
  . اإلطاحة بالحكومة اللبنانية

وشددت على أن المطلوب هو اتفاق بعيد المدى، ألنني ال أنوي المجيء إلى هنا خالل ثالثة أسابيع أو ثالثة أو                    
  .  التفاق بعيد المدىوأوضحت ضرورة العمل من أجل التوصل. ستة شهور

وقالت رايس، في مؤتمرها الصحافي مع أولمرت، ال يمكننا العودة الـى الوضـع الـسابق بحيـث يـستطيع                    
. المتطرفون في أي وقت اتخاذ قرار الرتهان حياة االبرياء مرة اخرى باستخدام الصواريخ أو استخدام قدراتهم               

ا عاش اإلسرائيليون واللبنانيون والفلـسطينيون وقتـاً        وأضافت نريد وضع أساس لسالم دائم في المنطقة بعدم        
وتابعـت  . طويالً جداً في خوف، والحل الممكن هو واحد ويتوجب أن يعزز قوى السالم وقوى الديموقراطيـة               

  . حان الوقت لشرق أوسط جديد وحان الوقت لنقول لمن ال يريد شرق أوسط مماثالً، إننا سننتصر وهم ال
، أن إسرائيل ستواصل محاربة حزب اهللا من دون هوادة وأنه في اليوم الذي تفي فيـه                 وأكد أولمرت، من جهته   

وأضاف وفي المقابل فإن    . حكومة لبنان بالتزاماتها وفق مطالب األسرة الدولية، فإنها ستجد في إسرائيل شريكاً           
ونحن سـنالحقها،   . حزب اهللا منظمة إرهابية استفزازية، تحركها دول ذات مصالح في عدم تطور هذه المنطقة             

  . ونضربها، فهذا أمر لن نقبله
 يومـاً وهـم     14 في المئة من سكان إسرائيل يقيمون في المالجـئ منـذ             15واشتكى أولمرت لرايس من أن      

لقد اضطرت إسرائيل للمحاربة في جبهتين، في الشمال وفـي  . يتعرضون لهجمات وحشية من جانب حزب اهللا  
  . مدينة معرضة للخطر من جانب منظمة إرهابيةوتقريباً فإن كل قرية و. الجنوب

وما كان من رايس الرقيقة إال أن قالت إن قلبنا وفكرنا مع الشعب اإلسرائيلي، الذي يعاني مـن االعتـداءات                    
ونحـن  . وهذه الوسائل ال يمكنها أن تكون مقبولة في مجتمع متحـضر          . اإلرهابية والصواريخ التي تطلق عليه    

  . خطوفين من دون قيد أو شرطنطلب إعادة الجنود الم
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وتجاوب أولمرت مع اهتمام رايس وإدارتها بالوضع اإلنساني في لبنان، فأعلن أن بوسع إسرائيل المساهمة في                
واستدرك قائالً ولكن سيدتي الوزيرة، في إسرائيل أيضا يعـيش          . تلبية جزء من االحتياجات اإلنسانية في لبنان      

هناك الكثير جداً من اإلسرائيليين المهـددين فـي الجنـوب           . ضع صعب مئات اآلالف من سكان الدولة في و      
  . بصواريخ القسام كما أن الحياة شبه متوقفة كلياً في الشمال

وأضاف أن الناس يقيمون في حر الصيف في الغرف اآلمنة الصغيرة وغير المكيفـة، وهـم ال يعملـون وال                    
ينا مسؤولية تحريرهم من هذا الوضع عبر استخدام حقنـا          وتقع عل . يستطيعون تأمين حاجاتهم األساسية اليومية    

  . ونحن مضطرون لمواصلة محاربة المنظمات اإلرهابية. حق الدفاع عن النفس: اإلنساني األساسي
وانتقلت رايس إلى روما لحضور المؤتمر الدولي الذي يبدو أنه يشكل األساس للحركة السياسية األميركية فـي                 

 تعود رايس إلى إسرائيل يوم األحد المقبل، األمر الذي ترى فيه المؤسسة العـسكرية               ومن المقرر أن  . المنطقة
  . اإلسرائيلية نافذة الفرص الزمنية للعمل العسكري حتى عودتها

  الحزام األمني 
وأعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي عمير بيرتس أثناء زيارته لقيادة الجبهة الشمالية أن الجهد المركزي يـستهدف                

 حزام أمني سيبقى في كل األحوال تحت سيطرة قواتنا إذا لم تنتشر قوة متعددة الجنسيات تدخل المواقـع                   إقامة
ونحن سنواصل السيطرة بالنار ضد كـل مـن         . وتحتلها، قوة متعددة الجنسيات ذات قدرة على فرض إرادتها        

  .  يصابيقترب من هذا الحزام الواسع وعلى كل من يقترب من هناك أن يعلم أنه يمكن أن
واجتمعت رايس أيضا مع بيرتس الذي دعاها إلى إرسال قوة متعددة الجنسيات إلعمار لبنان، من أجـل منـع                   

وتفاخر بيرتس بأنه اقترح ذلك وأن وزيـرة الخارجيـة          . اإليرانيين من التسلل إليه عبر تمويل أضرار الحرب       
  . اهتمت باألمر وتحمست جداً له

أن إسرائيل ستقيمه في الجنوب اللبناني، قـال بيـرتس أوضـحت لـوزيرة              وحول الحزام األمني الذي أعلن      
الخارجية أن قواتنا تعمل لخلق هامش سياسي، من أجل التوصل التفـاق يجلـب الهـدوء ويـضعف القـوى                    

فال ريب لـدينا فـي أن المنظمـات         . واتفقنا على الحاجة لخلق حلول ومسارات للمساعدة اإلنسانية       . المتطرفة
  . ية بكارثة إنسانية من أجل تقويض الدعم الدولي للعملية العادلة التي تشنها إسرائيلاإلرهابية معن

وعما إذا كان الخط الشمالي الذي سيصل إليه الجيش اإلسرائيلي هو صور، الليطاني أم بيروت، قال بيـرتس                  
هم أننا قـادرون    إننا ندخل من أجل إضعاف اإلرهاب، ومع ذلك التوضيح ل         . التوصيف هو أننا لن نحتل بيروت     

إننا ننشغل بإقامة الحـزام األمنـي الجديـد         . على الوصول ألي نقطة، من دون أن نسد على أنفسنا أي أبواب           
  . لقواتنا على خط النار، إلى أن تصل القوات األخرى التي تستطيع الحلول مكاننا

ـ     . وأضاف ال أنوي القول إلى أين سندخل وإلى أين سنصل          . ن الخطـط العملياتيـة    وأنا لست ممن يتحدثون ع
لذلك فإنني أتخـذ القـرارات فـي األطـر          . فحقيقة إذاعة الخطط العسكرية تلحق الضرر بالقدرات العملياتية       

أما اآلن فليس هناك ما يبـرر توضـيح إلـى أيـن             . وعندما تنفذ العمليات سوف يتم إبالغ الجمهور      . المناسبة
  . سندخل

وقال نحن ننقل هذه الرسالة بأكثر الطـرق        . بهة جديدة ضد سوريا   وأكد بيرتس أن إسرائيل ال تنوي أن تفتح ج        
ليست لـدينا أيـة أسـباب لتـصعيد         . وأنا أبلغ أيضا القادة السوريين أنه ال نية لدينا لشن الحرب عليهم           : جالء

ليست . كما أنني أنقل هذه الرسالة لقادة الشعب اللبناني وكذلك للقادة الفلسطينيين          . المواجهة أو فتح جبهة سورية    
  . لنا حرب مع شعوبهم، ونحن فقط نحارب المنظمات اإلرهابية

  تصدع اإلجماع 
وعرض رئيس شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي الجنرال عـاموس يـادلين، أمـام لجنـة                 

مرة ولل. الخارجية واألمن في الكنيست امس صورة الوضع االستخباراتي مع نهاية األسبوع الثاني من الحرب             
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األولى منذ نشوب الحرب، الحظ المعلقون اإلسرائيليون أول مظاهر التصدع في اإلجماع اإلسـرائيلي أثنـاء                
  . مناقشة لجنة الخارجية واألمن الوضع االستخباراتي وتجنيد القوات االحتياطية

 حالة التأهـب    وأشار إلى أن سوريا رفعت جداً من      . وقال يادلين إن حزب اهللا فوجئ من شدة رد فعل إسرائيل          
ومـع ذلـك قـال إن االنتـشار         . في صفوف جيشها وهي تعيش اآلن أعلى حاالت التأهب منذ سنوات طويلة           

وشدد على أن سوريا وإسرائيل على حد سواء غير معنيتين بالـصدام العـسكري،              . العسكري السوري دفاعي  
ر الذي يمكن أن يورط سوريا فـي        ولكن الوضع متفجر وتكمن فيه قابلية التفسير غير الصحيح لألحداث، األم          

  . معركة ضدنا
وأوضح أن لحزب اهللا مصلحة في فتح جبهة جديدة مع سوريا ولذلك يطلق رجاله النار باتجاه هضبة الجـوالن    

وأشار إلى أن سوريا وإيران كانتا المزود الرئيس لحزب اهللا بالـسالح فـي              . من أجل توريط سوريا في القتال     
. صواريخ التي قتلت المدنيين اإلسرائيليين في حيفا هي صواريخ تقنية للجيش السوري           السنوات األخيرة وأن ال   

  . وقال يادلين إن حزب اهللا ينوي العودة الختطاف جنود لغرض المساومة عليهم وليس فقط من لبنان
انتـشار  ورفض يادلين االتهامات الموجهة لالستخبارات بالفشل الذي قاد إلى تفاجؤ الجيش اإلسرائيلي بـشأن               

فقد سلمنا في العـام األخيـر صـناع القـرار تقـديرات             . وقال إنه لم تكن هناك أي مفاجأة      . حزب اهللا وقوته  
  . استخباراتية، شملت معلومات شاملة عن الصواريخ البعيدة المدى التي تزود بها حزب اهللا

أمـر اسـتدعاء الطـوارئ      وصادقت لجنة الخارجية واألمن على تجنيد المزيد من القوات االحتياطية بموجب            
ولم يعترض على هذه المصادقة سوى زعيم حركة ميرتس يوسـي           . واألمر االستثنائي بسبب الحرب في لبنان     

  . بيلين وامتنع عن التصويت آفي إيتام
وقال بيلين إن تجنيد المزيد من قوات االحتياط ينبع من وجود قرار بتنفيذ عملية برية في الجنوب، وهي عملية                   

أما إيتام فامتنع عن التصويت ألن الجيش لم يأخذ برأيه بوجوب تجنيد فـرقتين              . ة من وجهة نظره   غير صحيح 
  . أو ثالث فرق استعداداً الحتمال انضمام سوريا للحرب

وأضاف لقد فوجئت   . وقال إيتام، وهو من حزب االتحاد القومي، انه خرج من جلسة اللجنة أشد قلقاً مما دخلها               
. ن الجيش اإلسرائيلي غير مستعد وأنه لم يجند قوات احتياطية لنشرها في هضبة الجوالن             جداً عندما اكتشفت أ   

  . وإذا ما دخلنا، ال سمح اهللا، إلى حرب هناك فإن كل شيء سيكون في فوضى
وانتقد إيتام، الذي كان في السابق قائد فرقة الجليل، حلوتس الذي لم يستعد، حسب رأيه، لحرب محتملـة مـع                    

  .ح إلى أن من الجائز أنه ال يرى الخطر ألنه آت للجيش من سالح الجووألم. سوريا
  26/7/2006السفير 

  
  إلنهاء الحرب تبدأ بانسحاب إسرائيلي وتنتهي باحتالل جديد سيناريوهات 5 .81
وهي على النحو .  توصلت صحيفة االندبندنت البريطانية إلى خمسة احتماالت مطروحة لألزمة اللبنانية:لندن
 : التالي
وفي هذه الحالة تتم العودة إلى هدنة هشة . أن تنسحب إسرائيل بشكل أحادي الجانب: االحتمال األول * 

إال أن . ويواصل حزب اهللا تعزيز قدراته العسكرية معلنا تحقيق النصر الثاني على اآللة العسكرية اإلسرائيلية
رة التي ستمنى بها إسرائيل والواليات الصحيفة تعتبر أن هذا االحتمال غير وارد بالنظر إلى حجم الخسا

 . المتحدة
التسوية السلمية، بحيث تسلم إسرائيل بأنها دخلت حربا ال يمكن تحقيق النصر فيها وتلجأ : االحتمال الثاني* 

. إلى األمم المتحدة إلنقاذ ماء وجهها بينما تدفع الواليات المتحدة في اتجاه نشر قوة لحفظ السالم في المنطقة
 . ر الصحيفة أن هذا االحتمال أصبح واردا بشدة بسبب أن إسرائيل لم تعد ترى مخرجا عسكريا لألزمةوتعتب
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وبما أن . أن تغرق إسرائيل في مستنقعات الناشطين على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية: االحتمال الثالث* 
وفي هذه الحالة ستعتبر . قاتلين جددحزب اهللا قد تعود على مواجهة االحتالل فإنه قد يتقوى ويعزز صفوفه بم

 وتعتبر االندبندنت أن هذا ،)حزب اهللا إيران وسوريا(كل من الواليات المتحدة وبريطانيا أن المعركة كسبها 
 . االحتمال وارد في حال فشل التحركات الدبلوماسية لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس

وهو ما قد . بسبب الضغوط المتزايدة عليها وتعزيز قوة حزب اهللاإسقاط الحكومة اللبنانية : االحتمال الرابع* 
يسبب اندالع الفوضى وعودة سوريا للعب دور أساسي في المنطقة بعد أكثر من عام على انسحاب قواتها من 

بل إن األسوأ من ذلك أن منطقة جنوب لبنان قد تصبح مرتعا للمقاتلين الذين سيتقاطرون عليه من شتى . لبنان
وتعتبر الصحيفة أن هذا االحتمال وارد في حال استمرار العمليات العسكرية .  العالم لدعم حزب اهللابقاع

 . اإلسرائيلية
أن تحتل إسرائيل المناطق اللبنانية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وهذا التوجه يضعف : االحتمال الخامس* 

لحالة تحديد أي طرف كاسب للمعركة باستثناء وال يمكن في هذه ا. قدرة إسرائيل على نزع سالح حزب اهللا
شركات صنع األسلحة والمتاجرين فيها، بينما يقف في صف الخاسرين الشعب اللبناني والحكومة وكذلك 

وترى االندبندنت أن هذا االحتمال غير وارد بالنظر إلى الضغوط التي .حكومات منطقة الشرق األوسط بأكملها
 . ستمارس على إسرائيل

  26/7/2006 البيان
  

  وصفة أمريكية قديمة بأدوات جديدة.. الشرق األوسط الجديد .82
 أحمد الحيلة

أطلقت واشنطن تقليعتها التي عرفت سابقاً بالشرق األوسط الكبير، رغبة منها في إنتاج شرق أوسط بمواصفات 
منطقة، مستثمرة في من فرض هيمنتهما على ال) إسرائيل(أمريكية، يمهد الطريق لها ولحليفتها اإلستراتيجية 

ذلك تمكنها من احتالل العراق، وضعف وتبعثر النظم السياسية العربية، ولذلك عملت واشنطن على محورين 
  : أساسيين وهما

  .التخلص من النظم السياسية المناوئة لها ولسياستها، إضافة البتزاز نظم سياسية أخرى: أوالً
ا أو القضاء عليها، ليصبح الشرق األوسط الكبير مرتعاً عزل حركات المقاومة في مسعى إلضعافه: ثانياً

  .أمريكياً وأرضاً خصبة للمشاريع الصهيوـ أمريكية
وقد كانت الديمقراطية الذريعة، واألداة التي استخدمتها واشنطن للوصول إلى هدفها المنشود؛ فبالنسبة لألنظمة 

عدم ديمقراطيتها، وبالتالي يحق لواشنطن زعيمة العالم المتمردة على اإلرادة األمريكية، اتهمت بالديكتاتورية، و
الجديد، أن تفرض ما تشاء من عقوبات سياسية واقتصادية، وصوالً للتهديد باستخدام القوة، وهذا ما كان مع 

أي (، ولمزيد من التعقيد كانت تلك الدول متهمة بدعم اإلرهاب ..دول مثل سوريا، والسودان، وإيران
عني في نظر واشنطن أن تلك الدول تقع في بؤرة االستهداف في معركة ما يسمى بمحاربة ، مما ي)المقاومة
أما الدول التي حظيت بصداقة الواليات المتحدة، فلم تسلم هي األخرى من االبتزاز؛ فبسيف  .اإلرهاب

ارس الديمقراطية هددت واشنطن بعض العواصم العربية ـ التي تخشى الشرعية الديمقراطية أو التي تم
الديمقراطية شكالً دون مضمون حقيقي ـ التخاذ مواقف متماهية مع السياسة األمريكية في بعض القضايا 
وخاصة القضية الفلسطينية، حتى تحولت بعض األنظمة إلى شريك في محاصرة المقاومة الفلسطينية والضغط 

  .عليها سياسياً وأمنياً
 الذي بموجبة انسحبت 1559طن مع فرنسا باستصدار القرار وعلى صعيد المقاومة اللبنانية، فقد نجحت واشن

القوات السورية من لبنان، وبموجبه توفرت األرضية لبعض التيارات اللبنانية للمطالبة بنزع سالح حزب اهللا، 
وتحويله إلى حزب سياسي يمارس نشاطه عبر مؤسسات الدولة بعيداً عن استخدام المقاومة المسلحة ضد 
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ورغم كل المحاوالت األمريكية والفرنسية وتعاون بعض األطراف اللبنانية لنزع سالح  ).رائيلياإلس(االحتالل 
الحزب، إال أن حزب اهللا استطاع استثمار الخصوصية اللبنانية في تركيبتها السياسية والطائفية في الحفاظ على 

أما  . وتتميز بها الساحة اللبنانيةسالح المقاومة عبر الحوارات الداخلية، والتحالفات السياسية التي تعرفها
المقاومة الفلسطينية، فقد استطاعت القضاء على مشروع الشرق األوسط الكبير ودفنه؛ فبفوز حركة المقاومة 
اإلسالمية حماس في االنتخابات التشريعية المدعوم إجراؤها محلياً وإقليمياً ودولياً وباألخص من قبل واشنطن 

د وتحولت الديمقراطية إلى وبال على أمريكا التي سعت لعزل المقاومة وتدجينها ، انقلب المشه)تل أبيب(و
سياسياً ظناً منها أن هذه الحركات ال تحظى بامتداد وتأييد شعبي كبير، وأنه باإلمكان رفع الشرعية والغطاء 

نتخابات التشريعية ولكن نتائج اال. عنها عندما تخسر في االنتخابات أو تحظى بأقلية نسبية تحت قبة البرلمان
ومعظم الدول المتأثرة بالسياسة األمريكية، التعامل مع نتائج ) إسرائيل(المفاجئة، ومن ثم رفض أمريكا و

االنتخابات والشروع في حصار الحكومة الفلسطينية الشرعية التي شكلتها حماس إلقصائها عن الحكم، كشف 
 إلى تراجع مشروع الشرق األوسط الكبير مخافة صعود زيف ادعاءات أمريكا الديمقراطية، األمر الذي أدى

حركات المقاومة ووصول الحركات اإلسالمية المناهضة للهيمنة األمريكية إلى سدة الحكم، كما حدث في مصر 
  .عندما اكتسح اإلخوان المسلمون عشرات المقاعد رغم كل الحصار والتضييق من قبل النظام وأجهزته األمنية

ريكية الحالية لشرق أوسط جديد على لسان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، فهي وصفة أما الدعوة األم
أمريكية قديمة على شاكلة الشرق األوسط الكبير، مع إجراء تعديل واحد على درجة من األهمية، وهو استبدال 

ية حازت عليها األداة من فزاعة الديمقراطية إلى العصا الغليظة الممثلة بأحدث ترسانة عسكرية أمريك
، يمكن أن يأتي بالعنف )المزعومة(الذي ال يأتي بالسياسة والديمقراطية : ، ولسان حالهم يقول)إسرائيل(

ومن هنا جاءت الدعوة األمريكية لشرق أوسط جديد مواكبة ونتيجة للعدوان  .وبالمزيد من القوة المسلحة
والحائز على غطاء دولي، وتشجيع من بعض األطراف اإلسرائيلي على لبنان، ذلك العدوان المدعوم أمريكياً، 

فالواليات المتحدة  .العربية ـ لألسف الشديد ـ التي ترتبط بعالقات ومصالح داخلية وإقليمية مع واشنطن
األمريكية، تعاني من أزمة شديدة جراء تصاعد خط المقاومة ضدها من أفغانستان إلى لبنان مروراً بالعراق 

ماس مع سوريا الممانعة والرافضة االنصياع لألوامر األمريكية، وبالتماس مع إيران التي وفلسطين، وذلك بالت
ومن هنا ترى واشنطن أن بيروت تمثل نقطة تقاطع هامة  .تمثل قلقاً شديداً لواشنطن في مجال النشاط النووي

خ للمواثيق الدولية على خط المقاومة، وخط سوريا ـ إيران، وأن العدوان اإلسرائيلي رغم انتهاكه الصار
وحقوق اإلنسان، يمكن أن يمثل فرصة مواتية إلحداث اختراق في جبهة الممانعة التي أصبحت تعرف بمحور 

  .سوريا ـ إيران ـ لبنان ـ فلسطين
فإن نجحت المغامرة العسكرية اإلسرائيلية في القضاء على حزب اهللا أو تجريده من السالح، فإن ذلك سيعد 

ركة مع جبهة الممانعة تلك، وسيؤدي إلى انعكاسات سلبية عليها؛ فالمقاومة الفلسطينية بمثابة نصر في مع
ستتأثر معنوياً بتراجع حزب اهللا الذي يستهدف عدواً مشتركاً، والكل يدرك كم عمت الفرحة في نفوس 

اء لبنانيين الفلسطينيين مقاومين ومدنيين عند نجاح حزب اهللا في أسر جنديين أمالً في استبدالهم مع سجن
أما سوريا، فإنها ستفقد عامل قوة وحليفاً قوياً لها على الجبهة اللبنانية التي  .وفلسطينيين داخل سجون االحتالل

وأمريكا ) إسرائيل(قد تتحول بدون مقاومة حزب اهللا إلى تهديد لدمشق، وخاصرة رخوة لسوريا قد تستغلها 
تضييق الخناق على سوريا، وهذا ما يفسر تصريح وزير ساحة وممراً في المستقبل، لمزيد من الحصار و

سوريا ستضطر لدخول المعركة إذا اقتربت القوات اإلسرائيلية من الحدود السورية : اإلعالم السوري من أن
  .مع لبنان

وفي السياق نفسه، سيعتبر إضعاف حزب اهللا، إنجازاً أمريكياً حيال الملف النووي اإليراني، حيث ستفقد إيران 
الحليف االستراتيجي لواشنطن في المنطقة، والمعني ) اإلسرائيلي(وة مناصرة لها على الحدود الشمالية للكيان ق

هو اآلخر بالقضاء على أي أمل إليران بامتالك التقنية النووية مخافة توصلها في المستقبل لتصنيع القنبلة 
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في لبنان، ولذلك ) اإلسرائيلية(ى العمليات العسكرية واستناداً إلى ما سبق، فإن واشنطن تعول كثيراً عل .النووية
بقنابل ذكية وكل ما يلزم من عتاد على وجه السرعة، إضافة لوقود الطيران الحربي الذي ) تل أبيب(هي تزود 

  .مليون دوالر300بمنحة قدرها ) اإلسرائيلي(نفد لدى الجانب 
  

للوصول إلى نقطة الحسم العسكري، وبغطاء دولي الوقت الكافي إلتمام مهامها ) إسرائيل(وتعمل على منح 
إذن النجاح والخسارة على الجبهة اللبنانية، هو المؤشر على بداية النجاح  .تشارك فيه بعض الدول العربية

في عدوانها على لبنان بإضعاف حزب اهللا أو ) إسرائيل(فنجاح  .والفشل لمشروع الشرق األوسط الجديد
أمريكي لالنتقال إلى المرحلة التالية الستثمار النصر، وسيكون - أمام الحلف الصهيوالقضاء عليه، سيفتح الباب

وخسارة  .الدور على أحد أركان جبهة الممانعة، تمهيداً لشرق أوسط جديد خال من المقاومة والممانعة السياسية
مة في المنطقة لمزيد من إسرائيل على الجبهة اللبنانية، سيعزز في المقابل جبهة الممانعة، ويحفز خط المقاو

فهل يمكن أن ُيدفن مشروع الشرق األوسط الجديد ... العمليات والنشاط الستنزاف الحلف الصهيو ـ أمريكي
  !في لبنان، كما ُدفن مشروع الشرق األوسط الكبير في فلسطين؟

  26/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
 :كاريكاتير .83
  

  
  26/7/2006جزيرة نت 

 


