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  مجزرة جديدة شرق غزة مجزرة جديدة شرق غزة : : قوات االحتاللقوات االحتالل  ..11
 عشرات من آليات االحـتالل      ن، إ قالت مصادر فلسطينية  : طينغزة فلس ،  26/07/2006 قدس برس  نشرت

من محور مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة على امتداد شارع          األربعاء  توغلت في ساعة مبكرة من فجر اليوم        
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شرعت بإطالق النار والقذائف بشكل عشوائي      ، و  مدينة غزة  يباتجاه حي الشعف والتفاح شرق    و ،صالح الدين 
 .وي من قبل طائرات االحتاللومن خالل غطاء ج
تجاه مقاومين فلسطينيين ومواقع وأفراد من با طائرات االحتالل أطلقت عدة صواريخ  أن،وأضافت المصادر

 .وجرح عشرات الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ، التابعة لوزارة الداخلية،القوة التنفيذية
 وتفجير عبوات ناسفة ،ر بي جي والياسينآذائف طالق ق إ بشكل منفرد، وسرايا القدس،وتبنت كتائب القسام

ات إسرائيلية عمر ومست، وإطالق عدة صواريخ تجاه عسقالن،في آليات االحتالل التي تتوغل شرق غزة
  .شمال وشرق غزة

 منطقة الشعف فجر اليوم بتوغل العشرات من ىبدأت العملية العسكرية عل: 26/7/2006 48عرب  ونقل
  .رائيلية وسط إطالق نار مكثف وغطاء جوي من المروحيات اإلسرائيليةاآلليات العسكرية اإلس

وهددت إسرائيل في وقت سابق بتصعيد عملياتها العسكرية في قطاع غزة وذلك في إطار حملة أمطار الصيف                 
  .أو سيف جلعاد التي اطلقتها الستعادة جنديها المأسور في القطاع منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي 

الت مصادر طبية فلسطينية أن الشهداء والجرحى الذين سقطوا منذ صباح اليوم هـم مـن المـدنيين سـقط                   وق
معظمهم جراء إصابته أو استهدافه بقذائف مدفعية أو بإطالق النار بـشكل مباشـر مـن قبـل المروحيـات                    

  .اإلسرائيلية
الفلسطينية، مساء اليوم األربعاء قالت وزارة الصحة : غزة ، 26/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وأورد 

إن عدد الشهداء الذين سقطوا اليوم جراء التصعيد العسكري الصهيوني ضد شمال وشرق مدينة غزة ): 26/7(
  . شخصاً آخرين بجروح مختلفة65 فلسطينياً، بينهم طفلة باإلضافة إلى إصابة 17ارتفع ليصل إلى 

  
  شل في الدعوة لوقف الناريفو يصطدم بالعقدة االميركية رومارومامؤتمر  .2

وسط معارك ضارية في منطقـة      انه  : رومامن  رندة تقي الدين    مراسلتها   عن نقالً 27/7/2006الحياة  ذكرت  
بنت جبيل تكبدت فيها القوات االسرائيلية خسائر كبيرة، وتوقعات باستمرار المعارك بـضعة اسـابيع، انعقـد                 

ة متاحة امام اسرائيل لتسجيل مكاسب على االرض بعدما تمسك          مؤتمر روما الدولي وانتهى عمليا بابقاء الفرص      
وجاءت اللغة الديبلوماسية الدقيقة للبيـان الختـامي         .الجانب االميركي بضرورة توفير الشروط لوقف نار دائم       

لتعكس استمرار التباعد في مواقف الواليات المتحدة من جهة، واوروبا وروسيا والعالم العربي من جهة ثانية،                
 شأن وقف فوري للمعارك، لكنها عبرت ايضا عن نقاط اللقاء بين مختلف االطراف وال سيما بالنسبة الـى                   في

توفير الظروف التي تمكن الحكومة اللبنانية من ممارسة سلطتها على كامل اراضيها تنفيذا للقـرارات الدوليـة          
لمؤتمر انشاء قوة دولية في لبنان بصورة       وايد ا  .واتفاق الطائف بما في ذلك تجريد جميع الميليشيات من السالح         

عاجلة وملحة تكون لها صالحية بوالية من االمم المتحدة لتقوم بتوفير الدعم للقوات المسلحة اللبنانيـة لتـأمين                  
ولوحظ ان بيان روما تجنب ذكر حزب اهللا باالسم ولم يأت على ذكر الجنود االسرائيليين             .بيئة آمنة عن الحدود   

 على ضرورة مساعدة الحكومة اللبنانية في مختلف النواحي السياسية والسيادية واالقتصادية            االسرى، بل ركز  
 نقاط لوقف العدوان االسـرائيلي      7مؤتمر تصوراً من    الوكان فؤاد السنيورة طرح في كلمته في         .واعادة البناء 

ن باشـراف الـصليب االحمـر       بدءاً بوقف النار، مروراً باطالق االسرى والمحتجزين اللبنانيين واالسـرائيليي         
الدولي، وانسحاب الجيش االسرائيلي الى ما وراء الخط االزرق، وعودة النازحين، والتزام مجلس االمن وضع               
منطقة مزارع شبعا تحت والية األمم المتحدة في انتظار ترسيم الحدود فيها وبسط سلطة الدولة اللبنانية علـى                  

 لغير الدولة وفق اتفاق الطائف، انتهاء بتعزيز قوات االمم المتحدة في            أراضيها كافة بحيث ال تعود هناك اسلحة      
الجنوب بالعديد والعتاد وتعزيز مهمتها لضمان استقرار الجنوب ومن ثم توليها تطبيق اتفاقية الهدنة بين لبنـان                 

ما صدر بعد لكن    لم اقرأ كل    :  وقال نبيه بري   .واسرائيل على ان يتولى المجتمع الدولي دعم اعادة إعمار لبنان         
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وأوضح انه سيطلع على كل التفاصيل ليـدلي      . طالما ان وقفاً الطالق النار لم يصدر فالمكتوب يقرأ من عنوانه          
وقالت مصادر لبنانية ان المسؤولين لـم يفاجـأوا بعـدم            .بتعليق أشمل على ما صدر وعلى مجريات المؤتمر       

لين اميركيين ان اسرائيل تشترط انسحاب حـزب        ونقلت عن مسؤو  . صدور قرار في روما بوقف اطالق النار      
اهللا الى منطقة ما وراء الليطاني واالمتناع عن اطالق الصواريخ على المستعمرات مقابل وقف النار وان هـذا                  

وقالت ان التصور الذي طرحه السنيورة يستند الى اتفاقية الهدنـة التـي تـشكل                .الموقف تؤيده اطراف دولية   
 لجهـة   1559ل الشامل فيما اتفاق الطائف يشكل ركيزته الداخلية وهو يتقاطع مع القرار             الركيزة الخارجية للح  

 يثبت هوية مزارع شبعا لجهة ترسيم الحدود        1680بينما القرار   . نزع سالح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية     
ا تحويل جنوب الليطاني     يهمه أمريكا وفرنسا، أشارت المصادر الى ان       أمريكاوعن االختالف بين     .مع سورية 

الى منطقة عازلة ال وجود عسكرياً لحزب اهللا فيها على ان تترك مسألة السالح للحوار الداخلي، أما فرنسا فمع                   
تأييدها المنطقة العازلة، تدعو الى نزع سالح حزب اهللا في جميع االراضـي اللبنانيـة باعتبـار ان الـذرائع                    

رنسي على نقل المشكلة المتعلقة بالسالح الى الداخل بدالً من حـسمها            ويتحفظ الجانب الف  . الحتفاظه به سقطت  
ورأت المصادر ضرورة التفاهم على آلية لنزع سالح المقاومة، فإما ان يعاد الى الجهـات التـي                  .دفعة واحدة 

ات كانت قدمته لحزب اهللا او ان يقدمه للجيش اللبناني مع فتح الباب امام استيعاب عناصر الحزب في المؤسـس           
وكان المؤتمر شهد سجاالً بين رايس ونظيرها الفرنسي فيليب دوست بالزي حول وقف اطالق               .اللبنانية االمنية 

وطالب بالزي الوزيرة األميركية بالدعوة لوقف نـار  . النار وتضمين البيان الختامي للمؤتمر دعوة مباشرة اليه   
، وتساءل كيف يمكن أن تكون هناك هدنة انسانية ان          فوري خصوصاً أنها تتكلم عن هدنة انسانية ومنافذ انسانية        

وعلمت الحياة ان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل شدد في كلمته            .لم يكن هناك وقف اطالق نار مباشر      
  .على ضرورة وقف فوري الطالق النار واعرب عن أمله في موقف موحد لالسرة الدولية في هذا الخصوص

 على عقد مؤتمر للدول المانحة من أجل مساعدة لبنان في      وااتفق نيالمشاركان   27/7/2006 المستقبل   أوردتو
استعادة اقتصاده والدعوة الى توفير مساعدات إلعادة إعمار لبنان ومساعدة حكومته على توجيه اهتمام خـاص       

 الـسالم   ضرورة مواصلة الجهود العاجلة من أجل إحـالل       على   كوفي عنان وأكد   .للمناطق الجنوبية من لبنان   
 .العادل واالستقرار في تلك المنطقة، وضرورة العمل مع دول المنطقة للوصول الى حل يضمن إيران وسوريا               

وأشار الى أهمية الحصول على مساهمات عاجلة وسريعة ألي قوة دولية يمكن أن ترسل فـي النهايـة الـى                    
حلول بعيدة المدى ونـشر القـوات       جدد موقفه المطالب بضرورة وقف النار من أجل التحرك نحو           و. المنطقة

وقالت رايس إن الجميع يتفق على الحاجة العاجلة الى إنهاء العنف على أساس أن يكـون                 .الدولية في المنطقة  
 .هذه المرة مستديماً، معربة عن أسفها ألن المنطقة مرت بحاالت عدة لوقف النار ثم تعود بعدها أعمال العنف                 

 بأنه سيساعد حكومته على بسط سيادتها       1559تعهد للبنان عند إصدار القرار      وأشارت الى أن المجتمع الدولي      
وأوضـحت أن   .  وأكدت أن المجتمع الدولي يبذل الجهود العاجلة للتعامل مع الوضع اإلنساني في لبنان             .الكاملة

أننا قلقون   ولم تمارس هذه المسؤولية ونحن نطالبها بعمل ذلك، كما           1559على سوريا مسؤوليات طبقاً للقرار      
  للغاية 
رئيس الوزراء االيطالي رومانو برودي قال انه يأمل في ان تكسر     ان   الى 27/7/2006القبس الكويتية   ولفتت  

محادثات روما دائرة العنف باتخاذ خطوات بشأن االمن واقامة ممر انساني لمساعدة المدنيين وبحث ارسال قوة                
وندد بقوى في المنطقة تعمل على خلق توتر وانعدام االمـن،    .لبنانيةمتعددة الجنسيات الى الحدود االسرائيلية ال     

  .دون ان يذكر باالسم حزب اهللا على انه ارهابي، وهو شيء تريد اسرائيل من اوروبا ان تفعله منذ فترة طويلة
لـم  السفير السوري الدائم لدى األمم المتحدة بشار الجعفري شكا من أن دمشق             ان   27/7/2006 البلد   وأشارت

تدع لحضور مؤتمر روما معتبرا ان المؤتمر كان يجب أن يبحث االحتالل اإلسرائيلي وليس نشر قوة جديـدة                  
ن حل الصراع ليس بإرسال قوة تابعة لألمم المتحدة أو أي شكل آخر من القوة الدوليـة إلـى                   اوأكد   .في لبنان 

تمرار االحتالل اإلسرائيلي لجزء مـن       ان الحل يجب أن يتعامل مع جوهر المشكلة وهو اس          لقاو ،جنوب لبنان 
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 ان الدبلوماسية األميركية تعزل نفسها بمحاولتها عـزل         اوضحو. أراضينا في فلسطين وفي سورية وفي لبنان      
  . سورية

  
    اسرائيليين في الجنوب واسرائيل وحزب اهللا يتبادلون القصفجنودجنود 9مقتل  .3

ـ  اليوم الخميس، أن عـددا مـن   ،ئيليذكرت إذاعة الجيش االسرا : 27/7/2006 48عرب  نشر موقع    ضباط ال
 بعدما قتل   ،عبروا عن خشيتهم صباح اليوم من أن أحداث األمس المؤلمة ستمنع عمليات عسكرية برية مستقبالً              

سرائيلي قد اعتـرف  وكان الجيش اال . التابعة للجيش القتالية جنود اسرائيليين من ابرز الوحدات       9 من   أكثرفيه  
مواجهات مـع رجـال المقاومـة       ال ضباط من وحدة غوالني، وهي وحدة مختارة، في          3  جنود بينهم  9بمقتل  

سـرائيلياً  ا جندياً   13 وكاالت األنباء أن     بينما أفادت .  آخرين، ثالثة منهم إصاباتهم خطيرة     22اللبنانية، وإصابة   
في جنوب لبنـان،     آخرون بجراح متفاوتة، وذلك في المعارك التي دارت خالل أمس            12قد قتلوا، فيما أصيب     

 فـي   ، الخمـيس،   صباح اليوم  اإلنذار صفاراتدوت  كما  . في مثلث قرى مارون الرأس وبنت جبيل وعيترون       
وابلغت قوات األمن االسرائيلية أن عددا      . أرجاء الجليل الغربي ومنطقة كرمئيل تالها دوي انفجارات بعد دقائق         

وقد أصدرت قوات   .  يقع أضرار  أنفتوحة من دون    من القذائف سقط على مدينتي صفد ومعلوت في مساحات م         
  .إلى المباني اآلمنة والمالجئ أوامر بالدخول األمن االسرائيلية في الجبهة الداخلية في صفد

 بين عمليـات عـسكرية      ،مسأ ، اليوم الخامس عشر للعدوان االسرائيلي راوح      :27/7/2006النهار  وأضافت  
  قتـيال  وأوقـع  ،لنبطيـة ، ا مل في زفتا  أعده، طاول مركزا لحركة     متفرقة قبل الظهر، وتصعيد جوي ومدفعي ب      

 بلدة عين أن مراسلة النهار     وأفادت .وثالثة جرحى، ومكتبا لقيادي من حزب اهللا في صور وخلف سبعة جرحى           
 أضرارا وأوقعت منزال   50 صاروخا دمرت    25 لسقوط   أمس الماضي حتى صباح     األحدابل تعرضت من ليل     

 إقلـيم وادي الكفور وبعض محاور     على  فجراً  قوات االحتالل    أغارت النبطية وصيدا    في  و.  منزال آخر  50في  
 350تعرضت غالبية محاور العرقوب لقصف مدفعي بأكثر من          إلى ذلك    . يحمر وحمى ارنون   وأطرافالتفاح  

 قـصفت الطـائرات      يـوم اليـوم، الخمـيس،      فجرمن   وقرابة األولى والنصف     .قذيفة، وسلسلة غارات جوية   
وقد اندلع على األثـر  .  جبيل– اللبنانية في عمشيت     اإلذاعةسرائيلية على دفعات عدة ثكنة الجيش وهوائيات        اال

  .حريق قرب الثكنة
أن القصف المدفعي والغارات لم تتوقف على       : نقال عن مراسلها في مدينة صور      27/7/2006السفير  وذكرت  

زبقين، وجبال البطم، والحنية، وعين بعـال، وباتوليـه،         المدينة وقراها، وطاولت أطراف بلدات رأس العين، و       
 بلـدات النـاقورة،     كما تعرضـت  . والحوش، وبرج رحال، وبدياس، ومعروب، والعباسية، وصريفا، وطورا       

وعند الساعة السابعة   . وطيرحرفا، والجبين، وشيحين، وشمع، والحنية، والعزية والقليلة، لقصف مدفعي متقطّع         
. شكل مركّز، على مبنى يقع في وسط صور فدمر طوابقه الخمسة وأوقع سبعة جرحـى              مساء، أغار الطيران ب   

 شهيداً تحت أنقاض المنازل المدمرة في بلـدة صـريفا،   25ولليوم الثامن على التوالي، ال تزال جثث أكثر من       
 سـياراتهم   إضافة إلى جثتين على الطريق بين بلدتي صريفا وديركيفا، وأربع جثث لمواطنين استشهدوا داخل             

 أمـس   وأفاد سامي الحسيني من شتورا، أن الطائرات الصهيوينة أغارت مـساء          . على طريق صريفا دردغيا   
 قصف الطيـران اإلسـرائيلي ثـالث        ، كماً  على طريق المصنع مستهدفة شاحنة محملة بمواد غذائية        األربعاء

ان بقاع الغربي كتب شوقي الحـاج،       ومن ال . شاحنات على طريق ترشيش زحلة كانت محملة بالمواد التموينية        
على أطراف بلدة القطراني التابعة إدارياً لمنطقة جزين، وقـصفتها            غارات متتالية  شن ثالث الطيران المعادي   

  . بستة صواريخ ثقيلة، أحدثت دوياً هائالً، سمع صداه في مناطق واسعة من البقاع الغربي وراشيا
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 مجاهديها قاموا   أنأعلنت المقاومة    : الياس سعدلها في بيروت    عن مراس  27/7/2006القدس العربي    وأشارت
من أخرى   أطلقوا رزمة    ، كما  بالصواريخ  ونهاريا بدك مستعمرات كريات شمونة وكرمائيل وكفرسولد وغونين      

  . مستعمرات العدو االسرائيلي في معالوت، كريات بيالك، غوش، غورين وأفيفيم ىالصواريخ عل
  إلسرائيلي على لبنان  العدوان احولحولاستطالع   .4

بحاث والمعلومات استطالعاَ لرأي اللبنانيين من عملية األسـر التـي نفـذها حـزب اهللا                أعد مركز بيروت لأل   
 وتقييمهم لألداء الـسياسي     ، ورأيهم بموقف الواليات المتحدة تجاه هذه الحرب       ،والتصدي الذي تقوم به المقاومة    

نفذ االستطالع بين الرابع والعشرين والسادس والعـشرين        وقد  . إلغاثةالدبلوماسي للحكومة اللبنانية ولعمليات ا    
 مستطلع، واعتمدت تقنيـة إحـصائية تلحـظ التـوزع الطـائفي             800 وشمل عينة من     الحاليمن تموز العام    

  :كالتالينتائج االستطالع وكانت . والمناطقي بما في ذلك استطالع آراء النازحين في مناطق تهجيرهم
 بينما عارضها البقية، كما وأيد مـا         من المستطلَعين عملية األسر التي قامت بها المقاومة        %70.1 أيد ما نسبته  

، %11.8 تصدي المقاومة لالعتداءات اإلسرائيلية على لبنان بينما رفض هذا التصدي ما نسبته              %86.9نسبته  
لهزيمة بالمقاومة استبعد ما نسبته      إسرائيل بإلحاق ا   بنجاح أما عن رأيهم  .  ال أعلم  ـبأجاب  % 1.3 أما ما نسبته  

 هـذه   %28.4 من المستطلَعين أن إسرائيل ستنجح بإلحاق الهزيمة بالمقاومة، بينما توقّع مـا نـسبته                63.3%
أجـاب مـا    و.  وأجابوا بـ ال أعلم     فلم يستطيعوا تحديد المنتصر في هذه الحرب       %8.3الهزيمة، أما ما نسبته     

لن تنجحا بفرض شروطهما على لبنان لوقف إطالق النار على المقاومـة             بأن أميركا وإسرائيل     %56.9نسبته  
 %7.6 هذا االحتمال، أما بقية المستطلَعين والذين يشكلون ما نـسبته            %35.5ولبنان، بينما لم يستبعد ما نسبته       

ذه الحـرب   ن الواليات المتحدة األميركية تلعب دور الوسيط النزيه به        أما حول اعتقادهم بأ   . ال أعلم ـ   ب أجابوا
 من المستطلَعين بأن الواليات المتحدة ال تقوم بدور الوسيط النزيه في هـذه الحـرب،                %89.5رأى ما نسبته    

. أجاب البقية بـ ال أعلم     منهم بأن الدور األميركي هو دور نزيه في هذه الحرب، بينما             %7.8وأجاب ما نسبته    
يركا ال تتبنى موقفاً إيجابياً تجاه لبنـان فـي هـذه             أن أم   يرون  من المستطلَعين  %85.6  أن   وبين االستطالع 

عـن   أما عند السؤال  . ال أعلم ـ   فأجابوا ب  %4.9 منهم بأنها قد فعلت ذلك، أما        %9.5الحرب، وقال ما نسبته     
 مـن  %64.3 ما نسبته  رأى لمواجهة العدوانأن تحرك الحكومة اللبنانية السياسي والدبلوماسي كافٍ     ب اعتقادهم

 أن هذا التحرك كان كافياً، ولم يحـدد مـا نـسبته         %33.5  لم يكن كافيا، بينما اعتقد ما نسبته       هبأنالمستطلَعين  
ن الحكومة لم تقـم بواجبهـا الكامـل         أ من المستطلَعين    %54قال ما نسبته    وأخيراً  .  ماهية هذا التحرك   2.2%

 منهم  %3.2، بينما أجاب    %42.8ته  إلغاثة النازحين، بينما قامت الحكومة بهذا الواجب بشكل جيد بنظر ما نسب           
 .مال أعلـ ب

  27/7/2006السفير 
  
   لبنانياً تحت األنقاض في صور   57 .5

 يزالون تحـت    ما مدنيا بينهم الكثير من االطفال       57كثر من   أن  أأعلن الدفاع المدني اللبناني     : االتحاد-بيروت  
ن هـذا الـرقم     إغاثة  عمليات اإل بالمكلف  ال  وق·،انقاض منازلهم المدمرة بالقصف االسرائيلي في منطقة صور       

 .ن االتصاالت والطرقات مقطوعة بين قرى قضاء صور بسبب القصف المتواصلمرشح لالرتفاع أل
  27/7/2006االتحاد االماراتية  

  
  سرائيل في لبنانإ شخصا يشتبه في تجسسهم لحساب 40اعتقال  .6

نهـم  أقل يشتبه في     على األ   شخصاً 36انية اعتقلت   من اللبن ن قوات األ  أ قالت مصادر أمنية     : رويترز – شتورا  
من قامت بمساعدة مـن     ن قوات األ  أضافت المصادر   أو. سرائيليةيقومون بأعمال تجسس لحساب المخابرات اإل     
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عضاء سـابقون فـي     أكثير منهم   ، ولقد كان    حزب اهللا باعتقال المرشدين في سهل البقاع الشرقي وفي الجنوب         
  .ائيلسرمليشيا منحلة موالية إل

  27/7/2006العرب اليوم 
  
    المصري والجزائري  السفيرينقبالن يلتقي  .7

سـرائيلي علـى    السفير المصري ضرار، وتناول البحث تداعيات العـدوان اإل         مير قبالن استقبل الشيخ عبد األ   
م ن الوحدة الوطنية ضرورة وواجب، وعلى اللبنانيين العمل لتحصين وحـدتهم وتـضامنه            أوأكد قبالن   . لبنان

سـرائيلي المتـصاعد الـذي      لتكون هذه الوحدة عنصر قوة ترفد المقاومة والصامدين في مواجهة العدوان اإل           
ونوه قبالن بمواقف الجزائـر  . كذلك استقبل قبالن السفير الجزائري بن عودة  . بنائهأيستهدف تدمير لبنان وقتل     

 . سرائيليالداعمة للبنان في مواجهة العدوان اإل
  27/7/2006السفير 

  
   أوالً اشترط وقف النار وتبادل األسرى وعودة النازحين:بري .8

ـ    تضمن .  نار فوري  إطالق مؤتمر روما وقف     إلى ة بعثها    في رسال  ،الحل في الجنوب   برنامج الرئيس بري ل
 بواسـطة ايطاليـا مـثال       اإلسرائيليين اللبنانيين والجنديين    األسرى تبادل بين    إلجراء االستعداد التام    أبدىكما  
 يتم التبادل مساء اليوم ذاته، ليصار بعـد ذلـك           أن النار صباحا    إطالق وقف   أعلن إذافنحن مستعدون   . وفورا

 بيـوتهم   إلى المشردين والمرضى وكل الناس      واألطفال عودة المهجرين    إلى النار   إطالقفورا تحت ظل وقف     
 األراضـي  بأن الدولة اللبنانية هي سيدة       إيمانكلنا  : وقال.  فقابلة للبحث  األخرى االقتراحات   أما. والى منازلهم 

وقوات اليونيفيل دائما موجـودة     .  في الجنوب ويمكن دائما تعزيزه     األصلوالجيش اللبناني موجود في     . اللبنانية
 ما يسمى بقوات الطوارئ الدولية المقترحة التي لم ترد بأي قرار مـن              أما. في الجنوب ويمكن دائما تعزيزها    

 تكون في الجانب االسرائيلي وليس في الجانـب         أن المصلحة تقضي    أن نرى   فإنناة سابقا،    المتحد األممقرارات  
 توقف اعتداءاتها وان تنسحب من      أن، فهم بإمكانهم ان يقولوا إلسرائيل       األميركيين الحل بيد     أن ورأى. اللبناني

  .طماعهاأ وتنهي األلغام وتسليم خرائط األسرىمزارع شبعا وتالل كفرشوبا وان يتم تبادل 
  27/7/2006الشرق األوسط 

  
   برودي وسودانو  يلتقيالسنيورة  .9

 عـرض حيث تـم    يطالية برودي   رئيس الحكومة اإل   ب مسأ روما    مؤتمر عمالأثر انتهاء   إاجتمع فؤاد السنيورة    
مين أكما اجتمع السنيورة مع     . ليها والخطوات المقبلة الواجب اتخاذها    إتوصل  ال  تم جواء المؤتمر والنتائج التي   أ

عرض حيث   ،سر دولة الفاتيكان سودانو بحضور وزير الخارجية صلوخ وسفير لبنان في الفاتيكان ابي عاصي             
ن يمـارس قداسـة الحبـر       أ  منه جواء المؤتمر، طالباً  أسرائيلي على لبنان وخطورته و    له تطورات العدوان اإل   

السنيورة، نائب أمين عام األمم المتحدة      عظم المزيد من الضغط، لمساعدة لبنان ووقف العدوان عليه واستقبل           األ
 .لشؤون حفظ السالم غهنو

  27/7/2006السفير 
  

    يجري سلسلة لقاءاتالحريري في روما  .10
كـوفي أنـان،    ومع كل من وزير خارجية فرنسا،       لقاءات  مس  أأجرى سعد الحريري سلسلة لقاءات في روما        

لسائدة في لبنان من جراء العدوان اإلسرائيلي       بحث معهم تطورات األوضاع ا    حيث   ،ووزير الخارجية المصري  
المتواصل والسبل الكفيلة بوقف هذه االعتداءات وتحقيق وقف إلطالق النار بأسرع وقت ممكن وتـوفير كـل                 
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 ونتائج  ،والتقى النائب الحريري فؤاد السنيورة وعرض معه الوضع في لبنان         . مستلزمات الممر اإلنساني اآلمن   
  . دولية الجارية لوقف االعتداءات اإلسرائيلية وأجواء مؤتمر رومااالتصاالت العربية وال

  27/7/2006السفير 
  

  1559 الدولية ويدعو األمم المتحدة إلى تنفيذ الـالقواتصفير يؤيد  .11
 وأن يستضيفوا الالجئين في بيوتهم وأماكنهم ،يتقبلوا بعضهم بعضاً لى أنإدعا البطريرك صفير اللبنانيين 

ن الكنيسة تعمل ما بوسعها لمساعدة أ وأكد . هذه المحنة بسالم وليبنوا وطنهم من جديداآلمنة لكي تمر
 وهي القوات الدولية، ، تدخل فئة ثالثة منعندما يكون هناك قتال، ال بد لى أنهإولفت  .المهجرين والنازحين

تنتشر هذه القوى بين جميع ن أ ولبنان وإسرائيل فيجب ،نه ما دام هناك عدم تفاهم بين لبنان وسورياأمعتبرا 
الهتمام انه طلب من الواليات المتحدة في أثناء زيارته أوأوضح  .الذين لم يتم التوصل إلى تفاهم في ما بينهم

ن على أوجدد التأكيد  .1559 وتطبيق المقررات التي جرت في األمم المتحدة ومن ضمنها القرار ،بأمر لبنان
شدد على وجوب أن تكون االسلحة بأيدي الجيش النظامي وما عدا ذلك و .حل القضية يجب أن يكون جذرياً

 .فالحكومة يجب أن تتولى األمر وهي المسؤولة عن سالمة أبنائها
  27/7/2006المستقبل 

  
  الدولة القوية تُبنى حول مفهوم المقاومة  : اللقاء الوطني .12

نعكاساته السلبية علـى    اتمر على لبنان، وآثاره و    سرائيلي المس  ناقش اللقاء الوطني اللبناني العدوان اإل      :طرابلس
أدان وقد  . نيالسابقوالنواب   الوزراء   ومشاركة عدد من  أمس، برئاسة عمر كرامي     هم  جتماعاكل صعيد، خالل    

جرامي على لبنان، وأشاد بالمقاومة الباسلة للعدوان، كما أشاد بروح التـضامن             العدوان االسرائيلي اإل   االجتماع
لى مزيد من االلتفاف حول المقاومة لتفويت فرص الفتنة التي يحاول           إتجلت بين اللبنانيين، ودعا     والوحدة التي   

ثبتت أن قوة لبنان تكمن في روح المقاومة        أ أن المقاومة البطلة     االجتماعاعتبرو. العدو والحكم األميركي إثارتها   
ا أثبتت أن الدولة القوية هي التي تبنى حول         سرائيلية، كم والتصدي أمام مشاريع الهيمنة والتسلط األميركية واإل      

 عبر دعم المقاومة والجـيش      ن بسط سيادة الدولة على كامل الوطن يمر حكماً        أ االجتماعمفهوم المقاومة، وأكد    
 الصمت الذي بدا على بعض االنظمة       االجتماعادان  كما و . عتمادهما نهجا للدفاع عن الوطن وحقوقه     االلبناني و 
 شباط في عـوكر فـي       14 االجتماع الذي عقدته وزيرة الخارجية األميركية مع مجموعة          يضاًوأدان أ العربية،  

ظل تصاعد الحرب االسرائيلية على لبنان، وإصرار االدارة األميركية على استمرار هذه الحرب، وإمعانها في               
أكـد  و. طـالق النـار   سلحة الدمار الشامل، والقنابل الذكية، ورفضها جميع إقتراحات وقف إ         أ ب إسرائيلتزويد  

  .جتماعا دوريا كل أسبوع لمتابعة كل االوضاع المستجدة على الساحة اللبنانيةاكرامي أن اللقاء سيعقد 
  27/7/2006السفير 

  
  سرائيلية للحرب اإلاستنكاراً  في لبناناعتصامات .13

ر الحـرب علـى     مس سلسلة تحركات تستنك   أطفال، شهدت بيروت    سرائيلي وقتل األ   على العدوان اإل   احتجاجاً 
يطاليـة  إنكليزية وفرنـسية و   إجانب ممن يحملون جنسيات مختلفة      مام مبنى االسكوا اعتصم بعض األ      فأ .لبنان
المجلـس   عـضاء أمـع  تجاكذلك  .جنبية ورفضوا مغادرة لبنانألى لبنانيين يحملون جنسيات إضافة إلمانية،  أو

مين العام  لى األ إمم المتحدة في لبنان، ونداء آخر       لي األ لى ممث إ ووجهوا نداء سلم     ا،مام االسكو  أ النسائي اللبناني 
مـام مقـر اللجنـة      أ نقذوا االطفال، نفذ ممثلون لمنظمات المجتمع المدني اعتصاماً       أوتحت عنوان   . نانأكوفي  

 وسط طريق المينـاء، ورفـع       قامت منظمات حقوق االنسان اعتصاماً    أوفي طرابلس   . رالدولية للصليب االحم  
  . الالفتات المنادية بحقوق اإلنسانعالم اللبنانية والمشاركون األ
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  27/7/2006النهار 
 
  
 

  تخطت ملياري دوالر ... خسائر لبنان  .14
 في لبنان وهو الهيئة الرسـمية التـي تعنـى           واألعمار اإلنماءقال الفضل شلق رئيس مجلس      :  اف ب  ،بيروت
 2,07التحتية والمساكن والمصانع تقدر بنحو       في البنى    إضرارا أوقع العدوان المتواصل    أن في لبنان    باألعمار

 .  تقديرات الخسائر ال تزال ترتفعأن  وأضاف ،مليار دوالر
 27/7/2006الدستور 

  
  لبنان مرتاح إلى البادرة السعودية لمساعدته  .15

ية  تلقت األوساط المصرفية والمالية والسياسية في بيروت بارتياح بالغ، إعالن السعود           : علي زين الدين   ،بيروت
 مليون دوالر كهبة، إلعادة اإلعمار ومبلغ مليار دوالر كوديعة في البنـك المركـزي   500عن تخصيص مبلغ    

 وقد أعرب حاكم مـصرف لبنـان        . إلى الملك عبد اهللا بن عبد العزيز        شكر وقد وجه نبيه بري، برقية     .اللبناني
يجابي إ مفعول   هذه البادرة لها  ن  ر إلى أ   وأشا ،عن شكره لهذه البادرة، التي تأتي في هذه الظروف الصعبة جداً          

ن هذه الخطوة تـشكل      إ دارة مدير عام البنك اللبناني للتجارة     إقال رئيس مجلس     و .على االستقرار النقدي عامة   
  .ضمانة قوية لالستقرار النقدي الذي حافظ عليه المصرف المركزي، رغم سوء األوضاع القائمة

  27/7/2006الشرق األوسط 
  

   تدقيق إلى خطة السنيورة الشاملة تحتاج أنتبر  تعأملحركة  .16
 المتحالفة مع حزب اهللا تحفظات على الخطة الشاملة التـي قـدمها رئـيس               أمل حركة   أبدت:  اف ب  ،بيروت

وقـال  .  تدقيق إلى تحتاج   إنها في لبنان معتبرة     األزمة إلنهاء مؤتمر روما    أمامالحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة     
 النار الفـوري وانجـاز التبـادل        إطالق وقف   إلى النقاط التي تشير      إن  علي حسن خليل   ملأالنائب عن حركة    

 وأضـاف .  نقاش ونحن نتوافق عليها    ألي أساساوعودة المهجرين في كلمة الرئيس السنيورة هي نقاط نعتبرها          
  . من وجهأكثر تحتمل ألنها تدقيق إلى فتحتاج األخرى األمور أما

27/7/2006الدستور   
  

 واشنطن فشلت المؤتمر:  اإلسالميةاهللا والجماعةحزب  .17
 اإلدارة األميركية أرادت من خالل مشاركتها فـي         أنرأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، في تصريح          

مؤتمر روما إلغاثة لبنان، أن تخفي بشاعة وحشيتها التي ظهرت بوضوح من خالل دعمها الحرب الصهيونية                
ن الـضغط    أ واعتبـر  .من خالل تزويدها الكيان الصهيوني بأسلحة وقـذائف التـدمير         العدوانية على لبنان، و   

األميركي في روما منع المؤتمرين من إدانة القتل الصهيوني المتعمد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان،                
كنا ننتظـر    أننا   فيصل مولوي  الجماعة اإلسالمية ـ  وقال األمين العام ل    .أو حتى مجرد فتح تحقيق في الحادث      

 شـهيد   ةأربعمائ حرب اإلبادة التي طالت      إليقافمن المؤتمر الدولي في روما أن يقرر وقف النار على األقل،            
لكـن يظهـر أن اإلمـالءات    . وآالف الجرحى فضالً عن تدمير البنية التحتية وتعطيل كل ضروريات الحيـاة  

واسـتنكر  . شعوب ودماء األبرياء والمواثيـق الدوليـة      العدوانية الصهيونية األميركية أعظم أثراً من حقوق ال       
 أنالخضوع الدولي للغطرسة الصهيونية واألميركية، معلناً رفض الجماعة ألي قوة دولية في لبنان، ومؤكـداً                

 .العدوان مهما طال سينحسر بإذن اهللا
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  27/7/2006المستقبل 
  
  

  
  عباس بدأ جولة عربية وقد يتبعها بأوروبية  .18

فلسطيني محمود عباس امس جولة عربية استهلها باالردن الذي غادره متوجهـا للجزائـر للقـاء               بدأ الرئيس ال  
 ان يغادرها اليوم متوجها الي المملكة العربية السعودية اضافة الي العديد من             ىالرئيس عبد العزيز بوتفليقة عل    

 اطـالع   ىبان جولة عباس تهدف ال    واكد عزام االحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية         .الدول العربية بما فيها مصر    
 االوضاع الفلسطينية وتصاعد حدة العدوان االسرائيلي ضد الفلسطينيين خصوصا وان زيارة            ىالقادة العرب عل  

وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس امس االول الي رام اهللا لم تحقق اية نتائج علـي صـعيد وقـف                    
 ان عباس قد يقوم بجولة اوروبية بعد زيارة العديد من الدول العربيـة              واشار االحمد علي   .العدوان االسرائيلي 

  .لوضع العالم الخارجي في صورة ما يجري باالراضي الفلسطينية علي قاعدة في الحركة بركة 
  27/7/2006القدس العربي 

  
  أبو مازن يطلع عبد اهللا الثاني على تفاصيل مباحثاته مع رايس .19

حـول  ) ابو مازن ( امس في عمان مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس            عبد اهللا   األردني أجرى الملك 
تنسيق المواقف إزاء تطورات األوضاع في المنطقة، خاصة ما يتصل منها باستمرار االعتـداءات والعمليـات                

 ان  وفي تصريحات صحافية عقب اللقاء، قال ابو مـازن         .العسكرية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية ولبنان     
المباحثات تركزت على بحث كيفية وامكانية وقف القتال فورا سواء في فلسطين او لبنان الن االوضاع لم تعد                  

وشملت المباحثات، حسب قوله، الهموم المشتركة المرتبطة بالوضع المتردي في لبنـان واالراضـي              . تحتمل
 الفلسطيني من االردن أو تمر عبره،       الفلسطينية خاصة في قطاع غزة وكذلك المساعدات التي تصل الى الشعب          

كما تناولنا االتصاالت التي اجريناها في االيام الماضية مع وزراء خارجية المانيا وفرنسا وبريطانيا والواليات               
  .المتحدة

  27/7/2006الشرق األوسط 
  

   السعودية أثر كبير في مساعدة شعبنا للمواقف: أبو مازن .20
 علـى كافـة     للـشعب الفلـسطيني وقـضيته      إلى السعودية على مواقفها      توجه محمود عباس بالشكر والتقدير    

المستويات السياسية والمالية وفي كافة المحافل الدولية وذلك بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن                
مواقف لقد كان دوماً لل   : وقال عباس  .عبدالعزيز تخصيص ربع مليار دوالر إلعادة إعمار االقتصاد الفلسطيني        

لقـد  : وأضـاف . السعودية البناءة األثر الكبير في مساعدة شعبنا وفي تقرير مواقفنا في كافة المحافل الدوليـة              
واصلت السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدوام تقديم كافة المساعدات المادية والدعم الـسياسي فـي كافـة                  

لسطينية والتي كان آخرها تخصيص الـسعودية       المراحل وفي أصعب وأدق الظروف التي مرت بها القضية الف         
مبلغ ربع مليار دوالر إلعادة إعمار االقتصاد الفلسطيني وكان قد سبق ذلك وفاء المملكة بالتزاماتها المالية وفق                 
قرارات القمم العربية المتعاقبة والتي ساهمت بمساعدة شعبنا في هذه الظروف الصعبة خالل السنوات الخمس               

  .األخيرة
  27/7/2006 السعودية الوطن

 
  يجري حركة تنقالت في صفوف قادة األمن بنابلس بعد أحداث المقاطعةعباس  .21
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أجرى حركة تنقالت في صفوف قـادة       ) أبو مازن (قالت مصادر فلسطينية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس         
ابو مازن أصدر أمـراً     وحسب هذه المصادر فان     . االجهزة األمنية في مدينة نابلس شمال وسط الضفة الغربية        

بنقل قائد منطقة نابلس في جهاز األمن الوطني وجميع قادة األجهزة األمنية في المحافظة الى منـاطق اخـرى                   
عقب احداث المقاطعة مطلع االسبوع الجاري، التي قامت خاللها قوات االحتالل االسـرائيلي بتـدمير مقـر                 

شمل قرار ابو مازن نقل قائد منطقة نابلس العميـد ماجـد            و. المحافظة وعدد من المؤسسات العامة في المدينة      
واشارت المصادر الى أن ابو مازن اتخذ هذا        . الخطيب وستة من قادة االجهزة األمنية الفلسطينية في المحافظة        

القرار بعد أن تبين أن عدداً من المطلوبين اتخذوا من مقر المقاطعة في نابلس مأوى لهم األمر الذي جعل جيش              
حتالل يجد مبررا في استهدافها وتدميرها الى جانب تدمير العديد من المؤسسات التي تقع في محيطها، حيث                 اال

  . تم تدمير مقر وزارة الداخلية والبيطرة ومقر القوات الخاصة الفلسطينية
  27/7/2006الشرق األوسط 

  
  الل في القطاع الحكومة الفلسطينية توجه نداءات لوقف المجازر التي ترتكبها قوات االحت .22

وجهت الحكومة الفلسطينية اليوم األربعاء نداء عاجال إلى كافة المؤسسات الدولية واإلنـسانية للـضغط علـى                 
حكومة االحتالل لوقف استهداف المدنيين والبيوت والمنشآت الحكومية باعتبار أن ذلك يخالف كـل القـوانين                

ومة الفلـسطينية فـي تـصريحات لـه  إن الحكومـة             وقال غازي حمد الناطق باسم الحك     . واألعراف الدولية 
. الفلسطينية قامت بإجراء العديد من االتصاالت مع عديد من الجهات لوقف العمليات ضد الـشعب الفلـسطيني                

وأوضح أن إسرائيل بهذا العمل اإلجرامي إنما تهدف إلى دفع المواطنين إلى مغادرة بيوتهم وهجرة مساكنهم و                 
 وتحجيم نشاطاتها و كذلك إضعاف الروح المعنوية لدى المواطنين وخلق حالة مـن              كذلك شل أعمال الحكومة   

وشدد على أن الشعب الفلسطيني الذي تعود على الصمود والثبات و التمـسك بأرضـه و                . الخوف و اإلرباك  
  .ترابه و رفض سياسة التهجير واإلبعاد قادر على إفشال كل المخططات اإلسرائيلية اإلجرامية
  26/7/2006 48عرب 

  
  وزارة اإلعالم الفلسطينية تحذر من الحرب النفسية التي تمارسها قوات االحتالل  .23

أعلنت وزارة اإلعالم الفلسطينية أنها تنظر بخطورة لقيام قوات االحتالل اإلسرائيلي استخدام أسلوب جديد فـي     
لمؤسـسات عبـر الجـواالت    حملتها اإلجرامية ضد الشعب الفلسطيني وهو االتصال باألهالي والمـواطنين وا   

والهواتف والطلب منهم إخالء بيوتهم ألنها معرضة للقصف، وقالت الوزارة في بيان لها إنها تنظر بخطـورة                 
كبيرة إلى هذا األسلوب الذي يتنافى مع أبسط حقوق اآلدمية، ويتعارض مع كافة نصوص حقـوق المواطنـة                  

 الشعب الفلسطيني أن يدركوا أبعاد الحرب النفسية الجديدة،         وأهابت الوزارة بأبناء   .المعمول بها في دول العالم    
وأهابت الوزارة بالكتاب واإلعالميين والمفكرين خطباء المساجد ورجال الدين المسيحي بالعمل على فضح هذا              

  .المخطط، والمساهمة في تحصين الجبهة الداخلية 
  26/7/2006 48عرب 

  
  خاصةً لبلورة مبادرة وطنية لمواجه العدواناللجنة السياسية بـالتشريعي تشكّل لجنةً  .24

أعلن الدكتور صالح البردويل، الناطق اإلعالمي باسم كتلة حماس البرلمانية، عن تشكيل لجنٍة خاصة منبثقـة                
عن اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي، وذلك بهدف إجراء اتصاالٍت مكثّفة مع األطراف السياسية في الساحة               

 وحكومةً وفصائل من أجل بلورة مبادرة وطنية لمواجهة المخطط الصهيوني الذي يهدف إلى              الفلسطينية رئاسةً 
وأكّد البردويل أن أعضاء اللجنة السياسية أيدوا أن تكون المبادرة التي أطلقها رئيس              .تصفية القضية الفلسطينية  

نية، من أجل وقف العدوان الصهيوني      الوزراء إسماعيل هنية مؤخّراً هي األساس واألرضية لتلك المبادرة الوط         
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على الضفة والقطاع، وإزالة آثاره من اجتياحاٍت واحتالٍل للمدن واعتقاٍل للوزراء والنـواب وفـك الحـصار                 
االقتصادي وفتح المعابر بما فيها معبر رفح، باإلضافة إلى التفاوض حول صفقة تبادل أسرى فلسطينيين مقابل                

  .ي غزةاإلفراج عن الجندي األسير ف
  26/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

    تندد بالعدوان االسرائيلي على الفلسطينيينالفلسطينيةوزارة الصحة  .25
أدانت وزارة الصحة الفلسطينية بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على أبناء شعبنا الفلـسطيني الـذي اسـتهدف         

جيش االحتالل يستخدم أسلحةً فتاكـة وقنابـل        لوزارة أن   وأكد بيان اصدرته ا   المدنيين العزل والنساء واألطفال     
وصواريخ تُحِدث تهتّكاً وتمزقاً فظيعاً ألعضاء الجسم، كما أنّنا نوضح للعالم أن جثامين الشهداء التي وصـلت                 
للمستشفيات كانت أشالء، جزء منها مقطّع ومنها متفحم وآخر ممزق بشكٍل يصعب التعرف عليه، وال يمكـن                 

وأوضحت وزارة الصحة أن قوات االحتالل ما زالت تـستهدف           .وال تستطيع عين أن تراه من فظاعته      وصفه  
المؤسسات الصحية والطواقم الطبية، وكان آخرها مقر وزارة الصحة في نابلس، كما أنها تمنع الطواقم الطبية                

واسـتنكرت وزارة    . مـوتهم  من الوصول للجرحى والمصابين وتتركهم ينزفون لساعات طويلة حتى تتأكّد من          
 الصحة الصمت العالمي والعربي إزاء ما يجري من مجازر حقيقية تُرتَكب بحـقّ اإلنـسانية فـي فلـسطين                   
وناشدت وزارة الصحة المجتمع الدولي واألمم المتحدة وجمعيات حقوق اإلنسان والـصليب األحمـر الـدولي                

  .لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري في فلسطين
  26/7/2006 الفلسطيني لإلعالم المركز

  
   هنية يتبرع بنصف اول راتب تقاضاه لعائلة الطفلة هديل غبن .26

قام إسماعيل هنية رئيس الوزراء الليلة الماضية بتسليم عائلة غبن نصف أول راتب تقاضاه منذ اربعة شـهور                  
طفلتهم في قذيفة إسـرائيلية     وذلك خالل زيارة قام بها للعائلة في بيت الهيا شمال قطاع غزة والتي استشهدت               

وقد تسلم هنية مساء امس ووزراء الحكومه نصف راتبهم الـشهري   .استهدفت منزلها في شهر نيسان الماضي
للمرة االولى منذ تشكيل الحكومة قبل نحو اربعة أشهر نتيجة فرض المجتمع الدولي حصارا ماليا خانقا علـى                  

يذكر ان رئيس الوزراء اعلن خالل  . شيقل7600بن مبلغ وقدره الحكومة حيث قام بتسليم والد الطفلة هديل غ
اول جلسة عقدها المجلس التشريعي في شهر نيسان الماضي لنيل الثقة على الحكومة التي شكلها وغالبتها مـن                  

 .اعضاء حماس انه سيقدم راتبه االول لعائلة الطفلة هديل غبن
  27/7/2006القدس الفلسطينية 

  
   إدراج أسمائهم ضمن أية صفقة تبادل قادمة يرفضونمختطفين الوزراء والنواب ال .27

أعلنت وزارة شؤون األسرى والمحررينرفض كافة النواب والوزراء الفلسطينيين، الذين اختطفتهم قوات 
ونقلت محامية وزارة شؤون األسرى  .االحتالل اإلسرائيلي، إدراج أسمائهم ضمن أية صفقة تبادل قادمة

لعيساوي عن وزير شؤون األسرى، المهندس وصفي قبها، باسم كافة الوزراء والنواب والمحررين، شيرين ا
المختطفين، تأكيده أن أي تبادل لألسرى، يجب أن يشمل األسرى فقط دون النواب والوزراء المختطفين، على 

د من وأشارت عيساوي، التي التقت عد .اعتبار أن قضية األسرى واإلفراج عنهم هي من أولى أولوياتهم
النواب واألسرى المختطفين في محكمة سالم أمس، إلى أن الوزراء والنواب المختطفين لن يسمحوا ألنفسهم أو 
ألي كان بإدراج أسمائهم ضمن أية قائمة على حساب األسرى، الذين قضوا في سجون االحتالل سنيناً من 

نهم ضمن قائمة األسرى، الذين سيتم وأكدت أن الوزراء يفضلون البقاء في السجن على اإلفراج ع.أعمارهم
  .مبادلتهم، لما في هذا األمر من إجحاف بحق األسرى ولعدم ارتباط قضيتهم بهذا التبادل

  26/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
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   جديدة لحل أزمة الجندي الصهيوني األسير مصريةنزال يؤكد وجود وساطة  .28

يرة شهدت تسارعاً في الجهود المصرية لحل أزمة الجنـدي الـصهيوني            أكد األستاذ محمد نزال أن األيام األخ      
وقال نزال إنه في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد من حركة حماس إلى القاهرة، تم التفاهم                  .األسير عند حركته  

على استئناف الجهد المصري الذي كان قد توقف بسبب التعنت الصهيوني الرافض إلطالق سـراح األسـرى                 
 وأضاف نزال أن حماس أصرت على وجود ثمن مقابل إطالق            .سطينيين في سجونه مقابل الجندي األسير     الفل

وامتنـع   .صراح الجندي اإلسرائيلي، وأنه ال يمكن التنازل عنه مجاناً ودون مقابل وهو ما يريده اإلسرائيليون              
، مشيراً إلى أن هناك جهات تتابع       نزال عن الدخول في تفاصيل الصفقة التي يتوقع لها البعض أن تنضج قريباً            

وحول سؤاله عما إذا كان ذلك      . هذه التفاصيل وأنه ال مصلحة في اإلعالن عنها حرصاً على إتمامها، كما قال            
إن الوضع المثالي هو أن     : يعني اختالف المسارين اللبناني والفلسطيني في موضوع األسرى الثالثة، قال نزال          

نا نتمناه، ولكن هناك اختالف في الظروف الميدانية في لبنان وفلسطين مما يحول             يكون المسار واحداً وهو ما ك     
وأشار إلى أن الظروف الميدانية لحزب اهللا تتـيح لـه االحتفـاظ بـالجنود                . دون أن تتم الصفقة بشكل موحد     

  .األسرى إلى أطول فترة ممكنة، وهو ما ال يتوفر لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية في الداخل
  26/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  تركوا بالدنا وارحلوا عن مقدساتنا..  طهران أيها الصهاينةیممثل حماس ف .29

أبو أسامة عبـد    . حداد عادل، ألقى ممثل حماس في طهران، د       .  من رئيس المجلس الشورى اإليراني، د      بدعوٍة
جئناکم أيها الـصهاينة برجـاٍل      :  عبد المعطي  لوقا .المعطي، كلمةً حول األحداث الجارية في فلسطين ولبنان       

يحبون الموت کما تحبون الحياة، فارحلوا عن لبنان قبل فوات األوان، وارحلوا عن فلسطين؛ فال مقام لکم فيها                  
وال حقّ لکم فيها، فإن کنتم تريدون األمن ألطفالكم ونسائكم فاتركوا بالدنا، وارحلوا عن مقدسـاتنا، وأوقفـوا                  

لـن  .  وطائراتکم، فإن عدوانکم وجرائمکم لن تنفعکم و لن تطيل من عمر دولتکم الممـسوخة              اباتکمدبقصف  
 العراق، لن تستطيعوا الصمود أمام مليـاٍر ونـصف          ی ال يستطيع أن يحمي نفسه وجنوده ف       یينفعکم بوش الذ  

  .مقاومةال سماء النصر ویمليار مسلٍم، شمس باطلکم تسير إلى الزوال وشمس حقّنا يبزغ ف
  26/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  كتيبة المجاهدين ولجان المقاومة الشعبية تُطِلقان صاروخَين على مغتصبة نتيف عتسرا .30

وذكر بيان   أعلنت كتيبة المجاهدين و لجان المقاومة الشعبية عن إطالق صاروخَين على مغتصبة نتيف عتسرا             
كة خاصة من كتيبة المجاهدين ولجان المقاومة الشعبية من إطالق          استطاعت مجموعةٌ مشتر   :عسكري مشترك 

 ظهـر اليـوم األربعـاء الموافـق       12:00وذلك في تمـام الـساعة       ) نتيف عتسرا (صاروخين على مغتصبة    
وتأتي عمليتنا هذه استمراراً منّا على نهج المقاومة ضد أعداء اهللا وقتلة األنبياء ورداً منّـا                . م2006/7/2006

سلة الجرائم الصهيونية من استهداف مجاهدينا من كافة الفصائل الفلسطينية وأبناء شـعبنا الفلـسطيني               على سل 
  .المرابط

  26/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   على اسديروت وتطلق قذيفَتَين على جرافتين شرق غزةصاروخَينسرايا القدس تطلق  .31
لجهاد اإلسالمي، مـسؤوليتها عـن قـصف بلـدة اسـديروت            أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة ا      

إن إحدى مجموعاتها تمكّنت من قصف البلدة بصاروخين، وأن         : وقالت السرايا  .3بصاروخين من طراز قدس     
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، وأكّدت أن العملية تأتي رداً على مسلسل المجازر بحق أبناء شعبنا،            .الصاروخين سقطا داخل البلدة المذكورة    
   . على خيار المقاومة كخياٍر أوحد لمواجهة االحتالل الصهيونيوتأكيداً منها

  
  

وأعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن إطالق قذيفتين آر بي جي على جرافتين صهيونيتين في مناطق مختلفة من                 
  .منطقة الشعف شرق حي الشجاعية وفي أوقات مختلفة

  
  26/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  بين تُفجر عبوة ناسفة بدبابة ميركافاه صهيونية شرق حي التفاح بغزةكتائب الفتح الم .32

أعلنت كتائب الفتح المبين، أحد األذرع العسكرية الفلسطينية، عن تفجير عبوة ناسفة بدبابة ميركافاه صـهيونية                
الفلـسطيني  وقالت الكتائب في بياٍن وصل المركز  .كانت تتمركز في بيارة الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة    

بحمد اهللا وتوفيقه تمكن مجاهدو سرية الصحابي خالد بن الوليد من تفجيـر عبـوة ناسـفة                 : لإلعالم نسخة منه  
شديدة االنفجار بدبابة صهيونية من طراز ميركافاه، حيث أصيبت إصابة مباشرة وشوهدت أجزاؤها تتطاير في               

 من ظهر اليوم األربعاء الموافق      1:30ام الساعة   المكان، وذلك شرق حي التفاح بالقرب من بيارة الريس في تم          
إنّنا في كتائب الفـتح المبـين إذْ نُعِلـن     : وأضافت الكتائب في ختام بيانها     .هـ1427 رجب   1م،  26/7/2006

مسؤوليتنا الكاملة عن هذه العملية نحذّر القوات الغازية من أن أرض غزة الطاهرة ستحترق تحت أقدامهم، ولن                 
  . إال المقاومة والصموديكون لهم منَّا

  26/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  كتائب القسام تُطِلق صاروخَين على معبر إيرز وقذيفة على جرافة صهيونية شرق غزة .33
أطلقت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، مـساء األربعـاء                

وذكر  .إيرز الصهيوني وقذيفة ياسين تجاه جرافة صهيونية في منطقة التفاح شرق غزة           صاروخَين على معبر    
 كتائب الشهيد عز الدين القسام من قصف معبر إيريز الـصهيوني            أن مجاهدي بالغان عسكريان لكتائب القسام     

ـ   1427 رجـب    1 من مساء اليـوم األربعـاء        19:35بصاروخَي قسام، وذلك في تمام الساعة        ق هــ المواف
م، وتمكّن مجاهدو كتائب القسام من إطالق قذيفة ياسين تجاه جرافة صهيونية في أرض الـريس                26/7/2006

هــ الموافـق    1427 رجـب    1 من مـساء اليـوم األربعـاء         17:40بمنطقة التفاح، وذلك في تمام الساعة       
  .وقد أكّد مجاهدونا أن النيران تشتعل في هذه اآللية الصهيونية. م26/7/2006

  26/7/2006كز الفلسطيني لإلعالم المر
  

   خالل تصديهم لجيش االحتالل شرق غزة من كتائب القسام6استشهاد  .34
زفّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، ستّةً مـن مجاهـديها        

يـوم   خالل اجتياحها لمنطقة شـرق غـزة         بينهم قائدان؛ استُشِهدوا خالل تصديهم لقوات االحتالل الصهيوني       
من مسجد عز الدين القـسام بحـي   )  عاما32ً(القائد الميداني ماجد حمدي عطا حبشي  : والشهداء هم . األربعاء
من مسجد قباء بجباليـا     )  عاماً 26(من حي التفاح محمد سليمان البرش       )  عاماً 22(محمد سعيد عدس    والدرج  
حـسام  : من حي التفاح، والشهيد القـسامي المجاهـد       )  عاماً 42(سالمة السعودي   : جاهدالقائد القسامي الم   البلد
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من حي التفاح وأحد فـرسان المكـتب اإلعـالمي لكتائب الشهيد عـز الـدين القـسام،         )  عاماً 31(السعودي  
  .من حي التفاح)  عاما30ً(والشهيد القسامي المجاهد يحيى السعودي 

  26/7/2006م المركز الفلسطيني لإلعال
  
  
  

  أربع شهداء من سرايا القدس في المواجهات .35
: وقالت السرايا  زفّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أربعةً من مجاهديها            

، وهما من حي الـشجاعية شـرق        ) عاماً 19(، والشهيد محمد سعدة     ) عاماً 23(محمود حبيب   : إن الشهداء هم  
وتوعدت السرايا في بيانها االحتالل برد قـاٍس        )  عاماً 20(وياسر بنات   )  عاماً 23( ومحمد البهتيني    ةمدينة غز 

  .على جرائم االحتالل المتواصلة بحق المجاهدين وأبناء شعبنا
 26/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  تزور شخصيات  الجبهة الديمقراطية  .36

رير فلسطين برئاسة علي فيصل على كل من الرئيس رشيد الصلح، جال وفد من الجبهة الديموقراطية لتح
  . الوزير يعقوب الصراف، السفير الكوبي ورئيس بلدية صيدا عبدالرحمن البزري

وأكد الوفد على وقوف الشعب الفلسطيني الى جانب الشعب اللبناني ومقاومته وقال ان زيارة وزيرة الخارجية 
مل اية مؤشرات على وقف العدوان، واعتبر ان الشرق االوسط الجديد، يعني االميركية كوندوليسا رايس، لم تح

تكريس حق اسرائيل في مواصلة احتاللها وفي مواصلة نشاطاتها االستيطانية، وهو امر يغلق المنطقة على 
 .دائرة امنية

  27/7/2006السفير 
  

   غزة الى عدم اخالء منازلهم اهاليالفصائل تدعو  .37
العليا للقوى الوطنية واإلسالمية المواطنين الفلسطينيين امس الى عدم االستجابة للتهديـدات            دعت لجنة المتابعة    

وطالبت اللجنة في بيان صحفي األمـم       . اإلسرائيلية والدعوات المشبوهة بإخالء المنازل والبنايات والمؤسسات      
  .حماية الشعب الفلسطينيالمتحدة والمؤسسات الدولية ومنظمة الصليب األحمر الدولي، بالتدخل العاجل ل

وقال البيانأن إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم البشعة على األرض الفلسطينية فتصعد عمليات القتل والتي كان               
مواطنا باالضافة الـى عـشرات الجرحـى        16آخرها االجتياح اإلسرائيلي لشرق غزة الذي أدى إلى استشهاد          

ات االحتالل اإلسرائيلي تلجأ إلى أسلوب جديد وخطيـر فـي           وأشار إلى أن قو   . معظمهم من األطفال والنساء   
توسيع نطاق الهدم وتدمير المنازل والمؤسسات الفلسطينية من خالل رسائل التهديد باإلخالء واإلقدام على هدم               

وطالبت اللجنة أبناء الشعب الفلسطيني بتنظيم الفعاليات الجماهيرية التي تظهر رفض           . المنازل وبنايات بأكملها  
في هذا السياق ، نفى الصليب االحمر الدولي بشكل قـاطع           . هذا األسلوب وتفضح مخاطر هذا العدوان الجديد      

امس أن يكون قد نقل رسائل هاتفية تحذيرية من الجيش االسرائيلي لسكان فلسطينيين بـإخالء منـازلهم قبـل                   
ي بيان صحفي ما تردد في هذا االطار        ووصفت المؤسسة الدولية ف   . استهدافها من الطائرات الحربية االسرائيلية    

  .بأنها شائعات زائفة وال أساس لها من الصحة
  27/7/2006الدستور 
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   إقالة وتجميد طالت عمل مسؤول العمليات في لبنان إقالة وتجميد طالت عمل مسؤول العمليات في لبنانقرارات: : الجيش اإلسرائيليالجيش اإلسرائيلي  ..3838
بـين كبـار    واتهامات متبادلة   تشهد قيادة جيش االحتالل اإلسرائيلي نقاشات وانتقادات حادة،          :القدس المحتلة 

ـ  و ، ال سيما في المعركة البرية،      في ضوء الخسائر التي يتكبدها الجيش      ،ضباط جيش االحتالل   ه حتـى   إخفاق
  .اآلن في كسر قوة حزب اهللا، وعدم إلمام المستوى العسكري واألمني بحجم هذه القوة والقدرات

جميـد بـين كبـار ضـباط الجـيش           العديد من قرارات اإلقالة والت     فإنواستناداً إلى تقارير صحفية عبرية؛      
 هذه القرارات جاءت     مشيرة إلى أن   ،رئيس هيئة أركان جيش االحتالل    دان حالوتس،    صدرت عن    اإلسرائيلي

  .بعد فشل الضباط في الحرب الدائرة على لبنان
 قائـد    وأيـضاً   الحربي اإلسـرائيلي،   وشملت هذه القرارات تجميد عمل نائب مسؤول العمليات في الطيران         

ليات المباشر المسؤول عن العمل العسكري في جنوب لبنان، وفي قرار آخر تـم نقـل إدارة العمليـات                   العم
  .العسكرية الحالية من قيادة المنطقة الشمالية إلى رئاسة هيئة األركان

 مـالء  إلى صفوفه في الحرب الحالية مرشدين ومترجمين مـن ع           ضم اإلسرائيلي الجيش   نإوقالت المصادر   
تحرير جنوب لبنان في الخامس والعشرين من        إلى الدولة العبرية بعد      فروا الذين    السابق، الجنوبيجيش لبنان   

  .2000أيار من عام 
يشار في هذا الصدد إلى أن عدد القتلى اإلسرائيليين الذين سقطوا منذ بدء العدوان على لبنـان، قبـل نحـو                     

  .جرحى، معظمهم من قوات الجيش اإلسرائيليأسبوعين، وصل إلى نحو تسعة وأربعين قتيالً، ومئات ال
  26/07/2006 خدمة قدس برس

  
  صفقات عسكرية إثر إصابة البارجة ساعر بنيران حزب اهللاإلغاءإسرائيل تخشى  .39

اعلنت مصادر في الصناعات العسكرية اإلسرائيلية ان العديد من الزبائن يدرسون إلغاء صفقات عسكرية بعدما 
وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت ان  .رجة إسرائيلية قبالة سواحل بيروتأصاب مقاتلو حزب اهللا با

الصناعات العسكرية قلقة إزاء الفشل األخير للجيش اإلسرائيلي في تفعيل أنظمة اإلنذار المبكر في الحرب ضد 
 .حزب اهللا

ت الصناعات ويشار الى انه ومنذ ان أصاب حزب اهللا البارجة ساعر بصاروخ في األسبوع األول للحرب، تلق
العسكرية الكثير من األسئلة من زبائن في الخارج تطلب تفسيرات عن أجهزة المراقبة والتحكم التي قيل أنها 

 .تمنع النيران الصديقة، وعن مختلف العتاد
. وقال مسؤول كبير في الصناعات العسكرية خالل سنوات شرحنا لزبائننا ان أنظمتنا هي األفضل في العالم

 . ب ولم تعمل بعض األنظمة ببساطةلكن حدثت حر
27/7/2006المستقبل   

  
  ضد الحرب حيفااعتداء على تظاهرة في  .40
اعتدت الشرطة اإلسرائيلية في مدينة حيفا، على تظاهرة مناهضة للعدوان على لبنان وفلسطين واحتجزت  :حيفا

 الخيانة ودعم اإلرهاب ثالثة نشطاء، في وقت اعتدت مجموعات من اليمين الفاشي على المتظاهرين بحجة
 .اللبناني والفلسطيني

وكانت مجموعات من المؤيدين للعدوان حاولت االعتداء على المتظاهرين وقامت بتوجيه شتائم لهم وإطالق 
 .هتافات مؤيدة للعدوان، فأقدمت الشرطة على تفريق تظاهرة المعارضين للحرب
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ر والحركات المناهضة للحرب، شاركوا مساء وكان مئات من العرب واليهود من مختلف األحزاب واألط
الثالثاء في مركز الكرمل حيفا، في تظاهرة نددت بالحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان وطالبت بوقف النار 

 .فورا
 قرابة الساعة، قامت خاللها  ادت الى مواجهات استمرتوتخللت التظاهرة اعتداء من اليمين على المتظاهرين،

عضو سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة ومدير مركز مساواة فيما لم : ل كل منالشرطة باعتقا
  . تعتقل أو توقف أي من المعتدين العنصريين

  27/7/2006المستقبل 
  
  

  
  اإلسرائيلي على لبنان لن يستمر أشهراً الهجوم: أولمرت .41

 أمس، خالل جولة في شمال إسرائيل الذي أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت،: ب.ف. أ-القدس
ونقلت . يتعرض إلطالق صواريخ من حزب اهللا، أن الهجوم اإلسرائيلي الجاري على لبنان لن يستمر أشهراً

إن العملية لن تستمر أشهراً، حتى لو استمرت : رئاسة مجلس الوزراء في القدس في بيان عن اولمرت قوله
 .لوقت أطول مما كنا نتوقع

 تموز بعد قيام حزب اهللا بخطف جنديين 12ال ال أنوي القول متى سنوقف العملية التي بدأت في لكنه ق
 .إسرائيليين ومقتل ثمانية آخرين عند الحدود اللبنانية اإلسرائيلية

وأضاف اولمرت، خالل لقاء مع رئيس بلدية صفد في الجليل األعلى، وهي احدى البلدات في شمال اسرائيل 
 .بالطريقة األقسى، تاريخ انتهاء العملية،  سيعلمون،حزب اهللا، صواريخ إنهمالمستهدفة بال

  27/7/2006 األيام الفلسطينية
  

 أولمرت يريد شريطاً أمنياً بعرض كيلومتر أو كيلومترين .42
اعلن رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت عزمه على اقامة شريط امني بعرض كيلومتر او كيلومترين 

البعاد حزب اهللا عن الحدود، وقال للمرة االولى منذ بدء القتال انه يأمل في انهاء الحرب بأسرع ما داخل لبنان 
 .يمكن بمجرد تحقيق االهداف المتوخاة منها

وقال مسؤول اسرائيلي كبير لوكالة فرانس برس شارك مع اولمرت في اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية 
وزراء اعلن عزمه على اقامة شريط امني يبعد حزب اهللا عن الحدود الدولية والدفاع في الكنيست ان رئيس ال

 .بين اسرائيل ولبنان
واوضح المسؤول ان اولمرت قال خالل االجتماع الذي اقصيت عنه الصحافة ان الجيش سيقيم شريطا ضيقا 

 .سرائيليةبعرض كيلومتر الى كيلومترين في المواقع التي لن يكون فيها اي وجود بري للقوات اال
واعرب اولمرت عن موقف معارض لموقف وزير الدفاع االسرائيلي عمير بيرتس في ما يتعلق بانشاء حزام 

وقال انه ال نية لدينا بالعودة الى حزام امني داخل لبنان وانما . امني تحت سيطرة اسرائيل في جنوب لبنان
 .سنقيم حيزا يمنع وجود احتكاك مع حزب اهللا

 الصادر عن مجلس االمن، قال اولمرت ان 1559اجعا عن مطلب اسرائيل بتنفيذ القرار وفي ما يبدو تر
وجدد موافقته . الجيش اللبناني غير قادر على ضبط االمور في جنوب لبنان ولذلك فان اسرائيل لن تطالب بذلك

 . على نشر قوات متعددة الجنسيات في جنوب لبنان
الجتماع الى اولمرت قوله ان اولمرت رفض ان يستبعد صراحة ونسب مسؤول في الكنيست شارك ايضا في ا

حددها يواوضح اولمرت انا ال احدد فترة الحرب بل من  .مبادلة الجنديين الذين أسرهما مقاتلون من حزب اهللا
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هي الجبهة الداخلية، وفي هذا الموضوع لديكم مهمات غاية االهمية متوجها للنواب بالقول اعطونا الدعم الن 
 .هة الداخلية يجب ان تكون موحدةالجب

  27/7/2006المستقبل 
  

 أولمرت يجدد رفضه إطالق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الجندي جلعاد شاليت  .43
شدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أولمرت، على إصرار الحكومة اإلسرائيلية على عدم :  وفا-تل أبيب 

 .اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليتإطالق سراح أسرى فلسطينيين، مقابل الجندي 
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية، بأن تصريحات أولمرت، جاءت خالل عرض للسياسة 

 .اإلسرائيلية، أمام لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست
ألسرى، إنه لن يجري أية مفاوضات إلطالق سراح الجنود اإلسرائيليين ا: ونقلت يديعوت عن أولمرت قوله

 . وإنه قال ذلك للعالم أجمع، وأكد على ذلك للمجتمع اإلسرائيلي، وخصوصاً لعائالت الجنود األسرى
  27/7/2006 األيام الفلسطينية

  
  تل ابيب تخشي من قيام المقاومة بضرب معامل تكرير البترول في منطقة حيفا .44

 الصادر امس االربعاء النقاب عن ان       كشفت صحيفة هآرتس االسرائيلية في عددها      :زهير اندراوس  -الناصرة
 منطقـة   ىالدولة العبرية تبحث في نقل معامل تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية في شمال اسرائيل، ال             

وخوفا من وقوع اصابات كهـذه فـي المـصانع          .  المركز، تحسبا من اصابتها بصواريخ حزب اهللا       ىاقرب ال 
الة طوارئ، استعدادا إلصابات كيماوية محتملـة وتـزودت بكميـات           الكيماوية دخلت مستشفيات الشمال في ح     

  .كبيرة من أجهزة التنفس
 مدينة حيفا، حيث المصانع الكيماوية والمينـاءان البحـري          ىوكان حزب اهللا كثف من ضرباته الصاروخية عل       

دينـة، وقتـل     الم ى دفعات الصواريخ عل   ىوالجوي، وتبين أن أضرارا جسيمة وقعت في الميناء عند سقوط أول          
.  االضرار التي تسببها الصواريخ للمصانع واالماكن الحيويـة        ىوتحاول اسرائيل التعتيم عل   .  اسرائيليين 8فيها  

وذكر مسؤول اسرائيلي للصحيفة رفض الكشف عن اسمه أن مجرد التفكير بنقل المصنع فذلك يؤكد أن الخطر                 
  .بات جديا

ـ   ى االسرائيلية قد عملت منذ إطالق أول صاروخ عل        وكانت قوات االمن بالتعاون مع وزارة البيئة        ى حيفا، عل
 حـد ادنـي، فيمـا       ىتخفيف مخزون المواد في جميع المصانع الكيماوية الخطيرة، وتم تقليل كمية االمونيا ال            

ـ              .  المـستوي االضـطراري    ىافرغت المصانع كليا من مواد الكروم والكلور، وتم خفض حجم األمونيـا حت
م المواد الخطيرة في االماكن االستراتيجية التي ال يمكن اخراجها من المصانع بمواد غيـر               ولالحتياط، تم تحكي  
  .خطيرة منعا للضرر

وفي ميناء حيفا، اتخذت الدولة العبرية، كما افادت هآرتس االسرائيلية احتياطاتها بعد الـضربة القويـة التـي                  
  .أصابته، فأخرجت السفن ذات المواد الخطيرة

ـ  ىيليون ان يؤدي ضرب احد المصانع الكيماوية ال  ويتوقع االسرائ   اصـابات  ى تسريب مواد خطيرة تـؤدي ال
جدير بالذكر انه قبل اكثر من شهرين وقع حريق في احد المصانع الكيماوية فـي منطقـة                 . كثيرة بين السكان  

ة التي انبعثت من     مقتل وجرح عشرات االسرائيليين بسبب استنشاقهم المواد الكيماوي        ى ال ىحيفا، االمر الذي اد   
وقال مسؤول اسرائيلي للصحيفة انه في حال اخراج حزب اهللا تهديده بقـصف المـصانع               . المصنع المحروق 

الكيماوية في منطقة حيفا فانه ستقع كارثة كبيرة جدا وسيؤدي االمر ال قتل عدد كبير من االسرائيليين الـذين                   
 ان  ىمناطق المحاذية لهذه المصانع االستراتيجية، الفتا ال      يعملون في المصانع وقتل السكان الذين يسكنون في ال        

االضرار المادية ستكون كبيرة جدا وستكلف خزينة الدولة العبرية امواال طائلـة، ناهيـك عـن ان المـصانع                   
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 ان ىيشار ال.  حد تعبيره  ى خسائر جسيمة لالقتصاد االسرائيلي، عل     ىستتوقف عن العمل، االمر الذي سيؤدي ال      
خشاه صناع القرار في اسرائيل هو قيام حزب اهللا بضرب معامل تكرير البترول في منطقـة حيفـا،                  اكثر ما ي  

  .ويعتبرون ذلك ضربة نوعية استراتيجية من الصعب حصر حجم الخسائر التي ستسببها
  27/7/2006القدس العربي 

  
   قذيفة كاتيوشا إلى اآلن 1400سقوط أكثر من : مصادر إسرائيلية .45

 الجاري، سقطت   13افية إسرائيلية قبل قليل أنه منذ بدء الحرب اإلسرائيلية على لبنان يوم             أعلنت مصادر صح  
 19أضافت هذه المصادر أن سقوط القـذائف أدى إلـى مقتـل              و . قذيفة كاتيوشا في العمق اإلسرائيلي     1402

  . إصابة1262شخصا، في حين تم تسجيل 
  .  ات جريحا يتلقون العالج في المستشفي46 وال يزال 

  26/7/2006 48عرب 
  

  شارون في غرفة العناية الفائقة  .46
قالت مصادر في مستشفى شيبا بتل ابيب إنه تقرر، ظهر اليوم األربعاء، نقـل رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي          
السابق، أريئيل شارون، إلى غرفة العناية الفائقة بعد حصول تدهور إضافي في حالته الـصحية، نـاجم عـن                   

ونقلت عدة مواقع إلكترونية إسرائيلية عن مقربين من أفراد عائلته قولهم إن وضـع               .في دمه اكتشاف جرثومة   
  .  شارون سيء للغاية

  26/7/2006 48عرب 
  

   فلسطينيا24ًمجزرة ذهب ضحيتها : أمطار الصيف .47
 فلسطينياً وعشرات الجرحى هم ضـحايا مجـزرة ارتكبهـا الجـيش             24 :محمد هواش والوكاالت   –رام اهللا   

رائيلي امس في حي الشعف شرق مدينة غزة، في سلسلة عمليات قصف جوي ومـدفعي وقـنص خـالل                   االس
توغل اسرائيلي شرق المدينة، ضمن سلسلة عمليات محدودة تارة وواسعة تارة اخرى، منذ اعلنت اسرائيل شن                

ي عملية كيريم   حملة عسكرية على قطاع غزة باسم امطار الصيف غداة اسر الجندي االسرائيلي جلعاد شاليت ف              
  . جنوب القطاع،كرم ابو سالم، شالوم

وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية الفلسطينيين التبرع بالدم نظرا الى النقص الحاد في الدم لكثرة االصابات في                
 .صفوف الفلسطينيين نتيجة العمليات العسكرية االسرائيلية المتواصلة التي أوقعت عددا كبيرا مـن االصـابت              

قوات االحتالل تستخدم قنابل حارقة وفتاكة محرمة دوليا تحتوي على مـواد كيميائيـة وأحمـاض                وقالت ان   
وأوضحت ان جثث الشهداء وصلت الى المستشفى عبارة عن أشالء مليئـة بالـشظايا، وأن               . فوسفورية حارقة 

  .عددا من المصابين بترت بعض أطرافهم
ارات على غزة، اذ أطلقت صواريخ أصاب احدها منزال          في الغ  16وشاركت الطائرات الحربية االسرائيلية ف      

وقالت مصادر فلسطينية ان صاحب المنزل تبلغ من القـوات االسـرائيلية ان منزلـه               . يعود الى عائلة النجمة   
  .سيتعرض لالستهداف من الطيران االسرائيلي، الستخدامه اياه مخزنا لألسلحة وقد دمر تماما

  27/7/2006النهار 
 

  يا يهربون إلى القدس المحتلة مستوطنو نتان .48
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نزح العشرات من الصهاينة، من مستوطني مدينة نتانيـا االسـتيطانية           :  المركز الفلسطيني لإلعالم   –بيت لحم   
الساحلية المقامة على أنقاض بلدة أم خالد المحتلة، إلى مدينة القدس المحتلة، بعد أن أصبحت الهدف المرتقـب                  

 العام السيد حسن نصر اهللا البدء بمرحلة ما بعد حيفا في خطابه المتلفز الذي بـثَّ                 لحزب اهللا، إثر إعالن أمينه    
  .، وتهديدات بقصف المدينة من ِقبل القيادي في حزب اهللا فؤاد الديراني26/7فجر اليوم األربعاء 

لـى محمـل الجـد،      وأخذ سكان المدينة االستيطانية تهديدات الديراني، التي أدلى بها لوكالة فارس اإليرانية ع            
وحسب هذه الوكالة، فإن الديراني أعلن أن لدى حزبه صواريخ يصل مداها إلى نحو مائة كيلومتٍر، وأنه نصح                  

  .مستوطني نتانيا بمغادرتها
  26/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  

  
  معركة بنت جبيل تقوض الحسابات اإلسرائيلية .49

رية بين الجيش االسرائيلي وبين مقاتلي حـزب اهللا، أمـس، الـى             أدت المعارك الضا  :  نظير مجلي  ،تل أبيب 
تقويض الحسابات االسرائيلية في ادارة الحرب قي لبنان واثارت العديد من األسئلة التي تـشكك بمـا تقولـه                   

وبات النقاش متركزا حول إذا ما كان الكذب        . البيانات الرسمية وتتكلم بوضوح عن أكاذيب الرواية االسرائيلية       
  .ودا أو ان هناك بلبلة وارتباكا في قيادة الجيشمقص

وكان قائد القوات االسرائيلية في الجليل، العميد غال هيرش، قد أعلن مساء اول من أمس، ان قواتـه تـسيطر                    
سيطرة كاملة على بنت جبيل وأن المخربين أي مقاتلي حزب اهللا شوهدوا وهم يفرون من المنطقـة تـاركين                   

 التي قاوم فيها حـزب اهللا       ،وأن قواته استفادت من درس قرية مارون الراس       . أجهزةوراءهم أسلحة وذخيرة و   
ستة أيام وكان الجيش االسرائيلي يعلن في نهاية كل يوم انه أنهى احتاللها، وانها هذه المرة أنهت القتال بالفعل                   

  .باالنتصار على حزب اهللا
ائيلي تدخل بلدة بنت جبيل في خطـوات حـذرة          وفي الساعة الخامسة من فجر أمس، بدأت قوات الجيش االسر         

وكلما تكتشف موقعا لـحزب اهللا، خندقا أو نفقا أو غرفة عمليات، تبشر القيادة بأنهـا               . للغاية، تمشطها بيتا بيتا   
وما هي إال ساعة حتى تبين ان مقاتلي حزب اهللا نجحوا مرة أخرى في نصب كمـين  . تتقدم وتحرز االنجازات  

فقد هوجمت القوة المحتلة بشكل مفاجئ بوابل من اطالق النـار والقـذائف الـصاروخية               . للقوات االسرائيلية 
وطوق مقاتلو حزب اهللا هذه القوة من       . وقذائف ار بي جي، بعد أن أتاحوا لها التقدم بضع عشرات من االمتار            

يقطعوا تواصلهم  وتوزع المقاتلون على عدة محاور، ليمنعوا وصول االمدادات للجنود المحاصرين و          . كل جانب 
  .مع قيادتهم

وتـصرفت  . وردت القوات االسرائيلية بكل قوتها على هذا الهجوم، مستندة أوال علـى طـائرات الهليكـوبتر               
وبقيت تحلـق علـى     . فلم تحلق على علو منخفض خوفا من صواريخ مضادة للطائرات         . الطائرات أيضا بحذر  

 من جراء ذلك العديد من المقاتلين، لكن المعركـة مـع            وسقط. ارتفاع وألقت أطنان المتفجرات على المقاتلين     
وفي بعض المراحل وصلت الى حـد االشـتباك         . الجنود المحاصرين استمرت ما يزيد عن اثنتي عشرة ساعة        

وحتى ساعات المساء من يوم أمس، اعترفت اسرائيل بأن الجيش ال يذكر اشتباكات             . المباشر بالسالح األبيض  
وبأن جنود حزب اهللا أظهروا قدرات كبيرة على القتـال وانهـم حـاربوا              . ت األخيرة بهذا المستوى في السنوا   

وانها عثرت على أجهزة تنصت متطورة استخدمها رجال حزب         . كجنود جيش منظم ومدرب على مستوى عال      
كات وقالت ان االشتبا  . اهللا، تبين انها من صنع ايران وانها مكنتهم من التنصت على هواتف جوالة في اسرائيل              

 جنـديا   13مصادر مستقلة تقول ان عدد القتلـى االسـرائيليين بلـغ            ،   جنديا اسرائيليا  30أسفرت عن اصابة    
  .  جنديا اضافة الى عشرات الجرحى20ومصادر حزب اهللا تتحدث عن 
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واثر هذه األنباء، ومصدرها األساسي اسرائيلي، بدأت تطرح تساؤالت بصوت عال في اسرائيل حول مصداقية              
وقال التلفزيون االسرائيلي ان المواطنين بـاتوا يـصدقون         . لجيش االسرائيلي ولماذا يستخدمون األكاذيب    قادة ا 

  . زعيم حزب اهللا حسن نصر اهللا أكثر من القادة االسرائيليين
  27/7/2006الشرق األوسط 

    
   لخطة أولمرت أحادية الجانب حاسمةالحرب وجهت ضربة : هارتس .50

ئيلية باللغة العبرية في عددها الصادر، اليوم، انتقادات شديدة لصناع القـرارات            وجهت صحيفة هارتس اإلسرا    
وقالت الصحيفة في مقال بعنوان كيف اتخذت القـرارات، إن           .في الحكومة اإلسرائيلية قبيل العدوان على لبنان      

رع، مشيرة إلى   قرار شن الحرب تم اتخاذه من قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت وحده وبشكل متس              
أن نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية شمعون بيريز، سأل في أول جلسة للطاقم الوزاري المصغر عن المراحل                

وأضافت الصحيفة، أن قراراً استراتيجياً ثالثاً اتخذته الحكومـة          .التالية للحرب لكن أسئلته لم تلق إجابة من أحد        
كما  .لق باالجتياح البري لبعض المناطق في الجنوب اللبناني       دون عرضه على الجمهور بشكل الئق، وهو المعت       

تطرقت الصحيفة إلى أهداف الحرب، مؤكدة على أنها كانت ضبابية ومتغيرة بحسب سير القتال، وأضافت أنه                
سرعان ما تبين أن تحطيم قوة حزب اهللا غاية غير ممكنة للتطبيق، وما لبث الساسة يتبنون توجهـات جديـدة                    

  .ية الحل على المجتمع الدوليتلقي بمسؤول
وقالت إن إسرائيل تنازلت عن مطلبها السابق بنزع وتفكيك صواريخ حزب اهللا وفرض مراقبة دوليـة علـى                  
التخوم السورية اللبنانية لمنع تهريب ذخائر وسالح، مشيرة إلى أنه رغم القوة الكبيرة التي استخدمتها إسرائيل                

وتابعت الصحيفة متسائلة عن     .وة ردعها فقط في نهاية العمليات العسكرية      فإنها ستتبين ما إذا نجحت بتحسين ق      
آثار العدوان على خطة االنطواء والتجميع األحادية، وقالت إن أيهود أولمرت يحاول االقتنـاع بـأن خطتـه                  

 إخـالء   األحادية في الضفة الغربية لم تمت، بل إن االنتصار على المقاومة الفلسطينية واللبنانية، سيمكنه مـن               
مستعمرات في الضفة الغربية، ولكن يبدو أن خطة االنطواء قد تلقت ضربة حاسمة وايهود أولمرت مـضطر                 

وكشفت هارتس أن قيادة أركان جيش االحتالل، اعترفت أمس، بأن حـزب اهللا يريـد                .إلى صياغتها من جديد   
ـ    .ويستطيع االستمرار في استهداف شمال إسرائيل لعدة أيام طويلة         ى أن االسـتخبارات العـسكرية      يـشار إل

اإلسرائيلية، تتعرض منذ ثالثة أيام إلى انتقادات شديدة من قبل أوساط سياسية وعسكرية لفـشلها فـي تقـدير                   
  .ورصد قوة حزب اهللا

  26/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  ول يطالب بمحو قرى الجنوب ؤ للدولة اللبنانية ومساستراتيجيةأهداف توصية بضرب  .51
دعا مسئول في الجيش اإلسرائيلي أمس الخميس، وبعد الخسائر التي تكبدها الجيش في الجنوب اللبنـاني فـي                  
ساحة القتال أمام مقاتلي حزب اهللا، دعا إلى محو القرى اللبنانية التي يقصف حزب اهللا منها الكاتيوشـا منهـا                    

يش االسرائيلي يقترح فـي هـذه       أن الج لصحيفة يديعوت أحرونوت    وذكر المراسل العسكري    . باتجاه اسرائيل 
واضافت الصحيفة أن الجيش امتنع في السابق من هذه         . المرحلة ضرب أهداف استراتيجية تابعة للدولة اللبنانية      

وقالت مصادر من الجيش االسرائيلي إن خطوة كهذه من شأنها           .الخطوة من أجل الحفاظ على حكومة السنيورة      
  . ألدرينالين لكي يتحركواأن تزود دوالً في العالم با

  27/7/2006 48عرب 
  

  إسرائيل تشعر بخطر حقيقي : مهتمون وخبراء في الشؤون العسكرية .52
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خلص مهتمون وخبراء في الشؤون العسكرية واإلستراتيجية، إلى أن الواضح بأن إسرائيل تشعر بخطر حقيقي               
مق اإلسرائيلي في المدن الفلسطينية المحتلة      ألنها تواجه للمرة األولى في تاريخها مقاومة قادرة على ضرب الع          

ومثلت المواجهة المندلعة بين المقاومتين الفلسطينية واللبنانيـة مـن جهـة، وجـيش االحـتالل                 .1948عام  
اإلسرائيلي من جهة أخرى، مواجهةً جديدة ومثيرة لالهتمام، في حلقة نقاش نظمها مركـز دراسـات الـشرق                  

ان، أمس، حول تزايد تداعيات المواجهات في لبنان وفلسطين علـى األمـن             األوسط في العاصمة األردنية عم    
وتناولت الحلقة توازن الردع الذي حقَّقته المقاومة، وأشار المناقشون، إلـى            .والسلم الدولي في الشرق األوسط    

 الـدولي    نتيجـة التواطـؤ    -أنه رغم أنه من الممكن أن تتراجع المقاومة أو أال تحقق أهدافها المرحلية كاملـة              
اإلسـرائيلي،  -واإلقليمي، إال إنهم لفتوا إلى أن المتغير المتجدد على أيدي المقاومة في معادلة الصراع العربي              

وأوضحوا أنه بغض النظر عن النتـائج        .هو أن أسطورة الجيش اإلسرائيلي، الذي ال يقهر لم يعد لها مقومات           
كانية انتصار المقاومة مستقبالً على االحتالل، وأنها أصـبحت         النهائية سياسياً وعسكرياً، فقد أثبتت المواجهة إم      

  .ممكنة ضمن شروط وظروف معينة
الخبير العسكري اللواء موسى الحديد الباحث في مركز الدراسـات          : وكان شارك في حلقة النقاش هذه كل من       

الخبير في القانون الدولي،    اإلستراتيجية في كلية الدفاع الوطني الملكية ، والدكتور محمد الحموري، المحامي و           
والدكتور عدنان الهياجنة، أستاذ العلوم السياسية ومدير التدريب في جامعة األمم المتحدة، والدكتور عبد الحميد               

وأدار الحوار في الحلقة األستاذ      .الكيالي، رئيس وحدة الدراسات اإلسرائيلية في مركز دراسات الشرق األوسط         
وأظهر النقاش، أنه رغم أن هذه المواجهة مثّلـت فرصـة           . األوسطسات الشرق   جواد الحمد، مدير مركز درا    

ألولمرت كي يروج فكرة عدم وجود شريك فلسطيني يمكن الحوار معه، مما يساعده فـي خططـه األحاديـة                   
الجانب، غير أنها أدمت برنامجه السياسي بخسائر كبيرة، وتفاقم فقدان األمن في المناطق الجنوبية من الكيـان                 
اإلسرائيلي المتاخمة لقطاع غزة، وهو ما سيجعل خطته وفكره السياسي الذي يروجه بقوة محط شك وموضـع                 

وحول سيناريوهات الحلول الممكنة لهذه المواجهة، طرح        .سخرية بعد انتهاء المواجهات بفشل أهدافه السياسية      
زب اهللا كقوة عـسكرية مخيفـة       اإلسرائيلي يقوم على أساس التخلص من ح      -الحضور أن السيناريو األمريكي   

كخطوة أولى، ولتكون هذه المواجهة نموذجاً لقوى المقاومة في حال لم تنخرط في مشروع الـشرق األوسـط                  
الجديد، الذي تحاول أمريكا إحياء روحه في هذه المرحلة، ومن ثم العمل إدخال سوريا في عملية الـسالم مـع           

اتية قد تتخذها القيـادة الـسورية حـسب التقـديرات األمريكيـة             إسرائيل، استناداً إلى توقعات لمواقف براغم     
  .واإلسرائيلية، وبالتالي العمل على زيادة عزلة إيران

ورغم إقرار الحلقة بعدم توقف االتصاالت والحوار، ووجود تقاطع للمصالح بين إيران والواليات المتحدة فـي                
إلى التوصل إلى تفاهمات مفاجئة، بينهما تغيـر  أكثر من مستوى ومجال جغرافي حيوي، األمر الذي قد يفضي        

  .كثير من الحسابات المبنية على العداء المستحكم
وأكدت أن سيناريو انتصار المقاومة بصمودها واستعصائها على التدمير بالحد األدنى، وفـشل إسـرائيل فـي     

ع في المنطقة، ما يضعف مـن       تحقيق أهدافها التي أعلنتها، سوف يكون منطلقاً لبناء مالمح ممانعة عربية أوس           
كما أكـدت الحلقـة علـى أن         .دور وأهمية محور التحالف األمريكي شعبياً وسياسياً على مختلف المستويات         

مؤشرات المواجهة تميل لصالح فشل إسرائيل في تحقيق أهداف سياسية مهمة، وأنها قد تفـشل فـي اسـتعادة                   
من المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، عن طريـق وسـيط         الجنود األسرى إال من خالل عملية تفاوضية مع أي          

  .ثالث، وهو ما تطالب به فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية
  26/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
   المدنيين بـإنذار أصحابها قبل فترة زمنية قصيرة السكانتبرير قصف منازل  .53
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اج سياسة جديدة تنذر من خاللها السكان المدنيين قبل قصف منـازلهم            باشرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي انته    
ووفقاً لإلفادات التي أدلـى بهـا        بفترة زمنية قصيرة ال تتجاوز الساعة معتبرة هذه اإلنذارات مبرراً للقصف،          

سكان تلك المنازل، لم تسنح الفرصة ألي منهم بإخراج أية مقتنيات من داخل منازلهم قبل تعرضـها للقـصف                   
وال تقع منـازل    . اإلسرائيلي، حيث لم تتجاوز المهلة التي منحتها سلطات االحتالل لهم إلخالء منازلهم الساعة            

العائالت المذكورة بالضرورة في مناطق المواجهات أو في المناطق المرشحة إلطـالق الـصواريخ المحليـة                
كن ان تكون عبارة عن شقق سـكنية        الصنع منها، وتتوزع هذه المنازل على مختلف أنحاء قطاع غزة، كما يم           

  . في بنايات متعددة الطوابق، وهو ما خلف حالة من الخوف اإلنساني لدى السكان المدنيين
  26/7/2006 48عرب 

  
  تحذرهم من دعم المقاومة الفلسطينيين هواتف علىاالحتالل يبث آالف الرسائل الصوتية  .54

من الهواتف الثابتة للمواطنين في % 90 بدأت أكثر من بعد أن أسدل الليل ستاره، وخلد المواطنون للنوم،
نحن جيش الدفاع : ... محافظة رفح، تقرع أجراسها، وحين رفعت سماعات الهواتف، كانت الرسالة واحدة

إن حماس تعطيكم األوهام كما فعل حزب اهللا في لبنان، نحن لن ... اإلسرائيلي، ندعوكم لعدم مساندة اإلرهابيين
ورغم ما حملته الرسالة من مضمون يبدو مخيفا، إال أن معظم المواطنين  ....عم اإلرهابنرحم كل من يد

من جانبه أكد المهندس أحمد أبو مرزوق، مدير  .استقبلوها بسخرية وتهكم، دون أن تترك أي أثر نفسي عليهم
اتف محافظة من هو% 90شركة االتصاالت الفلسطينية خالل حديث هاتفي مع عدد من الصحافيين، أن نحو 

رفح استقبلت الرسالة المذكورة، ودعا أبو مرزوق المواطنين لتجاهل تلك الرسائل، مطالبا في الوقت ذاته كل 
مواطن يستقبل مكالمة مماثلة على هاتفه، االتصال على األرقام المجانية للشركة، وإبالغ الموظفين بالرقم 

مشيرا إلى أن الشؤون القانونية بالشركة تدرس ، تصالالمتصل، كي تقوم الشركة بتوقيف الرقم ومنعه من اال
 .الموضوع وستتخذ اإلجراءات الالزمة

  27/7/2006 األيام الفلسطينية
  

   شهٍر واحدل طفالً فلسطينياً استُشِهدوا بآلة اإلرهاب الصهيونية خال31 .55
 يومـاً مـن     31هيونية خـالل     طفالً فلسطينياً استُشِهدوا بآلة الحرب الص      31إن  : قالت مؤسسة حقوقية عالمية   

العـدد الكبيـر مـن      : فرع فلـسطين، إن   -وقالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال      .الحرب على قطاع غزة   
األطفال القتلى خالل العملية العسكرية الواسعة في قطاع غزة قد قلّل من شأن مبادئ القانون الدولي اإلنساني؛                 

مةً ليس فقط لطرفَي النزاع، إنما يهم أيضاً الدول غيـر المنغمـسة بـشكٍل               فمقتل هؤالء األطفال يعد مسألةً مه     
وأشارت الحركة خصوصاً إلـى مـا        .مباشر في النزاع ولكن كطرٍف ثالث ملزمة قانونياً بتطبيق هذه المبادئ          

متحدة كونها غير   أسمتها التكتيكات الصهيونية في قطاع غزة التي تم إدانتها من ِقبل االتحاد األوروبي واألمم ال              
               ـدعمتناسبة، فالخسائر باألرواح واإلصابات في أوساط الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية المدنية الفلـسطينية ي
مبالغاً به مقارنةً مع المكتسبات العسكرية التي تهدف حكومة االحتالل لتحقيقها من خالل اتّباع تلك التكتيكـات،      

ية الصهيونية فتحت نار أسلحتها باتجاه مناطق مدنية مكتظة بالسكان في مـدن             فالقوات الجوية والبحرية والبر   
  .ومخيمات قطاع غزة، بما في ذلك في محيط المستشفيات والمدارس وتجمعات سكنية مكتظة

  26/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  المواطنون الفلسطينيون شرعوا بالنزوح عن بيوتهم واإلقامة داخل المدارس .56
 وهو مجمع سكني يقع الي الشمال من مدينة غزة  ى عدد من العائالت الفلسطينية التي تسكن في أبراج الند         شرع
 جديد، في أعقاب التهديدات التي أطلقتهـا        ى مدار اليومين الماضيين، والبحث عن مأو      ى إخالء منازلهم عل   ىال
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 2300 ويقدر عـدد سـكانها نحـو          عائلة فلسطينية  400قوات االحتالل بقصف تلك األبراج التي تحوي نحو         
 وتزعم قوات االحتالل أن منطقة أبـراج        .مواطن يعمل غالبية أفرادها في مؤسسات وأجهزة األمن الفلسطينية        

الندي هي المكان الذي تطلق منه فصائل المقاومة الفلسطينية القذائف الصاروخية علي البلـدات اإلسـرائيلية،                
قد شرعت وكالة الغوث الدولية الي إنزال الفـارين         .  الشقق السكنية  إضافة الي زعمها بوجود أسلحة في بعض      

في مدارس تابعة لها في مخيم جباليا لالجئين وقدمت لهم بعد األغراض واألطعمة التي تساعدهم للعيش بالحـد                  
  . المعقول

  27/7/2006القدس العربي 
  

  النائب العام الفلسطيني يلغي العمل بنظام الرقم الهاتفي الخاص .57
در النائب العام الفلسطيني أحمد المغني قراراً يقضي بوقف العمل بنظام الرقم الهاتفي الخاص والمحجـوب                اص

المعمول به لدى شركة االتصاالت الفلسطينية وشركة جوال، بعد أن تبين أن ضباط المخـابرات اإلسـرائيلية                 
وقال بيان صادر عن النائب العـام       . هايستغلونه في توجيه رسائل انذار لسكان البيوت المرشحة للتدمير بإخالئ         

وأكد البيان أنه   . أن بعض العابثين تستغل ما أقدمت عليه المخابرات اإلسرائيلية من اجل ترويع االهالي اآلمنين             
واشـار الـى ان شـركتي جـوال          .استثنى من القرار الوزراء او من في حكمهم وأعضاء المجلس التشريعي          

عدادا وتفهما كبيرا للعمل الفوري على تطبيق هذا القرار لما فيه مـن مـصلحة               واالتصاالت الخلوية تبديان است   
  .وطنية تقتضيها خصوصية الوضع الفلسطيني الحالي

  27/7/2006الشرق األوسط 
  

  عرب بقصف حزب اهللا 4 عن مقتل الحكومة االسرائيلية هي المسؤولة 48فلسطينيو الـ .58
منصور عباس، ابن عم الفتاة دعاء عباس، التي ) الجنوبية(ة حمل رئيس المؤتمر العام في الحركة اإلسالمي

قتلت اثر سقوط صاروخ كاتيوشا على بيتها قرب حيفا، ساسة إسرائيل المسؤولية عن دم فقيدة العائلة إذ أنهم 
هم الذين اختاروا الحرب وهم المسؤولون عما يجري، لينضم الى عائلة الشهيدين من الناصرة التي حملت 

 شهداء 4 فقدوا حتى االن 48ويشار إلى ان فلسطيني الـ .لمسؤولية عن تداعيات الحرب في لبنانإسرائيل ا
، وهم الشقيقين 1948جراء الهجمات الصاروخية التي يطلقها حزب اهللا على شمال األراضي المحتلة منذ العام 
 . الجليل االسفلمحمود وربيع طلوزة من الناصرة، حبيب عواد من عبلين ودعاء عباس من المغار في

  27/7/2006المستقبل 
  

  نشطاء من أجل القدس يستنكرون الممارسات االسرائيلية بحق المدينة وسكانها .59
استنكر نشطاء من أجل القدس ما تمارسه الحكومة االسرائيلية تجاه المدينة المقدسة من تضييق الخناق عليهـا                 

قامة الجدار الفاصل الذي أصبح عبارة عـن سـجن   وعزلها عن محيطها العربي الفلسطيني وتقطيع أوصالها با  
مركزي وسجون موضعية خارجه، وهدم منازل المقدسيين، وذلك في بيان صدر عنهم أمس بعنـوان بـاقون                 

ودعا البيان في هذه الظروف الى الوحدة والعمل على تحـضير أنفـسنا للمواجهـة القادمـة            .كجذور الزيتون 
الحياة فيها والتضامن مع النواب المعتقلين وعائالتهم، وتنظيم حمالت         والتمسك والدفاع عن حق كل مقدسي في        

  .االحتجاج السماع صوتنا كمدينة، فاذا فرطنا في حقنا في القدس نكون قد فرطنا بحق أوالدنا من بعدنا
  27/7/2006القدس الفلسطينية 

  
  تالوة القرآن جريمة بنظر جنود االحتالل   .60
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ي أمس األول على شاب فلسطيني من بلدة حوارة جنوب نابلس فـي الـضفة               اعتدى جنود االحتالل االسرائيل   
ونقل االعالمي رومل السويطي، مراسل  .الغربية، بالضرب الوحشي، بحجة أنه استفزهم بقراءته للقرآن الكريم

  عاما من بلدة حوارة، الذي     30صحيفة الحياة الجديدة ومدير موقع اخباريات رواية الشاب محمود علي سعادة            
يعمل سائق تكسي على خط نابلس، أن جنود االحتالل احتجزوه على حاجز يتسهار المقام في بلدة حوارة أكثر                  

وأوضح بأنه وخالل احتجازه بدأ  .من ساعة تحت أشعة الشمس عندما كان ذاهبا لحضور حفل زفاف ابن عمه
صلة قراءة القرآن الكريم، كمـا      بقراءة القرآن بصوت مسموع، مضيفا أن جنود االحتالل حاولوا منعه من موا           

قاموا بسب وشتم القرآن الكريم والنبي محمد عليه الصالة والسالم، ومع رفض الشاب سعادة االمتثال ألوامرهم                
 .قام الجنود بمهاجمته وضربه بوحشية، الى أن أغمي عليه

  27/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

   لخطوط شبكة الكهرباء جراء قصف االحتالل الخسائرحجم  مليون دوالر 1.2 .61
ذكر سليمان أبو سمهدانة، مدير عام شركة توزيع الكهرباء في القطاع، أن حجم الخسائر التي  :كتب حامد جاد

لحقت بالشركة إثر تدمير قوات االحتالل لشبكة خطوط الكهرباء في مناطق مختلفة من القطاع منذ بدء العدوان 
ة أن خسائر قطاع الكهرباء تتزايد يومياً، موضحاً أن خطوط الشبكة وأكد أبو سمهدان . مليون دوالر1.2بلغت 

والـمحوالت القائمة في الـمناطق الحدودية للقطاع ما زالت تقصف وتدمر يومياً، األمر الذي يزيد من حجم 
 .الخسارة

   27/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  بنان في الفنادق الفلسطينية انخفضت جراء الحرب على لاألشغالمعدل  .62
نه فور بداية القصف االسرائيلي على لبنان       أ جمعية الفنادق العربية في القدس       أكدت : محمد ابو خضير   -القدس

 .وبعد قصف حزب اهللا لمدينتي الناصرة وطبريا شهد القطاع السياحي انهيارا دراماتيكيا في فلسطين واسرائيل              
 معدل الخـسائر    بإحصاءافة والسياحة الفلسطينية    وقامت جمعية الفنادق العربية من خالل مركز المصادر للضي        

  .آب 15 إلى تموز 15 مليون دوالر خالل الفترة من 5.3 إلى ستصل أنها إلىالتي تشير 
  27/7/2006القدس الفلسطينية 

  
  السلطة الفلسطينية تسعى للتخلص تدريجياً من التعامل بـ الشيكل   .63
 التخلص التـدريجي مـن      إلى السلطة تسعى    أنالعبد، عن   كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية جورج       : بلسنا

 في ضوء سعي    :وقال العبد .  الحد منه في المدى المتوسط تمهيدا للتخلص نهائيا من تداوله          أوالتعامل بالشيكل ،    
ورأى ان   .اسرائيل لالنفصال، علينا ان نفكر ببديل عن الشيكل للتخلص التدريجي منه على المـدى المتوسـط               

 يعطينا حـالً مرحليـاً علـى        أن غيره من العمالت المتداولة في األراضي الفلسطينية يمكن          أوني  درالدينار األ 
 بالتزامـات بموجـب     األخيرة، لتذكير   وإسرائيل بين السلطة    أجريت اتصاالت   إنوقال العبد    .المدى المتوسط 

يم اجـل قـراره وقـف        بهذا الشأن، موضحا ان بنك هبوعل      األخرىبروتوكول باريس االقتصادي واالتفاقات     
 العالقـة بـين   إعادةآب المقبل، بينما تعكف السلطة على /التعامل مع البنوك الفلسطينية حتى منتصف أغسطس      

  . مصرفية بحتة، ال تتعارض مع ما هو متبع في العالمإلجراءاتالجانبين لوضعها الطبيعي استنادا 
27/7/2006الخليج اإلماراتية   

  
   وجود نصر اهللا لديها  تنفين في لبناالسفارة اإليرانية  .64
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االدعاءات الكاذبة واألخبار الملفّقة الصادرة عـن       أنها تنفي    ه بيانا قالت في   اإليرانية في لبنان  سفارة  الأصدرت  
 األخبـار   اإليرانية، وان هذه   الكيان الصهيوني، عن وجود األمين العام لحزب اهللا في دار السفارة             إعالموسائل  

  وأضاف البيان.  من الصحةأساس أي إلىالواهية ال تستند 
 الصهيونية من خالل نـشر هـذه األباطيـل،          األوساط إليها المشؤومة التي ترمي     األهداف تحذر من    إيرانن  أ

 المتحدة، وفي إطار معاهدة فيينا أن تلزم أعضاءها رعايـة           األمموتطلب من المحافل الدولية، وبخاصة منظمة       
 . مجال رعاية حرمة المراكز الدبلوماسية واستقرارهاالمسؤولية الملقاة على عاتقها في 

  27/7/2006السفير 
  

  رفسنجاني يدعو الدول اإلسالمية لدعم الفلسطينيين واللبنانيين : إيران .65
دعا رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران آية اهللا هاشمي رفسنجاني، في رسالة              :  يو بي أي   -طهران
 دعم الشعبين اللبنـاني والفلـسطيني بـشكل         إلىربعاء، الدول اإلسالمية     األ مسأ ، العاهل السعودي  إلىوجهها  

وذكرت وكالة األنباء اإليرانية الرسـمية       .صريح، وحذر من سعي البعض إلثارة الخالفات بين السنة والشيعة         
، ىالكبـر أن رفسنجاني قال في الرسالة إن الشعبين الفلسطيني واللبناني هم جزء من األمة اإلسـالمية                ) إرنا(

سرائيلي ضرب عرض الحائط جميع األعراف والمواثيق اإلنسانية والقوانين الدولية مـن            مضيفاً أن الكيان اال   
وحذر رفسنجاني البلدان اإلسالمية من أنه إذا        . األراضي اإلسالمية وقتل المسلمين العزل     ىخالل اعتداءاته عل  

 مـن مخططـات     األخرىاني والفلسطيني فان األبعاد     سرائيل عن قمع الشعبين اللبن    الم يكن هناك رادع يردع      
  .هؤالء للتدخل والعدوان ضد سائر الدول ستبدأ

  27/7/2006القدس العربي 
  

  طلبة إيرانيون يتطوعون للقتال في لبنان    .66
 لبنـان أمـس     إلـى  الراديكاليين سافروا    اإليرانيينقال شهود عيان إن مجموعة من الطلبة        : رويترز -طهران

 فـي تجنيـد     اإليرانيـون ونجح الراديكـاليون    . سرائيليةساعدة حزب اهللا في قتاله ضد القوات اال       متعهدين بم 
 شـاركوا   اإليرانيين من المتطوعين    أيامتطوعين لعمليات طالبي الشهادة في السنوات األخيرة لكن لم يسجل أن            

 طالب متطوع   200ضم  مجموعة ت إن  المتحدث باسم المجموعة    وقال   . ضد اسرائيل  أوفي هجمات في العراق     
 وأعرب عن أمله أن توافق تركيـا        . ستغادر طهران اليوم بالحافالت    وإنها لبنان عن طريق تركيا،      إلىسترسل  

  . سورياإلىعلى المرور من الحدود 
  27/7/2006االتحاد االماراتية 

  
  اعتصام في الجوالن المحتل تضامنا مع لبنان وضد جرائم اسرائيل .67

شارك المئات في االعتصام التضامني مع لبنان، الذي دعت إليـه مجموعـة مـن                :زهير اندراوس  -الناصرة
، المعتصمون آثروا االعتصام الصامت لعجز الكلمات عـن         أمسالناشطات الجوالنيات، في مجدل شمس مساء       

  .التعبير عن مشاعرهم ومن هول الجرائم
 من أمس، اجتماعـا للتحـضير       أولن،   الجوال ىوفي سياق متصل عقدت الفعاليات السياسية المختلفة في قر         

  . لمجموعة نشاطات تضامنية مع الشعبين اللبناني والفلسطيني ودعما للمقاومة
 27/7/2006القدس العربي 

  
  بنوك سعودية ترفض التحويل لحساب الحكومة : القنصل اللبناني في جدة .68
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مد سويدان أن الحملة الـسعودية لجمـع        أعلن القنصل العام في الملحقية اللبنانية في جدة أح        :  نيروز بكر  -جدة
التبرعات للشعب اللبناني دخلت مرحلتها الثالثة بعد اإلعالن عنها عبر وسائل اإلعـالم ومـن ثـم اسـتقبال                   

وأوضح أنه سيجري العمل على إرسال       .التبرعات والمساعدات والتواصل مع الجهات والمؤسسات والمتبرعين      
ا خالل األيام المقبلة بمجرد االنتهاء من جمعها وفتح ممرات إغاثية من قبل             التبرعات وإيجاد آلية لكيفية إرساله    

ولفت إلى رفض البنوك السعودية تحويل أموال التبرعات إلى حساب الحكومة اللبنانية، األمـر               .األمم المتحدة 
برعـات إلـى    وأشار إلى أن المصارف ال تقبل تحويل الت       , الذي قد يعيق عملية جمع التبرعات للشعب اللبناني       

الحساب المعلن مرجعة ذلك إلى حظر منع تحويل التبرعات البنكية التي تتطلب موافقة مؤسسة النقد وتـستلزم                 
  .إجراءات طويلة األجل

  27/7/2006الوطن السعودية 
  

   للعدوان على لبنانيستنكر الصمت الدوليمجلس تعاون دول الخليج  .69
الرحمن العطية إدانـة مجلـس التعـاون،     ل الخليج العربية عبد  جدد األمين العام لمجلس التعاون لدو     : الرياض

سرائيلي على لبنان، مؤكداً على التضامن الكامل مع لبنان وشعبه ، الذي يتعـرض فيـه                لمواصلة العدوان اال  
وطالب العطية بوقف فوري وعاجـل إلطـالق        .  التحتية إلى تدمير شامل    ىالمدنيون األبرياء والممتلكات والبن   

سرائيل كامل المسؤولية عن الخسائر والدمار الذي لحـق         اسرائيلي عن لبنان، محمالً     فع الحصار اال  النار، ور 
 وقال العطية إن مجلس األمن الدولي، قد تنصل من تحمل مسؤولياته بموجب ميثـاق األمـم المتحـدة،                 .بلبنان

جتمع الدولي وعلـى وجـه      األمر الذي يؤثر على المصداقية الدولية إن بقي شيء منها، وهذا يفرض على الم             
الخصوص الواليات المتحدة تحمل المسؤولية الكاملة، لتحقيق السلم واألمن واالستقرار فـي منطقـة الـشرق                

   .األوسط على أساس الشرعية الدولية
  27/7/2006الوطن السعودية 

 
  علن عن تقديم مساعدات إنسانية متنوعة للشعب الفلسطينيت اتركي .70

ن السفير التركي في القدس أن حكومة بالده بدأت بإرسال كمية مـن طحـين القمـح                 أعل:  احمد سليم  -البيرة
% 60 حيث سيتم توزيـع      كمساعدة للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة للتخفيف من الضيق الذي يعانيه           

يـون   تركيا قررت أيضا التبرع بمبلغ مل      أنأكد   كما   .من الكمية في غزة فيما الباقي سيوزع في الضفة الغربية         
  . لتقديم مساعدات شاملة لالجئين الفلسطينييناألونروادوالر أمريكي من خالل 

  27/7/2006القدس الفلسطينية 
  

  للشعب اللبنانيمساعدات عربية براً وبحراً  .71
هبطت فـي مطـار بيـروت       : بو عيد أبيروت مشهور    عن مراسل بترا في      27/7/2006العرب اليوم   ذكرت  
 لمساعدة الـشعب     ميدانياً تحمل مستشفى عسكرياً  . ية تابعة لسالح الجو الملكي    ردنأمس ثالث طائرات    أالدولي  
الدفعة الثانيـة مـن     هي  ن هذه   إلى أ ردنية في لبنان محمد الفايز      عمال في السفارة األ    القائم باأل  أشار و .اللبناني

الدويـة وغـذاء     طن من الخيام والبطانيات وا     300 شاحنة حملت    20بعد المساعدات التي حملتها      المساعدات
  .االطفال والمواد التموينية المتنوعة

 وصندوق إعانة   اإلسالميسارعت لجنة العالم العربي في جمعية إحياء التراث         : 27/7/2006السفير  وأضافت  
 آالف  إلـى المرضى في دولة الكويت بالتعاون مع جمعية االستجابة في لبنان بتقديم مساعدات غذائية وتموينية               

 فريقا طبيا ثانيا مكونـا      إنقال وزير التشغيل والتضامن الوطني الجزائري       و. النازحين من المناطق المتضررة   
 نقطة العريـضة    إلىوصل  كما  .  لبنان للمساهمة في النجدة الطبية هناك      إلىمن اختصاصيين نفسانيين توجهوا     
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ث شاحنات مبردة محملة مواد طبيـة وأغطيـة          مع ثال  اإلسالميالحدودية مع سوريا، وفد من منظمة المؤتمر        
 كما وصلت مساعدات تركية مقدمة من جمعية تركية         .مقدمة من جمعية المنارة البحرية التركية التابعة للمنظمة       

 العريضة، محملة في ثالث شاحنات للنقـل الخـارجي، وجـرى            نقطة إلىغير حكومية إلى الحكومة اللبنانية      
  . لإلغاثةتسليمها إلى الهيئة العليا 

 
   تريد إعادة رسم خريطة الشرق األوسطواشنطن :الرئيس اإليراني .72
 إعادة رسـم خارطـة الـشرق        إلى محمود احمدي نجاد الواليات المتحدة بالسعي        اإليرانياتهم الرئيس   : لندن

 األزمـة  من العاصمة الطاجيكية أمس، بإطالق محادثات دولية حول          دوطالب نجا . ، بمساعدة اسرائيل  األوسط
 لبنـان   إلـى  تقـديم اسـرائيل اعتـذاراً        إلى باإلضافة النار،   إلطالقفي لبنان من دون شروط، ووقف فوري        

  .وتعويضه عن الدمار الذي تسبب فيه القصف االسرائيلي
  27/7/2006الشرق األوسط 

  
   مصر للدفاع عنها فقط جيشأكد أن الرئيس المصري  .73

لبين بدخول مصر الحرب دفاعا عن لبنان أو حـزب اهللا           وصف الرئيس المصري حسني مبارك المطا      :القاهرة
 كان ذلك جائزا في وقت كان فيه تعـداد          إذا وقال إنه    .بأنهم ال يدركون أن زمن المغامرات الخارجية قد انتهى        

 مليون مصري يحتاجون تنمية وخدمات وفرص       75 مليون نسمة فإنه ليس ممكنا اآلن في ظل وجود           24مصر  
 . ميزانية الشعب المصري على حرب ليـست حربهـا         إلنفاق مؤكدا أنه ليس مستعدا      .إسكانعمل ومشروعات   

 بعدم االنجراف وراء مغامرات حماسية   األطراف ونصح جميع    .وقال إن جيش مصر هو للدفاع عن مصر فقط        
  ونفى أن  .غير مدروسة دون تقدير للعواقب وما ستجره على الشعوب من نتائج يدفع ثمنها المواطنون اآلمنون              

   . مع كتلة الحريري في لبنان مؤكدا مساندة مصر وتأييدها للشعب اللبناني كلهأكثر متقاربةتكون مصر 
  27/7/2006االتحاد االماراتية 

 
   وتنفي التحذير الروسيدمشق تدعو إلى تبادل األسرى .74

ـ  إلى السوري محسن بالل بان بالده تدعو        اإلعالمصرح وزير    : شعبان عبود والوكاالت   -دمشق ف النـار    وق
 العربية المحتلة، بما فيها الجوالن، لتسوية       األراضيسرى بين لبنان واسرائيل وانسحاب اسرائيل من        وتبادل األ 
 إلـى ونفى مصدر سوري مطلع تقارير صحافية عن توجيه دمشق رسالة مباشرة            . األوسط في الشرق    األزمة

كـذلك   .يعقد للبحث في الوضع في لبنان     واشنطن تحذر فيها من استبعاد دمشق وطهران عن أي مؤتمر دولي            
نفى المصدر ما أوردته تقارير صحافية عن تحذير روسي لسوريا من استخدام صواريخ روسية الـصنع فـي                  

مس لم يتمخض عن نتائج مهمة وجذرية       أ مؤتمر روما الذي انعقد      أنوالحظ  . حال تعرضها لهجمات اسرائيلية   
  . كةبسبب المواقف المختلفة بين الدول المشار

  27/7/2006النهار 
  

  صمود المقاومة سيبني مالمح ممانعة عربية : خبراء وعسكريون أردنيون .75
, وصف خبراء وعسكريون المواجهة المندلعة بين المقاومتين الفلسطينية واللبنانيـة مـن جهـة             : لقمان اسكندر 

 وذلك من حيث توازن الردع      , مواجهة جديدة ومثيرة لالهتمام    بأنها, سرائيلي من جهة أخرى   وجيش االحتالل اال  
سرائيل على  اومن خالل حجم العدوان الشامل على المدنيين والبنية التحتية الذي تقوم به             , الذي حقَّقته المقاومة  

خالل حلقة نقاشية عقدها مركز دراسات الشرق األوسط فـي           واجمع المشاركون،    .الجبهتين الشمالية والجنوبية  
بخطر حقيقي ألنها تواجه للمرة األولى في تاريخها مقاومة قادرة على ضـرب             سرائيل باتت تشعر    ا أن   ،عمان
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ويتوقع البعض أن تكون هذه التجربة داعمة للمقاومة العربية في العـراق ضـد االحـتالل                , سرائيليالعمق اال 
   .األمريكي

  27/7/2006العرب اليوم 
  

  ة في لبنانوفد الترويكا األوروبية يزور الشرق األوسط لبحث نشر قوة دولي .76
قال بيان صادر عن مكتب خافيير سوالنا، منسق الـسياسة الخارجيـة باالتحـاد              : عبد اهللا مصطفى  ،  بروكسل
 األطراف محادثات مع    إلجراء،  األوسط منطقة الشرق    إلى سوف تتوجه    األوروبية الترويكا   أن،  أمس األوروبي
وسوف تلتقي الترويكا، التي تتكون مـن       . ب اهللا  الحالية، والتصعيد العسكري بين اسرائيل وحز      باألزمةالمعنية  

ومفوضة العالقات الخارجية بنيتا فالدنر وممثل الرئاسـة المقبلـة لالتحـاد، مـع كبـار                 وزير خارجية فنلندا  
 إلطالق اتفاق حول وقف فوري      إلىالمسؤولين في عدة دول ذات الصلة بالتطورات الحالية، من اجل التوصل            

 سـتتم فـي      الزيارة بالقول إن  البيان   اكتفى و .وإسرائيلدولية على الحدود بين لبنان      النار، ومسألة نشر قوات     
 النار في جنوب لبنـان  إلطالق فرض وقف أن سوالنا   أكدوقبل مغادرته بروكسل     .غضون االيام القليلة المقبلة   

  . سيكون مستحيال من دون قوة دولية تشترك فيها أوروبا
  27/7/2006الشرق األوسط 

  
  يريد قوة دولية على الحدود اللبنانية ـ اإلسرائيلية واللبنانية ـ السوريةشيراك  .77

 تكون قوة دولية مـستقبلية علـى الحـدود اللبنانيـة ـ      أنرفض الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس : باريس
 إلـى توصل  انه شدد على ضرورة نشر القوة الدولية بعد الإال، )ناتو(لـاالسرائيلية والسورية ـ اللبنانية تابعة  

انتقد النظام السوري الـذي     وفي مقابلة نشرتها صحيفة لوموند أمس،       وإسرائيل  تسوية للنزاع الحالي بين لبنان      
 فرنسا تفضل خطة من ثالث مراحل هي        إنوقال شيراك    . والسالم األمن يتالءم مع    أنوصفه بأنه من الصعب     

 كانـت فرنـسا     إذاوعما  . األرضة الجنسية على     نار ثم تعهد سياسي وانطالقاً من هنا قوة متعدد         إطالقوقف  
وستتخذ قرارهـا بنـاء     . فرنسا ستتحمل مسؤوليتها في لبنان    : مستعدة لقيادة القوة الدولية في لبنان، قال شيراك       

 النار والتزاما سياسيا وقوة دولية مخولة للقيام بهذه السياسة          إلطالقنريد وقفا   : وأضاف. على عدد من الشروط   
واعترف شيراك بعدم وجود الكثير من الدول        .حينها سنرى الدور الذي تقوم به فرنسا      .  للغاية بطريقة صارمة 

 مـا تـوافرت الـشروط       إذا تتقدم فرنسا لـذلك      أنالمستعدة لالضطالع بدور قيادي في هذه القوة ولم يستبعد          
  . تعاده عن النظام السوري عاكسا اباألسدوانتقد شيراك السياسة التي ينتهجها الرئيس السوري بشار . المالئمة

 كالً من حماس وحزب اهللا لم يقدما علـى          أنيبدو لي   : ، قائالً وإيران سورية   إلىووجه شيراك اتهامات ضمنية     
  .  بكل بساطةأنفسهممن تلقاء ) إسرائيليينخطف جنود (هذه المبادرات غير المسؤولة 

  27/7/2006الشرق األوسط 
  

   ذلك األمرل اللبنانية طالما تطلب الجيش الفرنسي سيبقي قبالة السواح .78
 وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليو ـ ماري الثالثاء ان القوات الفرنسية التابعة لعملية  أعلنت: باريس ـ اف ب 

 . ذلك   األمرباليست الجالء الرعايا الفرنسيين من لبنان، ستبقي في المنطقة قبالة السواحل اللبنانية طالما تطلب               
 أنهـم  انسحبوا معتبـرين  واألمريكيينماري االن نحن الوحيدون علي االرض الن البريطانيين وقالت اليو ـ  
 الذي قد يلبي الحاجات التي      األمر رجل   1800واضافت وضعنا وسائل مهمة مع        .أبحروالقد  . اجلوا رعاياهم 

  . ذلك األمرسنبقي في المكان ما تطلب . قد تطرأ
  27/7/2006القدس العربي 
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  فرنسا تخوف من انعكاسات الحرب اللبنانية اعتداءات في : اري استخباراتياجتماع وز .79
تتخوف المخابرات الفرنسية من أن تنعكس الحرب اإلسرائيلية ضـد حـزب اهللا علـى    :  مارسيل عقل ،باريس

وقد بحث موضـوع حـزب اهللا وتـصاعد         . فرنسا وأن تتجسد بعمليات على األراضي الفرنسية أو في أوروبا         
 يوليو  18في أوروبا خالل اجتماع وزاري استعرض عددا من تقارير االستخبارات الفرنسية عقد في              نشاطاته  
وأعلنت مصادر رسمية، أنه لم يجر اكتشاف أي تهديد ملموس للمصالح الفرنسية حتـى اآلن، ال فـي                  . الحالي

اك منظمـات وجمعيـات     وال يوجد في فرنسا أي تمثيل رسمي لحزب اهللا، وأن كل ما هن            . فرنسا وال في لبنان   
إال أن للحزب ممثلين رسميين في إيطاليا وألمانيا حيث ترصد المخابرات وبشكل دقيق نشاطات ما               . مناصرة له 

ويقول أحد  .  شخص من مناصري الحزب على حد تعبير وزير الداخلية الفرنسي نيقوال ساركوزي            900يقارب  
عن هويته لدينا مشكلة مع حزب اهللا منذ الثمانينات         عناصر جهاز المخابرات الفرنسية الذي فضل عدم الكشف         

  .مشيرا إلى أن الحرب على لبنان يمكن أن تعطي أفكارا أو تشكل ذريعة ألي إرهابي أكان سنيا أم شيعيا
  27/7/2006الوطن السعودية 

 
  ، وعلى إيران الكف عن التدخل ماليين جنيه مساعدة للبنان5: البريطانيةالخارجية  .80

 أمـس أوضح الناطق باسم الخارجية البريطانية جايسن بهنام الحكومة البريطانية أقرت أول من              :مارلين خليفة 
 بالده سترسل قريباً جداً مبعوثين متخصصين فـي         وأضاف أن . إسترلينيهبة للبنان بمبلغ خمسة ماليين جنيه       

 بريطانيا تبـذل جهـوداً      أن على   وشدد . الحلول إيجاد لمعاينة الوضع ميدانياً وللمساعدة على       اإلنسانيةالشؤون  
 النار في لبنان وحماية المدنيين من القتل وتجنيب البنية التحتية الدمار، وكـي ال تهـز          إطالقمكثفة بغية وقف    

 للنار دائـم    إطالق وقف   إلىتسعى بريطانيا   : وأضاف.  بأكملها األوسط في لبنان استقرار منطقة الشرق       األزمة
 على الحكومة اللبنانية ان تكون قادرة على بسط         أن، ورأى   1680 و 1559رين  وغير موقت والى تطبيق القرا    

 الدعم لحزب اهللا ولمجموعـات  إيران نشعر بالقلق من تقديم     إننا:  وأضاف . اللبنانية كلها  األراضيسيادتها على   
تـدخل فـي     تضبط نشاطات حـزب اهللا وأال ت       أن إيران هذا الوضع نناشد     إزاء. متطرفة تهز استقرار المنطقة   

  .الشؤون الداخلية اللبنانية
  27/7/2006النهار 

  
  مستشار سابق لبلير ينتقد سياسته تجاه العدوان على لبنان .81
 قال ستيفن وول المساعد السابق لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الخميس ان العالقـة                :اف ب ،  لندن

 المتصاعدة فـي الـشرق      األزمة لبريطانيا في    األخالقية الوثيقة بين بريطانيا والواليات المتحدة تقوض السلطة      
 النار بين اسرائيل وحزب اهللا اللبنـاني لـيس لـه            إلطالق وقف   إلىوقال ووالن رفض بلير الدعوة       .األوسط
 تحـدثتا   األميركيـة  حكومتنا والحكومـة     إنوكتب وول في مقال نشرته مجلة ذي نيو ستيتسمان يقول            .مبرر

 نترك لجورج بـوش تحديـد       أن يجب   إننا ان حكومتنا تعتقد      ، وأضاف  لماذا؟. المأساةبطريقة خبيثة عن هذه     
  .معاييرنا االخالقية

  27/7/2006القدس الفلسطينية 
  

   براً وبحراً  أوروبيةمساعدات  .82
فـي هيئـة    )  مليون دوالر تقريبـا    63( مليون يورو    50 أنه يعتزم إرسال قرابة      أمس األوروبي أعلن االتحاد   

  و . ماليين أخرى جاري إرسالها إلى البالد على الفور        10اجلة لضحايا الصراع في لبنان، بجانب       مساعدات ع 
 34 وصول عبارة تحمل على متنهـا        إلى تقريرا بأنشطتها، أشارت فيه      األحمرأصدرت اللجنة الدولية للصليب     
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.  لبنان عبـر البحـر     إلىصل  وهذه أولى مساعدات اللجنة الدولية التي ت      . طنا من مواد الطوارئ للجنة الدولية     
والرنكـا  ) برا عبر سـوريا ( لبنان من القاعدتين اللوجستيتين في عمان        إلىوتقوم اللجنة الدولية بإرسال المؤن      

وزار موظفو اللجنة الدولية قرى في منطقة مرجعيون وتوجهوا جنوبا علـى طـول              . بصورة رئيسية ) بحرا(
  . جاالت الصحة والمياه والغذاءالحدود االسرائيلية لتقييم االحتياجات في م

  27/7/2006السفير 
  

   صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحزب اهللاإلتمامجهود سرية ألمانية  .83
 يجري رجال استخبارات ودبلوماسيون ألمان مفاوضات سرية مع حزب اهللا وإسرائيل بهدف             : يو بي أي   ،برلين

ويقول مراقبون ان فـرص النجـاح       ,ذين أسرهما حزب اهللا     ترتيب مسألة اإلفراج عن الجنديين اإلسرائيليين الل      
وقال رولف توبهوفن الخبير األلماني في مكافحة اإلرهاب في معهد أبحاث اإلرهـاب والـسياسة                .ليست سيئة 

األمنية في ايسن لوكالة يونايتد برس انترناشونال عبر الهاتف انه عندما يتعلق األمر بصفقة محتملـة لتبـادل                  
حزب اهللا كمـا    . وأضاف ينظر إلينا في المنطقة كوسيط نزيه       .لمانيا ستكون في الصفوف األولى    السجناء فان أ  

أو فرنسا  ,قبل لبنان   موالية إلسرائيل من   أنهاوخالفا للواليات المتحدة التي ينظر إليها على        . إسرائيل يثق بألمانيا  
وبعـد لقائـه مـع مـسؤولين         . في المنطقة   ألمانيا كقوة محايدة   إلى ثقة إسرائيل ما يزال ينظر       إلىالتي تفتقر   

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية األلمانية يوم       . مصريين وفلسطينيين وإسرائيليين عاد شتاينمير ببعض التفاؤل      
 الرئيس محمود عباس    أن شتاينمير شعر    أن  المتحدث   وتابع . الرحلة غرست في شتاينمير تفاؤال حذرا      أنأمس  

 أنوقال الناطق األلمـاني      .داد للعب دور مهم في اإلفراج عن الجنود اإلسرائيليين        والقيادة في مصر على استع    
  .شتاينمير اتصل قبل جولته بنظيره السوري وليد المعلم

  27/7/2006القدس الفلسطينية 
  

  النصر للبنان.. الحرية لفلسطين: المتظاهرون يحطمون تمثال ترومان ويهتفون .84
 اكبر تظاهرتين حاشدتين تأييدا لفلسطين ولبنان،       أمس مساء   أثينا اليونانية   شهدت العاصمة  :محمود خزام ،  اثينا

 حيث شارك في المظاهرة األولى، التي دعـا         .واستنكارا للعدوان االسرائيلي علي الشعبين اللبناني والفلسطيني      
موا بتحطـيم تمثـال     لها االتحاد العمالي البامة والجاليات الفلسطينية واللبنانية والعربية، عشرة آالف شخص قا           

رجال األمـن    الرئيس األمريكي ترومان ثم توجهوا بعدها إلى مبنى السفارتين األمريكية واإلسرائيلية، واشتبك           
   . منع المتظاهرين من رشق السفارة االسرائيلية بالحجارة وقنابل المولوتوفمع حشود المظاهرة الثانية بهدف 

  27/7/2006القدس العربي 
  

   قادمة تجاه سورياأمريكية ليونة :مصادر غربية   .85
قالت مصادر دبلوماسية غربية في القدس لــالوطن إن وزيـرة الخارجيـة             :  عبد الرؤوف ارناؤوط   ،رام اهللا 

األمريكية كونداليزا رايس أبلغت الحكومة اإلسرائيلية موافقتها على توغل القوات اإلسرائيلية في جنوب لبنـان               
 يكون إخالء هذه المنطقة شرطا ألي صفقة دولية تضمن انتـشارا للقـوات              حتى ما قبل نهر الليطاني على أن      

 إلى أن الواليات المتحدة باتت تعتبر إيـران هـي رأس            ، وبحسب المصادر أشارت رايس      اللبنانية في المنطقة  
 .األفعىفي الصراع الدائر وأن كال من سوريا وحزب اهللا وحماس هم فقط منفذون ألجندة إيرانية في المنطقـة                 

ولفتت هذه المصادر إلى أن وصف الواليات المتحدة لسوريا بالمنفذ يمثل نقلة في المواقـف األمريكيـة التـي                  
وأشارت المصادر إلى أن هناك ليونة أمريكية قادمة تجاه سـوريا           . اعتبرت سابقا أن سوريا هي طرف مخطط      

 إلى واشنطن، وما تردد عـن مبـادرة         بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل          
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سعودية تجنب سوريا وضعها ضمن محور إيران وتدعو إلى احتضان سوريا سياسيا بدال من دفعها إلى محور                 
  .إيران

  27/7/2006الوطن السعودية 
  

     زعيم جمهوري أميركي ال يستبعد اتساع الحرب .86
يرى  األميركي السيناتور بيل فرست انه ال     وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب       : محمد صادق ،  واشنطن

معتبرا أنها جـزء مـن الحـرب ضـد          ،  نهاية قريبة للقتال في لبنان، بل ستتسع الحرب لتشمل أطرافا أخرى          
وأضاف في تصريحات لشبكة سي بي اس الواليات المتحدة تعمل مع الحلفاء العرب لتكثيف الضغط                .اإلرهاب

 فرصة اتـساع نطـاق الحـرب        أن وأوضح.  لنزع سالح حزب اهللا    1559ووضع ضمان دولي لتنفيذ القرار      
 إلى وإيران يؤدي الضغط على سوريا      أن عن توقعه    وأعرب.  حرب عالمية  إلى تتحول   أنموجودة، لكن دون    

  . بدء اتصاالت للكف عن دعم حزب اهللاإلىدفعهما 
  27/7/2006البيان االماراتية 

 
   اتصاالت مع اسرائيل قبل الغارة6: يرلندان ،إمراقبيالمجلس األمن يدين الهجوم على  .87

أدان مجلس األمن في بيان رئاسي اعتمده مجلس األمن، بطلب من الصين، الهجـوم              :  صالح عواد  ،نيويورك
الذي شنته القوات االسرائيلية على قاعدة للسيطرة في منطقة الخيام بجنوب لبنان والذي أسفر عن مقتل أربعـة                  

وقال الـسفير الـصيني     ). يونفيل(ن تابعين لقوة األمم المتحدة للطوارئ المؤقتة        مراقبين عسكريين غير مسلحي   
وانغ غوانغيا نحن ندين هذا الهجوم وأن كل هجوم على موقع األمم المتحدة والعاملين لديها غيـر مقبـول وال                    

 ضـباط    ابـرز  أن أمـس  ذكرت متحدثة باسم وزارة الدفاع االيرلندية في دبلن          أخرىمن جهة    .يمكن تبريره 
 ست مرات ليحذرهم من عمليات القصف الخطيرة القريبة مـن           باإلسرائيليينالجيش االيرلندي في لبنان اتصل      

 ووفي تعليق على الحادثـة،    .  األربعة مراقبينال مقتل   إلى أدت المتحدة قبل الغارة االسرائيلية التي       األمممواقع  
 سبب يدعو   أي ال يوجد    أضافنه أمر مروع إال انه      ا  توني سنو للصحافيين     األبيضقال المتحدث باسم البيت     

  . االعتقاد ان الجيش االسرائيلي استهدف عمدا مركز المراقبين الدوليين في الخيام مساءإلى
  27/7/2006الشرق األوسط 

  
  لبنان طلب ستة أشهر للـ يونيفيل وأنان أوصى بشهر واحد .88

 1بدءاً من    (يمدد المجلس والية القوة لمدة شهر واحد       انان، في تقريره الذي رفعه الى مجلس االمن بأن           أوصى
، في ظل عدم إمكانية عودة الوضع كما كان عليه، على ما يبدو، وبغية إعطاء مجلس األمن الوقت الالزم                   )آب

 انه تلقى رسـالة     إلىولفت  . لبحث جميع الخيارات الممكنة للترتيبات التي ستتخذ في جنوب لبنان في المستقبل           
الجاري من القائمة باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للبنان لدى األمم المتحدة تنقل فيها إليـه طلـب                  تموز   7في  

 األمن يناقش مجلس    أنومن المتوقع   . حكومتها بأن يقوم مجلس األمن بتمديد والية القوة لمدة ستة أشهر أخرى           
در دبلوماسية انه سيتم تبني هذا القـرار،         مصا وأكدت. إضافيااالثنين المقبل مشروع قرار التجديد للقوة شهرا        

 أن تتخذ قرارا بسحب قواتها من الجنوب خالل الحرب الجارية بانتظار            أن المتحدة   لألممخصوصا انه ال يمكن     
 في ظل جهل مصير     أشهر تقر التجديد لستة     أن قوة ردع بديلة، كما انه ال يمكن         إرساليتم االتفاق الدولي على     

  .الحرب
 27/7/2006البلد 

 
   ينفي نقل رسائل هاتفية تحذيرية من الجيش االسرائيلي األحمرالصليب  .89
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 أن يكون قد نقل رسائل هاتفية تحذيرية من الجـيش           أمس الدولي بشكل قاطع     األحمر نفى الصليب    : بترا ،غزة
وصـفت  و .االسرائيلي لسكان فلسطينيين بإخالء منازلهم قبل استهدافها من الطـائرات الحربيـة االسـرائيلية             

  . بأنها شائعات زائفة وال أساس لها من الصحةاإلطارالمؤسسة الدولية في بيان صحفي ما تردد في هذا 
  27/7/2006الدستور 

  
  موسكو تنفي أنها طلبت من دمشق عدم استخدام سكود ضد إسرائيل .90

لـذي  اكد مصدر مسؤول في السفارة الروسية في دمشق، أمس، عدم صـحة الخبـر ا              : جانبالت شكاي ،دمشق
 نائب أن ، وأوضح صواريخ سكود على اسرائيل اذا ما هوجمت       إطالقتحدث عن طلب موسكو من دمشق عدم        

وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف كان عبر عن دعم القيادة الروسية للمواقف السورية وللرئيس بشار               
   .األسد

  27/7/2006الرأي العام الكويتية 
  

 مستشفى إثر تدهور حالته الصحية الألردنيين إلى االحتالل ينقل عميد األسرى ا .91
اكدت جمعية انصار السجين ان الحالة الصحية لعميد االسرى االردنيين، سلطان العجلوني، شهدت تدهورا 
خطيرا، ما دفع سلطات االحتالل الى نقله من مستشفى سجن الرملة الذي كان يقبع فيه منذ اسبوعين الى 

حت الجمعية التي تعنى بشؤون االسرى في سجون االحتالل في بيان لها، امس، واوض.مستشفى اساف هاروفيه
ان نتائج الفحوص الطبية اظهرت أن االلتهابات الشديدة التي يعانيها العجلوني أدت إلى التصاق امعائه ببعضها 

 .وأثبتت وجود ثقب فيها في األمعاء، ما يتطلب إجراء عملية جراحية عاجلة له
  27/7/2006نية األيام الفلسطي

  
  تداعيات الحرب تنذر باحتمال توسعها وانضمام دول إليهاتداعيات الحرب تنذر باحتمال توسعها وانضمام دول إليها: : تحليلتحليل  ..9292

  وحدة الدراسات واألبحاث ،قدس برس
تنذر التداعيات المتتالية بشأن الحرب اإلسرائيلية في لبنان، المتواصلة منذ أسبوعين، وقبلها فـي فلـسطين؛                

ا يحصل، بل إن مثل هذه الحـرب، كمـا يـرى            باحتمال توسعها لتشمل دوالً، ليست ببعيدة عن مجريات م        
  .متوقعوها، ستكون حاسمة

فإعالن حسن نصر اهللا، األمين العام لحزب اهللا اللبناني، بأن فصالً جديداً مـن الحـرب سـيبدأ، وستـصل                    
 قتيل وآالف الجرحـى     400نحو  (الصواريخ إلى ما بعد بعد حيفا؛ سبقته مجازر إسرائيلية بالجملة في لبنان             

، وتهديدات إسرائيلية بقصف السفارة اإليرانيـة فـي بيـروت،           )أسبوعين وأكثر من ذلك في فلسطين     خالل  
وما بين ذلك التهديد وتلك المجـازر؛ تـصريحات         . وتوسيع العدوان ليصل إلى دمشق في ظل دعم أمريكي        

         أ و ة،كل من يزرع الريح سيحصد العاصـف      الرئيس اإليراني أحمدي نجاد التي أكد فيها أنفـي   ةالعاصـف  ن 
  .ة، وفق تعبيره وقاصمةوسط ستكون عسيرمنطقه الشرق األ

كانت المساعي اإلسرائيلية، ومن خلفها األمريكية، واضحة للعيان، باستدراج كل من سـورية وإيـران إلـى      
معركة، يرى الكثير من المحللين اإلسرائيليين ممن كانوا ضباطاً سابقين، بأنها غير محسوبة، متسائلين هـل                

ط الواليات المتحدة نفسها في حرب جديدة في المنقطة، في الوقت الذي تعجز عن حسم المعركـة التـي                   تور
  .تغرق فيها بالعراق؟

 إلى  قيادة الدولتين ، ساقت   في الجيش اإلسرائيلي واألمريكي    عقدة النقص     أن ، بحسب أحد المتابعين،   والظاهر
ية اإلسرائيلية على التخوم الفلسطينية واللبنانية، وكذا بمحاولة        تتعلق بتغيير الخريطة األمن   ،  ما هو أكثر تعقيداً   
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بل وربما تعديل خـرائط، فـي       . تغيير منظومتي توازن القوى داخل النظامين السياسيين الفلسطيني واللبناني        
، ال   ومن هنا يأتي الحديث عن صلة حماس وحزب اهللا بكل من دمـشق وطهـران               ،النطاق اإلقليمي األشمل  

ل دعم أمريكي شامل، عله يشكل ما يطمح إليه األمريكيون لـ شرق أوسط جديـد، يعيـد إليهـا                   سيما في ظ  
  .هيبتها التي مرغت بأوحال العراق

 على وعي باألبعاد االستراتيجية لعملية الربط بين حزب          واألمريكية  إذا ما كانت القيادة اإلسرائيلية     يعلم ما ال  
 فمثل هذا الربط يضمر من جهة التحريض الـدولي          .ن جانب آخر   م ، ودمشق وطهران   من جانب  اهللا وحماس 

 ثمة  لكنه يعني من جهة أخرى أن     . بعد من لبنان وفلسطين   أ لدول لها أهداف     ذرعاًأضد هذه القوى باعتبارها     
                نة، لما  قوى إقليمية يعنيها أن ال يخرج حزب اهللا أو حماس من معادالت لبنانية وفلسطينية وشرق أوسطية معي

 وهو ما ال يسهل مهمة إسـرائيل وتكتيكاتهـا القائمـة علـى              ، من دالالت على مكانة دمشق وطهران      لذلك
  .االستفراد بحزب اهللا أو بحماس أو بكليهما معاً

في السياق ذاته؛ حذّر وزير أمريكي سابق من أن ما تفكر به واشنطن وتل أبيب بشن حـرب ضـد إيـران                      
وزير مساعد سابق لوزارة المالية في إدارة رونالد        هو   و ،ج روبرتس بول كري ويؤكد  . وسورية لن يكون سهالً   

اً فـي    شـعبي  اً دعم  السورية واإليرانية  لدى كال هاتين الحكومتين   أن   ؛ رئيس الواليات المتحدة السابق    ،ريغان
 وإيـران   ة سـوري   أن  يظـن   .. أبله ال يعلم هذا     البيت األبيض   ولكن ، أكثر مما لدى بوش    الحرب المفترضة 

  .كونان نزهةتس
 النوويـة يـران   إقـدرة   العبرية؛ فيرى من جانبـه أن       / أحرونوتيديعوت  / من صحيفة    ، يعاري أما إليعازر 

ها في النبطية أو في بنت جبيل، وال في         ، ولن يوجد حلّ   الحربالمتوقعة ستُدخل متغير الرعب هذا في معادلة        
 الحرب التي   نإ ف ، وإالّ أساسهذا الموضوع من    لى عالج ه  إ سيضطر العالم كله     .يضاًأ أو حيفا    هكريات شمون 

  .، حسب تحذيرهقليميإولى من حرب فظيعة وخراب أ ستكون فقط معركة أسبوعينبدأت قبل 
وداخل الدولة العبرية، تتصاعد أصوات العسكريين والسياسيين في الدولة العبرية، المعارضة للحـرب فـي               

ن الحرب ضد لبنان نيابة عن الواليات المتحدة، التـي تقـوم            لبنان، بل وصل بهم الحد إلى اتهام الحكومة بش        
  .بتزويدها بكل عتاد عسكري مطور، إضافة إلى الدعم السياسي لهذه الحرب

وما رفع أصوات هؤالء، الذين خرج اآلالف من اإلسرائيليين مؤيدين لهم في معارضة الحرب؛ هو سقوط ما                 
خالل أسبوعين فقط، وهو ما لم يعتد عليه جيش االحتالل وال حتى            يزيد عن ستين قتيالً إسرائيلياً حتى اآلن،        

  .الدولة العبرية في معاركها السهلة نسبياً التي وقعت مع دول عربية في عقود خلت
  26/7/2006 خدمة قدس برس

  
   في طور التحولعالقةعالقة...دمشق وحزب اهللا .93

  نيل ماكفاركار
 اللبنانية أسبوعها الثالث يؤكد المسؤولون الـسوريون مـن          بينما تدخل الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب اهللا       

جانبهم أن طبيعة العالقة الطويلة والراسخة بين دمشق وهذه الميليشيا شرعت في التحول بعدما بـدأ ينحـسر                  
فطيلة العقود السابقة التي كانت فيها القوات الـسورية متواجـدة   . التأثير السوري على حزب اهللا ويتراجع قليالً 

ان سيطرت دمشق على خطوط نقل األسلحة إلى حزب اهللا، وكانت قادرة على مواصلة دعم الميليـشيا، أو                  بلبن
أما اليوم فيجزم المحللون أنه حتى لو طلب من سوريا ممارسـة نفوذهـا علـى                . وقف المساندة دون صعوبة   

دبلوماسيين الغربيين الذي   وفي هذا اإلطار يقول أحد ال     . الحزب قد ال يكون بمقدورها فعل ذلك وإخماد الحريق        
أحجم عن كشف هويته لقد تم القذف باألوراق المتاحة في السماء وليس معروفاً كيف ستنزل على األرض، فقد                  
نكون بصدد تشكل وضع استراتيجي جديد في المنطقة بعدما تبين أن إسرائيل ال تملك التفـوق االسـتراتيجي                  
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لطبع فإن أساس المعادلة الجديدة يتمثـل فـي قـدرة حـزب اهللا              وبا. الكاسح الذي كانت تعتقد أنه في حوزتها      
المتواصلة على إطالق الصواريخ وإيصالها إلى عمق إسرائيل، رغم أسبوعين من الهجمات العقابية على لبنان               

  . وقدرة حزب اهللا على مواصلة القصف ألسابيع، بل لشهور إضافية
وة عربية بإمطار إسرائيل بالصواريخ يكتـسب حـزب اهللا          والواقع أنه مع كل يوم يمر على الحرب تقوم فيه ق          

المزيد من الشعبية على امتداد المنطقة ويصبح لجمه أصعب من السابق، خاصة وأن إسرائيل شبهت الحـرب                 
وبالنظر إلى المعاملة الفاترة التي تخصها واشنطن لدمشق واستبعاد فرص التعاون بين الجانبين             . بمباراة الموت 

.  يوجد ما يقنع سوريا بضرورة التدخل ووضع حد لهجمات حزب اهللا على شمال إسـرائيل               حول الموضوع ال  
وفي هذا السياق يتابع الدبلوماسي الغربي أنتم في الحقيقة تطالبون سوريا بالتآمر إلضـعاف نفـسها، ذلـك أن               

 لورقتها األولى لـيس     إقناعها لحزب اهللا باالنتحار ليس له معنى من وجهة النظر السورية ما دام يعني فقدانها              
هذا بينما يعتقد أن حزب اهللا يملك ما يكفي مـن الـصواريخ             . فقط في لبنان، بل أيضا في التعامل مع إسرائيل        

  .  ألفا منها لالستمرار في الحرب لشهور عدة مقبلة13 بأن لديه أكثر من 2005التي كان أعلن سنة 
رية من لبنان السنة الماضية أضعفت الواليـات المتحـدة          والمفارقة أنه بإرغام سوريا على سحب قواتها العسك       

وحلفاؤها النفوذ القوي الذي كانت تمارسه دمشق على حزب اهللا، وسحبت منها القـدرة علـى منـع إطالقـه                    
واألكيد أنه خالل المواجهات الدامية المتواصلة فوجئت إيران وسوريا وحزب اهللا بقـسوة الهجـوم      . للصواريخ

ى اختطاف جنديين من قواتها، حيث لم يكن يدور في خلد حـزب اهللا أن يتحـول اشـتباك                   اإلسرائيلي رداً عل  
وال شـك أن حـزب اهللا اسـتند إلـى           . محدود مع القوات اإلسرائيلية على حدودها الشمالية إلى حرب مدمرة         

هذا العدد  التجارب السابقة التي أسفرت عن تبادل األسرى بين الجانبين دون اندالع مواجهات واسعة توقع كل                
وكلما سئل المسؤولون السوريون عن كيفية      . من الضحايا وتهدد بتوسيع نطاق المواجهة لتطال الدول المجاورة        

إيقافهم لحزب اهللا وتطويق األزمة يبدو عليهم التحفظ ويتحاشون اإلجابة عن السؤال بتأكيدهم أن الصراع فـي                 
ومـع ذلـك يـشير المـسؤولون        . ربي اإلسـرائيلي  الشرق األوسط لن يحل دون خطة شاملة تنهي النزاع الع         

السوريون بأن دمشق قادرة فعالً على التحرك إذا ما منحت هي وإيران وحزب اهللا فرصة المشاركة في مؤتمر                  
روما الذي عقد يوم أمس األربعاء، معتبرين أن عدم مشاركة هذه األطراف في فعاليات المؤتمر يفرغه من أي                  

  . معنى
ل أحد المسؤولين السوريين الذي رفض الكشف عن اسمه ال أعتقد أن هناك حـال لألزمـة                 وفي هذا اإلطار قا   

 وسوريا على الطاولة مع األطراف الدولية، وال بد ألي حـل أن يأخـذ بعـين                 -الحالية دون جلوس حزب اهللا    
 اآلونـة   ويبدو أن إدارة بوش أدركـت فـي       . االعتبار سوريا وحزب اهللا وهما القوتان الصاعدتان في المنطقة        

األخيرة الدور المحوري لسوريا في حل األزمة المشتعلة، لذا شاهدنا الرئيس بوش يكرر دعوته لسوريا بلجـم                 
حزب اهللا ومطالبته للدول العربية بالعمل على فك االرتباط القائم بين دمشق وطهران من جهة وبينهـا وبـين                   

ات طبيعـة عـابرة أكثـر منهـا ذات طبيعـة            والواقع أن العالقة مع إيران هي ذ      . حزب اهللا من جهة أخرى    
فرغم أن التحالف مع إيران يجعل سوريا أكثر قوة في المنطقة إلـى جانـب               . استراتيجية تنم عن رغبة حقيقية    

عوامل أخرى مثل فوز حماس في االنتخابات الفلسطينية والوضع في العراق، إال أنه ال يحظى بشعبية كبيـرة                  
ن االقتصاديين البارزين في سوريا هذه العالقة بزواج المتعة الذي يؤمن بـه             فقد شبهه أحد المحليي   . في دمشق 

ويتابع االقتصادي سمير سيفان لقد فرضت علـى        . الشيعة ويجمع لوقت محدود بين رجل وامرأة بهدف المتعة        
ـ                 دة سوريا العالقة مع إيران عندما أغلقت في وجهها جميع األبواب األخرى، موضحاً كيف أن الواليات المتح

وحلفاءها في المنطقة أداروا ظهورهم لدمشق ما دفعها إلى إيران وحزب اهللا وحماس كمالذ أخيـر، لكـن ال                    
  . يمكن التعويل عليهم في المدى البعيد لخدمة المصالح السورية

فاالستثمارات التي كانت تتدفق من الدول النفطية الغنية في المنطقة شحت إلى درجة كبيرة وتوقفت عن القدوم                 
وال يبدو أن ذلك سيتغير في المستقبل القريب بسبب المظاهرات الموجهة في شوارع دمشق التـي                . إلى سوريا 
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ومع ذلك مازالت سوريا تأمل في لعـب دور         . تنتقد بعض حكام الدول العربية المجاورة وتنعتهم بأسماء الذعة        
وال ننـسى أن سـوريا      . متعلقة بلبنان حيوي في المنطقة كدولة قوية تستحق االستشارة، ال سيما في الشؤون ال           

 1967تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين يتمثل األول في تحرير الجوالن الذي احتلته إسـرائيل فـي حـرب                   
ويتمثل الثاني في بقاء حزب البعث في السلطة، حيث يعتبر األولوية الحالية في سوريا على أن يأتي التحريـر                   

  . الحقاً
  27/7/2006االتحاد االماراتية 

 
   في الشرق األوسطللتوترللتوتررؤية أميركية أوسع  .94

  روبين رايت
أثناء مساعيها الرامية إلى التفاوض بشأن وضع حد للنزاع الذي يعصف بالشرق األوسـط، بـدا أن وزيـرة                   

وفي هـذا   . الخارجية األميركية كندوليزا رايس أضحت تنظر إلى الحل عبر منظار أوسع يعيد تحديد مصالحه             
لمسؤولون األميركيون إن المشاكل الحقيقية ال تكمن في المواجهة العـسكرية بـين حـزب اهللا                السياق، يقول ا  

وإسرائيل فقط، وإنما هي أكبر بكثير وتضم سيادة لبنان وما تعتبره اإلدارة األميركية الحالية معركة وجدانيـة                 
  . بين قوات مؤيدة للحرية وأخرى مناوئة لها بالمنطقة

 إن اإلدارة األميركيـة تـرى فرصـة فـي           -وماسيون مرافقون لـرايس في جولتها     يقول دبل  -وبهذا المعنى 
االضطراب الحالي الذي يهز المنطقة، حيث قال ديفيد وويلش، مساعد وزيرة الخارجية المكلف بشؤون الشرق               

ـ                 روج األوسط، للصحافيين المرافقين لوزيرة الخارجية في رحلتها من القدس إلى روما، إذا تمكن لبنان من الخ
قوياً من هذه األزمة، فسيكون أعداء السالم واالستقرار في المنطقة قد تلقوا هزيمة نكراء، فلبنان يمثـل آمـال                   

وأضاف قائال إن الشرق األوسط الجديد لن يبنى عبر تحقيق انتصار كل يوم في مكـان                . الكثيرين في المنطقة  
احة اليوم وسط هذه األزمة لتعزيز الحريـة فـي          والواقع أن هناك فرصة مت    . ما، وإنما سيبنى عبر جهد حثيث     

وأتوقع أنه يمكن حدوث ذلك إذا نحن استطعنا أن نجعل األصوات المسؤولة تعلو على األصوات عديمة                . لبنان
  . المسؤولية

كما ألمح الوفد المرافق لـرايس أيضاً إلى أنه يبحث اإلجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الحكومات الخارجيـة                 
وتعتقد الواليات المتحدة اعتقاداً راسخاً أن إيران، بشكل خاص، سهلت وشجعت الغارة            . هك سيادة لبنان  التي تنت 

العابرة للحدود التي قام بها حزب اهللا في الثاني عشر من يوليو الجاري، والتي أسفرت عـن أسـر جنـديين                     
 سوريا مسؤولية توفير الدعم لهـذا       كما تُحمل إدارة بوش أيضاً    . إسرائيليين وكانت وراء تفجير األزمة الحالية     

  . لتنظيم الشيعي المسلح
إلى ذلك، أعلن وولش أن هناك تدابير أخرى يمكن أيضا اتخاذها للتعاطي مع هذه البلدان التي ال تتحلى بـنفس                    

كما أفاد المسؤولون المرافقون لرايس أن هذه الرؤية الواسـعة          . الدرجة من المسؤولية بخصوص مستقبل لبنان     
ساس اإلطار الذي تسعى وزيرة الخارجية األميركية اليوم لرعايته والترويج له مع لبنان وإسرائيل والعالم               هي أ 

  . العربي والعبين آخرين
ومما يجدر ذكره أن اإلدارة الحالية توظف هذه القضايا في محاولة لصرف التركيز العـالمي مـن القـصف                   

وفي هذا السياق، أعلنت كنـدوليزا      . لى مسألة الحرية في المنطقة    اإلسرائيلي العقابي والمثير للجدل على لبنان إ      
وخالل تواجدها بروما، التقت المسؤولة األميركية مع األمين        . رايس في القدس أنه حان وقت شرق أوسط جديد        

د العام لألمم المتحدة كوفي أنان، ورئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، ورئيس الشؤون الخارجية في االتحـا               
  . األوروبي خافيير سوالنا قبيل مؤتمر دولي حول لبنان بدأ أمس األربعاء
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وفـي هـذا    . ويرى المسؤولون أن اتفاقا حول الديمقراطية بالمنطقة هدف قد يتطلب تحقيقه وقتا غير قـصير              
ونحن نسعى إلى طـرح     . اإلطار، قال وولش للصحفيين لدينا بعض األفكار بخصوص طريقة حل هذه المشكلة           

  .  األفكار في بعض الحاالت؛ وتجريب أخرى في حاالت أخرى والعكس صحيحهذه
وبالرغم من العراقيل التي تعتري طريق تشكيل قوة دولية تكون أكثر فعالية مقارنة مـع المـراقبين الـدوليين                  

ذلـك  ، فإن المسؤولين األميـركيين يعتقـدون أن         1978التابعين لألمم المتحدة المنتشرين في جنوب لبنان منذ         
وفي هذا اإلطار، قال مسؤول كبير في إدارة بوش وافق علـى التحـدث شـريطة عـدم                  . سيحدث في األخير  

ويـرى مـسؤولون    . اإلفصاح عن اسمه ستظلون تسمعون حول عدم إمكانية نشر قوة دولية إلى حين نـشرها              
ل أو بعد نزع سالح حزب      أميركيون أن أكبر مشكلة مطروحة اليوم تتعلق بما إن كانت القوة الجديدة ستُنشر قب             

اهللا، الذي يصر على عدم التخلي عن أسلحته، ولكن المسؤول المذكور قال إن هذه القوة ال تنوي إطالق النـار                    
  . للدخول إلى المنطقة

  27/7/2006االتحاد االماراتية 
  

  لهذا وجدت إسرائيل .95
  إلياس سحاب  

بعيدة المدى، إن الدور الذي تقوم به إسرائيل فـي   هل صدق أخيراً قصار النظر في قراءة المخططات الدولية ال         
مطلع القرن الحادي والعشرين، في فلسطين ولبنان بالعمل العسكري؛ وفي المحيط العربي بالنفوذ السياسي، قد               

  بدأت بعض الدوائر الدولية التفكير به منذ منتصف القرن التاسع عشر؟
قت حملة إبراهيم باشا الناجحة في المشرق العربي، الـدوائر          لقد أذهلت بعض األفكار العروبية األولية التي راف       

، فسارعت وزارة الخارجية البريطانيـة فـور        )خاصة في لندن  (االستعمارية الكبرى يومذاك في لندن وباريس       
االنكفاء العسكري لجيش محمد علي عائداً إلى مصر إلى ارسال خبيـر اسـتراتيجي إلـى المنطقـة ليـدرس          

 لمنع تكرار أخطار التالقي االستراتيجي بين مصر والمشرق العربـي، فجـاءت خالصـة               االحتماالت العملية 
الدراسة ان الحل األمثل هو إقامة دولة لليهود في فلسطين، تشكل حاجزاً طبيعياً بين مـصر وأقـاليم وبلـدان                    

  .المشرق العربي
األول في نهاية القرن التاسـع      بعد نصف قرن على والدة هذه الخواطر االستراتيجية، كان المؤتمر الصهيوني            

  عشر يبحث الموقع األفضل إلقامة دولة اليهود، هل يكون ذلك في أوغندا أو األرجنتين أو فلسطين؟
وكان طبيعيا أن ينتصر الخيار الثالث، ألنه الخيار الوحيد الذي يمكن أن تؤسس عليه شـراكة متينـة وثابتـة                    

  .، والمخططات االستعمارية الدولية من جهة ثانيةوطويلة المدى، بين األحالم الصهيونية من جهة
وألن الحركة الصهيونية قد بنت استراتيجيتها البعيدة المدى، منذ البداية، على التحالف مع المخططات الدوليـة                
االستعمارية في المنطقة العربية، كان طبيعياً ممارسة هذا التحالف بالتنسيق مع لندن وباريس، عنـدما كانتـا                 

عامة المخططات الخارجية في المنطقة العربية، ثم نقل هذه الممارسة إلى تحالف مع واشنطن، عنـد                تمثالن ز 
انتقال المركز االستعماري اليها، بعد غرق االمبراطوريتين الفرنسية والبريطانية في قناة الـسويس فـي عـام                

  . على حد تعبير المؤرخ البريطاني توينبي1956،
يلي لوقائع ممارسات إسرائيل منذ قيامها، في أداء الدور الذي بـدأت الـدوائر              لسنا بحاجة إلى استعراض تفص    

االستعمارية تفكر فيه قبل نصف قرن من والدة الحركة الصهيونية، ليس ألن ما تقوم به إسرائيل حاليا يكفينـا                   
.  أمـام عيوننـا    مؤونة ذلك فقط، بل ألن هذا الدور اإلسرائيلي لم يبخل في أي مرحلة سابقة كما يتجلى اليوم،                

  :وليس في بطون الوثائق التاريخية فقط، وذلك في مجاالت متعددة
فقد اكتشفنا في األزمة الحالية قصور النظرة التي بقي الخبراء العسكريون العـرب             :   مجال القوة العسكرية    1

لقد ثبت  . ا التقني يقيسون بها قوة إسرائيل العسكرية، بما نملك من قوات وأعتدة، تالحق تعدادها وتطور مستواه             
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لنا اليوم عملياً أن قوة إسرائيل العسكرية ال تقاس فقط بالترسانة الحربية الموجودة بين أيديها على األرض، بل                  
لقد بلغ هـذا    . في الخط العسكري المفتوح، خاصة عند األزمات، بين الترسانة اإلسرائيلية والترسانة األمريكية           

ستنتج معها، ان إسرائيل لم تكن بحاجة إلى تكبد مـشقات امـتالك الـسالح        التكامل درجة عالية، يحق لنا أن ن      
  .النووي، والتفرد به، فواشنطن على استعداد لتزويدها به، عندما تلوح في األفق حاجة إسرائيل للسالح النووي

، في األزمـات  لقد أكدت لنا الهجمة اإلسرائيلية على لبنان، ما كان يبدو بدرجة أقل وضوحاً   :   القوة السياسية   2
السابقة التي كانت إسرائيل تمارس فيها لعب الدور الذي وجدت من أجله في هذه المنطقة من العالم، وليس في                   
أي منطقة أخرى، وهو أن العمل المشترك بين واشنطن وتل أبيب، من الخطأ أن يصنف في خانة التحالف بين                   

 لقوانين قد تصل إلى حد االختالف او التناقض، أو          دولتين، ألن مثل هذا النوع من التحالف خاضع في حركته         
لقد تأكدنا من مجريات الحراك العسكري والسياسي في األزمة األخيرة، ان العمل المشترك             . حتى فك التحالف  

بين واشنطن وتل أبيب يمكن أن يصنف على أنه عمل مشترك في إطار قوة سياسية واحدة وإن توزعت علـى               
سافة بينهما آالف األميال، وعندما يكون هذا هو الحال، فال شك أن القـرار النهـائي                دولتين، وإن تباعدت الم   

  .موجود في واشنطن، وليس في تل أبيب
صحيح أن مالمح الدور اإلسرائيلي في المنطقة العربية قد رسم بعضها قبل قرن ونصف القرن، وبعضها قبل                 

 كانت تطالعنا دوما بصور مجزأة، الى درجة ان         قرن واحد، وبعضها اآلخر قبل نصف قرن، لكن هذه المالمح         
بعض القيادات العربية السياسية والعسكرية والفكرية، كانت تذهب إلى حد التشكيك في هذا األمر، بل إلى حـد                  

  .اتهام المحذرين من هذا الدور بأنهم أسرى نظرية المؤامرة
على المنطقة العربية فقط، فجعل دولها في       إن تماسك التوحد السياسي بين واشنطن وتل أبيب لم يضغط بنفوذه            

، عاجزة حتى عن أداء دور البلـديات الناجحـة فـي            )1982كما في أزمة احتالل لبنان عام       (األزمة األخيرة   
اسعاف لبنان بحاجاته اإلنسانية فقط، لكن هذا النفوذ امتد على الكرة األرضية بأسرها، حتى أصبحت دول فـي                  

، بل دول االتحاد األوروبي بأسره، عاجزة عن مجرد مصارحة إسرائيل برفض ما             وزن فرنسا وروسيا وألمانيا   
تقوم به، ليس ألن إسرائيل أقوى من كل هؤالء طبعاً، بل ألن مقارعة إسرائيل تعني مباشرة مقارعة واشـنطن     

  .نفسها
 27/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  من دون هزيمة ...  الحربتنهيإسرائيل ال تعرف كيف  .96

  موسى  حلمي 
مع دخول الحرب اإلسرائيلية على لبنان أسبوعها الثالث تعاظمت عالمات االستفهام حول مقدار الحكمـة فـي                 

وبدأ المعلقون في إجـراء الحـساب مـع    . القرارات السياسية والعسكرية التي كانت وراء انطالقها وتصاعدها   
  . حكومتهم وجيشهم بأكثر من صورة على أكثر من مستوى

ألوف بن إلى أن قرار الحرب على لبنان اتخذ علـى قاعـدة             > هآرتس<لمراسل السياسي لصحيفة    وقد أشار ا  
وهكذا، فإن قـرار    . التي تقوم على أن كل مساس بالسيادة اإلسرائيلية سيواجه برد فعل هائل           > عقيدة الحدود <

موز، اتخذ بسرعة   عملية عسكرية واسعة، ردا على اختطاف الجنود قرب زرعيت في الثاني عشر من ت             <تنفيذ  
فرئيس الحكومة إيهود أولمرت قرر بشكل شبه فوري الشروع برد عسكري عنيف، وفي المساء نـال                . قياسية

مصادقة الحكومة على خطة الهجوم الجوي على راجمات الصواريخ وعلى رموز السيادة اللبنانية وفي مقدمتها               
  . >مطار بيروت الدولي

سؤال شمعون بيريز، حول ما إذا كان لـدى        <ى الخطة باإلجماع، ولكن     ويشير بن إلى أن الحكومة صادقت عل      
وبعـد  . واضعي الخطة تصور لما سوف يحدث في المراحل الثانية، الثالثة والرابعة ظل مـن دون رد جـدي                 
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بأغلبية أربعة ضد اثنين قرارا بقصف مقر األمانة العامـة لحـزب اهللا             > السباعية<يومين من ذلك اتخذ طاقم      
  . >م المنظمة نصر اهللا، األمر الذي شكل تصعيدا إضافياوبيت زعي

أن القرار االستراتيجي الثالث، الذي لم يعرض بشكل مناسب أمام الجمهـور،            > <هآرتس<ويبين ألوف بن في     
وقد أعطت الحكومة   . كان قرار غزو الجنوب اللبناني بقوات برية من أجل تدمير المنظومة األمامية لحزب اهللا             

وبالتـدريج،  . >المستنقع اللبناني <ا انطباعا في األيام األولى بأن العملية جوية وليست عودة إلى            والجيش حينه 
  . >وبقدر ما كان يتضح أن القصف الجوي غير كاف، توسعت العمليات البرية

واعتبر بن أن ما كان مفقودا أيضا في القرار المتسرع هو أن األهداف كانت غامـضة وتتغيـر مـع سـير                      
وقد تبين أن تحطيم حزب اهللا حتى اآلن أمر مستحيل، كما فشلت مهمة اغتيال نـصر اهللا، وهـي                   <. المعارك

واكتفى الجيش في   . >مهمة استعراضية، كان بوسعها أن توفر للجيش وألولمرت إنجازا إعالميا أمام الجمهور           
ة طابعا سياسيا حيث تم     ولكن سرعان ما ارتدت العملية العسكري     . األيام األولى بتحقيق هدف إضعاف حزب اهللا      

 وأعلنت إسرائيل أنها ستقيم حزاما أمنيا في الجانب اللبناني من           1559.النظر إليها كمقدمة لفرض تنفيذ القرار       
وأصرت على انتشار الجيش اللبناني ووافقـت علـى         . الحدود وسوف تمنع بالقوة عودة حزب اهللا إلى مواقعه        

وأضافت إلى ذلك وجـوب نـشر       . وتمنع حزب اهللا من العودة للسياج     انتشار قوة دولية تساعد الجيش اللبناني       
  . القوة الدولية أيضا على الحدود بين لبنان وسوريا لمراقبة عدم تهريب األسلحة

ينهي بن مقالته بالتساؤل عما إذا كانت إسرائيل قد حققت أهدافها من الحرب ويجيب بأنه من الـسابق ألوانـه                    
  . اإلجابة عن هذا السؤال

وهـو يـشدد    . أيضا زئيف شيف يحاول اإلجابة عن السؤال بطريقته       > هآرتس<ر أن المعلق العسكري في      غي
في ختام أسبوعين يمكن القول إن إسرائيل ال تزال بعيدة عن الحسم في الحرب، كمـا أن أهـدافها                   <على أنه   

حـرب  <رب وبينها أن    ويشير شيف إلى الدروس المركزية التي استخلصها من هذه الح         . >األساسية لم تتحقق  
وإذا كان حزب اهللا يواصل األمطـار       ... االستنزاف التي يخوضها حزب اهللا ضد إسرائيل تتواصل دون توقف         

رغـم  <و. > صاروخ في اليوم فاالستنتاج هو أنه لم يطرأ تخفيف على حدة حـرب االسـتنزاف               100 80بين  
 توجد بعد إصابة جوهرية لقـدرة المنظمـة         الضربات الشديدة التي وجهت لحزب اهللا من الجو ومن البر، فال          

منظومة الـصواريخ   <كما أن   . >ومع أن حزب اهللا اُضعف عسكريا، اال انه لم يفقد بعد إرادة القتال            . العسكرية
أصيبت عشرات منصات الصواريخ،    . القصيرة المدى في الجنوب اللبناني تضررت، ولكنها بعيدة عن االنهيار         

وبالمقابل، فإن منظومة الصواريخ البعيـدة      . كبيرا كي يواصل إطالق الصواريخ    ولكن لدى حزب اهللا مخزونا      
  . >المدى أصيبت بشدة بالهجمات الجوية

أن القوة الجوية ال تكفـي لوضـع حـد          : تبين ما كان ينبغي أن يكون معروفا منذ زمن بعيد         <ويؤكد شيف أنه    
الواضح أنه من دون عمليات برية متداخلـة مـع          من  <وهذا يقود نحو العملية البرية التي       . >لتهديد الصواريخ 

ويشدد شيف على أن    . >عمليات جوية ال يمكن ضرب مخزون الصواريخ المخبأة في األنفاق وفي أقبية المنازل            
وسوريا مرتابة، وقـد أدخلـت   . وهذا نجح حتى اآلن. أحد أهداف الحملة كان إبقاء سوريا خارج دائرة الحرب    

. توازي فإنها تساعد في تهريب الصواريخ والمعدات العسكرية األخرى لحـزب اهللا           وبال. قواتها في حالة تأهب   
وأمس ادعـى بعـض أعـضاء       . أما إسرائيل فتعد نفسها الحتمال أن ترتكب دمشق وزعيمها خطأ في التفكير           

كـن  الكنيست في لجنة الخارجية واألمن بان الجيش اإلسرائيلي يأخذ مراهنة كبيرة في هضبة الجوالن إذا لم ي                
  . >يجند فرق االحتياط لمواصلة الحرب

ال يوجد تقدم حقيقي في المسار السياسي، الذي يفترض به أن يؤدي إلى وقف إطـالق                <ويخلص شيف إلى أنه     
والتطلع هو للوصول إلى وضع مغاير عما كان عليه حتى اآلن في الشمال، مثلما قالت وزيرة                . النار في لبنان  

وفي هذا المفترق يجب مضاعفة الحرص كي ال يفاجئ حزب اهللا إسرائيل            .  رايس الخارجية األميركية كوندليسا  
  . >ويلحق بها خسائر فادحة
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أيضا يواصل المراسل العسكري عاموس هارئيل محاولة اإلجابـة عـن األسـئلة المتعلقـة               > هآرتس<وفي  
لليكود موشيه أريـنس    ولكنه بخالف سابقيه يعرض رأي وزير الدفاع األسبق في حكومات ا          . باحتماالت الفشل 

إذا لم يطرأ تحول سـريعا فـان        <وقد حذر من أنه     . الذي يرى أن العملية العسكرية الجارية تدار بشكل سيئ        
كارثية على إسـرائيل، حيـث      <وهو يرى أن نتائج ذلك      . >حزب اهللا قد يخرج غير مهزوم من هذه المواجهة        

وشا على بلدات إسرائيلية ألسابيع وخرج ولم يمـس        سظهر نصر اهللا في العالم كمن أطلق آالف صواريخ الكاتي         
  . >بذلك

امـتالك حـزب اهللا للـصاروخ       : ويشير هارئيل إلى عدد من المواضع التي ظهر فيها الخلل اإلسرائيلي جليا           
ويوضـح  . البحري الذي أصاب البارجة حانيت، وعدم استخدام قادة البارجة للمنظومات الدفاعية التي تحملهـا             

ئرة في المستويات الميدانية في الجيش اإلسرائيلي حول الخلل االستخباري الذي تبدى في معارك              األحاديث الدا 
وفضال عن ذلك هناك االنتقادات لألداء العام للجيش الذي ينتقل ميدانيا من فشل إلى              . مارون الراس وبنت جبيل   

سقوط ثالث مروحيـات ومقتـل      : وفي هذا السياق األمثلة كثيرة    . آخر على صعيدي التخطيط وإدارة المعركة     
  . >إيغوز<رجال الوحدة الخاصة 
أن االستنتاج السائد من البحث في مواضع الخلل هو أن حزب اهللا ال يذلنا فقـط، بـل                  <ويتحدث هارئيل عن    

وفي الواقع، عندما يلقى الجيش اإلسرائيلي حزب اهللا وجها لوجه، ال يوجد خالف البتة من الذي يهزم                 . ينتصر
هـل  : السؤال الرئيـسي مغـاير    . سحب العصابات بإزاء كتل كبيرة من القوة العسكرية، مع خسائر         تن. اآلخر

> سلسلة من التأثيرات  <يستعمل الجيش اإلسرائيلي ما يكفي من القوة للحصول على امتياز، أو أنه تكفي طريقة               
  . >قيود القوة الجوية واضحة. أي غارات محدودة على قرى إلبعاد حزب اهللا عن الجنوب

أعضاء في هيئة األركان اعترفوا أمس، بـأن نـصر اهللا يريـد ويـستطيع               <وينهي هارئيل مقالته بالقول إن      
كما أن جزءا من الضباط يتحدث هذا األسبوع عن الحاجـة           . االستمرار في إطالق الصواريخ أياما كثيرة بعد      

نهائها في القريب، قبل أن يكلـف دخـول         إلى عملية سياسية سريعة، تُحرك بموازاة العملية البرية وتُمكّن من إ          
وقد اقترح فريق خارجي من الخبراء على المؤسسة األمنية هذا          . قرى أخرى الجيش اإلسرائيلي إصابات كثيرة     

ال تـزال تواجـه إسـرائيل       <ويقول إنـه    . >األسبوع البدء بتقليص أهداف المعركة المعلنة، استعدادا للتسوية       
وجيه ضربة قوية، لم تتم بعد، لقدرات حزب اهللا، قد تضعف من خنقه لحكومـة               احداهما، ت : مشكلتان رئيسيتان 

والثانية، حتى لو تم الحصول على هذا الشيء، فهناك حاجة إلى تسوية سياسية قوية على نحو خـاص،                  . لبنان
ـ                  ة لمنع إيران من العودة إلى تسليح حزب اهللا في اللحظة التي تنقضي الحرب فيها وحثه علـى البـدء بمواجه

  . >جديدة في السنة القادمة
. إيتان هابر بالنصر أكبر ممن سـبقوه      > يديعوت<وال يبدو أن ثقة المستشار السابق إلسحق رابين والمعلق في           

المبكر أن نلخص نتائج هذه الحرب الدائرة في لبنـان منـذ اآلن، فربمـا يزيـد الجـيش                   <فهو يرى أنه من     
ولكن هذا سـيكون    . اهللا ويقدم نتيجة لذلك رأس نصر اهللا قربانا       اإلسرائيلي كثيرا ضرباته، ويحطم قوى حزب       

 آالف من عناصر حزب اهللا، والكثير من أنصارهم،         7هناك  . خطأ كبيرا لتجاهل الصعوبات أو التسليم بالحقائق      
سيبقون في لبنان، وحتى إن بحث الجيش اإلسرائيلي عن كل صاروخ كاتيوشا على ضوء شمعة، فهو لن يفلح                  

نحن سـنبقى مـع حـزب اهللا ومـع     <بكلمات فظة أخرى <ويقول . >ص من حزب اهللا بهذه الطريقة    في التخل 
ما الذي سيعد إنجازا مع ذلك للجيش اإلسرائيلي، للحكومة وللدولة؟ إذا كان فـي نطـاق التـسوية          . >الكاتيوشا

في حالـة   . طلق النار سيظل حزب اهللا والكاتيوشا في منطقة بيروت، وال تقترب إلى منطقة الجنوب، وبالطبع ت             
ولكن في إطار تسوية كهذه فإن األمر لن يتغير كثيرا عن تلك            ). بل ربما يزداد  (كهذه، فإن التهديد سيبقى علينا      

  . >االتفاقات مع الدول العربية التي تحتفظ بكميات كبيرة من السالح والوسائل القتالية
ميركا على القدوم للمشاركة معنا في الحرب ضد        ويرى هابر أن االحتمال اآلخر هو تشجيع العالم وخصوصا أ         

علينا االستعداد لحرب طويلة جدا، حيث في نهايتها، ربمـا، يتحـول فيهـا              <وهذا يعني أنه    . >محور الشر <
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قالوا ذات يوم في دورة ضباط لخريجين في الجيش         <وخلص إلى أنهم    . >المفاعل النووي اإليراني إلى خرائب    
وحكماؤنا كـانوا   . >ف كيف تبدأها، ولكنك أبدا ال تستطيع أن تعرف كيف تُنهيها          حرب؟ أنت تعر  <: اإلسرائيلي

  . >بالتفكير أوال.. نهاية العمل<يقولون 
في الواليات المتحدة شموئيل روزنر، الذي      > هآرتس<ومن نقطة التورط األميركي مع إسرائيل ينطلق مراسل         
ويشدد على  . د المتابع في واشنطن قدرته على التركيز      يرى أن وتيرة األحداث المتشابهة في الشرق األوسط تفق        

كيف يمكن تعزيـز مكانـة حـاكم        <ويتساءل  . التشابه بين لبنان والعراق وفلسطين بالنسبة لإلدارة األميركية       
محمود عباس في فلسطين، وفؤاد     (ديموقراطي ضعيف من دون إظهاره بمظهر المؤتِمر بأمر اإلدارة األميركية           

، كيف يمكن التغلب على ميليشيا قوية ال يمكن للنظام الحـاكم            )ان، ونوري المالكي في العراق    السنيورة في لبن  
، ما هي جدوى وجود قوة أجنبية في هذه المجابهة          )حماس، حزب اهللا والمتمردين في العراق     (أن ينزع سالحها    

، وخصوصا في أساس ذلـك      )في العراق توجد قوة أما في فلسطين فال، وفي لبنان ما زال األمر قيد الدراسة              (
إيـران وسـوريا فـي الجبهـات        (كله كيف يمكن التغلب على الذراع الطويلة المدمرة والعابثة في كل شيء             

  . >)الثالث
القوة الدولية بعد أيام من الحماسة، سرعان ما ستظهر كبطة دبلوماسية عرجاء، أو أنها لن تتشكل                <ويكتب أن   

ويبين المفارقة في الموقف األلماني من تـشكيلة        . >ل قوة اليونيفيل الحالية   بالمرة، أو أنها ستكون غير فعالة مث      
سترسل جنودا فقط إذا حظيت القوة      <ويقول إن ألمانيا    > نيويورك تايمز <القوة وطابعها وفق ما نشرت صحيفة       

هـا  إمـا أن يقـرر قبول     . حزب اهللا هو مرة أخرى، بصورة أساسية، الطرف الحاسم        . بموافقة حزب اهللا أيضا   
إذا رغب في تخفيض مستوى ألسنة اللهب، فعل، وإذا         . ألسبابه الخاصة، أو يطردها من لبنان بضربة أو اثنتين        

حزب اهللا الذي تقف طهـران      . الجيش اللبناني أيضا لن ينجح في المهمة التي يطالب بها         . أراد أشعلها من جديد   
  . >ودمشق من خلفه، أقوى منه بكل بساطة

ويعتقد أن  . >لمناورات الرسمية ليست إال مناورة لكسب الوقت، وقائمة فقط على األماني          كل ا <ويخلص إلى أن    
التعايش مع الوضع القائم على مـا يبـدو، واالكتفـاء بإنجـازات     <المعضلة التي تواجه الجميع هي أن عليهم      

    . >محدودة إلى أن يتغير االتجاه أو إلى أن يأتي المهدي المنتظر، أو المخاطرة بحرب كبرى        
  27/7/2006السفير 
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  أحمد القديدي.د
كل من يعتبر باألحداث الجسام التي مرت بها االنسانية منذ فجر الحضارة يدرك بالعقل والتجربـة أن التـدافع                   

ن وهما خط السالم والتعـاون والتجـارة        البشري الذي أعلنه اهللا سبحانه في القرآن يجري على خطين متوازيي          
وتبادل المصالح، وخط الحروب والصراعات وفرض الهيمنة وقهر الخصم أو ابادته كما وقع في عديـد مـن                  

ولنا في المالحم واألساطير وعيون األدب ونتاج العقل رصيد هائل من تالزم هذين الخطين بين السلم                . الحاالت
يا والتاريخ يتغيران وتنعرج بهما السبل عبر القرون الى منعطفات غيـر            وبشكل مستمر فان الجغراف   . والحرب

متوقعة في منظور العقل البشري المحدود، لكن اهللا في كتابه المجيد رسم العالقة بين األسباب والمسببات عندما                 
  . تعرض النص المقدس الى القرون األولى وضرب األمثال بانهيار الدول وتداول القوة بين األمم

الذي يجري اليوم في فلسطين ولبنان وبشكل آخر في العراق وأفغانستان وما يتوقع المحللون مـن تداعياتـه                  و
على ايران والجزيرة العربية وجمهوريات روسيا المسلمة بسبب تنفيذ المخططات االسرائيلية بدعم متـواطىء              

ألحداث التي ذكرناها والتـي سـتحور       من الواليات المتحدة، ومساندة خفية من االتحاد األوروبي هو من هذه ا           
بشكل جذري معالم الجغرافيا واتجاهات التاريخ لالنخراط في األلفية الثالثة، التي مع األسف لـم يـستعد لهـا                   

  . العرب وأكبر االحتماالت أنهم سيفاجأون بها وهم في غفلة من الزمن أو في سنة من النوم
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ريات األوروبية ثم الواليات المتحدة ميراث الرجل العثماني        ان قارىء التاريخ يعرف كيف تقاسمت األمبراطو      
 ميراث الرجل العربي المريض ثم وبسبب االستبداد وغيـاب          1967المريض ثم وفي حرب الخامس من يونيو        

وهي .  ميراث الرجل المسلم المريض    2003التفكير في العواقب ومن خالل احتالل بغداد يوم التاسع من أبريل            
 1916 ومؤتمر سايكس بيكـو عـام        1897ن الحروب المرسومة منذ مؤتمر بازل لليهود عام         لعمري سلسلة م  

وتقسيم الشرق األوسط الى دول وممالك تقرر منذ انشائها أن تظل مضخة للنفط وخلق الثروات فـي الغـرب                   
فاء بغـزو   وضمان توسعه االقتصادي والصناعي والثقافي والتكنولوجي بال مشقة االستعمار المباشر بل باالكت           

  . الروح والعقل ونشر ثقافة اإللحاق والقضاء على ثقافة االنعتاق
اننا اليوم تجاه عملية تزوير الجغرافيا والتاريخ بتحويل اهتمام العرب من الخشية المـشروعة مـن العـدوان                  

خي االسرائيلي الخارج عن القانون الدولي الى الخشية من طهران ودمشق، وتحويل اتجـاه الـصراع التـاري                
وبالفعل فقد نجح االستعمار الجديـد      . والمعلن بين الحق العربي والباطل االسرائيلي الى فتنة بين السنة والشيعة          

وصنيعته الصهيونية في خلق مواجهة بين بعض السنة وبعض الشيعة في العـراق بمـؤامرات اشـعال نـار                   
وهو مـا أعطـى التـشجيع       . رهاب األعمى الطائفتين بالقنابل المزروعة والسيارات الملغومة واذكاء لهيب اال       

الضروري الى توسيع رقعة الفتنة الى لبنان بتقديم العدو االسرائيلي المحتل على أنه الحليف الطبيعي للمواطن                
وفي قطاع غزة يتم تنفيذ نفس السيناريو باظهار حماس البطلة في صورة            . اللبناني الباحث فقط عن لقمة عيشه     

والغريـب أن اسـرائيل واصـلت       ! ات السالم ويعكر صفو الـشعب الفلـسطيني       االرهابي الذي يفسد مخطط   
  ! االغتياالت والتقتيل والتشريد حتى بعد الهدنة، ولم يثر ذلك حفيظة رعاتها وحماتها في واشنطن وأوروبا

طقة ان ذلك يتم تجسيده على األرض اللبنانية واألرض الفلسطينية لتنفيذ استراتيجية قوى عظمى بعيدة عن المن               
وال تعترف بحقوقنا العربية السليبة، وهي مخططات شيطانية يجب أن يكون العرب حكومات ومجتمعات مدنية               
واعين بمخاطرها، خاصة بعد أن عودتنا األمبراطوريات االستعمارية على مثل هذا الغش التاريخي والخديعـة               

ملية تحويل وجهة العـرب نحـو أعـداء         الحضارية حين تعجز عن تحقيق أهدافها البعيدة بالقوة، فتلجأ الى ع          
 االسرائيلي الذي هو صراع حق مـع        -وهميين وفتح أبواب الفتنة أمامهم حتى تؤخر مواعيد الصراع العربي         

باطل وتقدم عليه صراعا بين الشيعة والسنة أو بين العقالنيين العرب ضد المقاومين العرب أو بـين حمـاس                   
ونحن أحوج ما نكون اليوم الى ايجاد حل لألسرى العرب          . لم العربي وفتح أو بين الحكومات والشعوب في العا      

ما بين فلسطينيين ولبنانيين الذين عددهم باآلالف ومنذ ربع قرن أحيانا في جو من الصمت الدولي المريب وفي                  
 لهـم   مناخ من التأييد األمريكي الواضح بدون أي أفق لتحرير هؤالء القابعين وراء القضبان في مأساة انسانية               

  . وألطفالهم وألهليهم ليس لها من أمل وال رجاء
والخالصة من المؤامرة الراهنة هي كما أعلن موفاز ببالغة حين قال ما الفرق بين بن الدن وحسن نـصر اهللا                    

  واسماعيل هنية؟ وما الفرق بين القاعدة وحزب اهللا وحماس؟ 
 ويخطئ من يعتقد بأنه في معزل عـن مـصير           ان اللحظة التاريخية العربية في أقصى درجات الخطر والدقة        

  . عربي مشترك، بوعود من القوى العظمى بعد هذه التجارب المريرة التي علينا أن نعتبر بها قبل فوات األوان
  27/7/2006الشرق القطرية 

  
  مواجهة كبري جديدة في تاريخ الصراع علي المشرق:  الحربىمعن .98

  بشير موسي نافع. د
نفذها حزب اهللا وأسر خاللها جنديين إسرائيليين، كما العملية السابقة لها التي نفذتها حماس              تندرج العملية التي    

علي مشارف قطاع غزة، تحت الئحة المواجهات التقليدية بين قوي المقاومة في فلسطين وجوارهـا العربـي                 
في الـسجون اإلسـرائيلية،      الفلسطينيين والعرب    ىبتجاهل العالم للمأساة اإلنسانية لألسر    . والجيش اإلسرائيلي 

وبعجز المفاوضين العرب عن إيجاد حل ناجز لهذه المأساة، درجت قوي المقاومة منذ عقود علي أسر جنـود                  
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ولكن القيادة اإلسرائيلية، في اشتراك ال يمكـن تجاهلـه مـع            . إسرائيليين ومبادلتهم بأسري عرب وفلسطينيين    
جاء الرد اإلسرائيلي عاصفاً وشامالً     . إلي مستوي آخر مختلف تماماً    اإلدارة األمريكية، نقلت المواجهة التقليدية      

ما توقعه المراقبون، وربما كذلك قيادة   .  الحجر ىومدمراً، ليطال كل زاوية وهدف ممكن في لبنان، من البشر إل          
 ىعلحزب اهللا، ان يكون هناك رد إسرائيلي انتقامي علي الحزب وقواعده ومؤسساته، ومن ثم ينطلق التفاوض                 

 العملية ال عالقة له ال      ىولكن الرد اإلسرائيلي عل   .  العرب والفلسطينيين  ىمصير الجنديين اإلسرائيليين واألسر   
هـذا رد   . باالنتقام من الحزب وإعادة شيء من االعتبار للجيش اإلسرائيلي وال بمصير الجنديين اإلسـرائيليين             

  . العرب جميعاًى إيران، وهو رد علىل سورية وعى الفلسطينيين وعلى كل لبنان، وهو رد علىعل
 لبنان هي شروط تعجيزية، البد ان تقـرأ بمعـزل           ىالشروط التي وضعتها القيادة اإلسرائيلية لوقف الهجوم عل       

والذي يراقب حزب اهللا ونهجه في إدارة األمور خالل السنوات العـشر            . عن مسألة أسر الجنديين اإلسرائيليين    
وكيد جديد من السيد حسن نصراهللا ليدرك ان الحزب لن يعيد الجنديين مطلقاً بـال                ت ىاألخيرة لم يكن يحتاج إل    

ولذا، فقد كان االستنتاج الوحيد الممكن من قراءة الشروط         .  إن استمرت الحرب شهوراً ال أسابيع      ىتفاوض، حت 
إنجاز األهداف المعلنة   والفشل في   . اإلسرائيلية أنها شروط مبالغ فيها، وأن الدولة العبرية لن تنجح في تحقيقها           

. للحملة هو فشل سياسي للدولة العبرية، مهما كان حجم الدمار الذي ستوقعه آلة الحرب اإلسرائيلية في لبنـان                 
الطائرات اإلسرائيلية ال تستطيع نـزع سـالح حـزب اهللا،           . كل ما يحتاجه حزب اهللا هو الصمود في مواقعه        

ن الحدود، بينما تدلل نتائج محاوالت االختراق اإلسـرائيلية         وبدون حرب برية ال يمكن دحر مقاتلي الحزب ع        
.  ان الحرب البرية ستكون حرباً بالغة التكاليف للجـيش اإلسـرائيلي           ىخالل اإلسبوعين األولين من الحملة عل     

  فلماذا إذن تضع القيادة اإلسرائيلية هذه األهداف التعجيزية للحرب؟
ت تعميق حدة االنقسام اللبناني وخلق حالة لبنانيـة شـعبية معارضـة             التفسير األول ان الدولة العبرية استهدف     

بتحميل حزب اهللا مـسؤولية     . للحزب في أوساط المسيحيين والسنة والدروز وفي أكبر دائرة ممكنة من الشيعة           
إطالق شرارة المواجهة، يوضع الحزب في موضع المساءلة، ويمكن بالتالي للحكومة اللبنانية والقوي السياسية              

وتنـدرج  .  التخلي عن مواقعه في الجنوب ومن ثم البدء في تجريده من سالحه            ىالمعارضة للحزب، إجباره عل   
 الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية      ىهنا أيضاً االقتراحات الدولية والعربية واللبنانية بنشر قوات ردع دولية عل          

ورة بعد بدء الهجوم اإلسرائيلي، وتصريحات زعمـاء        وال يمكن فهم البيان األول للرئيس السني      . ـ اإلسرائيلية 
ولكن األمور . من أمثال جعجع وجنبالط وحمادة، والبيانين السعودي والمصري ـ األردني، إال في هذا السياق 

 اإلسرائيليين، وتصاعد الحركـة     ى الرد عل  ىفاتساع نطاق الحملة، وقدرة حزب اهللا عل      . لم تسر كما خطط لها    
 إضـعاف   ى اتساع نطاق التعاطف الوطني اللبناني مع الحزب، وإل        ىواإلسالمية، أمور أدت إل   الشعبية العربية   

ما قاله الجنرال عون حول ان المـسألة بالنـسبة          . األصوات السياسية المناهضة له، حتي إن لم يضع نهاية لها         
نـاني وموقفـه مـن الحـرب        للبنان لم تعد تكلفة الدمار بل الكرامة الوطنية أصبح العنوان األبرز للمزاج اللب            

  .اإلسرائيلية البشعة
ثمة جدول اعمال إسرائيلي ـ أمريكـي، مـشترك    . ولكن تعميق االنقسام اللبناني الداخلي ليس التفسير الوحيد

إن كانت األولوية اإلسرائيلية هي إيقاع هزيمة سـاحقة بحـزب اهللا            . ومتداخل ربما، ولكنه يختلف في أولوياته     
الي خلق مناخ إقليمي أمني جديد تماماً، فاألولوية األمريكية، كما عبرت وزيرة الخارجيـة              والفلسطينيين، وبالت 

ما فشل الغزو األمريكي للعراق واحتاللـه       . رايس، هي تغيير المناخ األمني والسياسي في الشرق األوسط ككل         
قوة من ناحيـة والمقاومـة      بفعل غرور ال  . في تحقيقه تريد واشنطن اآلن إنجازه بالحرب اإلسرائيلية علي لبنان         

 سلسلة من األخطاء االمريكية الفادحة، تحول العراق مـن أداة انتـصار             ىالعراقية من ناحية أخري، إضافة إل     
وهذا ما يجعل واشنطن تعلق أمـالً       .  نقطة ضعف وتورط   ىوقوة فعل إقليمية ودولية نافذة للسياسة األمريكية إل       

 ى سورية، إحضار إيران إل    ىفمن لبنان يمكن إرسال رسالة أخيرة إل      . نكبيراً علي الحرب اإلسرائيلية علي لبنا     
هذه إذن حرب   . مائدة التفاوض وهي أضعف وأقل نفوذاً، ويمكن أيضاً تحطيم معنويات العراقيين والفلسطينيين           
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حرب وهي  . حرباً أكبر من لبنان   ) وليس حزب اهللا وحلفاءه كما يقال ويظن      (أرادها اإلسرائيليون واألمريكيون    
ـ . متسعة بالمدلول السياسي لها؛ كما ان احتماالت اتساع دائرتها الجغرافية ما تزال قائمة            البـد ان  ىبهذا المعن

 الحلقات المفصلية التـي شـهدها الـصراع العربـي ـ      ى جديدة تضاف إلىتفهم الحرب باعتبارها حلقة أخر
وسـتكون  . 1967 و 1948 عن حلقـات      فلسطين والمشرق ككل، حلقة ال تقل أهمية وخطورة        ىاإلسرائيلي عل 

 مجريات الصراع والمنطقة؛ ولن تكون الهزيمة والنصر فيها هزيمـة           ى عل ىلهذه الحرب بالتالي آثارها الكبر    
  . المشروع الذي يمثلهى حلفائه كذلك وعلىونصراً لطرفها المباشر، بل ستلقي ظاللها عل

ة التي نفذها ضد الجيش اإلسرائيلي ان الحزب قـامر          واحدة من أبرز االتهامات التي وجهت لحزب اهللا وللعملي        
الذين وجهوا هذه االتهامات لـم يـروا أمـامهم إال           . بوطنه لبنان لصالح السياسة اإليرانية أوالً والسورية ثانياً       

 لبنان أو التخلص    ىمحاولة إيران إنقاذ برنامجها النووي بتفجير الشرق األوسط كله، ومحاولة سورية العودة إل            
البعد السوري هو بـالطبع األكثـر       . جنة التحقيق الدولية في مقتل الرئيس الحريري وإقامة محكمة دولية         من ل 

سذاجة؛ السيما ان وضع سورية في لبنان هو أفضل بعد االنسحاب السوري العسكري عما كان قبله، كمـا ان                   
في هذا الجدل ان عملية حـزب       المسألة الهامة   . الحرب الحالية وضعت سورية نفسها في موقع الخطر والتهديد        

اهللا كانت عملية تقليدية لم تخرج ال عن طبيعة الصراع بين الحزب واإلسرائيليين وال عن السقف السياسي لهذا                  
.  العملية فالبد ان كلتيهما قد فهمت العملية أيضاً كذلك         ى إن افترضنا موافقة دمشق وطهران عل      ىوحت. الصراع

الحرب الشاملة كان قراراً أمريكياً وإسرائيلياً، وليس قرار حزب اهللا أو دمشق             مستوي   ىقرار تصعيد العملية إل   
. وهو ما يجعل من موضوعة الربط بين العملية والسياستين السورية واإليرانية موضـوعة واهيـة              . أو إيران 

فر إليران هذا   السؤال هو من الذي و    . ولكن هذا ال يمنع ان السياسة اإليرانية باتت المستفيد األكبر من الحرب           
  المنــــــــاخ المواتي، هل هو حزب اهللا أم السياسة األمريكية واإلسرائيلية؟

ما ال يمكن تجاهله في الخطاب العربي الرسمي الذي تتبناه عواصم مثل القاهرة والرياض وعمان هـو القلـق                   
برز هـذا القلـق باعتبـاره       . لالعربي المتزايد من اتساع النفوذ اإليراني في المنطقة العربية وفي المشرق كك           

كما . تجاه حزب اهللا وعمليته   ) ومن قبلهما عمان  (المسوغ الرئيسي للموقف السلبي الذي تبنته القاهرة والرياض         
لعب هذا القلق دوره في انفراط عقد المحور المصري ـ السوري ـ السعودي، الذي كان مركز ثقل الـسياسة    

 الفيصل، وزير الخارجية السعودي، يتحدث بوضوح عن تدخل إيران          سعود. العربية ألكثر من عقد من الزمان     
 لبنانياً لهذا الخطاب، وصف عمليـة حـزب اهللا          ىفي شؤون العرب الداخلية، ووليد جنبالط، الذي أصبح صد        

وفي واشنطن نفسها، يرتفع الجدل حول أخطار العالقة السورية ـ اإليرانيـة   . بأنها ال تخدم إال النفوذ الفارسي
لنفوذ اإليراني المتزايد في العراق؛ إضافة إلي الملف النووي الذي يقع في قلب المسألة اإليرانية من وجهـة                  وا

 في القلق العربي من النفـوذ اإليرانـي مجـرد محاولـة             ىثمة من ير  . نظر الواليات المتحدة والدولة العبرية    
ولكـن احتمـال إرضـاء      . ولة العبرية  الد ى العرب، بل عل   ىإلرضاء واشنطن، وأن إيران ال تشكل خطراً عل       
 األقل في القاهرة والرياض، السيما بعد ان انهـار الوضـع            ىواشنطن ال ينفي حقيقة وواقع القلق العربي، عل       

  .العراقي كلياً وباتت إيران القوة اإلقليمية الرئيسية في الساحة السياسية العراقية
الذي قامت وتقوم به السياسة األمريكية في إفساح المجال         المشكلة في خطاب الخطر اإليراني أنه يتجاهل الدور         

فمنذ بدأت الواليات المتحدة نهج سياسة إمبراطورية في العـالمين          . التساع وتصاعد نفوذ الجمهورية اإلسالمية    
 أطبـاق   ىالعربي واإلسالمي وهي ترتكب الخطأ تلو اآلخر، وتقدم المكاسب السياسية واالستراتيجية إليران عل            

كانت إيران قد خسرت كل تواجد فعال لها في أفغانستان؛ ولكن القوة األمريكية بادرت إلي إسـقاط                 . بمن ذه 
وطالبان كانت خصماً معلناً إليـران، بينمـا ارتبطـت القـوي            . حكومة طالبان وتقويض سيطرتها علي البالد     

وات األمريكية، وال لحلفائها مـن   سقوط طالبان لم يوفر للق    . األفغانية المعارضة لطالبان بعالقات وثيقة بطهران     
ومنذ بداية هذا الصيف ومساحة األرض التـي تـسيطر          .  أفغانستان ىاألوروبيين واألفغان، سيطرة حقيقية عل    

وبينما تخوض هذه القوات معركة خاسرة إللحـاق        . عليها القوات األجنبية وقوات جيش حكومة كرزاي تتقلص       
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ـ      ىغربية من أفغانستان إل   الهزيمة بقوات طالبان، تحولت المنطقة ال       العالقـات   ى منطقة نفوذ إيراني؛ إضافة إل
  . التحالفية التي تربط قوي أفغانية سياسية بالجمهورية اإلسالمية

فبعـد ان اسـتجابت     .  تخبط السياسة األمريكية تجـاه إيـران       ىولعل الوضع الفلسطيني يقدم مثاالً صارخاً عل      
سطيني وضغوط األشقاء في القاهرة وأعلنت تهدئة شاملة وطويلة فـي           التنظيمات الفلسطينية لرغبة الرئيس الفل    

 مزيد مـن التحـوالت      ىنشاطها العسكري ضد االحتالل اإلسرائيلي، ثم أخذت حماس المناخ الدولي الداعي إل           
 الديمقراطية وتفرض نظاماً من الحصار والتجويع       ى الغربية تنقلب عل   ى محمل الجد، إذا بالقو    ىالديمقراطية عل 

المبرر الوحيد لهذه السياسة التي تورطت فيها الواليات المتحـدة وكـل دول االتحـاد    .  الشعب الفلسطيني  ىعل
وليس هناك من شك في أن إيران تمـد         . األوروبي هو فوز حماس في االنتخابات وتشكيلها الحكومة الفلسطينية        

 السياسية التـي تـدعمها      ىطهران والقو  المقاومة الفلسطينية؛ ولكن هذا العون أسس لعالقة بين          ىيد العون لقو  
 الحكومة الفلسطينية، وإعالن إيران     ىبفرض حالة الحصار عل   . وليس لعالقة مباشرة مع الوضع الفلسطيني كله      

ـ     ىاستعدادها لدعم الشعب الفلسطيني وحكومته، فتحت الواليات المتحدة والقو          ى الغربية الساحة الفلسطينية عل
 منذ قيام السلطة الفلسطينية أصبحت إيران مـساهماً رئيـسياً           ىوللمرة األول . يةمصراعيها للجمهورية اإلسالم  
  .ومباشراً في ميزانية السلطة

فمن الغزو واالحتالل، مروراً بتقويض الدولة العراقيـة،        . الحالة العراقية، بالطبع، ال تحتاج إيضاحاً أو تذكيراً       
قدراته ألحزاب طائفية وعرقية، كانت الواليـات المتحـدة         ووصوالً إلي تقسيم العراق عرقياً وطائفياً وتسليم م       

والمدهش ان السياسة األمريكية في العـراق       . تتصرف وكأنها قوة عمياء ال تدرك حقائق التاريخ وال الجغرافيا         
 أساس منع الدول العربية من التدخل في        ى علي أساس فصله عن محيطه العربي، وعل       ىبنيت من اللحظة األول   

ا الفراغ الشاسع للقوة والدولة والهوية، الفراغ الذي خلقته السياسة األمريكية في العراق، كـان               في هذ . شؤونه
من السهل بالطبع استدعاء الوالء الـديني لتفـسير النفـوذ           . طبيعياً ان يتسع النفوذ اإليراني بال عائق ملموس       

 المتحالفة مع طهران، كما هـو حـزب اهللا،           العراقية السياسية  ىاإليراني في الساحتين العراقية واللبنانية؛ فالقو     
ولكن الوالء الديني والطائفي ال يكفي لتأسيس النفوذ السياسي، بغض النظر عن طبيعة هذا              . هي أحزاب شيعية  

النفوذ السياسي يتطلب مناخاً سياسياً مواتياً؛ والذي يـصنع هـذا   . الوالء، إسالمياً كان أو كاثوليكياً أو غير ذلك 
عنـدما  . في لبنان ليس حزب اهللا بل الواليات المتحدة والدولة العبرية، تماماً كما صنع في العراق              المناخ اليوم   

يتعرض لبنان لقصف شامل ويستخدم ساحة لتصفية حسابات استراتيجية، ويكون العـون اإليرانـي والـسالح                
ة المدافعة عن لبنـان وشـعبه       اإليراني والدعم المعنوي والسياسي اإليراني هو الوحيد المتوفر لحزب اهللا، القو          

الماليين من العرب والمـسلمين الـذين       . ضد آلة الحرب اإلسرائيلية المدمرة، فالمستفيد الرئيسي سيكون إيران        
يرون في حزب اهللا سوراً مانعاً لحفظ كرامتهم ومعني وجودهم كأمة، ال يرون في إيران خـصماً أو مـصدر                    

 إن كان هناك من مبرر      ىلكل هذا، وحت  . هة العدوان والنفوذ األجنبي   تهديد، بل قوة إيجابية تقف معهم في مواج       
 العواصم العربية المعنية مراجعة واشنطن ال حماس        ىللقلق العربي من النفوذ اإليراني في المنطقة العربية، فعل        

  .وحزب اهللا
جديـدة مـن حلقـات      ربما يحسب البعض ان من المبكر توقع النتيجة التي ستنتهي إليها هذه الحلقة الكبري ال              

 اشتعلت منطقها الخاص بها، وليس هناك من يستطيع التنبـؤ           ىالصراع علي فلسطين والمشرق، فللحروب مت     
اإلجالء السريع للرعايا األجانب    . بالدرجة والمجال الذي ستطاله آلة الحرب خالل األيام وربما األسابيع القادمة          

لية لوقف إطالق النار، واالتفاق األورو ـ أمريكي الواسـع   من لبنان والتلكؤ غير المسبوق في التحركات الدو
، يوحي بأن الحـرب سـتكون       )بفروق هامشية بين هذه الدولة وتلك     ( اآلن علي دعم السياسة اإلسرائيلية       ىحت

ما تدل عليه تكتيكات الحرب ان الجيش اإلسرائيلي يحاول تجنب األخطاء التي وقع فيها خالل سنوات                . ضارية
ولكن مشكلة اإلسرائيليين أنهم يواجهـون مقاومـة        . 2000 و 1982طويلة مع المقاومة اللبنانية بين      المواجهة ال 

 التدريب أو التـسليح أو الثقـة        ى مستو ى عما عهدوه في عقدي القرن الماضي، سواء عل        ىتختلف هي األخر  
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الهتداء بها في النظـر      العموم، وبالرغم من تعقيدات الموقف ثمة عدد من المؤشرات التي يمكن ا            ىعل. بالنفس
  .ىإلي مستقبل هذه المواجهة الكبر

 فشل ذريـع للـسياسة      ىليست هناك منطقة أو قضية وضعت فيها اإلدارة األمريكية الحالية يدها إال وانتهت إل             
.  مرحلة التورط، بينما الـبالد تـسودها الفوضـي         ىالتدخل الغربي في أفغانستان ينحدر سريعاً إل      . األمريكية

 حرب أهليـة    ىلتغييري الشرق أوسطي الكبير الذي أريد للعراق ان يكون منطلقه وقاعدته تحول إل            المشروع ا 
أما عملية السالم في فلسطين فلم يعد هناك من يؤمن بها، بما فـي ذلـك                . وساحة موت للعراقيين واألمريكيين   

. مؤهلة لحمل رؤوس نوويـة    كوريا الشمالية تطلق صواريخ عابرة للقارات،       . الدول العربية الصديقة لواشنطن   
الصين تتقدم بخطي سريعة علي طريق بناء قوة اقتصادية عمالقة، يواكبها نمو عسكري اسـتراتيجي حثيـث؛                 

فلماذا إذن سيكون لبنان قصة النجـاح الوحيـدة         . بينما تتحرك روسيا بال مواربة لبناء محيط استراتيجي جديد        
 لبنان أكثر بكثير من تلك التي قد تساعد         ىوفرة إلفشال الحرب عل   الحقيقة ان األسباب المت   ! للسياسة األمريكية؟ 

  .  كسبهاىعل
طـوال  .  وامتـصاص أثرهـا    ىبعد بداية قلقة، استطاع حزب اهللا بالفعل استيعاب الضربات اإلسرائيلية األول          

ال  الـرد، و ى حد كبير؛ ال تراجعت إمكانيات الحزب علىإسبوعين من القصف، كانت خسائر الحزب ضئيلة إل  
وبـالرغم مـن تبـاين      .  مواجهة االختراقات البرية اإلسرائيلية للمناطق اللبنانية الحدودية       ىتراجعت قدراته عل  

 تماسكه النسبي أمام بشاعة التدمير للبنان الوطن        ىالنوايا واختالف األهداف، حافظ الوضع اللبناني الداخلي عل       
لعربية واإلسالمية الشعبية، بحيث باتت الحكومـات       في الوقت نفسه، تصاعدت ردود الفعل ا      . والشعب والدولة 

التي عجزت عن الوقوف في مواجهة العدوان أو تلك التي عبرت عن مواقف ضـمنية معارضـة التجاهـات                   
، ليست األهداف اإلسرائيلية وحدها مستحيلة التحقـق،        ىمن جهة أخر  . المقاومة العربية في وضع بالغ الحرج     

لتحقيق مجموعة األهداف التي تسعي واشنطن وتل أبيب إلنجازها، البد مـن         . بل كذلك هي األهداف األمريكية    
آجـالً  . وكال هذين الشرطين ال يمكن تحققهما     . استسالم كامل لقوي المقاومة وصمت كامل في الشارع العربي        

مريكية في  القادة اإلسرائيليين االعتراف بالعجز عن تحقيق النصر، وتنكفيء السياسة األ          ىأو عاجالً، سيكون عل   
الخطر المتزايد يأتي   . لبنان وجواره علي ذاتها كما انكفأت وسط فيضان الموت والدمار الذي أطلقته في العراق             

من المساعي العربية والدولية للتوصل إلي وقف إلطالق النار مصحوب بخطوط محددة للتسوية، أي تحويـل                
  .ريكي نجاح سياسي إسرائيلي ـ أمىالفشل العسكري اإلسرائيلي إل

 27/7/2006القدس العربي 
  

  عمل الوطني المشتركدعوة لل: وثيقة الوفاق الوطني .99
  نايف حواتمه 

 27(يكتسب إقرار وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، والتوقيع عليها من كـل القـوى والفصـائل الفلسـطينية              
ة االعتبار للبرنامج الموحّـد فـي       أهمية كبيرة، كون هذه الوثيقة فتحت الطريق جدياً أمام إعاد         )2006حزيران  

 حتى يومنا، والعمل الوطني الفلسطيني المشترك، بـديالً عـن       1993مرحلة التحرر الوطني، منذ اتفاق أوسلو       
احتكار السلطة واالنقسامات التناحرية، وهو ما بقي مفتقداً لسنوات طويلة، ووظف إسـرائيلياً فـي محـاوالت                 

ب، الهادفة إلى فرض حدود توسعية جديدة لدولة إسـرائيل علـى حـساب              تمرير مشاريع الحل األحادي الجان    
  .الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني 

ولقد استطاعت الوثيقة أن تجيب على مجموعة واسعة من األسئلة المركزية، مثََّل سابقاً غياب اإلجابات عليهـا                 
  :والتي يمكن تظهيرها بالتالي معضالت أضرت كثيراً بحركة التحرر الوطني الفلسطيني، 
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إعادة االعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية االئتالفية بما هي األداة الكفاحية والموحّدة والقائدة والممثلـة              : أوالً  
ألبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وتجمعات اللجوء ومسؤولياتها الوطنية الجامعة، وضرورة إعـادة تفعيلهـا               

  . من مخلفات سنوات اإلهمال واالستالب والتهميش، وغياب نظم العمل الديمقراطيةوتطورها بما يخلصها
وبهذا الخصوص شكل ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني تفعيل لما تم إقراره فـي مـؤتمر الحـوار                    

 التنفيذية  ، لجهة رفض استمرار مماطلة رئاسة اللجنة      2005الوطني الفلسطيني الذي استضافته القاهرة في آذار        
للمنظمة ورئاسة السلطة الفلسطينية في تنفيذ االتفاق، حتى ال يشكل ذلك قيداً على احتكارها للقرار، وسياسـتها                 
التفاوضية المجزوءة القائمة على الخطوات الصغيرة، التي ما تزال تراهن عليها بعض األطراف الفلـسطينية،               

التفاوضية مع إسرائيل على األسس والشروط، التي انطلقت منها         موهومة بإمكانية إعادة بناء العملية السياسية و      
   .2000 عام 2في أوسلو، رغم وصولها إلى جدار مسدود في كامب ديفيد

كما شكل ما ورد في الوثيقة رداً حاسماً على مشاريع استحداث بدائل للمنظمة، أو الهيمنة عليهـا، واالنقـالب                   
تحرري الفلسطيني، وموحداً لمجموع الشعب الفلسطيني في الـوطن         على برنامجها الذي شكل رافعة للنضال ال      

  .وتجمعات اللجوء 
وأشَّرت وثيقة الوفاق الوطني بوضوح إلى أن تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب إعـادة بنـاء                 

دة تـشكيل   مؤسساتها وأطرها على أسس انتخابية ديمقراطية، تقوم على التمثيل النسبي الكامل بدء مـن إعـا               
المجلس الوطني الفلسطيني الجديد والموحد في سقف نهاية العام الجاري، وبما يـسمح بتمثيـل كـل القـوى                   
والفصائل الفلسطينية، وكل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وتجمعات الشتات بكل شـرائحهم ومؤسـساتهم               

  .وشخصياتهم الوطنية 
ود صالحيات المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتضع حداً للتـدخل         كما تحدد وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني حد      

فيما بينها، لصالح تعزيز المرجعية القيادية والتمثيلية الشاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلـك كونهـا                 
المرجعية العليا لمؤسسات السلطة الفلسطينية، واستعادة صالحياتها الصادرة مـن قبـل مؤسـسات الـسلطة                

  .لسطينية الف
وغني عن القول أن تنفيذ ما سبق يجعل من منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهويـاً ائتالفيـاً علـى أسـس                

، ويعزز من مكانتها ومرجعيتها القيادية والتمثيلية الشاملة        %100انتخابية ديمقراطية على أساس التمثيل النسبي       
 .  

ام التي أشاعتها ورافقتها ضرراً كبيراً بالبرنامج التحرري الـوطني          لقد أوقعت العملية األوسلوية واألوه    : ثانياً  
الفلسطيني، وبمكانة القضية الوطنية الفلسطينية، ما جعل الحالة الرسمية الفلسطينية عالقة لسنوات عـدة، بـين                

تحـرر،  لقوانين حركة ال  ) الرئاسة وحكومات اللون الواحد   (مغادرة رئاسة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية       
، وغرقها في دوامة الحلول الجزئية واالنتقالية المؤقتة، ولقد أعطـت وثيقـة الوفـاق               )ال دولة   ( ومرحلة الـ   

الوطني إجابة قاطعة لجهة ضرورة وقف المراهنات على إمكانية إعادة بناء العملية التفاوضية والسياسية، عبر               
أوسلو والسالم اآلخر المتوازن، أبعـد      : ع كتب حواتمه  راج(التكيف مع الشروط اإلسرائيلية المدعومة أمريكياً       

القاهرة، االنتفاضة ـ االستعصاء ـ فلسطين إلى أيـن ؟    / ـ دار المحروسة! فلسطين إلى أين ؟... من أوسلو 
  .القاهرة / ـ دار الرفاعي

 شـاملة تعـالج     وأشرت إلى أن إعادة بناء العملية السياسية والتفاوضية يجب أن يكون باالنتقال إلى مفاوضات             
الخ وعلى أساس مـن قـرارات الـشرعية    ... جوهر الصراع السيادة، الالجئين، الحدود، القدس، المستوطنات    

وهذا ما ورد مفصالً في الفقرة األولى من الوثيقـة، التـي حـددت    . الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني    
الراهنة، وبما هي مشتقة من كون شعبنا الفلـسطيني         األهداف النضالية للحركة الوطنية الفلسطينية في المرحلة        

ما يزال يعيش مرحلة التحرر الوطني ومحكوم بالضرورة إلى قوانينها، وفي مقدمة هـذه األهـداف تحريـر                  
األرض الفلسطينية وإزالة المستوطنات وإجالء المستوطنين، وإزالة جدران الضم والفصل العنصرية، وإقامـة             
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 وعاصـمتها   1967قلة كاملة السيادة على جميع األراضي الفلسطينية المحتلة في العـام          الدولة الفلسطينية المست  
القدس الشريف، ضمان حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديـارهم وممتلكـاتهم التـي طـردوا منهـا                   

حـتالل  ، وتحرير جميع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سـجون اال         194وتعويضهم، تنفيذاً للقرار األممي     
بدون استثناء أو تمييز، وكل ذلك باالستناد على حق الشعب الفلسطيني التاريخي في أرض اآلبـاء واألجـداد                  

  .وإلى ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية، وبما ال ينتقص من حقوق هذا الشعب 
ت فقط تناقض، انقـسام، تنـاحر الخطـاب الـسياسي           وبهذا ال تكون وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني قد حسم        

الفلسطيني، بل حسمت أيضاً أساس هذا الداء المتمثل بتناقض السياسات الفلـسطينية والتـي انقـسمت خـالل                  
السنوات الخمسة عشر األخيرة إلى ثالثة تيارات رئيسة ببرامجها وتعبيراتها السياسية، تيـار رئاسـة منظمـة             

ية الذي مارس سياسات تنازلية عن البرنامج الوطني الفلسطيني، مقابل فتات الحلول            التحرير والسلطة الفلسطين  
، بفعل عـدم مغـادرة القيـادة        2000 عام   2الجزئية والمؤقتة، التي وصلت إلى طريق مسدود في كامب ديفيد         

شعب الفلسطيني  اإلسرائيلية ألطماعها ومشاريعها التوسعية االستيطانية، وتنكرها للحقوق الوطنية والمشروعة لل         
.  

وتيار اإلسالم السياسي الذي أراد نقض برنامج اإلجماع الوطني الفلسطيني من بوابـة المـزاودة علـى هـذا                   
البرنامج، واالرتداد إلى المربع الصغير بشعارات عامة، غامضة، ال تقدم برنامج نضال ملموس، ورفض إبداء               

قرارات الشرعية الدولية الـضامنة لحقـوق شـعبنا         أي استعداد للقبول بحل سياسي تفاوضي يقوم على أساس          
الوطنية والمشروعة في أرضه والسيادة عليها، ومارس هذا التيار سياسة مبنية على شعاراتية ترفض التـسليم                
بالقبول بتسوية سياسة تضمن للشعب الفلسطيني دولة مستقلة كاملة السيادة على األراضي الفلسطينية المحتلـة               

، وبما هي   194صمتها القدس، وحل قضية الالجئين الفلسطينيين على أساس القرار الدولي            وعا 1967في العام   
ـ أي التسوية ـ على األسس المذكورة أعاله سقف العمل السياسي والكفاحي الفلسطيني في المرحلة الراهنة،  

  .خيةالذي يفتح على مرحلة الحقة جديدة نحو دولة ديمقراطية موحدة على كامل فلسطين التاري
والتيار الثالث هو التيار الديمقراطي، الذي بقيت غالبية مكوناته في توجهها متمسكة ببرنامج منظمة التحريـر                
الفلسطينية االئتالفي، برنامج العودة وتقرير المصير واالستقالل الوطني، رغم أن بعض قوى هذا التيار فقدت               

ط جزئياً في العملية األوسلوية، ومنها من انـشد نحـو           جزئياً خالل الحقبة األوسلوية بوصلتها، منها من انخر       
مواقف متطرفة، وهذا أحد أسباب فشل هذا التيار في توحيد قواه في الكثير في المحطات المفصلية، ما أفقـده                   
القدرة على التأثير بما يعكس حقيقة نفوذه في أوساط أبناء الشعب الفلسطيني، وإسهامه التاريخي الكبيـر فـي                  

  .نضالية الوطنية التحررية الفلسطينية العملية ال
إن توافق القوى والفصائل الفلسطينية من خالل وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني على دور ومكانة منظمة               : ثالثاً  

التحرير الفلسطينية، وإعادة تحديد وتعريف برنامج العمل الوطني الفلسطيني بأهدافه المرحلية، جعل الطريـق              
حكومة ائتالف وطني فلسطيني للسلطة الفلسطينية، وهو ما فشلت في الوصول إليـه الجهـود               سالكاً أمام قيام    

المضنية، التي بذلت في الحوارات التي أعقبت االنتخابات التشريعية الفلسطينية في الخامس والعـشرين مـن                
ـ 2006كانون الثاني  ديم نفـسها بنـسق   ، وبالتالي بات في متناول يد حركة التحرر الوطني الفلسطينية سالح تق

وخطاب سياسي موحد، في مواجهة، الخطط اإلسرائيلية أحادية الجانب، ويشكل رافعـة السـتنهاض الوضـع                
العربي، والبناء على ذلك من أجل استنهاض الوضع الدولي، وخلق بيئة عربية ودولية مؤاتية وداعمة إلعـادة                 

ة الدولية، ومبادرة السالم العربية، التـي تمثـل         بناء العملية السياسية والتفاوضية على أساس قرارات الشرعي       
وتقـوم علـى   . الرؤية العربية الموحدة لحل الصراع الفلسطيني واإلسرائيلي، والصراع العربي ـ اإلسرائيلي 

مبدأ األرض واستعادة الحقوق الفلسطينية والعربية مقابل حل شامل ومتوازن، يكون خاتمة لهذه المرحلة مـن                
  .التوسعي الصهيونيالصراع مع المشروع 



 

 51

ووصولها في أكثر من محطـة      . كما بددت وثيقة الوفاق الوطني مخاطر تنامي الصراعات الداخلية الفلسطينية         
إلى خطر انفجار صراعات دموية، حاولت إسرائيل أن تغذيها وأن تراهن عليها في تثبيت أكذوبة عدم وجـود                  

انب، وقد أوضحت وثيقة لوفاق الوطني الفلسطيني بما ال         شريك فلسطيني لتمرير الحلول اإلسرائيلية أحادية الج      
لبس فيه أن الفلسطينيين مستعدون ألن يكونوا في أي عملية سياسية شاملة ومتوازنة تقوم على أساس قـرارات                  

  .الشرعية الدولية، وأن ما يمنع قيام مثل هكذا عملية هي المواقف و السياسات واألطماع التوسعية اإلسرائيلية 
االنتقال ببرنامج الوفاق الوطني إلى التطبيق العملي، حتى ال يموت بتقادم األيام كما وقع              : حان الكبير اآلن  االمت

فهل يربح شعب فلسطين واألمة العربية وقوى الحرية والسالم         . 2002مع البرامج الثالثة التي سبقت منذ عام        
ببرنامج موحد وحكومة وحدة وطنية للسلطة، وبناء       في العالم إشاعة الديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني         

منظمة التحرير االئتالفية بالتمثيل النسبي الكامل، هذا طريق الخالص غيره طريق االنقـسامات والـصراعات      
  .التناحرية المدمرة

  27/7/2006القدس الفلسطينية 
  
  
  
  

 
  سنة لبنان إذ ينخرطون في المعركة  .100

    ياسر الزعاترة 
لقاء الكبير الذي عقد أول أمس الثالثاء في مقر الجماعة اإلسالمية في بيـروت ، وهـي الواجهـة                   األكيد أن ال  

المعروفة لإلخوان المسلمين في لبنان يشكل نقلة نوعية في موقف السنّة اللبنانيين تنسجم تمام االنـسجام مـع                  
  .ا في العالم اإلسالميالحراك الشعبي في العالم اإلسالمي ، ومع عموم مواقف جماعة اإلخوان وفروعه

وفيما كان للجماعة موقفها الجيد منذ بداية الهجوم اإلسرائيلي ، إال أن الخطوة الجديدة المتمثلة في جمع كل تلك                   
الفعاليات اللبنانية السنية وغير السنية على صعيد واحد لرفض العدوان ودعم المقاومة تشكل نقلة نوعيـة فـي                  

وقد ذهب األستاذ إبراهيم المصري ، نائب األمـين العـام للجماعـة             . والدعمالموقف السياسي تستحق اإلشادة     
اإلسالمية أبعد من ذلك عندما أعلن عن مشاركة حقيقة في المقاومة ، ال سيما في القرى التي يسكنها السنة في                    

  . عركةالجنوب ، ما يعني أن الموقف سيتجاوز البعد السياسي واإلعالمي إلى تكريس الوحدة في ميدان الم
هكذا يمكن القول إن المواقف السياسية اللبنانية ، وخالفاً لتوقعات الغزاة قد ذهبت في اتجاه إيجابي مع تصاعد                  
الهجمة ، فما بين الموقف الذي سجله التيار الوطني الحر بزعامة الجنرال ميشال عون وموقف المجتمعين في                 

دروز يمكن القول إن الفرز الطائفي في المعركة لم يعد          مقر الجماعة اإلسالمية ، ومن بينهم سنة ومسيحيون و        
  .قائماً ، بل تتحدد المواقف تبعاً للمرجعيات السياسية

ال شك أن موقف الجماعة اإلسالمية ومن اجتمعوا في مقرها كان أكثر من ضروري ، وبالطبع كي ال يحسب                   
حساباته الثأرية من جهة ، ولحسابات مرجعيتـه        السنّة على تيار المستقبل الذي بدا محكوماً منذ اللحظة األولى ل          

العربية من جهة أخرى ، مع العلم أن تلك المرجعية قد سجلت موقفاً غير مسبوق بتقديم التناقض مع حزب اهللا                    
على إدانة العدوان ، ما أعاد إلى األذهان على سبيل المقارنة تجاهل الملك فيصل رحمه اهللا لتناقضاته المعروفة                  

  .ر غداة اندالع حرب حزيرانمع عبدالناص
هكذا يمكن القول إن األمة قد توحدت في المواجهة الجديدة ، ولم يعد باإلمكان حرف المسار من خالل الحديث                   
عن أجندات خارجية ، فعندما يكون الصهاينة على الجبهة األخرى يبدو التردد في حسم الموقـف نوعـاً مـن                    

نان قدرتهم على تجاوز كل الحساسيات واالنخراط في المعركة ، فيما           العبث وفقدان البوصلة ، وقد أثبت سنة لب       
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نأمل أن يعيد الحريري االبن ترتيب أوراقه بعيداً عن أولئك المسكونين بعقد حزب اهللا وإيران وسوريا من بقايا                  
  .اليسار المتأمرك الذين يلتفون من حوله منذ اغتيال والده رحمه اهللا

كرر قبل ذلك في مواقف الحركات اإلسالمية الكبيرة في العالم العربي واإلسـالمي             ما فعله سنة لبنان كان قد ت      
كما تجلى ذلك في مواقف اإلخوان المسلمين المصريين ، وفي مواقف معظم التيارات اإلسالمية السنية ، بمـن                  

موقـف مـساند    في ذلك بعض العلماء والدعاة السعوديين الذين لم تحل الخالفات المذهبية بينهم وبين إعـالن                
  . لحزب اهللا ، كما هو حال الشيخ سلمان العودة والدكتور محسن العواجي وسواهما كثير

هناك حيث ينبغي أن يدرك الجميـع أن   . هذه المواقف ستنسحب ، ونأمل أن تنسحب ، على الموقف في العراق           
 بعد مذهبي بقدر ما ينطوي على       دعم المقاومة العراقية مقابل إدانة المتعاونين مع االحتالل لم يكن ينطوي على           

تأكيد مسار مبدئي يقف على النقيض ممن يتعاونون مع الغزاة ويمكّنون لهم في ديار المسلمين بصرف النظـر                  
  .عن مذهبهم

نتمنى أن تشكل هذه المواقف مقدمة لتعاون بين علماء األمة ورموزها وقواها الحية يعمل على إخراج العـراق        
 القائمة ، والتي يمكن أن تمتد لتشكل حرباً أوسع بين المسلمين ، األمر الذي لن يصب                 من دائرة الحرب األهلية   

  .إال في صالح المشروع األمريكي الصهيوني ، الذي يستهدف األمة بكل شعوبها ومذاهبها وطوائفها
  27/7/2006الدستور 

  
  

   بنهج دبلوماسي إال ينزع فتيل األزمة لن: الدولية لحل األزماتتقرير  .101
 بعنوان التسلق خارج الهاوية أنه ال يمكن نـزع فتيـل            صادرفي تقرير   ،  لت المجموعة الدولية لحل األزمات    قا

 النـار علـى كـال       إلطالقوقف فوري   :  الثنائية اللبنانية الفلسطينية إال باتباع نهج دبلوماسي وسياسي        األزمة
 . النـار  إطالقها مراقبة االلتزام بوقف      قوة دولية تكون مهمت    إرسال على   األطراف وافقت جميع    وإذاالجبهتين  

 اللبنانيـة   األزمتـين  الرئيسية من أهمها معالجة كل واحدة مـن          المبادئوتقترح تحليالت المجموعة عددا من      
 الفلسطينية علـى الـسماح للحكومـة        األزمةوأن يعتمد حل     . ألن جمعهما يعقد األمور    حدة،والفلسطينية على   

أما بالنسبة للبنان فتقول المجموعـة أن سـعي اسـرائيل            . العدائية األعمالقف  المنتخبة بأن تحكم في مقابل و     
فالتقارير من مواقع القتال تقول أن شـعبية        . لتوجيه ضربة قاضية لحزب اهللا أمر غير واقعي وله نتائج عكسية          

ح حـل   وأكد التقرير أن مفتـا    .  في حين أن القوى األخرى أضعف من أن تتحداه         هي،حزب اهللا ما زالت كما      
  . عملية السالم العربية االسرائيليةإحياء هو األزمتين

  27/7/2006الدستور 
  

  اسرائيل تشنها التي إنها آخر الحروب : قاسمنعيم .102
مع اعالن اسرائيل حربها الجهنمية المفتوحة على كل لبنان انفتح باب التساؤالت على مصراعيه               :ابرهيم بيرم 

ي ظل اصرار اسرائيل على ابعاد ترسانة صـواريخه ومنظومتـه           عن حزب اهللا ومستقبله، ومصير سالحه ف      
المقاتلة باحتراف عن حدودها وعن شمالها الى اعماق غير محددة وفي ضوء رضا االميركـي علـى تغييـر                   

، حيـث كـان الحـزب       2000للمشهد الحدودي السياسي والعسكري المرتسم على صفحة الواقع منذ ايام عام            
وحيال االصـرارين    .سيد الموقف، وجوهر التغيير تغييب جسم الحزب المقاوم عنه        فارضاً نفسه سيد اللعبة، و    

االسرائيلي واالميركي، على رسم صورة واقع جديد على الحدود الجنوبية، في ضوء تلهف أميركي ليكون ذلك                
لحـزب  ماذا بيـد ا   ! كله معمودية نار يخرج من سعيرها ولهيبها الشرق االوسط الجديد ينتصب السؤال بالحاح            

هذا السؤال وأسئلة تندرج عنه وتتنــاسل منه حملناهـا          فعله لدرء الهجمة الكبرى العسكرية والسياسية عليه؟      
الى نائب االمين العام لـحــزب اهللا الشيخ نعيــم قاســم، فبــدا الرجل مراهناً كـــل الرهـــان                
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واعـرب   .لحزب بطوالت خارقـة   علــى مسار المعركة الدائرة منذ نحو اسبوعين حيث سجل مقاومــو ا          
واذ آثر   .الشيخ قاسم عن استعداد الحزب لفتح باب كل التساؤالت واالسئلة التي أعلن بعضهم انه سيوجهها اليه               

عدم االفصاح عن رأي الحزب حيال فكرة تشكيل قوات ردع دولية لتتسلم الحدود، اعلن ان المقاومـة اعـدت                   
سرائيلي لبعض المناطق الجنوبية مؤكداً ان الهجمة االسرائيلية سـتخفق          العدة لمرحلة ما بعد االجتياح البري اال      

  :وهنا نص المقابلة مع الشيخ قاسم .في المس بسالح الحزب
بدأت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس جولتها في المنطقة ووصلت الى بيروت فما ردكم على ما                • 

  حملته من أفكار وشروط وعروض؟
 بصيغة االمالءات ولم تأت بأفكار للمفاوضة، وهي تريد ان تستغل العدوان ونتائجه االنسانية               تصرفت رايس  -

لقد اصبح معروفاً للعالم بأسره أن العدوان اميركـي القـرار،           . لتفرض حلولها االسرائيلية، وهذا أمر مرفوض     
لبنـان معبـراً لـه ولتحقيـق     اسرائيلي التنفيذ، وأن اهدافه تصل الى تحقيق الشرق االوسط الجديد باسـتخدام   

  . هذا أمر مرفوض. طموحات اسرائيل في لبنان الضعيف والمجرد من القوة وقدرة الحماية
وليكن واضحاً، ال ثمن سياسياً اطالقا تحت النار وفي ظل العدوان مهما طال، ال داخليا وال خارجيا، وبالتـالي                   

ن اكثر منها على المقاومين والصامدين، وكلما طال        على اميركا إدراك ان خسائر العدوان ستكون على الالعبي        
  .زمن المواجهة اتسعت الهوة وتعقدت االمور

  .الحل يبدأ بوقف العدوان وعودة النازحين، وبعد ذلك تناقش االمور في محلها الطبيعي
تهـا ومنـع    فكرة قوة الفصل الدولية الرادعة أو العادية باتت تطرح بقوة، هل تعتقدون ان في امكانكم مواجه               • 

  تحقيقها؟
 قبل مناقشة أفكار من نوع تشكيل قوة دولية أو متعددة الجنسية يجب وضع حد لعدوان اسرائيل اوال، ولـن                    -

نعلق على مناقشات تجري بين اسرائيل واميركا والدول الكبرى وتغفل عن ان هناك طرفاً، اسمه لبنان وفيـه                  
  .كرة وأي مشروعالمقاومة، ويجب ان يكون له الدور االساس في أي ف

  .في كل االحوال، لن نغرق في مناقشة أفكار عامة قبل أن تبدأ األمور الجدية لوقف العدوان
يرى المراقبون أن الحرب الدائرة حالياً ربما تكون آخر الحروب التي يخوضها حـزب اهللا فـي الجنـوب                   • 

  اللبناني، فما رأيك في هذا السؤال؟
فعندما يتحقق النصر الحقيقي، وهذا ما نأمل فيه، سنضع حـداً           . نها اسرائيل  اعتقد أنها آخر الحروب التي تش      -

االول، بمنع االميركي   : ونحن نعتبر أن االنتصار الحقيقي يتمثل بأمرين      . واضحاً لالستخفاف االسرائيلي بلبنان   
من المساس بقـوة    والثاني ابقاء اسرائيل تحت النار ومنعها       . من استخدام لبنان معبراً الى شرق اوسطه الجديد       

وهنا ألفت الى ان احتالل اسرائيل لقرية هنا أو قرية هناك بعد ان تدفع خسائر كبيرة مـن                  . المقاومة وسالحها 
جيشها ال يعتبر نجاحاً، فاالحتالل عندما يحصل ال يشكل بالنسبة الى المقاومة اال حالة من حـاالت المواجهـة                   

وعندما يبقـى   . اء العدو تحت ضربات النار ومنعه من تحقيق اهدافه        فمهمة المقاومة ابق  . التي تعتمد الكر والفر   
االسرائيلي يقاتل اربعة ايام كي يدخل مارون الراس من دون استقرار فعال مع سـقوط اكثـر مـن خمـسة                     
وعشرين بين قتيل وجريح في صفوفه، فيما تستمر صواريخ الكاتيوشا في التساقط على شمال فلسطين المحتلة،                

  .ى الجيش المدجج بالسالح في مقابل ابطال المقاومة االسالميةفهذا عار عل
كيف تنظورن الى تداعيات الحرب على الوضع الداخلي اللبناني في ظل حديث مـن كـل االطـراف عـن                    • 

  .حسابات ومحاسبات ومساءالت بعد الحرب
نما بمشروع كبيـر يـرى      فالمسألة ليست مرتبطة بتوقيت اعتقال األسيرين االسرائيليين ا       .  انتهت الحسابات  -

الجميع عناوينه واضحة من خالل التصريحات األميركية واالسرائيلية، وعلى كل حال عنــدما تنتهي هـذه               
المرحلة ال مانع لدينا من ان تفتح كل ابواب االسئلة لتطرح كلها فكما للبعض تساؤالت موجهـة الينـا، لـدينا                     

  .تساؤالت كثيرة موجهة الى اآلخرين ايضا
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 بنـت   –تياح العسكري البري تلوح به القيادة االسرائيلية، وقد باشرته فعال على محور مارون الـراس                االج• 
   عيترون، فهل هذا وارد؟ وهل يمكنك منع الجيش االسرائيلي من التقدم؟ وماذا بعد سقوط بنت جبيل؟–جبيل 

. نينا على االحتمـاالت المتعـددة      نحن مقاومة تواجه عدواً يحتل ويعتدي، ونعتمد عمليات الكر والفر، وقد ب            -
يمكن ان يفكر االسرائيلي باحتالل بعض القرى، كما يمكن ان يفكر بأكثر من ذلك، ومهمتنا ليست الوقوف سداً                  

هـذا  . امام أي تقدم للعدو بل تكبيده أكبر خسائر ممكنة لردعه عن خطته وتقليصها الى الحد العدواني االدنـى                 
  .جهوزيتنا قادرة باذن اهللا تعالى على االستمرار في المواجهةأمر ميداني سنتابعه بصالبة، و

تحدثتم في بداية الحرب االسرائيلية المفتوحة عن مفاجآت ما زلتم تحتفظون بها، فماذا قدمتم مـن مفاجـآت                  • 
  وماذا لديكم بعد؟

لصمود في مارون    المفاجآت تحصل عادة من دون الحديث عنها مسبقاً واال فقدت معناها، واعتقد أن مفاجأة ا               -
  .في أي حال، االيام المقبلة ستكشف ما لم ينكشف بعد. الراس واحدة منها

  هل تتصورن يوما أنفسكم بال جناح مقاوم وبال سالح؟• 
  . نحن اليوم في قلب المعركة وواثقون بأنها ستخفق في المس بسالحنا، وسنتابع بكل فاعلية في هذا االتجاه-
يلية أثير احتمال ان يتسع نطاقها وتتطور الى حرب اقليمية، فهل ما زال هذا األمـر     منذ بداية الحرب االسرائ   • 

  وارداً؟
 ال أعلم اذا كانت ستتسع الى حرب اقليمية، ولكن مع مـرور الوقـت ووجـــود هـذا الــتوجـــه                     -

االمــيــركــي لتحقــيــق مشــروع الشرق االوسط الجديد، ومع وجود الطموح االسرائيلي فـي            
سيطرة بالنار تمهــيــداً لمــشروع اسرائيل الكبرى من المحيط الى الخليج، قد يجر األمر الى حـرب                ال

كل االمــور واردة ومفــتــوحة، وال اتــصور ان يطــول االســتــنــزاف بــل          . اقليمية
  .أن يتحول عوامل تعقيد وفتــح لتطــورات خطــرة وجــديدة

 االميركي،  –الح واهداف غير لبنانية، وانكم ورقة في اطار الصراع االيراني           قيل انكم تخوضون حربا لمص    • 
  فما رأيكم؟

 تكررت هذه النغمة كثيرا، ويبدو ان بعضهم يستسهلها ليخرج نفسه من المسؤولية الملقاة على عاتقـه فـي                   -
سرائيل تريد لبنـان    الصورة واضحة ومكشوفة، ا   . تحرير لبنان ومواجهة الخطر االسرائيلي الداهم على الجميع       

تريد لبنان منفذاً لسياستها،    . لماذا؟ من أجل ان تتحكم في سياسته وتجعله معبراً للتوطين واميركا          . منزوع القدرة 
لماذا؟ من أجل أن تكون علـى       . وهي التي ترسم الخطوات التي يجب أن تقوم بها الدولة اللبنانية لترضى عنها            

اميركا واسرائيل وضعنا هدفاً اساسياً أن يكـون لبنـان ضـعيفاً    . وسطايقاع المشروع االميركي في الشرق اال 
  .ليكون معبراً تصفيان من خالله حساباتهما مع دول المنطقة

لماذا كان في رأيك الموقف السعودي السلبي منكم في ظل كالم على ان الـسعودية كانـت أنــهـــت                   • 
خطف الجنـديين   (طيني وقطاع غزة، وانكم بفعلكم      للــتو اللمسات األخيرة على صفقة كبرى للموضوع الفلس       

  قضيتم على هذه الصفقة وأعدتم االمور الى النقطة الصفر؟) االسرائيليين
 تصرفنا بوحي محض وطني ولم يتحرك العالم النقاذ أسرانا من السجون ولم يوقـف اعتـداءات اسـرائيل                   -

ال عالقة لنا بما كان يجري في الكواليس بين السعودية          وبالتالي ما قمنا به نابع من حقنا في المقاومة، و         . اليومية
والدول االخرى، بل لسنا مطلعين وال مراقبين لما يقولونه عن مشاريع منجزة حول األسير االسـرائيلي فـي                  

  .فلسطين
في كل االحوال، نحن امام عدوان واسع على لبنان والشعب اللبناني، ومن الطبيعي ان تكون الدول العربية الى                  

نب هذا الشعب، وأي اشعار السرائيل أو اميركا بعدم التضامن يساهم في المزيد من خراب لبنان والمزيـد                  جا
  .من العدوان عليه، وهذا أمر برسم المعنيين

  كيف تقومون مآل المعركة عسكرياً وما هي المدة التي يمكنكم ان تصمدوا فيها؟• 
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 شاء اهللا تعالى، أما عن مسار هذه المعركـة، ففـي الحـد               هيأنا أنفسنا لنتصدى مدة طويلة أدناها النصر ان        -
االدنى ثمة تعليمات واضحة من اميركا السرائيل بمزيد من االعتداءات خالل االسبوع المقبل، وبعدها يقومون               

. النتائج ليروا هل سيتوقف العدوان أم يستمرون، ألن اميركا تراقب التطورات الميدانية كي تثمرهـا سياسـيا                
القول من اآلن أن العدوان يسير على ايقاع االهداف االميركية أوالً واالهداف االسرائيلية ثانيا وليس               واستطيع  
  .النقيض

  ؟1982كيف ترون الفرق في المقدمات والنتائج بين الحرب االسرائيلية الحالية واجتياح عام • 
 اسـرائيل الـى مـشارف        وصلت 1982في اجتياح   . 2006 وعدوان تموز    1982 الفرق كبير بين اجتياح      -

العاصمة براً خالل بضعة ايام وكانت آلياتها تقطع المسافات في سرعة فائقة ولم تواجه مقاومة جديـة اال فـي             
. بعض النقاط، وكان العدوان يساعد في استغالل الواقع اللبناني في مواجهة الواقع الفلسطيني الموجود في لبنان               

لها، وهم يصدون عدواناً مكشوفاً وبارزاً ويستبسلون في الـدفاع، وهـم            أما اليوم فان المدافعين عن االرض أه      
لـذلك  . ليسوا مجرد مجموعة عسكرية، هم األهل والشعب، وهم الوطن بكل ما تتضمن هذه العبارة من معان               

  .ستكون نتائج مواجهة هذا العدوان خيراً كبيراً للبنان بسبب هذا الصمود الرائع والمقاومة الباسلة
  27/7/2006النهار 
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