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   في ارتفاعنالجيش االسرائيلي يستدعي المزيد من االحتياطي وخسائر المدنيين اللبنانيي .1
معارك ضارية تدور في محيط بنت جبيل التي يحاول الجيش  ان 28/7/2006القدس الفلسطينية نشرت 

ل الطائرات الحربية االسرائيلية قصفها لمختلف المناطق اللبنانية وتوقع االسرائيلي دخولها، في حين تواص
  وكاالت. خسائر في االرواح بين المدنيين وتدمر ممتلكات

مجلس األمن المصغر في إسرائيل وافق باإلجماع على استدعاء مزيد من  أن 28/7/2006الدستور وأضافت 
  وقرر المجلس . لدعم مواجهة حزب اهللا على جبهة لبنانجنود االحتياط بناء على توصية من قيادة األركان

  استنفار ثالث فرق احتياط ، إضافة إلى تكثيف القصف الجوي عقب تكبد الجيش اإلسرائيلي أكبر خسائره في
  ويتوقع أن تشمل الخطة احتالل قرى، بل ومسح بعضها من الخريطة تماما، كما دعا إلي. معارك بنت جبيل

  .يليون بدعوى إيوائها مقاتلي حزب اهللاقادة عسكريون إسرائ
 وزير األمن، عمير بيرتس، إن تجنيد اإلحتياط يأتي بهدف هقال ما 28/7/2006 48عرب وذكر موقع 

وتطرق بيرتس في كلمته إلى المعركة التي جرت في بنت جبيل، مشيراً إلى  .اإلستعداد ألي تطورات محتملة
وأضاف أن الجيش اإلسرائيلي تكبد خسائر فادحة ومؤلمة منذ أن . اًأنها كبدت الجيش اإلسرائيلي ثمناً فادح

الهدف هو إقامة منطقة خالية من : وفي حديثه عن أهداف الحرب، قال بيرتس . يوما16ًبدأت الحرب قبل 
الهدف هو إقامة منطقة أمنية خاصة من أجل توفير الحماية . مواقع حزب اهللا، وذلك من أجل إنهاء األزمة

وعلى ضوء ما تناقلته المصادر  .وإسرائيل لن توافق على رفع علم حزب اهللا على حدودها. لشماليةللحدود ا
اإلسرائيلية حول تصريحات لجهات سورية بشأن توسيع الجيش اإلسرائيلي النتشاره في هضبة الجوالن، قال 

ي نية لفتح جبهة مع هناك حساسية في الوضع تجاه سورية، ولكن موقفنا واضح وهو أنه ال يوجد أ: بيرتس
  .نأمل أال يجر حزب اهللا سورية إلى الحرب: سورية، وأضاف

 يوماً، 16أفادت مصادر إسرائيلية نقالً عن معطيات الجيش، أنه منذ بدء الحرب على الحدود الشمالية، قبل و
 شخصاً آخرين، ال 1262 شخصاً، في حين أصيب 19 صاروخ، وقتل 1400أطلق على إسرائيل أكثر من 

 420ومنذ اندالع الحرب، قامت فرق اإلطفاء بإخماد  . منهم في المستشفيات المختلفة في البالد46يزال يرقد 
  .حريقاً، أوقع بعضها أضراراً في المحميات الطبيعية واألحراش والشقق السكنية ووسائل النقل

ق لبنان وجنوبه حيث  الطيران االسرائيلي واصل غاراته علي شر أن28/7/2006القدس العربي وجاء في 
لقي ستة اشخاص مصرعهم ودمرت صواريخه للمرة االولي مبني من عشر طبقات وسط مدينة صور 

واستشهد ثالثة اشخاص داخل سياراتهم في سلسلة غارات شنتها المقاتالت االسرائيلية  .الساحلية في الجنوب
   .كما شاهد مصور وكالة فرانس برس علي طرق مختلفة في منطقة سهل البقاع المحاذية للحدود مع سورية 

 352 ان عدد القتلى المعروفة هوياتهم بلغ اللبناني وزير الصحة هاعلن ما 28/7/2006النهار واوردت 
 جثة تحت االنقاض في مناطق مختلفة، 100 قتيال لم يتم التعرف على هوياتهم، ووجود 58شخصا، اضافة الى 

  . جريحاً تلقوا العالج في المستشفيات1850وقال ان هناك  .510مما يجعل مجموع الضحايا حتى مساء امس 
ردا على استهداف المدنيين في والذي جاء فيه أنه المقاومة االسالمية  الى بيان  28/7/2006السفير أشارت 

بنت جبيل وعيناتا وعيترون، دك مجاهدو المقاومة االوفياء مستعمرات كريات شمونة ومرغليوت والمنارة 
  .عام بدفعات كبيرة من الصواريخومسكاف 

  
  مواقف لبنانية حول نتائج مؤتمر روما .2

رفض نشر قوات من الحلف األطلسي على حدود لبنان نبيه بري حول  هكد ما أ28/7/2006النهار نشرت 
 ال أحد يستطيع ان يفرض علينا، وال سيما على اهل الجنوب، ما ليس في هشدد على انوالجنوبية مع إسرائيل، 

مقياس نجاح مؤتمر روما كان يدور حول نقطة معينة هي  وقال إن .ة لبنان عموما، والجنوب خصوصامصلح
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وتوجه الى  .هل ينجح المؤتمر في التوصل الى وقف للنار؟ وما دام لم يصل الى هذا االمر، فمعنى ذلك الفشل
ب والدول العربية دعم لبنان فاذا كان ليس في امكان العر. هذه الفرصة فرصتكم: العرب شعوبا وحكاما قائال

  . عسكريا ولوجستيا، فعلى االقل فليسعف النطق وليكن الموقف الكالمي والرسمي بجانبنا
، ن فشل مؤتمر روما بسبب الرفض االميركي لوقف النار فضيحةأقال سليم الحص في تصريح له امس كما 
 استمرار قتل االبرياء والعزل، وبينهم فاستمرار الحرب يعني. ن الحؤول دون وقف النار هو عمل ارهابيأو

. اطفال ونساء وشيوخ، كما يعني التدمير العشوائي لمرافق البلد ومنشآته وتقويض المنازل على رؤوس قاطنيها
فإذا لم يكن هذا ارهاباً فكيف يكون اإلرهاب؟ اسرائيل افظع قوة ارهابية في العالم واميركا شريك مباشر لها 

 العظمى ال تكتفي باالعتراض على وقف النار بل تزود العدو االسرائيلي االسلحة الفتّاكة فالدولة. في ارهابها
  .والمدمرة وكان آخرها ما يسمى القذائف الذكية

ن نشر قوات حفظ  أ رأى في حديث الى محطة آي بي سي نيوزاميل لحود أن 28/7/2006السفير  وذكرت
ن أواعتبر . االمم المتحدة تعمل بديناميكية للوصول الى حلولسالم دولية في الجنوب قد يحصل، خصوصاً ان 

نزع سالح حزب اهللا بالقوة قد يؤدي الى حرب أهلية في لبنان، مشيراً الى أن عدم التوافق في لبنان أسوأ من 
إن اقتراح وضع مزارع شبعا تحت  لى وكالة اسوشيتد برسإفي حديث  وقال .ضربنا من قبل العدو االسرائيلي

اية الدولية مسألة يتوجب مناقشتها بين اللبنانيين ألن مثل هذه المسائل األساسية والجوهرية ال تخضع الحم
لمنطق األكثرية واألقلية، بل يتم النظر إليها على قاعدة التوافق بين اللبنانيين الذين عليهم أن يبحثوا هذه 

  . االقتراحات في ما بينهم أوال
يجابي في مؤتمر روما هو بلورة موقف عربي وأوروبي مساند للبنان، مشيراً إن اال وقال رئيس الحكومةكما 

 وقالت مصادر .الى أن أي اقتراح تفصيلي سيدرس في الوقت المناسب تفصيلياً وسنعود الى مجلس الوزراء
وزارية إن مجلس الوزراء لم يصوت على تبني الخطاب بل أخذ علماً به وحصل اتفاق على مواصلة 

  .  وتكليف السنيورة متابعة المفاوضات الجارية، ضمن االطر المتفق عليهااالتصاالت
السنيورة في مؤتمر روما ارسال فؤاد النائب حسن فضل اهللا رأى ان طرح  أن 28/7/2006البلد  وجاء في

ن كوندوليزا رايس هي التي حضرت لمؤتمر أورأى  .قوة دولية الى لبنان مبادرة فردية لم تدرسها الحكومة
  . وما بهدف التسويق للعدوان االسرائيلي على لبنان سياسيا وإعطائه تغطية دوليةر

ن أمشيراً الـى     ن نتائج مؤتمر روما لم تكن مشجعة       أ رأى شارل رزق   28/7/2006 الشرق األوسط    واوردت
 النتيجـة   إال ان . قراءة النتائج السياسية متوقفة على العمليات العسكرية التي ستحسم في النهاية علـى االرض             

االولى البارزة بالنسبة الى اسرائيل اظهرت ان اعتداءاتها على لبنان لم تكن نزهة عسكرية كما كانت تفكر في                  
  .البداية وقد واجهتها مقاومة قوية

  
    مفتي لبنان يطالب باحتضان النازحين  .3

لى بث روح األخوة  قباني أمس خطباء وأئمة مساجد في بيروت وكل المناطق اللبنانية إ لبناندعا مفتي
. لى احتضان النازحين من المناطق التي يستهدفها العدو اإلسرائيليإوالمحبة والتعاون بين اللبنانيين، داعياً 
 أن أولوية حزب اهللا هي وقف هذا العدوان تم التأكيد وخالل اللقاء ،وكان قباني قد استقبل وفدا من حزب اهللا
  . ادرات هي محل نقاش داخلي لمصلحة لبنان واللبنانيينالغاشم، ومن ثم جميع المقترحات والمب

28/7/2006البيان    
 

   حزب اهللا يهرب صواريخه إلى المناطق المسيحية .4
كشفت أوساط رفيعة المستوى في قوى الرابع عشر من آذار النقاب عن أن عشرات  : حميد غريافي-لندن

يبل في المتن اللتين التبعدان عن الضاحية الجنوبية المقاتلين المسلحين من حزب اهللا اخترقوا وادي شحرور وبل



 

 

6

كما تسللوا إلى منطقة المنصورية وإلى عدد من مناطق كسروان , من بيروت سوى كيلومترين أو ثالثة
 في لندن إن شاحنات مدنية نقلت  الكويتيهوقالت األوساط في اتصال أجرته بالسياسة .بمساعدة التيار العوني
وقد أحضرت من مخازن لحزب اهللا , ت الصواريخ لتهريبها من القصف اإلسرائيلي الهائلإلى تلك المناطق مئا

موجودة في مناطق محيطة بالضاحية الجنوبية وذلك إثر تعرض أحدها االثنين الماضي للتدمير كما تعرض 
ان حولها من األربعاء ثالثة مستودعات في اقبية أبنية محيطة بالضاحية للقصف ما أدى إلى انهيار ثمانية مب

  .جراء تفجر عشرات الصواريخ فيها
واتهمت اوساط الرابع عشر من آذار كالً من جماعات اميل لحود واألجهزة األمنية التي مازالت تعمل بمعزل 

بتسهيل دخول عناصر حزب اهللا إلى , عن قياداتها الجديدة ومؤيدي ميشال عون داخل الجيش وتلك األجهزة
في محاولة لما يشبه , عمليات تهريب وتارة أخرى بالزعم أنهم من المهجرين الشيعةالمناطق المسيحية تارة ب

التخطيط للسيطرة على بعض تلك المناطق واستخدامها منطلقاً ضد الجيش اللبناني الذي يستعد لالنتشار في 
  .الجنوب وضد قوى الرابع عشر من آذار في محاولة السقاط الحكومة اللبنانية بالقوة

ألوساط عن خشيتها من أن تكشف إسرائيل عمليات تهريب وتخزين صواريخ حزب اهللا عبر مئات وأعربت ا
  .فتعمد إلى مهاجمتها وتدميرها ما قد يؤدي إلى كوارث بشرية, من عمالئها في لبنان في المناطق المسيحية

28/7/2006السياسة الكويتية   
 
   يستقبل وفدا من منظمة التحرير الفلسطينية:الحص .5

الحص وفداً من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وافاد بيان ان الوفد اكد وقوف الشعب سليم بل استق
الفلسطيني ومنظمة التحرير بجانب لبنان ومقاومته الباسلة وتمسكه بخيار المقاومة في مواجهة العدوان في 

الرهاب المتعمد يؤكد حقيقة نيات االحتالل واعتبر ان العدوان االسرائيلي وبهذه الطريقة من ا. فلسطين ولبنان
  .194االسرائيلي سواء في لبنان او في فلسطين، مشدداً على تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة وفق القرار 

28/7/2006النهار   
  
  السياسة األميركية حيال العرب: الحسيني .6

رائيلية اميركية تجاه العرب وشدد على رأى الرئيس حسين الحسيني ان السياسة االميركية، انما هي سياسة اس
ان : وقال في تصريح امس .ان حماية اللبنانيين هي اوالً واخيراً والمحافظة على وحدتهم وعيشهم المشترك

الحرب التي تشنها اسرائيل على لبنان والشعب اللبناني، كما على الشعب الفلسطيني، وكذلك الحرب التي شنتها 
راق، والمحنة التي يتخبط فيها، تشكل انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية، هذه الشرعية الواليات المتحدة على الع

  .التي ال بديل منها سوى العنف والفوضى
28/7/2006النهار   

 
   الشهر الحالي 25 ألف لغاية 327عدد المغادرين : األمن العام  .7

لغاية  تموز و13 منذ من العام، فقد وصلعدد المغادرين، بحسب أرقام المديرية العامة لالبلغ   :فاتن قبيسي 
  .  اجنبيا528ً الفاً و175 لبنانياً، و787 الفاً و151 الحالي الى  الشهر25

  28/7/2006السفير 
  
     تأييده لـ الشرق األوسط الجديد  يعلنعباس  .8

 ـ بأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موافقته ودعمه لخطة الرئيس األمريكي جورج بوش المعروفة
وأوضح عباس في تصريح صحافي بعد وصوله الى العاصمة الجزائرية أمس األول . الشرق األوسط الجديد
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نحن نؤيد ونوافق : وأضاف .أن الخطة األمريكية الجديدة مبنية على رؤية مستوحاة من خطة خريطة الطريق
 مؤكدا أن 67حاب إلى حدود إن خريطة الطريق تفرض على الجانب اإلسرائيلي االنس: وقال. على هذه الخطة

وأشار إلى أنه أكد لوزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس  .القضية الفلسطينية يجب أن تحل من جذورها
خالل زيارتها لرام اهللا الثالثاء الماضي ضرورة التزام أمريكا بموقفها الجديد وأال يتغير بتغير الظروف 

  .إن ما يواجهه لبنان من عدوان كارثة ال يمكن أن تحتمل: ن، وقالوتحدث محمود عباس عن لبنا. واألوضاع
  28/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  عباس يطلع بوتفليقة على نتائج تطورات األحداث .9

عباس أطلع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وكبار المسؤولين الجزائريين، على تطورات األوضاع في 
وء العدوان اإلسرائيلي المتواصل على أبناء فلسطين في الضفة والقطاع، كما األراضي الفلسطينية، في ض

استعرض الجهود المبذولة لوقف العدوان اإلسرائيلي على شعبه، وسبل الخروج من األزمة اإلنسانية المتفاقمة 
لجزائرية، وتأتي زيارة عباس في إطار التنسيق والتشاور بين القيادتين الفلسطينية وا .خاصة في قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن عباس أطلع بوتفليقة أيضا على نتائج زيارة وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا 
رايس لرام اهللا قبل أيام، وتفاعالت الوضع اإلقليمي في ظل الحرب التي تشهدها المنطقة منذ أسبوعين 

 .والعدوان اإلسرائيلي على المنطقة
  28/7/2006المستقبل 

 
  إسقاط المقاومة وانتزاع المواقفىلإية تهدف الهجمات االسرائيل: نيةه .10

خالل مشاركته في اعتصام جماهيري للتنديد بالجرائم االسرائيلية على  رئيس الوزراء الفلسطيني اعتبر
 أكثر من ىأن العدوان اإلسرائيلي يهدف الفي ساحة كنيسة الروم األرثوذكس  الشعبين اللبناني والفلسطيني

لقتل والتدمير وهو إسقاط المقاومة ونزعها من احتضانها الجماهيري والقبول بالشروط األمريكية وإحداث بؤر ا
توتر علي الساحات العربية، مؤكدا بأن هذه األهداف اإلسرائيلية لن تتحقق ولن يتمكن المحتل من تمرير 

 بصمود الفلسطينيين في مخيمات وعبر هنية عن بالغ فخره واعتزازه. مخططاته بصمود الشعب الفلسطيني
معبرا عن اعتزازه بالمسيحيين الذين يقدمون ، اللجوء الذين يفتحون بيوتهم ويضمدون جراح اللبنانيين

 . التضحيات ويعيشون كل الظروف التي يحياها الشعب الفلسطيني
 28/7/2006القدس العربي 

  
  لراهنةنواب في التشريعي الفلسطيني يطلقون مبادرة لحل األزمة ا .11

قال صالح البردويل، الناطق بلسان كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي، إن سبعة نواب فلسطينيين 
. يشاركون في صياغة مبادرة سياسية فلسطينية للخروج من االزمة الراهنة، التي تمر بها الساحة الفلسطينية

 الفلسطيني، ووقف العدوان فك الحصار عن الشعب: واضاف أن المبادرة تقوم على عنصرين اساسيين
االسرائيلي المتواصل، وتحديداً على قطاع غزة، مقابل هدنة متبادلة ومتزامنة، وتبادل األسرى بين الطرفين 

وأشار البردويل الى أن الذين يشاركون في صياغة المبادرة هم أعضاء . الفلسطيني واالسرائيلي بشكل متزامن
، وهم عبد اهللا عبد اهللا وصائب عريقات ومصطفى البرغوثي وصالح اللجنة السياسية في المجلس التشريعي

واكد البردويل أن النواب السبعة سيشرعون غداً . البردويل وفرج الغول ونبيل شعث وزياد أبو عمرو في غزة
في سلسلة من المشاورات مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، ومع 

  . لفصائل الفلسطينية، للتشاور حول بنود المبادرةممثلي ا
 28/7/2006الشرق األوسط 
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  دحالن يطالب المجتمع الدولي باعالن قطاع غزة منطقة منكوبة .12
كافة المؤسسات الدولية واالنسانية بالضغط على الحكومة االسرائيلية لوقف استهداف  طالب محمد دحالن

 ، كما طالب االمنة باعتبار أن ذلك يخالف الشرائع والقوانين الدوليةالمدنيين العزل وتدمير المنازل والبيوت
المجتمع الدولي بإعالن قطاع غزة منطقة منكوبة بعد قيام إسرائيل بتدمير البنية التحتية والشوارع والجسور 

ودعا  .نيومحطة توليد الكهرباء وآبار المياه وفرضها الحصار المطبق عليها ما أدى إلى تدمير االقتصاد الوط
دحالن الدول المانحة للعمل على تقديم المساعدات الفورية للشعب الفلسطيني كما دعا كافة وسائل االعالم 
العربية والدولية للتركيز على ما يجري في قطاع غزة من مجازر يومية وفضح الجرائم االسرائيلية والتي ال 

 .يمكن وصفها إال بجرائم الحرب
  28/7/2006الدستور 

 
  اسرائيلية لضرب الوزارة من الداخل محاوالت: رجية الفلسطينيةالخا .13

قال الناطق االعالمي باسم وزارة الخارجية الفلسطينية طاهر النونو خالل مؤتمر صحفي امس أن هناك 
وأعلن ان الوزارة احالت أحد الموظفين الكبار فيها إلى النيابة العامة  .محاوالت لضرب الوزارة من الداخل

وأشار إلى أن الوزارة قررت إجراء  .االجراءات القانونية بحقه الرتكابه مخالفات إدارية ومالية واضحةالتخاذ 
وأوضح النونو إن  عملية تدوير في بعض المناصب لوقف بعض عمليات استغالل النفوذ والمنصب العام

لرسمي والشعبي يضم خطوات الوزارة أعدت برنامج تحرك موحدا لتنفذه السفارات الفلسطينية على المستويين ا
منها عقد مؤتمرات لشرح االوضاع في االراضي الفلسطينية وما يقوم به االحتالل من تدمير لشعبنا وتوجيه 

 .رسائل خاصة وصور تشرح الوضع الفلسطيني للتأثير على الرأي العام العالمي
 28/7/2006الغد األردنية 

  
  في غزةصيام يعين يوسف عيسى مديراً لألمن الوقائي  .14

 لعام 128 خالد أبو هالل، إن سعيد صيام أصدر قراراً يحمل الرقم الفلسطينيةقال الناطق باسم وزارة الداخلية 
وكان صيام . ، عين بموجبه العميد يوسف علي عيسى مديراً مكلفاً إلدارة جهاز األمن الوقائي في غزة2006

ألمن الوقائي مناف للقانون، بعد أن خاض االنتخابات قد أقال ابو مطلق على اعتبار ان مواصلته قيادة جهاز ا
 هذا التعيين لن يثير خالفات على اعتبار أن العميد عيسى يأتي ويبدو أن. التشريعية عن حركة فتح وفشل فيها

ويعتبر من قيادات حركة فتح الشابة جنوب قطاع . من رحم الجهاز ويشغل فيه منصبا مهما وليس غريبا عليه
  .غزة

  28/7/2006ألوسط الشرق ا
  

  اسرائيل تختطف نائباً آخر من حماس .15
اختطفت قوات االحتالل فجر امس النائب عن حركة حماس أحمد عبد العزيز مبارك من بلدة بيتونيا غرب رام 

وقالت زوجته إن العشرات من جنود االحتالل طوقوا منزل العائلة واختطفوا . اهللا، بعد نحو شهر من مطاردته
  . ماح له بتغيير مالبسه أو أخذ أغراضه الشخصيةزوجها دون الس

  28/7/2006الشرق األوسط 
  

   اإلسالمي تطالب الفصائل بعمليات في عمق الدولة العبريةالجهاد .16
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ضرب بذرع المقاومة أ كافة ، في مؤتمر صحفي،سالمي القيادي في حركة الجهاد اإل،خضر حبيبطالب 
 المصير نوأضاف إ .العمق اإلسرائيليتنفيذ عمليات في داخل  بالصواريخ واليهوديةالبلدات والمستوطنات 

  متهماً. المقاومة في فلسطين ولبنان هي من سيحدد هوية المنطقة وخريطتهاوأن ،اللبناني والفلسطيني واحد
، مريكا وحلفائهاسرائيلي والذي سيفشل ويشكل هزيمة ألمريكي واإلزعامات في المنطقة بتسويق المشروع األ

  . ديرهحسب تق
  

  27/07/2006 خدمة قدس برس
 

   آلية وضربنا خلف خطوط العدو14أعطبنا : امالقسكتائب  .17
عملياتها ليوم األربعاء،  في حصاد،ام الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماسأعلنت كتائب القس 

 صواريخ من 8من إطالق  أنها تمكنت ،غزةمدينة  يخالل تصديها لعملية االجتياح لحي الشعف والتفاح شرق
روت وعسقالن، وكذلك استهدفت آليات االحتالل بعشرة يام تجاه أهداف إسرائيلية من بينها سدطراز قس

 مشيرة إلى ،ر بي جيآقذائف هاون وعشرة قذائف من نوع ياسين، وصاروخ بتار، وأربعة قذائف من نوع 
وجه االحتالل الذي في تمسكها لنهج المقاومة ن لها، في بياوأكدت الكتائب  .من مقاتليهاشهد سبعة استُأنه قد 

 في مواجهة المقاومة الفلسطينية ،يرتكب المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين لتغطية فشله األمني والعسكري
  .، على حد تعبيرهاوالشعب الفلسطيني بأكمله من خلفها

  27/07/2006 خدمة قدس برس
  

   قرب إطالق الجندي األسيرنفتالفصائل  .18
نفت الفصائل الفلسطينية ما أدلى به الرئيس محمود عباس عن قرب اطالق الجندي االسرائيلي االسير جلعاد 

ال جديد حتى اآلن، القضية ال تزال بين أيدي : ورد عليه الناطق باسم كتائب عز الدين القسام ابو عبيدة .شاليت
وأكد الناطق  ...ي مسؤول سياسي أيا كانالمجموعات المسلحة الثالث التي أسرت الجندي وليس بين يدي أ

باسم ألوية الناصر صالح الدين ان هذا االمر في يد فصائل المقاومة الثالثة التي قامت بالعملية وليس في يد 
ال يمكن أي سياسي ان يفتي في هذا االمر وال علم لنا بما قاله الرئيس أبو مازن وهذه ... أي سياسي فلسطيني
  .ة، وقال ان أي حل سيكون ببيان رسمي يصدر عن هذه الفصائلالمعلومات غير سليم

  28/7/2006النهار 
  

 الريجاني التقى في دمشق حماس والجهاد .19
ان االمين العام لمجلس األمن القومي االيراني علي الريجاني ابلغ قادة امس كشف الدكتور موسى ابو مرزوق 

الى . ب اهللا سيخرج منتصرا من المعركة مع اسرائيلمنظمات فلسطينية التقاهم في دمشق انه واثق من ان حز
ذلك، قالت مصادر فلسطينية لـ الحياة امس ان قادة الفصائل الفلسطينية العشرة بحثوا امس مع نائب الرئيس 
السوري فاروق الشرع توحيد الجهود لمواجهة الحملة العدوانية االميركية في ظل االصطفاف االميركي الكامل 

وإذ قالت المصادر ان المجتمعين اعتبروا ان احتماالت توسع الحرب في المنطقة مفتوحة، نقلت  .وراء اسرائيل
عن الشرع قوله ان سورية ستواصل من خندق النضال، دعمها حق الشعبين اللبناني والفلسطيني في مقاومة 

  .االحتالل بعدما دان االنحياز االميركي لصالح اسرائيل
  28/7/2006الحياة 

  
   ناالعدو الصهيوني ليس أمامه إال أن يقبل بشروط: ينيالمز. د .20
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أكد الدكتور أسامة المزيني أحد القادة السياسيين في حماس، بأن ال علم لحركته بما تناقلته بعض وسائل 
اإلعالم، وعن بعض الشخصيات السياسية في حركة فتح من وجود رزمة مقترحات متكاملة من الجانب 

وفيما . سات األخيرة عليها، لضمان إنهاء قضية الجندي الصهيوني األسير في غزةالفلسطيني يجري وضع اللم
الشروط طبعا هي لن تتغير، ونعرضها على :  يتعلق بشروط حماس في قضية التبادل، قال القيادي في الحركة

نحن متفائلون : وتابع قائالً. الوسطاء كلما عرضوا علينا مقترحاتهم، ونقول لهم هذه شروطنا ولن نقبل بغيرها
بقضية التبادل، ألن العدو ال خيار أمامه إال أن يرضخ لمطالب المقاومة العادلة، ألنه عودنا أن يتعنت في 

وفيما يتعلق بوجود نية لدى حماس من أجل ربط المسارات فيما يتعلق بالجندي . البداية ثم يرضخ في النهاية
كل الخيارات مفتوحة أمامنا حول :  قال المزيني وأضافالمأسور لدى الفلسطينيين، والجنود لدى حزب اهللا،

  .ربط المسارات أو فصلها، وما نراه مناسبا لشعبنا وأسراه سنقوم به
  28/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  جولة رايس في المنطقة تأتي في سياق الدعم األمريكي المنحاز : أبو ليلة. د .21

لدولية في حركة المقاومة اإلسالمية حماس، أن زيارة وزيرة الخارجية أكد د خليل أبو ليلة مسؤول العالقات ا
األمريكية كوندليزا رايس تأتي في سياق الدعم األمريكي المنحاز للكيان الصهيوني، ومباركة جرائمه التي 

رايس جاءت الستكمال الدعم العسكري والمعنوي للكيان : وقال. يرتكبها ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني
الغاصب، وأضاف أن مؤسسات المجتمع الدولي استخدمت مع أمريكا حق الفيتو من أجل وضع غطاء أمان 

  .لحكومة العدو، وغض الطرف عن المجازر الصهيونية الواقعة على الشعبين الشقيقين
  28/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  كتائب القسام تفجر دبابة صهيونية شرق غزة .22

يد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، مساء اليوم أطلقت كتائب الشه
 قذيفة هاون على دبابة صهيونية اشتعلت فيه النيران، وقصفت بقذيفتْي هاون تجمع اآلليات الصهيونية ،الخميس

 وفاء األحرار، التي إن القصف يأتي في إطار معركة: وقالت كتائب القسام .شرق حي التفاح بمدينة غزة
  .تتصدى للعدوان الصهيوني الغاشم الذي يستهدف قطاع غزة الحبيب

  28/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 ارتياح إسرائيلي من انشغال العالم عن أحداث المناطق الفلسطينية .23
االسرائيلية، أمس،  خالل الجلسة الخاصة، التي عقدت للمجلس الوزاري األمني المصغر في الحكومة            : تل أبيب 

لبحث تطورات الوضع في الحرب على لبنان، أعربت قيادة الجيش عن ارتياحها من انشغال العالم فـي هـذه                   
وحاول ممثلو الجيش تصوير عمليات القصف على       . الحرب وتجاهل ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية        

ازات الجـيش ضـد مـا أسـماه االرهـاب           ح الكثيرين، على انها واحدة من أهم انج       اغزة، التي حصدت أرو   
واعتذر عـن مقتـل األطفـال       . وزعم أن الغالبية الساحقة من القتلى مسلحون      . الفلسطيني في األسابيع األخيرة   

يذكر ان الجيش االسرائيلي لم يخفف من العمليات الحربية في قطاع           . والنساء الذين سقطوا ضحية لهذا القصف     
  . ان الفلسطينيين يشيرون الى ان هذه العمليات تتصاعدغزة في األسبوعين األخيرين، بل 

  28/7/2006الشرق األوسط 
  

  الجيش االسرائيلي يباشر ببناء منطقة أمنية في قطاع غزة  .24
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 ذكر موقع يديعوت أحرونوت اإللكتروني اليوم الجمعة، أن الجيش االسرائيلي باشر العمل على بناء ما أسـماه                
ا يمتد كيلومترا أمنيا في عمق األراضي الفلسطينية في قطاع غزةقطاعوقـال مـسئول فـي الجـيش      .ا واحد

يجري الحديث عن قطاع يقع في عمق كيلومتر واحٍد في األراضي الفلسطينية            : االسرائيلي للموقع الليلة الجمعة   
  .التي سينظف من كل المباني المتوقع أن يحفر منها االنفاق

  28/7/2006 48عرب 
  

  فلسطينيين مقابل الجندي االسرائيليىق سراح اسرولن نطل: اولمرت .25
اجتمعت لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست االسرائيلي  :الناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس

امس الخميس، وقد قال أعضاء الكنيست الذين خرجوا من الجلسة ان النقطة الرئيسية التي شدد عليها أولمرت 
وتطرق أولمرت الي قضية األسير لدي  . لبنانى الكنيست الكامل لعدوان الجيش علهي طلب دعم أعضاء

:  فلسطينيين مقابل األسير اإلسرائيلي قائالىالمقاومة الفلسطينية وأوضح أن إسرائيل لن تطلق سراح اسر
حديثه وأضاف رئيس الوزراء االسرائيلي في سياق . إسرائيل تفضل حوارا مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن

 ى وقد قلت ذلك للعالم ولوسائل اإلعالم وللعائالت، إذا افرجنا عن اسرىلن أجري مفاوضات لتبادل اسر: قائال
سيكون ذلك عن طريق أبو مازن من أجل تعزيز موقفه أمام الفلسطينيين، ولكن لم يحن الوقت بعد لإلفراج عن 

 .ىاسر
  28/7/2006القدس العربي 

 
  ميركية في تل أبيب مظاهرة أمام السفارة األ .26

بمبادرة من الحزب الديمقراطي العربي في اسرائيل، تظاهر العشرات من المواطنين العرب يتقدمهم             : تل أبيب 
  .اعضاء كنيست، امام مقر السفارة األميركية في تل أبيب، احتجاجا على الحرب التي تديرها اسرائيل في لبنان

صانع، ان اسرائيل تدير هذه الحرب كمقـاول ثـانوي لـدى            لب ال اوقال رئيس هذا الحزب، عضو الكنيست ط      
اسرائيل تنفذها لألميركيين على حساب أرواح شبابها       . فالحرب أميركية من أولها الى آخرها     . الواليات المتحدة 

واضاف انه إثر فشل العمليات الحربيـة       . وهي تبدو فيها مسلوبة اإلرادة واالستقالل     . وأطفالها، جنودا ومدنيين  
. ائيلية في تحقيق أهدافها، أرسلت الواليات المتحدة الى اسرائيل قنابل تدميرية جديدة تسمى قنابـل ذكيـة       االسر

  .ونحن لسنا بحاجة الى قنابل ذكية بل سياسة ذكية تضع حدا لهذه الحرب وتحدث انعطافا نحو السالم
  28/7/2006الشرق األوسط 

  
  جبيلجنود وضباط إسرائيليون يروون تفاصيل معركة بنت  .27

قال الميجور جنرال عودي ادام الذي يتولى القيادة الشمالية ويقود العمليات في لبنان باالشـتراك               : كريغ سميث 
واعترف الجنرال ادام، الـذي التقـى   . مع الميجور جنرال بني غانتس رئيس الحملة البرية لقد كان يوما صعبا   

 10ومين من القتال المرير الذي ادى الى مقتل          مغرب اول من امس، بأنه بعد ي       ،بالصحافيين في غابة صنوبر   
وتكشف تفاصيل المعركة، التي تم تجميعها من مناقـشات          .جنود، لم تقع بنت جبيل تحت السيطرة االسرائيلية       

مع عدة ضباط اسرائيليين لديهم معلومات عن المعركة، ما يجب على اسرائيل القيام به إلبعاد حزب اهللا مـن                   
نوب لبنان، ولماذا تغيرت اهداف اسرائيل بسرعة من القضاء على حزب اهللا الى تـأمين               التالل والوديان في ج   

  .شريط ضيق، عرضه ميلين من حدود اسرائيل الشمالية
وذكر ميجور اسرائيلي، لم يحصل على تصريح بالكشف عن اسمه، كانت مهمة لواء المـشاة هـي الـدخول                   

توقع ان يستغرق االمر وقتا الن خطة المهمة كانت تـشمل       وقال ان الجيش كان ي    . والسيطرة على هذه المناطق   
 20البحث من منزل الى منزل عن مقاتلي حزب اهللا، في المدينة شبه المهجورة، التي يصل عدد سكانها الـى                    
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واضاف ضابط برتبة ليفتنانت، طلب عدم االشارة الى اسمه، لقد ضاعفوا عدد قواتهم او زادوهـا                 .الف نسمة 
ول يوم االربعاء، ذكرت االذاعة االسرائيلية نقال عن مسؤولين عسكريين، ان عدد المقاتلين             وبحل. ثالث مرات 

واوضح الضباط ان مائة من هؤالء كانوا ينتظرون قوات المشاة االسرائيلية، وكان عـددهم               . شخص 200بلغ  
 تعرضوا الطالق النار من     وذكر الميجور فور دخولهم المدينة    .بالمئات، اذ داخلوا المدينة قبل فجر يوم االربعاء       

وقال ان الهجوم شمل االسلحة الصغيرة واالر بي جي وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف             . كل المباني حولهم  
ومن بين االسرائيليين القتلى نائب قائد ميداني لم يكشف عـن     . وقد اختبأ الجنود وحوصروا على الفور     . الهاون
  .اسمه

  28/7/2006الشرق األوسط 
  

   غرار األمهات األربععلىرائيلية حركة اس .28
مع تصاعد الحرب على لبنان واتساع نطاقها واهدافها وامكان تطورها الى ما هـو اسـوأ،                 : النهار –رام اهللا   

ويقف في صلب هذه    . اعلنت مجموعة اسرائيلية انشاء حركة مناهضة للحرب على لبنان في هذه اآلونة تحديداً            
، وكان للحركـة    1982مهات االربع التي انشئت غداة اجتياح لبنان عام         الحركة، ناشطون قدامى في حركة اال     

  .تأثير كبير وخصوصاً بعدما تكبد الجيش االسرائيلي خسائر كبيرة في حينه في لبنان
، في شوارع مدينة كفار سابا بوسط اسـرائيل وعلّقـوا مئـات             15وجال الناشطون في هذه الحركة، وعددها       

وعبرت الشعارات عن احتجاج    . تي تنادي بعدم احتالل لبنان ووقف الحملة العسكرية       الملصقات على الجدران ال   
ويقول الناشطون انهم ينوون ايضاً المضي في كل مـدن تـل            . شديد على ما يقوم به الجيش االسرائيلي هناك       

  .ابيب ومحيطها
  28/7/200النهار 

  
  الحرب في لبنان صراع حضارات : رئيس سابق للموساد .29

 الموساد السابق الحرب التي تشنها إسرائيل اآلن على جنوب لبنان صراعاً بين الحضارات وليست               اعتبر رئيس 
وقال شبتاي شافيت في حديث مع صحيفة       . مجرد حرب ضد حزب اهللا على قطعة من األرض في جنوب لبنان           

ب بين قوى النظام    دي فيلت أمس إن الصراع الدائر اآلن هو بين المجتمعات الغربية واإلسالم األصولي أو حر              
وقوى الفوضى حيث ال يقبل أحد األطراف فكرة التعايش ويعتقد أن اهللا اختاره لهداية بقية العـالم لإلسـالم أو                    

  أ.ب.د. واعتبر أن فكرة الديمقراطية بالنسبة للعالم العربي سابقة كثيرا ألوانها. التخلص منه
  28/7/2006البيان 

   
  اسرائيل ضوءا اخضر لهجومها علي لبنان ىما اعطمؤتمر رو: وزير العدل االسرائيلي .30

اعلن وزير العدل االسرائيلي حاييم رامون امس الخميس ان المؤتمر الدولي الذي عقد : عواصم ـ وكاالت
 . اسرائيل االذن لمواصلة عملياتها في لبنانى وقف الطالق النار، اعطىاالربعاء في روما بدون التوصل ال

 ال يعود ىيش االسرائيلي الواقع اننا حصلنا في روما علي اذن لمواصلة عملياتنا حتوقال رامون الذاعة الج
 ان الجميع يعلم ان انتصارا لحزب اهللا سيشكل :واضاف .حزب اهللا موجودا في جنوب لبنان ويتم نزع سالحه

 .انتصارا لالرهاب العالمي وهذا سيكون كارثة للعالم والسرائيل 
  28/7/2006القدس العربي 

  
  اسم جامعة القدس لتغييرسري نسيبة يخطط  .31
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سري نسيبة، يسعى لتغيير اسم الجامعة وشـعارها        . في جامعة القدس أن رئيس الجامعة د      مصدر مطلع   كشف  
وأوضح المصدر، أن االسم المقترح هو الجامعـة   الذي يحمل صورة المسجد األقصى بناء على طلب أمريكي

 أن الشعار المقترح أيضا يحمل دالالت مرتبطة بالماسونية، وأضـاف أن            العربية األولى، أو جامعة السالم كما     
وإخراجه إلى حيز التنفيـذ     ،  مجلس أمناء الجامعة سيجتمع هذه األيام مع مجلس إدارة الجامعة إلقرار االقتراح           

 عـام   تسلم رئاسة جامعة القدسسري نسيبة. يذكر أن د .في حفل التخرج الذي تقيمه الجامعة األسبوع المقبل
، ومنذ ذلك الحين نشر العشرات من المقاالت التي تدعو إلسقاط حق العودة، ويرتبط اسم سري نـسيبة                  1995

  . لصالح االحتالل الصهيونيبالكثير من التحركات المشبوهة
28/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
   مسنة بعد يوم دام في شرق غزة امرأة شهداء بينهم 4 .32

 اخرون بينهم ثالثة في حالة خطرة اثر سقوط 19ينيين بينهم امرأة مسنة وفتى واصيب استشهد ثالثة فلسط
قذائف دبابات اسرائيلية امس في مناطق شرق مدينة غزة وجباليا ليرتفع بذلك عدد ضحايا العملية العسكرية 

يلي اطلق عشرات واكد مصدر امني ان الجيش االسرائ.  شهيدا27االسرائيلية التي تتواصل لليوم الثاني الى 
وتواصل عشرات الدبابات  .القذائف المدفعية على منطقتي الشجاعية والتفاح في شرق غزة وبلدة جباليا

والمدرعات التوغل في عمق منطقتي التفاح والشجاعية بغزة وشرق جباليا فيما تقوم الجرافات العسكرية 
شجار الحمضيات وفقا لمصدر امني باعمال التجريف التي طالت مئات الدونمات المزروعة خصوصا با

من جهة ثانية، اعلنت مصادر امنية فلسطينية ان الطيران الحربي االسرائيلي شن غارتين على  .فلسطيني
وقالت المصادر .وادت الغارتان الى تدمير المنازل لكنهما لم تسفرا عن ضحايا .منازل في شمال قطاع غزة

 هذه المنازل مسبقا بقصفها وهناك عشرات االنذارات االخرى تلقاها االمنية ان الجيش االسرائيلي انذر اصحاب
مواطنون في قطاع غزة من جيش االحتالل االسرائيلي لقصف منازلهم وهذا امر في غاية الخطورة وينذر 

 .بكارثة
  28/7/2006القدس العربي 

  
  قوات االحتالل تقتحم جنوب شرق رفح ومخيم جنين .33

ئيلي جنوب شرق مدينة رفح وتقدمت لمسافة كيلو متر، كما اقتحمت عشرات اقتحمت قوات االحتالل االسرا
حوالي خمسة وثالثين آلية عسكرية إسرائيلية مصفحة  إن األليات العسكرية مخيم جنين، ووقال شهود عيان

وعدة جرافات توغلت في المخيم وسط إطالق مكثف تجاه منازل الفلسطينيين، وحاصرت أحد المنازل في 
وأضاف الشهود  .واشين وسط المخيم، واعتقلت عبد الرحيم فرحات الذي اقتادته إلى جهة غير معلومةحارة الح

أن اشتباكات ومواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود االحتالل أسفرت عن إصابة خمسة فتيان نقلوا إلى 
ال الشهود ان قوات اإلحتالل وق .احد المشافى لتلقي العالج، حيث وصفت المصادر الطبية جراحهم بالطفيفة

 انسحبت من المخيم بعد هذه العملية
  27/7/2006 48عرب 

  
  إسرائيل تمنع تزويد قطاع غزة بالمحروقات وتغلق كافة المعابر التجارية .34

قال مصدر امني ان الجيش اإلسرائيلي ابلغ الجانب الفلسطيني على معبر المنطار التجاري انه تقرر إغالق 
  ول المحروقات والمواد التموينية فيما وضعت القوات اإلسرائيلية مكعبات إسمنتية كبيرة في المعابر ومنع دخ

  .المداخل التي يتم من خاللها تزويد المحروقات للقطاع عند معبر ناحل عوز شرق غزة
  28/7/2006القدس الفلسطينية 
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  الفلسطينيون حقل تجارب لألسلحة الجديدة والمحرمة   .35
ويقول األطباء إنهم لم  من مصادر مختلفة على استخدام إسرائيل أسلحة من النوع المحرم دولياًأجمعت تقارير 

يروا في السابق مثل هذه الجروح والحروق التي تتركز على الجزء السفلي من الجسم متسببة في معظم 
من :  فرانس برسوصرح خالد راضي المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية لوكالة .األحيان بقطع األطراف

المؤكد لدينا ان قوات االحتالل تستخدم قذائف من النوع المحرم دوليا حيث ان الشظايا تخترق الجسم وتحدث 
. وعثر على قطعة بالستيك كتب عليها كلمة تجربة . انفجارات داخله وحروقاً فظيعة جدا تؤدي الى الموت

المرضى وأحضرتها لي بعض الممرضات ورأيتها وقال أحد األطباء اعتقد انه عثر عليها في جروح احد 
قد يكون سالحا عنقوديا او كيميائيا او خليطا، . بالنسبة لنا هذا سالح جديد علينا: وقال .بنفسي ولمستها بيدي

 . ولكن حتى التحقق من ذلك واجراء التحليالت الالزمة، ال يمكننا البت في نوع القنبلة بالضبط
  28/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
   عربية بزيارة األماكن المقدسة في سورية ولبنان ات شخصيتماسالعليا ترد ال .36

 رجل درزي لزيارة أماكنهم المقدسة في سورية 246ردت المحكمة العليا االسرائيلية التماساً ثانياً تقدم به 
يعرض أمن الدولة وجاء تسويغ المحكمة متبنيا إدعاء النيابة بأن خروج الدروز إلى سورية ولبنان ولبنان، 
، وبنت النيابة العامة االسرائيلية رفضها لاللتماس على وفيما يتعلق بسورية فقد جاء في قرار المحكمة. للخطر

خشيتها من قيام الحكومة السورية أو عناصر المخابرات اإليرانية أو حزب اهللا بتجنيد مواطنين اسرائيليين 
  . لصالحهم

  28/7/2006 48عرب 
  

   فلسطينيون عالقون في القطاع بسبب إغالق معبر رفحالمغتربون ال .37
 مئات الفلسطينيين المغتربين الذين قرروا زيارة ذويهم في القطاع ألول مرة منذ ست سنوات في األقل، وجد

واضافة الى مشكلة المغتربين، . عالقين داخل القطاع بعد إغالق معبر رفحبعد تنفيذ خطة فك االرتباط انفسهم 
الطالب الفلسطينيين الذين يتلقون تعليمهم الجامعي في الخارج، وهؤالء يعيشون حالة شديدة من هناك مشكلة 

لكن تظل أقسى تداعيات . القلق حيث أنه في بعض البلدان التي يتلقون فيها تعليمهم يوشك العام الدراسي أن يبدأ
ت توغل جيش االحتالل في شتى اغالق معبر رفح، مشكلة المئات من الجرحى الذين أصيبوا أخيرا في عمليا

الكثير من هؤالء الجرحى يحتاجون الى عمليات جراحية عاجلة ال يمكن إجراؤها في . مناطق قطاع غزة
  . مستشفيات قطاع غزة

  28/7/2006الشرق األوسط 
  

   يشكلون لجنة شعبية لمناصرة لبنان ضد العدوان اإلسرائيلي48فلسطينيو  .38
، يمثلون مختلف الجهات 1948في األراضي المحتلة عام  فلسطينية شكلت شخصيات: فلسطين –الناصرة

، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ نحو أسبوعين، واألحزاب الفاعلة، لجنة شعبية لمناصرة الشعب اللبناني
   .أوقع حتى اآلن نحو أربعمائة قتيل ومئات الجرحى
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حيائها عدة صواريخ أعلى أحد  رة، التي سقطتوأعلن عن انطالق اللجنة خالل اجتماع عقد في مدينة الناص
  . األسبوع الماضي، ما أدى إلى استشهاد طفلين فلسطينيين لبنانية بالخطأ،كاتيوشا

 الدولة العبريةلحرب التي بدأتها ال عالقة ل هأن، وتلقت قدس برس نسخة منه، وأكدت اللجنة في بيان أصدرته
 بأسر جنديين إسرائيليين بهدف معلن يقضي بفرض ،قبل أسبوعين العسكرية التي قام بها حزب اهللا ةالعمليب
سرائيل مسؤولة عن جميع إ واعتبر البيان أن .فراج عنهماطالق سراح أسرى لبنانيين وعرب مقابل اإلإ

، كذلك عن كل جرائم الحرب التي أراضي الخط األخضالقتلى والجرحى والمتضررين اليهود والعرب داخل 
  .، وفق تأكيدهوقطاع غزة والضفة الغربيةترتكبها في لبنان 

  27/07/2006 خدمة قدس برس
  

 وفلسطينالظواهري يتوعد باالنتقام للبنان  .39
مس أ في شريط بثته قناة الجزيرة الفضائية ،يمن الظواهريأعلن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أ: لندن

هلنا في فلسطين ولبنان وهو ساكت أ ى كل القذائف تصب حممها علىن يرأن التنظيم ال يمكن أ ،الخميس
ن يهبوا أ ىلإن يدفع الثمن داعيا المسلمين أن كل من شارك في هذه الجريمة عليه أكد الظواهري أو .خانع

 أن األحداث الحالية في المنطقة تبين خطورة ىلإوأشار  . الصهاينة والصليبيينواحاربي  وأنويطلبوا الشهادة
 تخرج القوات األمريكية منهما ىاق، داعيا المسلمين الي دعم المقاومة فيهما حتالجبهتين في أفغانستان والعر

هاجم الظواهري  و.سرائيل المسلمين وتأييدها الى وطنها جرا، وتدفع ثمن عدوانها علىلإمشلولة عاجزة تجر 
 .هللا ومنازلة األعداء اى التوكل علىلإاألنظمة العربية التي وصفها بالعاجزة والمتواطئة، ودعا األمة اإلسالمية 

 من وصفهم بالمستضعفين المظلومين في العالم للوقوف مع المسلمين لمواجهة الظلم والطغيان ىلإووجه نداء 
 .   ترد الحقوق ألصحابها ويسقط رمز الظلم في تاريخ بني البشرىحت

  28/7/2006القدس العربي 
  

  معتدلةمثل موقف الدول العربية ال موقفنا من حزب اهللا: زيباري .40
ذا اخفقت الحكومة العراقية في إنه أقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري  : هشام ملحم-واشنطن

حزاب من نوع مني في البالد وتحقيق الوفاق الوطني، فسوف تبرز عندها عشرات األالسيطرة على الوضع األ
حمل خسارة هذه المعركة الراهنة في ن يتأحد يستطيع أحزب اهللا وغيرها من الميليشيات في المنطقة، وال 

ن حزب اهللا هو حزب سياسي ممثل في مجلس النواب والحكومة اللبنانية وليس فقط زيباري أوضح أو .العراق
لكنه أكد . لى مشاعر الرأي العام العربي والشيعي تحديدا، وخلفية المالكي الشيعيةإتنظيما عسكريا، مشيراً 

 خير في القاهرة كان مماثالً لمواقفة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب األيضاً ان موقف الحكومة العراقيأ
  .الدول العربية المعتدلة مثل السعودية ومصر واالردن والكويت ودولة االمارات العربية المتحدة

  28/7/2006النهار 
  

 اسرائيل تحضر لحرب ضد سوريا : دمشق .41
سرائيل تقصف مواقع قريبة من دمشق ا أن ،مسأ ،قالت صحيفة الثورة السورية الرسمية:  د ب أ-دمشق

 .سرائيل تستعد لشن حرب على البالداتعتبرها العاصمة السورية عمقها االستراتيجي واألمني مما يدل على أن 
ثمة مناطق في البقاع ال تبتعد كثيراً من دمشق، وإن سورية تعتبر أن وأضافت الثورة في مقال افتتاحي 

من الوطني، وإن مثل ذلك يعني أن الرد السوري سيكون حازماً ابة تهديد مباشر لألاالعتداءات عليها بمث
 .وحاسماً
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  28/7/2006الدستور 
  

  مهرجان في الزرقاء للتضامن مع فلسطين ولبنان .42
 ، دعا مشاركون في مهرجان نصرة لبنان وفلسطين الذي نظمه حزب الوحدة الشعبية: هاني المشاقبة-الزرقاء

 في الزرقاء المجتمع الدولي التدخل لوقف الحرب الدائرة على الشعب اللبناني من قبل آلة ،مساء أول من أمس
رشيد بأن كل المحاوالت التي بذلت أوقال أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني  .القتل اليهودية

ن المقاومة كبدت هذا العدو أن العدو الصهيوني بدأ يتألم في لبنان وغزة وألتركيع المقاومة الباسلة قد فشلت و
 كما .سرائيل لم تلتزم بأي من بنودهااخسائر فادحة، مطالبا بمراجعة معاهدة وادي عربة والتخلي عنها ألن 

ن كافة الشعوب العربية ال ألى إمام الشعوب، مشيرا أدعا نقيب المحامين صالح العرموطي فتح باب الجهاد 
لى إ أمين عام حزب الوحدة سعيد ذياب دعاو .سرائيلالها مع ترضى عن سياسات دولهم سيما بخصوص تعام

ن المقاومة ال تجد المساندة أن الموقف العربي ضعيف جدا وألى إبلورة موقف عربي موحد ومشترك، مشيرا 
نه أقرب أالالزمة من الدول العربية، منتقدا موقف عدد من هذه الدول الذي يتسم بالغموض وعدم الوضوح و

  .ألميركيإلى الموقف ا
  28/7/2006الغد األردنية 

  
  سرائيل   الن نشارك في القوة الدولية بين لبنان و: أبوالغيط .43

نفى وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط ما يتردد عن عزم مصر المشاركة في القوة متعددة : القاهرة
شارك في قوات حفظ سالم أو ن مصر ال تإ وقال .الجنسيات على الحدود اللبنانية االسرائيلية لحفظ السالم

. فريقي وليس من مهمة مصر أن تتواجد على الحدود االسرائيلية مع أي دولة عربيةطار اإلمتعددة خارج اإل
ن مصر ستمضي في الدفع نحو التوصل لوقف اطالق النار وستشجع أعضاء مجلس األمن على السعي أوأكد 

ثنين أو  المستوى الوزاري ألعضاء مجلس األمن األفي هذا الطريق واألمل كبير في انعقاد اجتماع على
ن أسرائيل اوحول ما اعلنته . طالق النار وتشكيل قوة متعددة الجنسياتإصدار قرار بوقف الثالثاء المقبلين إل

ي ضوء بل ركز على عدة أحدا أن مؤتمر روما لم يعط إعطاها الضوء األخضر، قال أبوالغيط أمؤتمر روما 
 والبعد الثاني هو الحديث عن القوة ،نسانية من الخارج على المساعدات اإلللحصولنساني د اإلبعاد أولها البعأ

طالق النار وكان هناك انتقاد حاد إلى قرار لوقف إ والثالث هو التعبير عن الحاجة للتوصل ،متعددة الجنسيات
  .السرائيل في البيان الذي صدر

  28/7/2006االتحاد االماراتية 
  

  سلمون في مصر يرفضون فتاوى سعودية تحرم مساندة حزب اهللاإلخوان الم .44
 فتاوى أصدرها ، على لسان نائب مرشدها العام محمد حبيب،مس أرفضت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر

 أصدره ،أشار بيانكما . سرائيلارجال دين سعوديون تحرم مساندة حزب اهللا الشيعي اللبناني في حربه مع 
 بشكل غير مباشر إلى الفتاوى السعودية قائال إن هناك من يحاول إحياء فتنة ، مهدي عاكفاألربعاء محمد

ن بعض إقديمة وخالفات سبق أن أنهكت عقل األمة وجسدها وأجمع العقالء على تجاوزها، وأضاف 
ن الحكومات تحاول أن تخفي أو تبرر موقفها المتخاذل والمتخلي عن نصرة المقاومة بل والداعم للعدوا

الصهيوني بأن تثير قضايا فرعية تحاول أن تشغل بها األمة وتصرفها عن قضيتها األساسية من قبيل إثارة 
الخالفات بين الشيعة والسنة واإلشارة إلى أن المقاومة اللبنانية تعمل لحساب إيران وزيادة النفوذ اإليراني في 

  .المنطقة
  28/7/2006البلد 
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   للمشاركة في قوة دولية تؤكد استعدادها مبدئياًتركيا .45
ن تركيا على استعداد مبدئيا للمشاركة في أعلن وزير الخارجية التركي عبد اهللا غول  أ: حسني محلي-انقرة

ال تتدخل أقوات دولية لحفظ السالم في لبنان ولكن بعد وقف عاجل الطالق النار والعمليات العسكرية وشريطة 
وسط الجديد على تصريحات رايس في موضوع الشرق األغول لق وع .هذه القوات في الحرب الدائرة هناك

مالءات إي أرادة شعوب المنطقة فقط بعيدا عن إال بإوسط الديموقراطي الجديد لن يتحقق ن الشرق األإ بقوله
وعبر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض عن قلقه من هذه المشاركة المحتملة التي . وضغوط خارجية

. من الوطني والقومي لتركياقليمي بكل تبعاته ونتائجه الخطيرة على األرفا في الصراع اإلستجعل من تركيا ط
لى إن هدفه تقسيم المنطقة إميركي االسرائيلي المشترك وقال وصف مشروع الشرق االوسط الجديد بالفخ األو

 . ميركا بالكاملدويالت صغيرة تابعة أل
  28/7/2006المستقبل 

  
  تأشيرات دخول استثنائية لبنانيين المقيمين الصنعاء تمنح عائالت .46

 والمقيمين في ،وجه وزير الداخلية اليمني بمنح عائالت اللبنانيين المحاصرة في لبنان : صادق عبدو-صنعاء
توجيهات بمنح عائالت الوقضت . راضي من مطار صنعاء الدوليألا تأشيرات دخول استثنائية إلى ،اليمن

وأقارب اللبنانيين من الدرجة األولي من المقيمين في الجمهورية اليمنية تأشيرات دخول استثنائية وكذا حاملي 
 .جوازات رجل أعمال

  28/7/2006المستقبل 
  

 جري محادثات في دمشق حول الوضع في لبنانت ايران .47
ي اإليراني علي الريجاني يزور دمشق إلجراء ذكرت وكاالت أنباء إيرانية أن رئيس مجلس األمن القوم
وذكرت هذه الوكاالت أن الريجاني المسؤول أيضاً . محادثات مع المسؤولين السوريين حول الحرب في لبنان

عن الملف النووي اإليراني موجود منذ األربعاء في دمشق إلجراء محادثات حول األزمة من دون أن تعطي 
لى أن االجتماعات وأحدها مع الرئيس السوري إالكويتية أشارت   السياسةإال أن صحيفة .تفاصيل إضافية

. مخصصة لمناقشة سبل المحافظة على االمدادات لمقاتلي حزب اهللا باالسلحة اإليرانية عبر األراضي السورية
في وعزا الناطق باسم وزارة الخارجية اإليرانية حميد رضا آص. وقالت إن نصراهللا هو جزء من االجتماعات

سرائيل معرباً عن أسفه لعدم صدور قرار بوقف الجرائم لى الدعم األميركي المطلق الإفشل مؤتمر روما 
 . سرائيلية في حق الشعبين اللبناني والفلسطينياال

  28/7/2006المستقبل 
  

   للبنان العربيةمزيد من المساعدات  .48
، يقدم إلى $ ألف 500امها بمبلغ أعلنت جمهورية كوريا الجنوبية عن إسه: 28/7/2006السفير نشرت 

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على تعاطف الشعب الكوري مع . الحكومة اللبنانية للتخفيف من مآسي الشعب اللبناني
. لى بيروتإلى الضفة الغربية وغزة على أن تتوجه الحقاً إغادرت بعثة طبية تركية متوجهة  كما .اللبنانيين

وأرسلت . لى لبنانإالهالل االحمر التركي إلى األراضي الفلسطينية وشاحنتين  شاحنة من 51كما غادرت 
المملكة العربية السعودية مستشفى ميدانياً مزوداً بالكوادر والمستلزمات الطبية الالزمة للمساعدة في تخفيف 

  . سرائيليةآثار الهجمات اال
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 أن إجمالي التبرعات التي ،مسأ ،ودي أعلن التلفزيون السع:آي.بي.يوعن  28/7/2006 البيان وأضافت
 30نحو ( ماليين ريال 109استقبلتها الحملة الشعبية التي نظمها للمساهمة في مساعدة اللبنانيين بلغت حوالي 

  ). مليون دوالر
  

  رايس مستعدة للعودة إلى المنطقة : أمريكا .49
ا الرافض لوقف العدوان  أمس، موقفهة الرئيس جورج بوشجددت إدار: السفير، أ ب، أ ف ب، رويترز

الن عواعتبرت أن هذه الحرب تشكل فرصة إلحالل السالم في الشرق األوسط، وذلك بفضل إ. اإلسرائيلي
 هدفي :وقال بوش خالل استقباله الرئيس الروماني تريان باسيسكيو. الدول العربية قلقها من أعمال حزب اهللا

، والتأكد في الوقت نفسه من وجود سالم دائم ال سالم هو إنهاء هذا العدوان بأسرع ما يمكن على ما آمل
 مستعدة للعودة إلى المنطقة إذا كان ذلك يعني المساعدة على أنهاومن جهتها، أعلنت رايس من ماليزيا . زائف

المندوب األميركي في األمم المتحدة جون  وقال. إحالل سالم دائم في لبنان، بما في ذلك نزع سالح الميليشيات
لة هي رؤية ما إذا كنا نستطيع استخدام الظروف الحالية أالمس: ن في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخبولتو

 تحقيق تقدم كبير في العملية إلىفي جنوب لبنان مع إعالن الدول العربية قلقها من أعمال حزب اهللا ودعوتها 
 باسم البيت واستبعد المتحدث .هدفنا األساسي نزع سالح حزب اهللا: ، وأضافالسلمية، لذلك فهي فرصة

ثمة حاجة ملحة : وقال.  اسرائيلإلى األسلحة تخفض الواليات المتحدة عمليات تسليم أن طوني سنو األبيض
وسنستمر في احترام التزاماتنا التي .  حاجة ملحة الن تدافع اسرائيل عن نفسهاأيضالكن ثمة . لوقف العنف

  . تفرضها علينا المعاهدات
  28/7/2006السفير 

 
  غالبية األميركيين ترفض تدخل واشنطن في العدوان على لبنان   .50

 25 و21بين االستطالع الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وشبكة سي بي اس بين : أ ف ب، نيويورك تايمز
 في المئة من األميركيين يؤيدون طريقة تعامل الرئيس جورج بوش مع الحرب، بينما يعارضها 47تموز، ان 

 في المئة انه يجب أن 58 في المئة ان على الواليات المتحدة حل النزاع، في حين أكد 33وقال . ي المئة ف26
 في 38وألقى .  في المئة من المشاركين في االستطالع أن يؤدي النزاع الى حرب أوسع61ورجح . ال تتدخل

 في المئة ان 46للوم على إسرائيل، وقال  في المئة ألقوا با5المئة منهم اللوم على حزب اهللا في بدئه، في مقابل 
 في المئة انه 48 في المئة أن الرد اإلسرائيلي كان مفرطاً، رأى 26وفيما اعتبر . المسؤولية تقع على الجانبين

 في المئة ان على 40 في المئة ان على الواليات المتحدة دعم إسرائيل، في حين أكد 39كان مناسباً، وقال 
 في المئة من المستطلعين أن على واشنطن مواصلة 53ورأى .  قول أو فعل أي شيءواشنطن االمتناع عن

دورها الدبلوماسي، وأيدت نشر قوة حفظ سالم دولية على الحدود، إال انها عارضت مشاركة قوات أميركية 
  . فيها

  28/7/2006 السفير
  

  اسرائيل  إلى تنقالن قنابل أمريكيتين طائرتين توقف ثبت إذابريطانيا قد تحتج  .51
 تقدم احتجاجا أن يمكن أنها األربعاءصرحت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت :  اف ب،لندن

 إلى تنقالن قنابل أمريكيتين ثبتت صحة معلومات نشرتها الصحف حول توقف طائرتين إذاللواليات المتحدة 
 . اسرائيل في مطار بريستويك االسكتلندي

  28/7/2006القدس العربي 
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   تستنكر العدوان وتتوقع زوال إسرائيل البريطانيينغالبية : استطالع .52

أظهر استطالع للرأي أن نسبة كبيرة من البريطانيين تستنكر العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد : يو بي أي
وأوضحت نتائج . لبنان وترى أن نتائجها ستكون عكسية، وتوقعوا زوال الدولة العبرية خالل سنوات

تطالع، الذي أجرته مؤسسة يوغاف لصحيفة ديلي تليغراف البريطانية الصادرة أمس، إن أياً من االس
فيما ترى قلة منهم  المشاركين ال يعتقد أن العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد لبنان ستجعل إسرائيل بلداً آمناً،

أن إسرائيل ع إلى أن يرى الكثير منهم كما نوه االستطال. أن بإمكان الدولة العبرية تدمير حزب اهللا وحلفائه
فيما تعتقد الغالبية أن الهجمات ضد إسرائيل ستستمر إلى   عاماً من اآلن،15 أو 10ختفي عن الوجود خالل ست
  . األبد

  28/7/2006البيان 
 

 بلجيكيون من أصل لبناني يعتزمون مقاضاة اسرائيل  .53
 لبناني يعتزمون تقديم شكوى ضد أصلبلجيكيين من  عددا من الأن أمس صحيفة لو سوار البلجيكية أفادت

رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس االركان الجنرال دان حالوتس 
 .بتهمة ارتكاب جرائم حرب

  28/7/2006المستقبل 
 

   إلى جنوب لبنانألمانيا ال تستبعد إرسال قوة .54
تراجع وزير الخارجية األلماني فرانك ـ فالتر : ماجد الخطيب،  مصطفى عبد اهللا، بروكسل، كولون،لندن

شتاينماير عن تصريح سابق له ينفي إمكانية ألمانيا المشاركة في مثل هذه الوحدة، وتحدث للقناة الثانية في 
وحدد . التلفزيون األلماني عن عدم استبعاد مشاركة الجنود األلمان في وحدة دولية لحفظ السالم جنوب لبنان

شتاينماير الشروط الالزمة لمشاركة بالده بالوحدة على أنها صدور تفويض من األمم المتحدة أوال، وأن تكون 
وال يبدو أن حكومة ميركل التحالفية ستواجه متاعب في قرار . المخاطر على الجنود األلمان محسوبة ثانيا

اكي أعلن موافقته على المشاركة في الوحدة وفق المشاركة في الوحدة الدولية ألن الحزب الديمقراطي االشتر
وكان المجلس المركزي لليهود في ألمانيا قد وقف ضد مشاركة ألمانيا . نفس الشروط التي حددتها المستشارة

لى صعيد ذي صلة، اعتبرت الحكومة األلمانية قوات التدخل وع. في الوحدة الدولية لحفظ السالم في لبنان
  . و غير مناسبة لحفظ السالم في لبنانالسريع التابعة للنات

  28/7/2006الشرق األوسط 
 

  ، وشيراك يفشل خطة أمريكا بنشر الناتو في لبنان  باريس تطرح مسودة تنهي الحرب .55
 ان فرنسا قدمت الى أمس مصادر دبلوماسية في باريس أفادت: ب.ف.ا نقالً عن 28/7/2006البيان ذكرت 

 أن ويمكن لهذه المذكرة ، في العدوان على لبناناألزمةل آلية الخروج من شركائها في مجلس االمن مذكرة حو
ويقترح النص سلسلة .  المقبلةاأليام المتحدة تنوي باريس اقتراحه في لألممتشكل مسودة لمشروع قرار 

كما تلحظ المذكرة الفرنسية بعد ذلك فترة انتقالية تستمر من . خطوات للحل، تبدأ بوقف فوري للمواجهات
 متكامل للحل يفتح الباب إطارعشرة الى خمسة عشر يوما تسمح بتبادل للمعتقلين عبر طرف ثالث، ثم وضع 

 منطقة إنشاء، األمروتقترح باريس، اذا تم التوصل الى اتفاق حول .  نشر قوة دولية في الجنوب اللبنانيأمام
المشتركة للجيش اللبناني والقوة الدولية من عازلة على الحدود اللبنانية االسرائيلية، يتم وضعها تحت السيطرة 



 

 

20

الجهة اللبنانية، وتتضمن هذه الفكرة تحديد منطقة يحظر فيه تحليق الطائرات العسكرية باستثناء الطائرات 
  .التابعة للقوة الدولية وكذلك جعلها خالية من الصواريخ ومن صواريخ حزب اهللا

 الرئيس الفرنسي أن الدبلوماسية األوساطقالت : ان الحلبي نقالً عن غس28/7/2006لقطرية  االشرقوجاء في 
يبدو اليوم مقتنعاً بضرورة قيامه بمبادرة ما، إن على صعيد األمم المتحدة، أو في مكان آخر، ليضع حدوداً بينه 
وبين الثنائي األمريكي ـ اإلسرائيلي، وأضاف المصدر أن رفض شيراك خالل المقابلة التي خص بها جريدة 

ند الفرنسية أول أمس، لمشروع تشكيل قوة حفظ سالم من قوات حلف شمال األطلسي، كان إلفشال مخطط لومو
حاكه المندوب األمريكي لدى األمم المتحدة، جون بولتون، بموافقة إسرائيلية، لتنفيذ الخطة يعارضها شيراك 

 أمريكية وهو ما يفسر إصرار تحويل حلف الناتو إلى ذراع دولية للتدخل العسكري، بقيادة وهي بكل قواه،
الرئيس شيراك، وفق مصادره، على ضرورة تعزيز قوة حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة الموجودة حالياً في 
جنوب لبنان، وموافقته على دعمها بقوات أوروبية، يكون لفرنسا دور رئيسي فيها، بشرط أن يتم انتشارها 

  .ياسي بين األطراف المتحاربةبقرار من األمم المتحدة، وبعد اتفاق س
  

 دعم مالي من باريس والدانمارك وكوريا الجنوبية .56
 أرقام  إعالنمدة باريس االشتراكي بيرتران دوالنويعقرر : اف ب نقالً عن 28/7/2006الدستور جاء في 

ءة في الحساب الخاص تضامن مع لبنان الذي فتحته سفارة لبنان لجمع التبرعات ، على جميع اللوحات المضا
 وباعتباره رئيس الرابطة الدولية لرؤساء بلديت أخرىمن جهة  و.المدينة وعلى موقع مجلس البلدية االلكتروني

دول منظمة الفرنكوفونية ، سيطلب ديالنوي من رؤساء بلديات بيروت وزحلة وطرابلس تحديد الحاجات التي 
 .ت طارئة للسكان المتضررين في لبنان يورو مساعداألفوقد قررت الرابطة منح مئة . األولويةتستحق 
 ماليـين   35.3 أن وزيرة التعاون الدنماركية خصصت مساعدة إنسانية بقيمـة           2006/ 28/7 السفير   وأوردت

  . يورو للبنان وغزة
أصدرت كوريا الجنوبية بياناً تعلن فيه أنها تقـدم مـساعدة           : 28/7/2006 النهار   وعلى الصعيد نفسه جاء في    

دوالر إلغاثة الحكوة اللبنانية، كما تعهد حاكم مقاطعة ألبرتا الكندية مو اميري المساهمة بــ                 ألف   500قيمتها  
   ألف دوالر للبعثة الدولية للصليب األحمر وهيئات اإلغاثة في لبنان250

 
   مليون دوالر إلغاثة لبنان33الصحة العالمية تطلق نداء لجمع  .57

 في لبنان بحوالي اإلغاثةعالمية احتياجاتها المالية لتنفيذ عمليات قّدرت منظمة الصحة ال: حنان الكسوانيعمان، 
 مليون دوالر، موجهة نداء عاجال للهيئات الدولية لتوفير المبلغ لتغطية احتياجات االدوية واللقاحات وتأمين 33

  .الخدمات العالجية والوقائية في البلد الذي يتعرض لعدوان اسرائيلي متواصل
  28/7/2006الغد األردنية 

  
  الفاتيكان ينتقد الواليات المتحدة لعدم تأييدها انهاء العنف خالل مؤتمر .58

 انتقد وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور جيوفاني الجولو الواليات المتحدة :  أ ب، رويترز، و ص ف، النهار
 األوروبيون الدولة ولفت المسؤولون. ضمناً لعدم تأييدها انهاء العنف فوراً خالل مؤتمر روما حول لبنان

  .العبرية الى ضرورة عدم إساءة فهم نتائج المؤتمر
  28/7/2006النهار 

  
  وقف للنار وتبادل األسرى   :الوفد البرلماني األوروبي .59
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 البرتغالي ميغل بورتس مؤيدا وقفاً فورياً إلطالق النار على األوروبيبرلمانيي اليسار  تحدث باسم مجموعة
عدم قابلية انتهاك الحدود بين لبنان وإسرائيل، تبادل الجنود المختطفين لقاء سجناء  اتفاق هدنة يضمن أساس

، فال يمكن ان يتم الحديث قبل حصول األولهذا هو الشرط . وأسرى لبنانيين وضمان عملية مفاوضات سياسية
ذا ال يمكن وقف إطالق النار ألن عدم حصوله يعني مزيداً من الضحايا والقتلى والنازحين والدمار، وه

 الدولية وفي األسرةويتحتم على ،  األمر واضح يجب استبدال السالح بالسياسةإلينابالنسبة :  وأضاف.احتماله
 المختلفة والمتنازعة وضمانة األطراف تكون راعية التفاقات تتم بين أن، األوروبيصورة خاصة االتحاد 

مؤتمر دولي للسالم من اجل فلسطين يضمن حل ومن الضرورة ان يعقد . النطالق الحل وفرض هذا االتفاق
  .النزاع االسرائيلي الفلسطيني على اساس مبادئ األمم المتحدة

  28/7/2006السفير 
  وإسرائيل الفلسطينية يعرض التوسط بين السلطةاألوروبياالتحاد  .60

 فالدنر في - بنيتا فريرو األوروبيوضة العالقات الخارجية في االتحاد مفقالت :  اف ب ، د ب أ-غزة 
إن هناك طريقة واحدة :  هناكاإلنسانية األوضاعتصريحات صحفية خالل زيارتها لقطاع غزة لالطالع على 

 أال وهي االعتدال والتفاوض مع إسرائيل ونحن على استعداد للقيام بدور الوسيط في هذا األزمةللخروج من 
 مواصلة االتحاد تسليم الوقود ألوروبيةا المفوضة أعلنت، اإلنسانيةعلى صعيد المساعدات  و.اإلطار

سنقدم : وقالت. للمستشفيات الفلسطينية المحرومة من التيار الكهربائي وتوسيع مساعداتها لتشمل هذا القطاع
لم توضح المفوضة طبيعة هذه المساعدات ولكن . بعض المساعدات االجتماعية لموظفي القطاع الطبي

 تهدف لتغطية جزئية لرواتب الموظفين في أنها أعلن العام لمستشفى الشفاء  لكن المدير،االجتماعية وال قيمتها
 المساعدة المخصصة للوقود تقدر أن في غزة األوروبي ناطق باسم االتحاد وأفاد. قطاع الصحة الفلسطيني

 . أشهر أربعة أو يورو شهريا لمدة ثالثة ألف 600بنحو 
 28/7/2006الدستور 

  
  خاطئ  روماعتبر التفسير االسرائيلي لنتائج مؤتمرن: يااألوروبي وايطالاالتحاد  .61

 نفى رومانو برودي رئيس الوزراء : اسوشييتدبرس نقالً عن 28/7/2006القدس الفلسطينية جاء في 
 في العاصمة األول أمس االسرائيلية الذي انعقد - اللبنانية األزمة يكون مؤتمر روما حول أن أمسااليطالي 

: وقال برودي للمراسلين الصحفيين . السرائيل لمواصلة عدوانها على لبناناألخضر الضوء أعطىااليطالية قد 
 أكدعلى صعيد آخر  . لمواصلة الهجماتلإلسرائيليينالموقف الذي عبر عنه المؤتمر ال يمكن تفسيره بتفويض 

ي لبنان وطالب  تفسير نتائج مؤتمر روما حول الصراع فأساءت اسرائيل أن كذلك أمس األوروبياالتحاد 
 . اسرائيل بوقف القتال فورااألوروبياالتحاد 

 الممثل األعلى للـسياسة الخارجيـة       أبدى :و ص ف  وويترز،  ورأ ب    نقالً عن    28/7/2006لنهار  وأوردت ا 
واألمن المشترك لالتحاد األوروبي خافيير سوالنا استعداد اإلتحاد للمساهمة في قوة دولية لحفظ السالم تنـشر                

  .  إذا أصدرت األمم المتحدة قراراً بذلكفي لبنان
  

  رود الرسن يتخوف من اتساع دائرة القتال في لبنان إلى دول أخرى .62
 من اتساع دائرة القتال الى دول الموفد الدولي تيري رود الرسنتخوف  :أ ب، رويترز، و ص ف، النهار

من الواضح ... ئيل قد بلغت ذروتها ال اشعر بأني واثق من ان هذه الحرب بين حزب اهللا واسرا: وقال. أخرى
ال تزال ثمة ... أن هناك خططاً وتهديدات للضرب أعمق في اسرائيل وهذا سيؤدي بالتأكيد الى تصعيد للنزاع

  .أخطار كبيرة إلمكان تعمق النزاع واتساعه
  28/7/2006النهار 
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  مجلس األمن يتعثر في وصف القصف اإلسرائيلي للقوات الدولية .63

استمرت النقاشات في مجلس األمن أمس حول كيفية وصف قصف الطائرات : ح عواد صال،نيويورك
االسرائيلية لموقع قوة األمم المتحدة المؤقتة للطوارئ في لبنان، بعدما فشل في إصدار بيان إلدانة الهجوم الذي 

البيان الرئاسي وقد أيدت غالبية أعضاء مجلس األمن مسودة  .أسفر عن مقتل أربعة مراقبين عسكريين دوليين
الذي قدمته الصين، والذي يندد بمقتل المراقبين العسكريين األربعة؛ وهم من الصين وكندا والنمسا وفنلندا، لكن 

  صدور رافضة  واشنطن حتى اللحظة األخيرة وظلت. واشنطن عارضت إدراج الفقرة التي تستخدم مفردة إدانة
  

ن السلطات اإلسرائيلية ستجري تحقيقاً في قتل المراقبين البيان وارتأت صدور بيان خفيف للغاية بحجة أ
 . األربعة في الجنوب اللبناني

  28/7/2006الشرق األوسط 
  

   بموقف واضح من مجلس األمن حول وقف الناريطالب: السفير الروسي في لبنان .64
وقفا فوريا  وقف نزف الدم، ونطلب : بعد زيارته للرئيس نبيه بري إلىالسفير الروسي سرغي بوكيندعا 

 تسوية شاملة وعادلة ومستديمة لهذه إلى التوصل إلىللنار، وهو ما يشكل نقطة االنطالق لبقية الجهود الرامية 
 الدولي، موقفا واضحا األمنوشدد على انه حان االوان فعال ليتخذ المجتمع الدولي، من خالل مجلس . األزمة

  .بالنسبة الى المطالبة بوقف فوري للنار
  28/7/2006النهار 

  
  بيروتإلىسحبت عددا من جنودها من جنوب لبنان استراليا  .65

 الوطنية قررنا سحب العناصر االثني عشر لإلذاعةصرح وزير الدفاع براندن نيلسن  :رويترز، اف ب، سيدني
 كان في جنوب بأي ثمة مخاطر كبيرة محدقة أن وأكد.  بيروتإلىفي قوات الدفاع االسترالية من جنوب لبنان 

 إطار الوزير االسترالي استبعد انسحاب الجنود االستراليين الموجودين في لبنان في أن إال. الحاللبنان بطبيعة 
وقال جون هاوارد رئيس وزراء استراليا انه سيؤيد تشكيل قوة متعددة الجنسيات في .  المتحدةاألمممهمات 

 هذه المهمة ستكون مهمة انتحارية دون أنقال لبنان لنزع سالح حزب اهللا لكن وزير خارجيته الكسندر داونر 
  .  النارإلطالقوقف 

 28/7/2006القدس العربي 
 

 مواجهات في براغ بين محتجين على العدوان ومؤيدين له  .66
األولى مناصرة : احتشدت مظاهرتان الليلة قبل الماضية في العاصمة التشيكية براغ : حسن عزالدين،براغ

وتم تنظيمها بمبادرة من منظمات السالم اليسارية والحزب الشيوعي التشيكي ومتضامنة مع لبنان وفلسطين 
وبعض الجمعيات اإلسالمية التشيكية والعربية، والثانية مناصرة إلسرائيل نظّمتها مجموعة تطلق على نفسها 

لتقاليد سفارة القدس المسيحية الدولية، وهي منظمة صهيونية تعتمد بشكل خاص على تعاليم العهد القديم وا
  . اليهودية عموما

28/7/2006البيان   
  

  سرائيل في لبنان بأفعال هتلراشبه ما تفعله  الرئيس الفنزويلي .67
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سرائيل بأنها دولة تتقمص دور ا ، في زيارة إلى قطر،شافيزالرئيس الفنزويلي  وصف :قناى، عباس موس
سرائيل في لبنان بأفعال هتلر وما اتفعله سرائيلية على لبنان، كما شبه ما الشيطان، في إشارة لالعتداءات اال
 إلى اإلمبريالية األميركية باعتبارها أحد جذور األزمة الحالية شافيزولفت . تسبب به من دمار وموت في العالم

  في المقابل ندد.سرائيل باعتبارها الدولة التي تمدها بالسالحفي لبنان، مشيرا إلى المساعدات األميركية ال
سرائيليين، واعتبره خطأ، وأضاف شافيز أن الحرب تستهدف كذلك الشعب ب اهللا للجنديين االشافيز بأسر حز

سرائيلي، لكنه أعرب عن دعمه لحق العرب في المقاومة، منوها بأن الشعب الفنزويلي يؤيد وقف هذه اال
سطينيين يعيشون في ، وطالبها بترك اللبنانيين والفلاللبنانيةسرائيل لالنسحاب من األراضي االحرب، وداعيا 

  .سالم
  28/7/2006الوطن القطرية 

  صواريخ تقوي العالقات بين إيران وكوريا الشماليةصفقة  .68
تبدو كوريا الشمالية وإيران، الخصمان اللدودان للواليات :  خدمة لوس أنجليس تايمز، بربارة دميك-سيول

سرائيلية أن كوريا د االستخبارات االتعتقحيث المتحدة، في طور تعزيز تعاونهما الدبلوماسي والعسكري، 
وأفادت بعض التقارير، بما فيها شهادة .  صاروخا متوسط المدى في اآلونة االخيرة18الشمالية باعت لطهران 

كريستوفر هيل، مساعد وزيرة الخارجية في مجلس الشيوخ االميركي اخيراً، بان مراقبين إيرانيين حضروا 
. تي شملت اطالق سبعة صواريخ فوق بحر اليابان في شهر حزيران الماضيتجارب بيونغ يانغ االخيرة، وال

مام مجلس الشيوخ االميركي، تراجع هيل في مؤتمر صحافي في اليوم التالي، قائالً أوعلى الرغم من شهادته 
ئنها ولكنه قال إن لكوريا الشمالية اهتماما كبيرا بتسويق صواريخها وأحد زبا. انه غير متأكد من المعلومات

سرائيل عوزي روبن إن إيران مهتمة بشكل خاص اوقال الرئيس السابق لبرنامج الصواريخ في . إيران
من . بالصاروخ الكوري الشمالي ذي المراحل المتعددة، ألننه من الممكن استخدامه إلطالق قمر صناعي

ن هناك احتماال كبيرا جانبه، اعتبر محلل كوري جنوبي في معهد كوريا للتحليالت الدفاعية في سيول، ا
وقال دانييل بينكستون، وهو  .لمشاركة اإليرانيين في تلك التجارب الصاروخية لكننا ال نمتلك أدلة قاطعة

هناك  إن متخصص في شؤون كوريا الشمالية في مركز دراسات عدم انتشار األسلحة النووية في مونتري
امل، فليس لكال البلدين اصدقاء كثيرين ولكن لديهم كثرة حوافز للتعاون بين البلدين من حيث أسلحة الدمار الش

 أن لدى البلدين نقصا في مصادر تمويل األسلحة، فمن المنطقي أن يتشاركا في  بينكستونوأضاف. من األعداء
  .المعلومات وأن يشكال فريقاً للعمل في البحوث والتطوير

  28/7/2006الشرق األوسط 
  

  بالدولةال مخرج بعد اآلن اال التسليُم .
 نصير األسعد 

في جلسة ضمت شيعةً مستقلين أي غير متحزبين قبل يومين، دار نقاش شيعي حول األوضاع التي تشهدها 
البالد جراء العدوان اإلسرائيلي المتواصل، وجرى تداول في األحوال وفي ما يمتلكه الفكر الشيعي اللبناني من 

لم يكن الصديق والزميل .  يجتازها لبنان والطائفة الشيعية راهناًتراث غني يصح التأكيد عليه في الظروف التي
جهاد الزين حاضراً في هذه الجلسة، لكن مقالته في النهار التي وجه عبرها رسالة مصارحة إلى المرشد 
األعلى للجمهورية اإلسالمية اإليرانية السيد علي الخامنئي كانت حاضرة وانطلق منها النقاش ليحاول مقاربة 

 .ناوين إضافية أخرىع
بداية، وفي مرور سريع على التطورات الميدانية للمواجهات الدائرة بين حزب اهللا والقوات اإلسرائيلية المعتدية 
الغازية، كان إجماع في هذه الجلسة على اإلشادة ليس فقط بالبطوالت والتضحيات التي يقدمها مقاتلو الحزب 

 وبنت جبيل حيث ألحقوا خسائر جسيمة بالعدو، لعلها ـ أي على أرض المعركة كما في مارون الراس
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الخسائر ـ هي العامل الرئيسي في القرار اإلسرائيلي بعدم توسيع نطاق الهجمات البرية في جنوب لبنان، لكن 
كان إجماع ايضاً وأساساً على التنويه بالصمود الذي أبدته قيادة الحزب وفي مقدمها األمين العام السيد حسن 

راهللا تماشياً مع الصمود الملحمي التاريخي ألهل الجنوب الذين كُتب عليهم ان يشكلوا تاريخياً خط المواجهة نص
 .األول مع المشروع الصهيوني

هذه المقدمة ليست مسايرة ألحد، بل تعبر تعبيراً صادقاً عن وجدان هؤالء الشيعة المستقلين في الجلسة، 
البطولة واالستبسال على إلحاق هزائم بإسرائيل، علماً أن التحرير في العام وعاطفتهم وعن ايمانهم بقدرة هذين 

 . كان المثال الحي على هذا االستنتاج
لم يستطيعوا إال أن يسجلوا . بعد ذلك، مر المشاركون في الجلسة الشيعية على نقطتين في الوضع المباشر

في غياب أي مشاركة سورية تؤدي الى تخفيف الِحمل حقيقة أن حزب اهللا يقاتل منذ نحو أسبوعين وحيداً، و
عن الحزب، ال سيما ان التقدير السياسي لدى السيد حسن نصراهللا كما بدا في كلمته المتلفزة مساء الثالثاء، 
يقوم على أن الحرب على لبنان من ضفتها اإلسرائيلية هي حرب الشرق األوسط الجديد أي المشروع الذي 

ولم يستطع المشاركون في هذه الجلسة . ن اللبنانية والفلسطينية، وكالً من سوريا وإيرانيستهدف المقاومتَي
الشيعية ثانياً إال أن يسجلوا حقيقة أن المقاومة التي يسميها الزميل جهاد الزين حرب عصابات كانت كذلك 

بعد توقف القتال على بالفعل، وهي كذلك اآلن في الجنوب، لكن هذه الميزة لن تعود موجودة بعد اآلن، اي 
ذلك ان المقارنة التي كان يجريها السيد نصراهللا إلقناع مؤتمر الحوار الوطني . أساس حل سياسي مقبول

باالستراتيجية الدفاعية التي يقترح، قامت بشكل رئيسي على المفاضلة بين أسلوب حرب العصابات واألسلوب 
 عن قتال المقاومة التي ال تُرى وال قواعد ثابتة لها فيما النظامي لصالح األول تحت عنوان أن إسرائيل عاجزة

 .خاصة إذا كان الثمن تدمير البلد بالكامل حيث ال تعود الميزة ميزةً.. يسهل عليها قتال الجيش المرئي
على أي حال، ومع تسجيل هاتين النقطتين، انتقل المشاركون في الجلسة الشيعية إلى عناوين أخرى بدت أكثر 

 .ن زاوية نظرهم، وهي عناوين تتعلق بمجملها بالشيعة والكيان والشيعة والدولةأهمية م
فهو الذي نبه مبكراً من . في الفكر الشيعي اللبناني، ثمة ما هو مسلَّم به لإلمام المغيب السيد موسى الصدر

 الكيان، كانت له خطر الحرب األهلية في الكيان اللبناني، ومن خطر أن تكون الحرب األهلية مالزمة لهذا
 .إن السلم اللبناني الداخلي هو أقوى سالح في وجه إسرائيل: مقولة شهيرة جداً

والى ذلك، يؤكد اإلمام الراحل محمد مهدي شمس الدين في كتابه الوصايا أنه اتفق مع اإلمام الصدر في العام 
وهذه .  نهائي لجميع أبنائه، أي في عز الحرب اللبنانية على صياغة محددة تقول إن لبنان وطن

، قبل أن تُدرج الصياغة وردت في وثيقة أصدرها المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى في العام 
، والتي أعلنها مفتي الجمهورية الراحل الشيخ حسن في وثيقة الثوابت اإلسالمية العشرة في العام 

 . لجميع أبنائه بأنها من إنجازات الفكر الشيعي اللبنانيويصف اإلمام شمس الدين مقولة لبنان وطن نهائي. خالد
 إعادة بناء الدولة بعد الحرب على ،كذلك، وفي خضم الحرب اللبنانية، أعلن اإلمام شمس الدين رفضه والشيعة

ذلك أنه قام بجهود كبيرة لدى الشيعة في . ولم تقف مساهمات شمس الدين عند هذه الحدود. قاعدة الغلَبة
العربية األخرى، فدعاهم الى االندماج في مجتمعاتهم ودولهم وإلى أال يخترعوا ألنفسهم مشاريع األقطار 

 .خاصة، منطلقاً في ذلك من إيمان عميق بالمجتمعات المتنوعة والتعددية
طبعاً، كان يمكن لـالجلسة الشيعية أن تتحول إلى محفل أكاديمي أو فقهي بأن تسترسل في العودة إلى فكر 

در وشمس الدين، لكنها اعتبرت أن في ما تم استذكاره من مقوالت تنتسب الى الفكر الشيعي اللبناني الص
 .المعاصر ما يكفي للداللة على الوعي الشيعي لمسألتي الكيان والدولة

. وفي سياق متصل، لفتت نقاشات الجلسة إلى أمر في غاية األهمية أيضاً، يتعلق بـعروبة الشيعة اللبنانيين
. لشيعة اللبنانيون تاريخياً مقيمون على مبدأ تعدد التقليد وليس والية الفقيه، وهم تاريخياً أيضاً نجفيو الهوىفا

والنجفية هنا تعني العروبة واإلسالم العربي، أي أن الشيعة اللبنانيين رفضوا في التاريخ حصرية التقليد ووالية 



 

 

25

اركين بأن قُم كانت تاريخياً بالمعنى الثقافي تابعة لجبل عامل في وثمة في الجلسة الشيعية من ذكّر المش. الفقيه
 .الجنوب اللبناني، ال بل إن الشيعة اللبنانيين هم الذين درسوا اإليرانيين التشيع

وفي هذا المجال، أي مجال الحديث عن لبنانية الشيعة وعروبتهم، ال يمكن إغفال حقيقة أن المرجع الشيعي 
 فضل اهللا، وبالرغم من مواكبته للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، إال أنه في السياسة وصل السيد محمد حسين

 .مع إيران إلى تناقض حاد عكَس في وجه رئيسي من وجوهه الحساسية بين التشيع العربي والتشيع اإليراني
لكبيرة، لم يكن بغاية الترف إن استعراض الجلسة الشيعية لهذه المقتطفات من الفكر الشيعي اللبناني ومراجعه ا

 .انه الممر نحو استنتاجات سياسية رئيسية. الفكري
وذروة اللبنانية في دورهم وأدائهم كانت . فالشيعة في لبنان، بالصلة مع ما قاله وكتبه مراجعهم لبنانيون وعرب

الكيان اللبناني واللبنانيون من كل الطوائف والبيئات اعتبروا أن . ، بإنجاز التحرير أيار في 
.  وإعالن لبنان الكبير ودور الموارنة فيهمحطة العام : في تشكُّله واستقالله مر في ثالث محطات

 ومحطة العام.  وإعالن استقالل لبنان بحدوده القائمة ودور السنة فيهمحطة العام 
وباإلضافة إلى هذا التأريخ الذي . سرائيليواإلسهام الشيعي الكبير في استقالل لبنان بتحريره من االحتالل اإل

يجعل من الشيعة في لبنان طرفاً أساسياً في الشراكة االستقاللية، فإن كثيراً من اللبنانيين، مفكّرين وسياسيين، 
وإذا كان . تقديراً منهم لهذا اإلنجاز، رفعوه الى مرتبة ميثاقية واقترحوا إدراج اإلنجاز في الميثاق الوطني

 يسجل للشيعة عموماً، فإن الشيعة الذين حقّقوه كانوا من جميع االتجاهات، إذ بدأت لعام إنجاز ا
ولم يمانع أحد في تسجيل . المقاومة مع شيعة يساريين وشيعة وطنيين وُأِتم اإلنجاز على يد شيعة حزب اهللا

 .اإلنجاز في خانة حزب اهللا الذي قدم التضحيات األكبر واألكثر
وفي تقدير المشاركين في الجلسة الشيعية أنه .  إنجازاً لبنانياً كبيراًحزب اهللا في العام إذاً، حقق 

كان على حزب اهللا ومنذ ذلك التاريخ أن يحسب أن ما بعد اإلنجاز متغيرات، أي أن يثمر ما تحقق في مشروع 
 .الدولة

ولعله لهذا السبب ارتدت . لمرحلة الجديدةبيد أن ذلك لم يحصل، واستمر الحزب يعِمل الشروط السابقة على ا
 بعداً إقليمياً فوق لبناني، أي أن إشكالية المقاومة اإلسالمية اللبنانية بدأت من المقاومة بعد العام 

 .اللحظة التي باتت فيها فوق لبنانية
من النظام حصل ذلك من زاوية نظر الجلسة الشيعية في ظرف سياسي لبناني هو ظرف الوصاية المفروضة 

السوري على لبنان التي ـ أي الوصاية السورية ـ أخضعت كل الطوائف اللبنانية، وكانت حصة الطائفة 
 .الشيعية األكبر من هذا اإلخضاع الذي بلغ حد مصادرة القرار الشيعي

اً في العام بمعنى آخر، يعتقد المشاركون في الجلسة الشيعية ان حزب اهللا الذي أهدى لبنان إنجازاً استقاللي
، يمكنه بالرغم من تحالفاته السورية واإليرانية أن يعيد الحساب باالستناد إلى إنجازه السابق، 

هذا مع العلم ان المناقشين لم . وباالرتكاز إلى ما يحفل به الفكر الشيعي اللبناني من تراث في الكيان والدولة
 .يستسهلوا إمكان تقبله ذلك أو قدرته عليه

لفكرة التي تمحورت حولها استنتاجات النقاش هي أن على الشيعة كل الشيعة ومن ضمنهم حزب اهللا أن إن ا
ذلك . يخرجوا بعد كل الذي جرى إلى الدولة، أي أن يستعيدوا عناوين انتمائهم إلى الكيان النهائي وإلى الدولة

 وبالتسليم للدولة، وذلك أياً تكن نتائج أن ال مخرج حقيقياً وفعلياً مما يحصل إال بتسليم الدولة كل األوراق
 .فأي انتصار للحزب يجب أن يسلّم للدولة تعزيزاً لها، وأي عدم هزيمة أيضاً.. التطورات الميدانية

. بكالم آخر، ال يزال في اإلمكان القول أنه على الرغم من الحرب الدائرة، ثمة مخرج جدي هو التسليم للسلطة
بنان قصفاً وتدميراً وأرواحاً يتحملها الوطن كله وليس فئة أو طائفة، والمؤكد أن ليس فـالخسارة التي مني بها ل

والفرصة ال تزال سانحة . وال أحد يقبل بوجود منتصر ومهزوم. في الداخل اللبناني منتصر أو مهزوم بالنتيجة
 .لجعل ما يحصل اليوم خاتمة أحزان الوطن اللبناني النهائي لكل أبنائه
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وتحرير القرار الشيعي من سوريا . ويرون أنفسهم قوة حداثة أيضاً..  لبنان، لبنانيون وعروبيونالشيعة في
ومن ايران لمصلحة االندماج في المجتمع والدولة، هو مصلحة شيعية خاصة ولبنانية عامة، عمالً بوصايا 

 .اإلمام شمس الدين
  //المستقبل 

 
  !ألةتلك هي المس.. المحكمصير لبنان على  .70

 خيراهللا خيراهللا 
يبدو واضحاً في ضوء المعارك األخيرة التي خاضها مقاتلو حزب اهللا وواجهوا فيها القوات الغازية أن الحرب 

ولذلك تلجأ . لن يكون سهالً على إسرائيل تحقيق أهدافها وفرض حّل من جانب واحد. يمكن أن تستمر طويالً
ح التدمير غير آبهة بما يلحق باألبرياء وحتى بالنساء واألطفال الذين الى السالح الوحيد الذي تمتلكه وهو سال
 .ال ذنب لهم سوى أنهم موجودون في لبنان

األمل بإمكان التوصّل الى مخرج من الوضع . يفترض في المأساة التي يمر فيها لبنان أالّ تغيب شعاع األمل
هذا . ول الحكومة ودعمها وتفادي المهاترات الداخليةوذلك ال يمكن أن يكون أالّ عن طريق االلتفاف ح. الراهن

وما قد يكون أهم من ذلك . ليس وقت المهاترات والمزايدات بمقدار ما أنّه وقت التضامن والوحدة اللبنانية
وبكالم أوضح ال بد من البحث عن مخرج يأخذ في . العمل على إعطاء معنى عملي لمفهوم الوحدة الوطنية

هل يمكن الحديث عن .  القوى في المنطقة وفي العالم من جهة، ومصلحة لبنان من جهة أخرىاالعتبار موازين
مصلحة للبنان في استمرار الوضع على ما هو عليه، أي أن يظّل لبنان مجرد ساحة لتصفية الحسابات بين هذه 

ية؟ كيف يمكن لـحزب اهللا أن يسمح القوة االقليمية أو تلك، أو بين هذه القوة االقليمية المحددة واإلدارة األميرك
للنظام السوري الساعي باستغالل حرب العدو اإلسرائيلي على لبنان واللبنانيين وتدمير لبنان من أجل عقد 

 حين انضم الى القوات األميركية 1990صفقة مع اإلدارة األميركية على غرار الصفقة التي عقدها في العام 
العراقي؟ ال عيب في الخيار الذي اعتمده وقتذاك الرئيس الراحل حافظ التي حررت الكويت من االحتالل 

األسد، على العكس من ذلك تستطيع سوريا االفتخار بانضمامها الى قوات التحالف الدولي وعلى رأسها القوات 
م لكن العيب يكمن في تناسي النظام السوري حقيقة أنّه أستطاع إحكا. األميركية في معركة تحرير الكويت

سيطرته على لبنان بضوء أخضر أميركي في مقابل انضمامه الى التحالف الدولي الذي أخرج االحتالل 
 .العراقي من الكويت

يسعى النظام السوري حالياً الى العودة الى لبنان عسكرياً عن طريق غير الطريق األميركي، أقلّه ظاهراً، 
سراً أن المسؤولين السوريين تنافسوا عشية مؤتمر روما وليس . مستخدماً حرب حزب اهللا مع العدو اإلسرائيلي

تجاهل . على تقديم سلسلة من العروض الى اإلدارة األميركية محورها لبنان وكيفية احتواء الوضع فيه
المسؤولون السوريون أن واشنطن باتت تعي طبيعة العالقة الجديدة التي صارت تربط دمشق بطهران، وهي 

يفرض هذا الواقع على اللبنانيين أن يكونوا واعين لما يدور على أرضهم . ر والتابععالقة بين صاحب القرا
وأن تصب التضحيات التي يقدمها البلد وأبناؤه في خدمة أهله وليس في خدمة هذه القوة االقليمية أو تلك، ال في 

 .الفرنسيين أو البريطانيينخدمة النظام السوري وال في خدمة النظام اإليراني وال في خدمة األميركيين أو 
ربما تكمن مشكلة حزب اهللا في أنّه ال يمتلك ناصية القرار، هو الذي سعى دائماً الى تغطية التصرفات السورية 

لم يتورع الحزب عن تغطية التصرفات الشاذة . في لبنان في عهد الوصاية وفي مرحلة ما بعد زوال هذا العهد
 .الّإالبقاء في موقع الرئاسة بإرادة سورية ليس لشخص اسمه أميل لحود يصر على 

 في كّل األحوال، ليس في اإلمكان تجاهل أن هناك من يقاوم بغض النظر عن الظروف التي أدت الى شن
في اإلمكان تلخيص . هناك اآلن وضع جديد في لبنان. الحرب اإلسرائيلية على لبنان وتوفير غطاء دولي لها

ن بإجماع دولي على الرغم من كّل ما يقال عن خالفات بين الجهات الدولية هذا الوضع بنقطتين تحظيا
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النقطة األولى أن ال عودة الى الوضع الغامض الذي كان . المختلفة، خصوصاً بين األميركيين واألوروبيين
منطقة غير سائداً قبل الثاني عشر من تموز ـ يوليو الجاري ، تاريخ أسر حزب اهللا الجنديين اإلسرائيليين في 

أما النقطة الثانية فإنّها متعلّقة بنشر قوة دولية ذات انتداب مختلف عن تلك الموجودة . متنازع عليها بين البلدين
مثل هذه القوة تستطيع المحافظة على األمن في المنطقة وأن تدخل في إطار ترتيبات . حالياً في جنوب لبنان

هاتان . على غرار ما هو حاصل في هضبة الجوالن المحتلّةأمنية تكرس االستقرار في الجنوب المحرر 
هل في استطاعة حزب اهللا القبول بهما تمهيداً . النقطتان في أساس المعادلة الجديدة في لبنان وهما في مصلحته

لفتح صفحة جديدة؟ في حال عدم قبوله فإن، أقّل ما يمكن قوله إن لبنان في مأزق كبير وإن مصير البلد على 
  .ك ال أكثر وال أقّلالمح

هل مستقبل : على الحزب اإلجابة عن سؤال في غاية البساطة.  هكذا بكل بساطة إن مصير البلد على المحك
ه؟ مصير لبنان على المحكتلك هي المسألة... البلد يهمه؟ هل بقاء البلد يهم. 

28/7/2006المستقبل   
  

 يجي الربح والخسارة من منظور استرات: الحرب في لبنان .71
 أشرف العجرمي

ليس صحيحاً ما يشاع حول أن إسرائيل تخوض حرباً بالنيابة عن الواليات المتحدة أو عن أية جهة أخرى، بل 
هي تحارب من أجل أمنها ومصالحها االستراتيجية من منظور المؤسسة الحاكمة، وبصورة رئيسية من أجل أن 

وتلتقي، في هذا السياق، األهداف األميركية . قيادة العالم الجديدتكون شريكاً قادراً ومؤهالً للواليات المتحدة في 
ولهذا السبب تحديداً تعمل واشنطن على توفير غطاء دولي محكم ومطلق إلسرائيل في كل . ـ اإلسرائيلية

المحافل الدولية بدءاً من مجلس األمن وانتهاء بالمؤتمرات واللقاءات التي تعقد على مستوى أقل مثل مؤتمر 
 .ما الذي انعقد األربعاء الماضيرو

لقد عملت الواليات المتحدة على إفشال مؤتمر روما وافراغه من مضمونه وخاصة في النقطة المتعلقة بوقف 
إطالق النار بعدما رفضت بعناد المطالبات العربية واألوروبية بوقف فوري إلطالق النار، وانتهت الصيغة 

تامي الى العمل فوراً من أجل الوصول بأسرع وقت ممكن لوقف إطالق المتعلقة بهذا البند في التصريح الخ
 .نار

ويمكن . هذا المؤتمر في الواقع تحول إلى مناسبة لمنح اسرائيل مهلة زمنية إضافية لتستكمل حربها في لبنان
ر مجلس القول إن النجاح كان حليفاً للموقف األميركي ـ اإلسرائيلي في نقطة أخرى مهمة تتعلق بتطبيق قرا

 وانشاء قوة متعددة الجنسيات من قبل األمم المتحدة توضع في جنوب لبنان لتطبيق قرارات األمم 1559األمن 
 .المتحدة وتجريد حزب اهللا من سالحه

ويلتقي المفهومان األميركي واإلسرائيلي لمسألة القوة متعددة الجنسيات، فهما يريدان أن تكون قوة كبيرة 
 على التدخل عسكرياً ضد حزب اهللا فيما لو حاول الوصول إلى الحدود اإلسرائيلية ـ ومسلحة جيداً وقادرة

وال تكتفي إسرائيل بتحديد موقف سياسي من هذه المسألة عبر . اللبنانية أو قام بإطالق صواريخ على إسرائيل
 استهدافها وسائل اإلعالم وتصريحات مسؤوليها بل أوصلت رسالة عملية لكل األطراف المعنية من خالل

. موقعاً لقوات اليونيفيل متعددة الجنسيات المنتشرة في جنوب لبنان حيث قتل أربعة عناصر من هذه القوة
والمغزى الواضح لهذه الرسالة أن اسرائيل تريد قوة لها أنياب ومخالب قادرة على حماية الحدود اإلسرائيلية 

األمن لجيشها ومواطنيها الذين تطالهم أسلحة دون أن تضطر اسرائيل كل مرة لخوض حرب من أجل توفير 
 .حزب اهللا

ووجود قوة من هذا القبيل يجعل لبنان فعلياً تحت إشراف دولي فعال يمنع التأثيرات السورية واإليرانية على ما 
 وبالتالي يصبح حزب اهللا من الناحية العملية مراقباً. يجري هناك إال بقدر محدود، وفي النطاق السياسي العام
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دولياً وال يستطيع التحكم بمجريات األمور ويتحول إلى حزب سياسي يتنازع شعبيته في أوساط الشيعة مع 
 .حركة أمل وجهات لبنانية أخرى بدالً من أن يكون العباً رئيسياً مقابالً إلسرائيل في المنطقة

جريح وأصبح ثلث سكان  فسقط لها جنود كثيرون بين قتيل و،اسرائيل دفعت ثمناً باهظاً في هذه الحرب
وهي مستعدة لمواصلة تحمل تبعات . اسرائيل يعيشون في المالجئ، وأصيب ربع االقتصاد اإلسرائيلي بالشلل

 .هذه الحرب، طبعاً ليس لفترة طويلة، من أجل أن تصل إلى األهداف السياسية التي وضعتها نصب عينها
 في المستنقع اللبناني والعودة إلى تكرار تجربة العام وبالرغم من وجود حذر اسرائيلي عام من التورط مجدداً

 والبقاء فترة طويلة في جنوب لبنان وبالتالي التعرض لحرب استنزاف مكلفة وثقيلة، إال أن األوساط 1982
السياسية والحزبية عموماً ترى فيما يجري في لبنان فرصة قد ال تتكرر إلسرائيل لفرض أجندتها الخاصة ليس 

وال تنوي . وع الترتيبات على الحدود الشمالية وفي لبنان، وانما على المستوى االقليمي األرحبفقط في موض
التراجع إال إذا فشلت تماماً، أي تلحق بإسرائيل هزيمة نكراء وهذا أمر غير وارد بمفهوم موازين القوى 

ها إذا واجهت صعوبات في أي أن. ولدى اسرائيل مساحة واسعة من المرونة والقدرة على المناورة. الحالية
المعارك البرية ربما تدفع بقوات برية أكبر لحسم المعركة أو ربما تخرج من المنطقة وتبقى تستخدم قواتها 
الجوية ومدافعها البرية والبحرية لتعويض الوجود على األرض والضغط أساساً ليس على حزب اهللا فقط، بل 

 .عباً ودولةان اسرائيل تواصل ضغطها على لبنان بأسره ش
والغريب في األمر أن كثيراً من الذين يتابعون مجريات الحرب في لبنان ينتبهون كثيراً أو يركزون بصورة 
. خاصة على التفاصيل التي تبدو مهمة ولكنها في حقيقة األمر أقل أهمية من الزاوية االستراتيجية مما يعتقدون

 اإلسرائيلي لتسعة أو أكثر من جنوده في يوم واحد انتصار فعلى سبيل المثال، يرى الكثيرون أن خسارة الجيش
وفي هذا مبالغة كبيرة، ليس من جانب التقليل من انجاز حزب اهللا . كبير لحزب اهللا وهزيمة قاسية إلسرائيل

الذي تعترف به اسرائيل على مستوى التخطيط والقدرات القتالية والصالبة وغيرها، بل من زاوية رؤية كيف 
 .عركة إلى نهاياتهاتسير الم

ولكن في . حزب اهللا حقق انجازاً كبيراً في المعارك البرية وفي إظهار قدرته على قصف المواقع االسرائيلية
المقابل، تحقق اسرائيل انجازات سياسية مهمة، ويبدو حزب اهللا معزوالً بصورة كبيرة في اإلطار العربي 

حزب اهللا مثل سورية وايران ال تفعل شيئاً في الساحتين وحتى الدول المؤيدة ل. الرسمي واإلطار الدولي
 .االقليمية والدولية لمساعدته

حسم المعركة أو الحرب ال يتعلق في الواقع ببعض التفاصيل الميدانية هنا وهناك بل بما يمكن أن يقود إليه من 
. رات االقليمية والدوليةوفي هذا السياق، ال يبدو الوضع مشجعاً بالنظر الى التطو. نتائج سياسية مؤثرة

 .والمشكلة الرئيسية أن عملية الحسم تأتي على حساب الشعب اللبناني ومقدراته أكثر من أية جهة أخرى
ولو استطاعت الدول العربية استثمار الوضع الحالي لفتح ملف الصراع اإلسرائيلي ـ العربي والقضية 

اً للفلسطينيين والعرب، تعوض عن الخسائر الفادحة التي الفلسطينية، لكانت نتائج هذه الحرب انتصاراً حقيقي
 . مني بها الشعب اللبناني وكذلك الشعب الفلسطيني

28/7/2006 األيام الفلسطينية  
  

   جبهتان .72
  ساطع نور الدين

توغالت برية محدودة، غارات جوية مدمرة، وعدد : استقرت الحرب على إيقاع يشبه ما يجري في قطاع غزة
الفارق الوحيد حتى اآلن هو المدى ..  الشهداء والجرحى، مقابل مقاومة أقوى تسليحاً وأشد تاثيراً متقارب من

 . الزمني الذي يمكن أن يستغرقه العمل من أجل التوصل الى اتفاق على وقف إطالق النار
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في لبنان :  كلياًتعتمد واشنطن التي تدير بشكل مباشر الحرب االسرائيلية على الجبهتين، على معايير متناقضة
تريد وقفاً دائماً إلطالق النار يؤدي الى حل نهائي يساهم في تغيير المعادلة اللبنانية الداخلية وصوال الى تقديم 

وفي غزة تضغط لوقف إطالق النار والصواريخ بما يمنع . نموذج جديد يخدم مشروع الشرق االوسط الكبير
 . يالبحث في فرص بلوغ الحل النهائي الفلسطين

ويوحي هذا السلوك االميركي المزدوج بأن المطلوب في لبنان هو منع انهيار دولة قائمة بالفعل، بينما المطلوب 
وفي الحالتين اللبنانية والفلسطينية يجري اللجوء الى الكثير من عناوين . في غزة هو منع قيام دولة موعودة

ل أسلمة النظام اللبناني، كما ان حركة حماس ال الحرب على االرهاب، برغم ان حزب اهللا ال يقاتل من أج
 . العكس هو الصحيح تماما. بتنظيم القاعدة تقاوم من أجل قيادة الفلسطينيين الى االلتحاق

االشارة االهم التي توجهها واشنطن من خالل تنظيمها للحرب االسرائيلية على الجبهتين، هي ان االميركيين 
 في السنوات الثالث الماضية، قرروا مرة اخرى ،ي أفغانستان والعراقالذين تعثرت حملتهم العسكرية ف

االستعانة باآللة الحربية لحليفهم االسرائيلي من أجل استعادة قوة الردع والهيبة االميركية في الشرق االوسط 
ب ما يمكن أن  واالكتفاء بترق،الكبير، الذي كان االسرائيليون خارجه، يلتزمون بطلب أميركا البقاء على الحياد

 . يحققه مشروع االصالح والتغيير في العالم العربي
لكن توجيه تلك اآللة العسكرية االسرائيلية على حماس وحزب اهللا، بهذا الشكل الوحشي، يضع حكومة الرئيس 

 قد يتمكن االسرائيليون من وقف .فؤاد السنيورة وسلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مهب الريح
في غزة بناء على اتفاق بين الفصائل  لصواريخ على الجبهتين، وهو ما كاد يحصل قبل يومينإطالق ا

لكن االفق السياسي على .. الفلسطينية رفضه في اللحظة االخيرة تنظيمان فلسطينيان بدافع التضامن مع لبنان
 أن يتجدد في أي الجبهتين يمكن أن يصبح مقفالً أكثر من أي وقت مضى، كما ان الخيار العسكري يمكن

 . لحظة
حتى اآلن، تجري واشنطن بواسطة اآللة العسكرية االسرائيلية استعراضًا مروعًا للقوة، وللقدرة على قتل نحو 
خمسين لبنانيًا وفلسطينيًا في اليوم الواحد، وعلى آسب تأييد العالم آله، الذي وافق على وضع الحملة على فلسطين 

لكنه ال يزال يفترض أن فرص لبنان بالنجاة أآبر من فرص غزة بالبقاء، .. رهابولبنان في سياق الحرب على اال
ويتوقع أال يعلن وقف إطالق النار في وقت واحد على الجبهتين، برغم انها حرب واحدة، من وجهة نظر اسرائيل، 

  .ومن وجهة نظر حزب اهللا وحرآة حماس
2006/ 28/7السفير   

  
  السيد خامنئيعمصارحة م .73

زينجهاد ال  
 :سماحة المرشد االعلى للجمهورية االسالمية في ايران السيد علي خامنئي

في هذه اللحظات التي اكتب فيها اليك يبدو ان العدوان االسرائيلي على لبنان يدخل مرحلة جديدة بعد حوالي 
 بنت جبيل وها هي اليوم. لقد بدأ التوغل البري. اسبوعين من القصف التدميري الهائل في عدد من المناطق

 تكاد تسقط في يد االحتالل االسرائيلي بعد اكثر من ست سنوات . مدينة في اقصى الجنوب الجنوبي–اكبر بلدة 
 .2000على تحريرها عام 

اننا نشهد اذن مع عودة هذا االحتالل انهياراً محتمالً . أخبرك هذا وااللم يعتصرني كعاملي وكلبناني وكعربي
اريخنا اللبناني تحقق في السنوات الممتدة من تسعينات القرن العشرين على يد حزب الحد اكبر االنجازات في ت

ما قد ينهار . اهللا اساساً الذي ورث بأشكال مختلفة ومعقدة تراث جيلين لبناني وفلسطيني من مقاومة اسرائيل
ر موجعة جداً بالعدو ، رغم ان المقاومة ألحقت وال تزال خسائ2000 هو انجاز التحرير عام – يا للوعة –اآلن 

 .ومفاجئة له
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وهم يقومون على اي حال بمجهود . ارجو ان يتمكن المقاتلون من صد او تأخير االجتياح االسرائيلي الجديد
فهم كما تعلم اكثر مني رجال حرب عصابات اكفياء وشجعان ال رجال جيش .  ليسوا معدين له،استثنائي

 :لسؤال الكبير الذي اريد ان اتوقف عبره معك سماحة المرشد اآلنلكن هذا الرجاء ال يمنع ا. كالسيكي مسلح
 ؟2000هل من الجائز الية سياسة مهما كانت دوافعها ان تغامر بخسارة انجاز تحرير جنوب لبنان عام 

أطرح عليك هذا السؤال سماحة المرشد الن الخسارة هنا ليست لـحزب اهللا وال لـالشيعة بل بالتأكيد لكل 
 الذين احتضنوا هذا االنجاز واعتبروه ميدالية يتباهون بها امام العرب والعالم على الصعيد المعنوي، اللبنانيين

لقد كان اول تحرير . ونقطة تحول في تاريخ بنائهم الوطني الذي يحتاج دائماً الى تدعيم على الصعيد السياسي
 .ئيليالرض عربية بالكفاح المسلّح دون اي معاهدة صلح مع العدو االسرا

انتم في طهران وفي ظل مرجعيتك تعرفون االجابة عن درجة المسؤولية في التقدير السياسي للمعركة االخيرة 
التي فاجأ فيها العدو االسرائيلي كل اللبنانيين حين ظهر انه استفاد من عمل خطف الجنديين االسرائيليين وراء 

، السرائيل بها، او ما اصبح يسمى الخط االزرق والبعيدة الحدود التي تعترف االمم المتحدة، اي القانون الدولي
استفاد لينقض في حملة تدمير وحشية على لبنان وسط تأييد ...  عن مزارع شبعا– بالمسافات اللبنانية -جداً 

 الذي ساهم رفضه لكلفة 2000شعبي اسرائيلي يبلغ السبعين بالماية بعكس اتجاه الرأي العام االسرائيلي عام 
تالل االسرائيلي في جنوب لبنان التي كبدته اياها المقاومة في ارغام الحكومة االسرائيلية على االنسحاب االح
، يتم الهجوم االسرائيلي الجديد وسط تأييد سياسي معلن 2000كذلك مع االسف، وبعكس جو العام . يومها

 .وغير معلن رفيع المستوى في االتحاد االوروبي
 :سماحة المرشد

ومثلي كثيرون داخل الطائفة الشيعية في لبنان وبين مواطنينا من ابناء الطوائف االخرى الذين يبدون  –ارجو 
تضامنا وطنيا ناضجا مع النازحين وغالبيتهم الساحقة من الشيعة، الهاربين وسط ظروف مأساوية جدا من 

يرين من اللبنانيين ان يكون  أرجو كما هو رجاء الكث–مناطق القصف االسرائيلي، ويستقبلونهم ويساعدونهم 
باالمكان تعويض الخسائر السياسية الفادحة التي كان ايضا كثير من النخب اللبنانية قد حذرت من وقوعها 

 بات يستلزم وضعا جديدا في جنوب لبنان يكون فيه الجيش 2000معتبرة ان التحرير المشرِّف جدا عام 
 .وديةاللبناني هو المسؤول الوحيد عن المنطقة الحد

أما السؤال اآلخر الذي أطرحه في مجال هذه المصارحة، فهو ما اذا كانت هذه االحداث المأساوية فرصة لتأمل 
عالقة ايران بالجماعات الشيعية خارجها، وخاصة في بلدان صغيرة مثل لبنان والكويت والبحرين، وبصورة 

 .أخص في لبنان
 : سؤالي هو،سماحة المرشد

) بل االقاليمي من آسيا الوسطى الى القوقاز الى العالم العربي(قع الدولي واالقليمي أيا تكن صعوبات المو
هل هذه االحداث اللبنانية ستعطي انطباعا ان السياسة االيرانية مستعدة الستخدام هذه البيئات الشيعية ... اليران

البلدان التي تعيش ضمن نسيجها ضمن مشاريعها السياسية ايا تكن كلفة االستخدام التي تدفعها هذه البيئات و
 العام؟

أعتقد، سماحة المرشد، أن هذه النقطة ستكون مثارة بصورة أو بأخرى على المدى االبعد وربما األقصر سواء 
داخل هذه البيئات الشيعية العربية او داخل المجتمعات التي يعيش ضمنها الشيعة العرب، وهم، جمهورا ونخبا، 

ون، خصوصا في بلد كلبنان، مواقع أساسية بل ريادية، كغيرهم في الكثير من جزء ال يتجزأ منها ويحتل
 التحريري بما عناه من عمل تأسيسي كما نقول هنا في 2000ال بل، دعني أشير ان انجاز العام . المجاالت

غرافيا لبنان الكيان القلق، جعل الشيعة في نظامنا الذي هو نظام طائفي، للمرة االولى يساهمون في رسم الج
الحدودية اللبنانية، على غرار مساهمة الطائفة المارونية التي كان لها دور في تأسيس الكيان اللبناني عام 

 .1943، والطائفة السنية التي كان دورها تكريسيا لـلبنان الكبير عام 1920
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ئف مع الخارج عيبا قائما  خلط بين اعتبار عالقات الطوا– في مجال تبادل االتهامات السياسية –لدينا في لبنان 
 .بذاته، وبين نمط هذه العالقات الذي يمكن ان يكون مدعاة لالنتقاد

وذات سمة خارجية اذا ... في الحقيقة كل القوى االساسية في النظام الطائفي اللبناني هي على صلة مع الخارج
 جدا بالفاتيكان وفرنسا والغرب المسيحيون، وخصوصا الموارنة ذوو العالقة التقليدية الوثيقة: جاز التعبير

هذه العالقات وهي ثقافية وتربوية واقتصادية ناهيك عن السياسية . عموما، والسنّة كما الشيعة كما الدروز
عالقة الشيعة مع الخارج، ومنه . وأحيانا االيديولوجية هي عناصر غنى للبنان تساهم في اعطائه طابعه الجذاب

 .ن هذا النسيج الفريد للبنانايران والعراق، هي ايضا جزء م
 سماحة المرشد، المشكلة انه بين الحين واآلخر تظهر عالقات لبعض القوى اللبنانية ذات طابع عسكري ،لكن

هذا االرتباط العسكري بالخارج الذي مرت به جماعات لبنانية في مراحل مختلفة، هو اآلن حالة . مع الخارج
 .شيعية فقط

خارج، وهناك قوى ال تقل عن حزب اهللا عالقة مع الخارج في بعض الطوائف  االعتراض ليس على ال،إذن
االساسية، انما المشكلة هي ان الحالة الشيعية تحتضن الحالة الوحيدة الباقية في االرتباط العسكري بالخارج اذا 

 باحترام 2000وحزب اهللا الذي حظي نتيجة تجربته في مقاومة االحتالل االسرائيلي حتى العام . جاز التعبير
شديد لبناني وعربي، كان يتعرض لنقد، ال بسبب عالقته الثقافية االيديولوجية السياسية بايران، ولكن بسبب 

 .2000استمرار هذا الجانب العسكري للعالقة بعد العام 
اللبنانية ان الصالت الوثيقة االيديولوجية السياسية الثقافية االقتصادية تاريخيا للعديد من القوى والهيئات 

 كان لدينا وال زال مجال واسع للمساهمة 2000وبعد تحرير أرضنا عام . بالخارج هي أمر ضروري وحيوي
في دعم النضال الوطني الفلسطيني في الصراع ضد االحتالل االسرائيلي، كما في دعم سوريا لتحرير الجوالن 

العدوان االسرائيلي على بلدنا مرة اخرى  سماحة المرشد، في لحظات صعبة، قدرنا ان نواجه ،اننا .المحتل
لكن الصمود االن هو أولوية جميع اللبنانيين أيا . وان يسقط شهداء كثيرون وان ندفع دمارا كان بامكاننا تالفيه

 .تكن وجهات نظرهم مختلفة، فهو اختالف في اطار التضامن الوطني
والعريق في المنطقة، هذه الدولة التاريخية بكل ما سماحة المرشد، انها لحظة اليران هذا البلد المهم والكبير 

تعنيه الكلمة، الحاملة لثروة هائلة من االرث الثقافي والفني ناهيك عن الثروة النفطية، كي تطرح هي ايضا 
االسئلة، حتى لو كانت أصوات المدافع تصل الى طهران، االسئلة عن معنى ومستقبل العالقة مع بلد كلبنان 

 .ورة ايران نفسهاوآثارها على ص
28/7/2006النهار   
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