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  حزب اهللا ينتقل في معركته الى مرحلة ما بعد حيفا .1
مصادر في الشرطة اإلسرائيلية قالت أن  أن : زهير اندراوسعن مراسلها 29/7/2006 القدس العربي نشرت

للمرة األولي صواريخ بعيدة المدي تحمل كمية متفجرات أكبر من تلك التي حزب اهللا أطلق ظهر الجمعة 
وبحسب الشرطة فإن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة في منطقة العفولة، وفي المنطقة .أطلقت حتي اآلن

 وجاء ايضا، كما افادت وسائل االعالم العبرية الجمعة، أنه تم إطالق عشرات .الواقعة بين العفولة وبيسان
وبحسب الشرطة . 3 ملم باتجاه إسرائيل، من بينها صواريخ من طراز فجر220الصواريخ، حتي اآلن، بقطر 

 وصاروخ 3فإن الصواريخ التي سقطت بعد ظهر الجمعة، هي من طراز غير معروف يقع بين صاروخ فجر 
 المواد المتفجرة التي وبحسب الشرطة االسرائيلية يعمل خبراء المتفجرات علي دراسة الصواريخ وكمية.زلزال

كانت تحملها، وألي مدي يمكنها الوصول إليه، خاصة وأن األجهزة األمنية لم تكن تعلم أن حزب اهللا يمتلك 
  .صواريخ من هذا الطراز

الصواريخ التي أطلقت على مدينة العفولة أدت إلى إصابة أكثر مـن            أن    29/7/2006 48 عرب   وذكر موقع 
 .ثة جنود إسرائيلياً، بينهم ثال60

 أن المقاومة  ,  في بيان أصدره بعد ظهر أمس , حزب اهللا أعلن أن  29/7/2006 االهرام المصرية وأضافت
 لقصف مدينة العفولة التي تبعد نحو  1 اإلسالمية استخدمت للمرة األولي صواريخ جديدة تحمل اسم خيبر ـ

 وأوضح  ,  كيلوجرام من المتفجرات 100  يحمل وله رأس , خمسين كيلومترا عن الحدود اإلسرائيلية مع لبنان
 في بداية مرحلة جديدة من القتال والتحدي  , البيان أن المقاومة قصفت منطقة العفولة الواقعة بعد حيفا

   . والمواجهة
نقل عن ضباط في االجهزة االمنية االسرائيلية ان هذه الصواريخ كانت ما  29/7/2006 النهار وذكرت

قة الخضيرة حيث محطة الكهرباء الرئيسية في اسرائيل ونتانيا، وهما منطقتان ساحليتان تقعان موجهة الى منط
في منتصف المسافة تقريبا بين تل ابيب وحيفا، وهي اقرب الى تل ابيب منها الى حيفا، اال ان اطالقها من 

واشارت تقارير  .انياالعمق اللبناني وليس من المناطق الحدودية حال دون بلوغها منطقتي الخضيرة ونت
وقد سقط عدد منها على كريات شمونا، حيث اصيب .  صاروخا منذ الصباح60الشرطة الى سقوط اكثر من 

  .شخصان ولحقت اضرار بشقق سكنية، في حين اشتعلت النيران في اربع سيارات
رفع حال التأهب الجهاز االمني االسرائيلي قرر أن : أمال شحادة عن مراسلتها 29/7/2006 البلد وأشارت

وسط اسرائيل في منطقة تل ابيب، ونشر بطاريات لصواريخ الباتريوت وحيتس تحسبا لتنفيذ حزب اهللا تهديداته 
  .باستهداف وسط اسرائيل بصواريخ طويلة المدى

أمس في شن غاراته التدميرية على  لعدوان اإلسرائيلي على لبنان استمر أن ا29/7/2006 البيان وجاء في
 غارة مئات المنازل في قرى عيترون وعيناتا والحلوسية، وقتلت وجرحت 130نبطية، ودمرت خالل صور وال

 عيتنيت استهدفت موقعا لوجستيا -وفي البقاع نفذ الطيران غارات على طريق مشغرة . العشرات من المدنيين
ان اإلسرائيلي على سيارة وأغار الطير. للجيش اللبناني عند المدخل الجنوبي للبلدة، ولم يسجل وقوع إصابات

  .بيك اب وسيارة أخرى في ساحة بلدة علي النهري
ارتكبت امس، أربع مجازر جديدة، األولى في بلدة حداثا الجنوبية   اسرائيلان 29/7/2006 السفير وأوردت

تشهد استشهد فيها ستّة مواطنين من عائلة واحدة دمرت الطائرات منزلهم، والثانية في بلدة كفرجوز حيث اس
ثالثة مواطنين بينهم مواطن أردني، والثالثة في بلدة ياطر واستشهد فيها أربعة مواطنين، والرابعة في بلدة دير 

كما استهدفت مجموعة من الصحافيين االجانب قرب رميش فجرح  .قانون النهر واستشهد فيها ثالثة مواطنين
ب للرؤية، االمر الذي استدعى تنبيها رسميا لكل اثنان منهم، فضال عن عدد من السيارات المزودة بزجاج حاج
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 15وبلغت حصيلة اعتداءات االمس . المسؤولين والمواطنين بإزالة هذا النوع من الزجاج بأقصى سرعة ممكنة
 . شهيدا واكثر من ثالثين جريحا

هوب صحيفة يديعوت أحرونوت أن القيادي في حزب اهللا نور شلعن 29/7/2006 السياسة الكويتية ونقلت
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية  .قتل في غارة شنتها مقاتالت إسرائيلية على منطقة البقاع في لبنان

ستراتيجية لحزب اهللا بما فيها إسرائيلية القول إن شلهوب هو المسؤول عن عمليات تهريب األسلحة اال
تقلها شلهوب في منطقة البقاع مما وأضافت المصادر أن الغارة استهدفت سيارة كان يس .الصواريخ بعيدة المدى

  .أدى إلى قتله مع عدد من عناصر حزب اهللا
  
   ساعة48تشاور كثيف لوقف النار خالل  .2

تبلغ مسؤول بارز في بيروت ليل امس ان الرئيس االميركي جورج بوش كثف اتـصاالته                :كتب خليل فليحان  
ـ          مع االتحاد االوروبي وال سيما مع       كثف م ي المقبلة في سع   48من اجل وقف النار في لبنان خالل الساعات ال

اخفق هذا المسعى فإن المواجهة بين حزب اهللا        إلى أنه لو     تمت اإلشارة و. فرنسا وبريطانيا وكذلك مع اسرائيل    
فـي  وكان االنطباع الـسائد     . واسرائيل ستبقى مفتوحة من دون معرفة سبل الخروج منها وقد تمتد الى ايلول            

قع تلك المواجهة المفتوحة ان اسرائيل لم تحقق الهدف الذي خططت له في حملتهـا               اروقة مجلس االمن عن وا    
العدائية على لبنان، وذلك بسبب الجدل الحاد داخل القيادة العسكرية وبين رئيس الوزراء ايهود اولمرت وطاقمه                

 السيطرة علـى    السياسي حول اخفاقات الجيش االسرائيلي امام تصدي مقاتلي الحزب وتعثر وحدات النخبة في            
اي بقعة تتواجه فيها معهم، اضافة الى التدرج التراجعي في مخطط القيادة العسكرية الذي كان يهدف، اوالً الى                  
استعادة الجنديين اللذين اسرهما حزب اهللا، وثانياً تجريد الحزب من ترسانته الصاروخية، وبعد ذلك التحول الى                

وتلقـى   .نعهم من اطالق الصواريخ على عمق االراضـي االسـرائيلية         ابعاد مقاتلي الحزب الى البقعة التي تم      
المسؤولون تقريراً ديبلوماسياً ورد من نيويورك، يتضمن قلقاً دولياً حقيقياً من جعل المواجهة مع الحزب كتلـك      

ق ان جميع المحاوالت العربية واالوروبية لوقف اطال      إلى   المصادر   نوهتو .الحاصلة مع الفلسطينيين في غزة    
 مستمرة والمواجهات لم تتوقف وصواريخ الحزب بقيت تسقط فـي            ما زالت  النار اخفقت، والتهديدات بالتصعيد   

ان المواضيع االخرى كالقوة الدولية البديلة واالنسحاب من منطقة مزارع شبعا وتالل كفرشـوبا               كما   .اسرائيل
الجماعيـة التـي ترتكبهـا الطـائرات        تبحث في شكل مركّز بعد عودة المهجرين ووقف المجازر االفرادية و          

  .االسرائيلية
  29/7/2006النهار 

  
   نجوم للنازحين اللبنانيين5الرشيدية تحول مخيما فلسطينيا  .3

شارك مخيم الرشيدية لالجئين الفلسطينيين الى الجنوب من مدينـة صـور فـي              : سناء الجاك ،  مخيم الرشيدية 
 120 اسـتقبل األهـالي      : أبو العينين  قالو .حدود مع إسرائيل  استقبال النازحين من سكان القرى الممتدة حتى ال       

حاولنا جهدنا لكن لم نـستطع تـوفير المـواد          وأضاف  .  عائلة في المدرسة   85عائلة لبنانية نازحة، واستقرت     
الالزمة لوجبة يومية ساخنة، لذا اكتفينا بتأمين المواد األولية من خبز ومعلبات ومواد تنظيف وحليب لألطفـال                 

، لجان في مخيمات صـور    ال  تم تشكيل  منذ اليوم األول للعدوان اإلسرائيلي،     وأشار إلى أنه     .س للنازحين ومالب
  وتم تجهيز المستشفى بكميات من األدويـة       ، االتصاالت بلجنة اإلغاثة التي وفرت كميات من الفرش        وقد تمت 

  .ليكون المخيم في حالة استعداد لألحداث التي تتعرض لها المنطقة
  29/7/2006ألوسط الشرق ا

  
   ما يحصل في الجنوب آخر بيارق األمل للسالم:بّري .4
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ن ما يحصل في جنوب لبنان هو آخر بيارق االمل في سـبيل       إ  القطرية  الجزيرة وقال بري في حديث الى قناة     
 ،اذا ضيعت هذه الفرصة، فالبديل األكيد هو حروب متتالية في منطقة الشرق االوسط             و سالم شامل في المنطقة   

 وبالنسبة للموقف العربي فأشار إلى أنه ال يطلب من األشقاء العرب سوى الـدعم لوقـف                 .بل انقالبات متتالية  
 بأن االمم المتحدة في هذه االزمة قادرة على ان تساعد على وقف اطـالق               ته ثق إطالق النار، وعند سؤاله عن      

لو كان لالمـم    :  واضاف ،وجد واليات متحدة  لحل االزمات ال توجد امم متحدة، ت      :  فأجاب ؛النار وانهاء االزمة  
المتحدة دور لما اجمع االوروبيون والعرب وكوفي انان في االساس في روما على وقف اطالق النار، غير ان                  

هل هذه الحرب هي حرب اسرائيلية باالصالة ام        : وسئل بري .  االمر بانتهاء  قررت الواليات المتحدة االميركية  
ضغط على ايران وعلى سورية، اضافة الى نوايا        المدروسة مقابل   و حرب مدبرة     بأنها أجابف ،اميركية بالوكالة 

  . تتعلق بلبنان
 29/7/2006البلد 

  
  لوقف االعتداءاتالتونسية طلب المساعدة  يالحريري .5

أمس الرئيس التونسي زين العابدين طالبا اليه تثمير عالقاته الدولية فـي الـضغط علـى                سعد الحريري   التقى  
ثاء الماضي من مخاطر توسيع دائرة      يشار الى ان الرئيس التونسي كان قد حذّر الثال         و .ل لوقف هجماتها  اسرائي

العنف في منطقة الشرق االوسط، ودعا الى ضرورة تضافر الجهود للتوصل الى وقف فوري الطالق النار في                 
راء فؤاد السنيورة، المجموعة    كما طالب بن علي الذي اتصل هاتفيا االسبوع الماضي برئيس مجلس الوز           . لبنان

  .الدولية بارسال قوات دولية لحفظ السالم تحت راية االمم المتحدة بما يحفظ حقوق كل شعوب المنطقة
  29/7/2006النهار 

  
   بّري يتبنّيان مواقف السنيورةوالترويكا األوروبية  .6

 أعلـن  ووزراء فؤاد الـسنيورة،  وفد الترويكا االوروبية رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس ال     التقى
رئيسه وزير الخارجية الفنلندي زيركي تيوميوجا ان سلة الطروحات التي قدمها الرئيس السنيورة  تشكل أساسا                

 وأعرب عن امله في التوصل في الجلسة التي سيعقدها مجلس االمن االسبوع المقبل الـى                .جيدا التفاق اقليمي  
واذ أشـار    .نعمل على العناصر االخرى التي يمكن ان تدفع في هذا االتجاه          قرار لوقف النار وفي هذه االثناء       

الى ان فرنسا تؤدي الدور االبرز في هذه المسألة أكد انه ستكون لدول االتحاد االوروبي الحصة الكبرى مـن                   
فوضـة  وبعد لقاء الرئيس بـري، أبـدت الم   .المشاركة في تشكيل القوة الدولية التي قد ترسل الى جنوب لبنان       

 فالدنر ارتياحها الى اجماع الحكومة اللبنانية علـى دعـم خطـة             –االوروبية للعالقات الخارجية بينيتا فيريرو      
الرئيس السنيورة في روما، واصفة الخطة بأنها مهمة جدا يمكن ان تفتح الطريق امام لبنان السـتعادة سـيادته              

  .وثقته الخارجية والداخلية
  29/7/2006النهار 

  
  يساريون يعلنون وقوفهم مع حزب اهللامقاومون  .7

 المقاومون األحرار المؤلفة من مقـاومين       -أصدرت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية      : علي الموسوي ،  بيروت
 بياناً دعوا فيه كل اإلخوة والرفاق والرفقاء ليكونوا في خنـدق واحـد مـع المقاومـة                  ،من األحزاب اليسارية  

 في مواجهة العدو اإلسرائيلي الذي يريد أن ينال من مقاومتنا ومقدساتنا            ،زب اهللا  الجناح العسكري لح   ،اإلسالمية
  .لتحويل لبنان إلى معسكر تابع له

  29/7/2006الوطن السعودية 
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  انتقد كالم الرئيس المصري الحص .8

ى  وهب العدو االسرائيلي مواقف مجانية تشجعه علهانتقد الرئيس الحص كالم الرئيس مبارك معتبراً أن
ل نحن لم نطلب ولن نطلب من الرئيس مبارك ان يحارب دفاعا عن لبنان، فلبنان كفيل وقا. مواصلة عدوانه

العدو  التي يتزود بها ،بنفسه ولكننا كنا نتوقع كلمة دفاعا عن الطفل اللبناني الذي يقتل بأسلحة الدمار الماحق
  .ا التي يحرص الرئيس المصري على رضاه،من اميركا

  29/7/2006البلد 
 
  أن يصبح لبنان أرضاً محروقة وملحقاً بسوريا وإيران يخشى جنبالط .9

وثيقة الطائف والقـرارات الدوليـة،      بطاحة  تفضي األمور الى اإل   أعرب النائب وليد جنبالط عن تخوفه من أن         
ـ    .وأن يصبح لبنان أرضاً محروقة وملحقاً بسوريا وإيران يفاوضان أميركا على أشالء الوطن             بالط وسـأل جن

 اليوم حـزب اهللا      وقال .نصراهللا إلى من سيهدي هذا االنتصار، إلى لبنان أم إلى النظام السوري وإيران؟             السيد
وتمنى ان  . منتصر بغض النظر عن طبيعة القتال وحتى لو أعادت إسرائيل انتشارها، فالحزب سيبقى منتصراً             

وانتقـد الخطـاب األخيـر      .  واإلجماع اللبناني  ، سيحاولون عمل انقالب داخلي إلطاحة الحوار      ..يكون مخطئاً 
الكرامة ليست فقط بالصواريخ واالستـشهاد والبطـوالت وبعـض          قال  لنصراهللا وعبارة أهم شيء الكرامة، و     

 .يتنظيرات المفكرين مثل تشومسك
   29/7/2006المستقبل 

  
   تتخذ قرارها على أساس الوحدة الوطنيةأننريد للحكومة : فضل اهللا .10

ميركا ذا كان ما يسمى بالمجتمع الدولي ومعه بعض النظام العربي الخاضع أل           إنه  أحسين فضل اهللا    اعتبر محمد   
مـة  ن األ ال صوت المعركـة، أل    إيقف في مواجهة المقاومة، فإن الشعوب تقف معها في صوت واحد ال يحمل              

 لإلسـتراتيجية لخاضعة  نظمة ا وجدت فيها استعادة عنفوانها ومحو تاريخ الهزيمة التي فرضتها عليها بعض األ           
نها الحرب التي بدأت تحصد جنود النخبة في بنت جبيل ومارون الرأس وتدمر دبابـاتهم               ألى  إميركية، الفتا   األ

  .وتالحق رجال استخباراتهم وتحاصرهم
 29/7/2006البلد 

  
  مساٍع دولّية حثيثة لوقف النار وإيجاد حّل متكامل : فتفت .11

 فتفت أن قرار مجلس الوزراء الذي تبنى خطاب رئيس الحكومة الذي ألقاه في              أكد وزير الداخلية بالوكالة أحمد    
وقال بعد اجتماعه بمدير عام قوى األمـن الـداخلي أن            . تحفظ أي ولم يكن عليه     وباإلجماعكان واضحاً    روما

ن واعتبـر أ  .  ربما لسوء الظن عند البعض     أوبعض التحفظات على كالم السنيورة نشأت عن سوء فهم لكالمه           
 وإعادة موضوعين في الحّل، موضوع مزارع شبعا        إدخالما قام به السنيورة في روما كان انجازا كبيرا وهو           

وقال أن  .  لبنانية ال تزال محتلة    أراضي لم ينفذ وان هناك      425، وهذا اعتراف دولي بأن الـ       425ذكر القرار   
 وبحل متكامل ضمن سلة كما تبناها       األسرىل   النار والبدء بتباد   إطالقهناك مساعي سياسية دولية حثيثة لوقف       

  .مسأالسنيورة في خطابه في روما وكما اجمع عليه مجلس الوزراء 
  29/7/2006البلد 

  
   فلسطينية لمناقشة الحرب على لبنان وفلسطين-قمة سعودية  .12
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 تناقش العزيز محمود عباس اهللا بن عبد  فلسطينية بين الملك عبد-تشهد مدينة جدة اليوم قمة سعودية 
 الفلسطينية ستناقش المستجدات في -وقالت مصادر مطلعة إن القمة السعودية . المستجدات في فلسطين ولبنان

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل ابو ردينة في  .بالمنطقة والتداعيات الخطيرة التي احدثتها الحر
حد الى الكويت، ومنها الى قطر صباح اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان عباس سيغادر السعودية اال

االثنين، مشيراً الى ان جولته العربية يمكن ان تستمر أياماً وسيبحث خاللها سبل توفير الدعم للشعب الفلسطيني 
 .والوضع السياسي في المنطقة

29/07/2006الحياة   
  

   الرئاسة تصرف راتب شهر كامالً لموظفي السلطة الشهر المقبل .13
ل رفيع المستوى في السلطة أن مؤسسة الرئاسة ستحول للبنوك خالل األسبوع األول من أكد مصدر مسؤو

وأوضح المصدر أن قيمة هذه الدفعة التي ستعد  .الشهر المقبل، دفعة جديدة لتغطية رواتب موظفي السلطة
لياً اتخاذ الثانية خالل أقل من شهر ستغطي قيمة رواتب الموظفين عن شهر كامل، الفتاً إلى أنه يجري حا

وشدد المصدر على أن معالجة قضية أزمة الرواتب ، الترتيبات النهائية الالزمة لتحويل قيمة الدفعة إلى البنوك
 . رهن التوصل إلى توافق وطني وبما يكفل ديمومة تعامل الحكومة مع العالم الخارجي

  29/7/2006االيام الفلسطينية 
  

 يتوقع فشل الحرب و سلميا  حل مشكلة الجندي األسيرىهنية يدعو ال .14
قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية الجمعة ان الحرب المجنونة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة ستفشل في تحقيق األهداف التي تسعي اليها الحكومة اإلسرائيلية والمتمثلة في إسقاط 

 ضرورة ىنية خالل حديثه للصحافين فور إنتهاء الصالة علأكد ه و.الحكومة وتركيع الشعب الفلسطيني
 وقال هنية لقد قدمنا مبادرة وكان أحد . األسيراالستمرار في الحل الدبلوماسي إلنهاء قضية الجندي اإلسرائيلي

بنودها الرئيسية هو أن طالبنا بحل قضية الجندي اإلسرائيلي األسير عن طريق المفاوضات بشكل سياسي 
، مشيرا الي ضرورة أن يأخذ العالم بعين اإلعتبار بوجود أكثر من عشرة آالف أسير فلسطيني في ودبلوماسي

السجون اإلسرائيلية مطالبا بضرورة معالجة هذه قضية الجندي واالسري الفلسطينيين بصورة إنسانية وسياسية 
إلسالمي بالتدخل من أجل  المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اوطالب. علي حد سواء

 . الفلسطينيينىوقف الهجمات اإلسرائيلية عل
29/7/2006القدس العربي   

  
 االنسحاب يمكن ان يمهد اللتزام الفصائل بالتهدئة : هنية  .15

ألمح رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية امس إلى أن االنسحاب االسرائيلي من شرق غزة وجباليا قد 
وكانت مصادر فلسطينية أعلنت في . تفكير باعالن الفصائل الفلسطينية التزامها بالتهدئةيمهد الطريق أمام ال

وقت سابق من الشهر الجاري ان الرئيس محمود عباس عرض على الفصائل اقتراحا بوقف العمليات 
العسكرية واطالق الصواريخ على إسرائيل مقابل التزام االخيرة بوقف الهجمات واطالق سراح الوزراء 

وأشارت المصادر إلى إن الفصائل  .ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين اعتقلتهم إسرائيل مؤخرا
 .الفلسطينية باستثناء حركة الجهاد أبدت موافقتها على االقتراح شريطة التزام إسرائيل

29/7/2006الدستور   
 

   الداخلية تهنّوه بالصمود اللبناني وتماسك جبه يحمدان .16



 

 9

امس ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان يرافقه مسؤول العالقات السياسية علي بركة استقبل الحص 
ونوه حمدان بـالصمود اللبناني وتماسك الجبهة الداخلية . وبحث معهما في االوضاع في لبنان وفلسطين

ى موقف عربي ودعا ال .اللبنانية، مقدرا صمود المقاومة وما فعلته على األرض في مواجهة قوات االحتالل
وقال . مشترك يعزز الصمود ويؤكد أن خيار العرب ليس التراجع بل التمسك بالحقوق ومن ثم التقدم الستعادتها

أن حماس تدعم الشعب اللبناني وموقفه الثابت في حقوقه كما تدعم المقاومة والحكومة اللبنانية في مواجهة كل 
  .الضغوط الميدانية والسياسية التي تتعرض لها

 29/7/2006لبلد ا
   

  المقاومة تقصف بلدات جنوب فلسطين المحتلة وتقنص جندياً إسرائيلياً .17
أعلنت ألوية الناصر صالح الدين التابعة لـلجان المقاومة الشعبية مسؤوليتها عن قنص جندي إسرائيلي 

كما قصف  .واصابته اصابة مباشرة في رأسه حيث كان يعتلي منزال يعود لعائلة حسنين شرق مدينة غزة
وتبنت .  محاذية لقطاع غزة1948مقاومون بلدات اسرائيلية جنوب االراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 

افادت الشرطة االسرائيلية، امس، ان و .حركة الجهاد االسالمي في بيان اطالق الصاروخ على هذه المنطقة
 حيث .جثة احد سكان مستوطنة ياكير اليهوديةالجثة المتفحمة التي عثر عليها الخميس في الضفة الغربية هي 

  .كانت مجموعة فلسطينية مسلحة خطفت في نهاية يونيو الماضي مستوطنا في الضفة الغربية وقتلته
  29/7/2006المستقبل 

  
   39النضال الشعبي تحيي ذكرى انطالقتها الـ: خان يونس .18

فظة خان يونس ذكرى انطالقتها التاسعة أحيت جبهة النضال الشعبي في محا: خان يونس ـ أيمن أبو ليلة
والثالثين، وأقامت احتفاالً في مقرها بالمحافظة، أول من أمس، بمشاركة عدد من قيادات وكوادر الجبهة 

 .وممثلي الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية
 29/7/2006  الفلسطينيةياماأل

  
 مسيرة لحماس في رام اهللا تأييدا لحزب اهللا  .19

) حماس( فلسطيني، غالبيتهم من حركة المقاومة االسالمية 1500شارك اكثر من :  ف ب ، د ب أ أ-رام اهللا 
 .امس في مسيرة تضامنية مع حزب اهللا وامينه العام حسن نصر اهللا، في وسط مدينة رام اهللا بالضفة الغربية

 اللبنانية، فيما خلت ورفع المشاركون في المسيرة رايات حركة حماس الخضراء ورايات حزب اهللا واالعالم
وهتف المشاركون في المسيرة  .المسيرة من االعالم الفلسطينية باستثناء علم واحد قدمه احد المشاركين لرفعه

 .لقائد كتائب عزالدين القسام في قطاع غزة محمد ضيف، ولالمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا
 29/7/2006الدستور 

 
   قصف اسرائيل سرايا القدس تعلن المسئولية عن .20

اعلنت سرايا القدس الجمعة المسؤولية عن اطالق صاروخ من طراز قدس متوسط المدي مطور تجاه بلدة 
من جهتها اعترفت مصادر اسرائيلية،  .المجدل جنوب اسرائيل، موضحة ان القصف اسفر عن وقوع اصابات

لمجدل ما ادى الى اصابة طفلين ان احد الصواريخ التي اطلقت من قطاع غزوة سقطت على مبنى فى بلدة ا
كما اعلنت كتيبة المجاهدين التابعة لكتائب  .بجراح اضافة الى اصابة عدد آخر بحاالت من الخوف والهلع 

شهداء االقصى وسرايا القدس المسؤولية عن اطالق ثالثة صواريخ تجاه مستوطنة سديروت فيما أعلنت كتائب 
  .ع عسكري اسرائيلي شرق مخيم البريح باربع صواريخ قسامعز الدين القسام المسؤولية عن قصف موق
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29/7/2006 48عرب   
  

  تدربنا قبل شهرين على العملية: حالوتس .21
أكد رئيس هيئة أركان الجيش االسرائيلي الجنرال دان حالوتس أمس، عدم إمتالكه رداً على سؤال : الناصرة 

وانطلقنا لدى ... بضعة اسابيع على األقل: نه أضافعن الفترة الزمنية التي ستستغرقها الحرب على لبنان، لك
  .اندالعها من افتراض أنها ستتعدى ثالثة أسابيع

وأكد حالوتس أن الجيش االسرائيلي أجرى تدريباً قبل حوالى شهرين تناول سيناريو مماثل لما حصل، الفتاً الى 
ليات عسكرية واسعة تتخللها نيران خطة تقوم على عم. أن الخطة الشاملة تتحدث عن عمليات عسكرية لشهرين

وتابع أنه ليس . وما نقوم به اآلن ليس توغالً برياً انما عملية محدودة. من الجو والبر وتستكمل بالتوغل براً
  .بالضرورة ان يبلغ العمل العسكري منطقة الليطاني لكن يجب أال نزيل هذا الخيار من جدول األعمال

  29/7/2006الحياة 
  

 نية لضرب سورية لكننا مستعدون لمواجهة أي تطورال : إسرائيل .22
تهدئة  ووسائل إعالمها على ما وصفته بحرصت إسرائيل عبر تصريحات قادتها:  أسعد تلحمي-الناصرة 

روع سورية، وطمأنتها الى أن استدعاء عشرات اآلالف من أفراد القوات االحتياطية ليس لغرض شن هجوم 
 قالوا إن مواجهة عسكرية مع سورية ليست مستبعدة، وأن تطورات عسكري عليها، لكن معلقين بارزين

  .الحرب في لبنان قد تستوجبها
 ساعة، إنه ليست إلسرائيل نية لضرب سورية 24وقال وزير الدفاع عمير بيريتس للمرة الثانية في اقل من 
 كل ما في وسعها لتبقى وأضاف أن إسرائيل تعمل. لكن على الجيش اإلسرائيلي أن يكون مستعداً ألي سيناريو

الجبهة السورية على وضعها الراهن ونحن ننقل هذه الرسالة ونرجو أن يتم استيعابها ونأمل أيضاً في أن ال 
  .يجر حزب اهللا سورية الى الحرب

من جهته، قال قائد الجبهة الداخلية في الجيش الميجر جنرال اسحق غرشون إن الجبهة تستعد الحتمال تعرض 
وتابع أن إسرائيل معنية بأن تبقى سورية خارج الصورة في هذه . واريخ بعيدة المدى من سوريةإسرائيل لص

  .الحرب التي قد تستمر أسبوعين آخرين على األقل
ونقلت يديعوت أحرونوت عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت قوله إن إسرائيل لن تنجر الى حرب 

  . ثالثةمع سورية ولن أفتح اآلن جبهة قتال 
  29/7/2006الحياة 

 
   االسرائيليةواالستخباراتخالفات بين الموساد  .23

 االسرائيلية ان هناك خالفات سياسية أمنية بين مئير دغان رئيس هآرتس قالت صحيفة : تغريد سعادة-رام اهللا 
 اها حزب اهللالموساد وبين عاموس يدلين رئيس جهاز االستخبارات االسرائيلى فى لبنان حول الضربة التى تلق

 واتفق االثنان حسبما جاء فى الصحيفة على أن حزب اهللا ضعف نتيجة العمليات العسكرية .حتى اآلن
بالحرب حتى وقت طويل في  تقدان أن الحزب يستطيع االستمراراالسرائيلية في لبنان اال أن دغان والموساد يع

 .سية أكثر بكثير مما يقيم الموسادتلقى ضربة قا وتقول االستخبارات االسرائيلية ان الحزب .حاليالمستوى ال
 وذكرت الصحيفة أيضا أن .ريخ طويلة المدى لم يستعملها بعدويتفق الطرفان على أن حزب اهللا يملك صوا

  .ي لبنانخالفات كثيرة رافقت جلسة المجلس الوزاري المصغر بشأن العملية العسكرية ف
  29/7/2006االتحاد االماراتية 
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  من االسرائيليين مرتاحون ألداء اولمرت% 82 :استطالع .24
 فيما واصل أبرز االعالميين االسرائيليين تحريض الحكومة على مواصلة الحرب : أسعد تلحمي-الناصرة 

على لبنان حتى يدحر حزب اهللا، أكدت نتائج إستطالع جديد للرأي العام نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت أن 
بأ بكل شرائحه دعماً للحرب، ويتناغم موقفه مع الداعين الى تكثيف نيران الحرب الرأي العام االسرائيلي مع

 في المئة طالبوا 15 في المئة وجوب أن تمارس اسرائيل قوة أكبر في حربها في مقابل 82ورأى  .العادلة
يهود  في المئة ألداء رئيس الوزراء ا82 في المئة عن ارتياحهم الى أداء الجيش و90وأعرب . بعكس ذلك
 في المئة 74 في المئة الحرب عادلة وأيد 92واعتبر .  في المئة ألداء وزير الدفاع عمير بيرتس71اولمرت و

 في المئة أن المرحلة المقبلة من الحرب يجب أن تتمحور حول القضاء على 55استدعاء االحتياط، فيما رأى 
  .في المئة الى وقف النار والبدء في مفاوضات 10 في المئة دعوا الى ابعاده عن الحدود و34حزب اهللا مقابل 

واقتفى الصحافي رافي غينات . وساهم رموز اإلعالم العبري في تصعيد نبرة العداء والكراهية لـ حزب اهللا
محرر يديعوت احرونوت، أثر نظيره في معاريف، بدعوة الجيش الى عدم التحلي بأخالق حميدة على حساب 

في الشؤون االستراتيجية زئيف شيف الذي يوبخ الجيش االسرائيلي منذ أسبوع وكرر الخبير األول  . حياتهم
 وكتب أن استراتيجية نهاية هذه .على عدم قصف مدينة صور في عنف، دعوته الحكومة الى مواصلة الحرب

  .الحرب يجب أن تقوم على ان يخرج منها حزب اهللا منهكاً
  29/7/2006الحياة 

  
  لجنديين وأبلغت عائلتيهما أن عودتهما ليست قريبةلست مستعجالً على ا: أولمرت .25

أشارت المصادر الى ان التقارير الديبلوماسية التي وردت الى بيروت عن اجتماع احد :  وليد شقير–بيروت 
الموفدين مع رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت قبل ايام تحدثت عن ابالغ االخير الموفد الدولي انه ال 

وبحسب هذه التقارير . يوليو/  تموز12هما حزب اهللا في  حول الجنديين االسرائيليين اللذين أسريريد التفاوض
ال أريد الجنديين، فليحتفظوا بهما ولن أفاوض : التي بلغت المسؤولين اللبنانيين فإن أولمرت قال للموفد الدولي

 وان استعادتهما قد تطول، حتى ال تنتظرا عليهما، وقد أبلغت عائلتيهما ان عليهما أال تتوقعا عودتهما القريبة
وتفيد التقارير الديبلوماسية ان الموفد الدولي الذي كان  ....حالً سريعاً لقضيتهما ألني لست مستعجالً في ذلك

سأحطم حزب : إذاً ما الذي تريده؟ فأجابه: طرح مسألة التفاوض حول األسيرين فوجئ بجواب أولمرت وسأله
  .اهللا

  29/7/2006الحياة 
  

  اسرائيل توسع منطقة الطوارئ بعد قصف حزب اهللا لما بعد حيفا .26
قامت السلطات العسكرية بتوسيع منطقة الطوارىء الى مركز البالد :  ابتهاج زبيدات- العرب اليوم ،الناصرة

و بدأ خبراء الشرطة والجيش في اسرائيل بفحص نوعية الصواريخ الجديدة  .وصوال الى تل أبيب وضواحيها
أي ,  كيلوغراما من المتفجرات100حيث ان الصاروخ الذي أطلق على العفولة كان يحمل , ي بدأت تظهرالت

 200واعتقدوا بداية انه صاروخ من نوع زلزال الذي يستطيع حمل . خمسة أضعاف ما يحمله الكاتيوشا العادي
  . إال ان مواصفاته بدت مختلفة, كيلوغرام متفجرات

أخذت شظاياه للفحص ,  االيراني1- الصاروخ المذكور هو من طراز خيبر وعندما أعلن حزب اهللا ان
  . المخبري
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  29/7/2006العرب اليوم 
  

  
  حلوتس إلى المستشفى لتعّرضه النهيار عصبي .27

نقلت القناة العاشرة للتلفزيون االسرائيلي ان رئيس االركان االسرائيلي الجنرال دان حلوتس نقل الى المستشفى 
وقالت القناة . س بعد شعوره بوعكة صحية، لكن سمح له بالعودة الى بيته في وقت الحقلفترة قصيرة ام

التلفزيونية ان حلوتس نقل الى المستشفى بعد ان شعر بآالم في معدته، لكن االطباء سمحوا له بالخروج بعد ان 
 .وجدوا انه ال يعاني شيئاً

ل حلوتس انه ال يتمكن من النوم سوى نصف وفي مقابلة مع صحيفة معاريف االسرائيلية نشرت امس، قا
 . يوما17ًساعة هنا او هناك في ظّل الصراع الدائر مع حزب اهللا في لبنان منذ 

وقال أطباء مختصون ان الوعكة الصحية لحلوتس رغم التقليل المتعمد من أهميتها، تشير إلى تعرضه النهيار 
 . اآلالم في المعدةعصبي شديد الوطأة يترافق عادة بأزمة قلبية تفسر

  29/7/2006المستقبل 
  

  إسرائيل تقيم حزاما أمنيا حول غزة لمنع إطالق الصواريخ .28
في الوقت الذي يواصل عملياته العسكرية ضد الفلسطينيين، شرع الجيش االسرائيلي في :  الشرق األوسط،غزة

لسطينية على مواصلة اطالق إقامة حزام أمني في قلب قطاع غزة، بحجة تقليص قدرة حركات المقاومة الف
الصواريخ انطالقاً من قطاع غزة على التجمعات االستيطانية اإلسرائيلية في منطقة النقب، جنوب دولة 

ونقلت صحيفة يديعوت احرنوت في عددها الصادر، امس، عن . االحتالل؛ وللحد من قدرتها على حفر األنفاق
 أن القوات االسرائيلية شرعت فعالً في العمليات التمهيدية إلقامة مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية االسرائيلية،

الجدار الذي سيكون بعمق كلم واحد داخل قطاع غزة، مع العلم أن عرض قطاع غزة في بعض المناطق ال 
وباشرت جرافات الـدي سي الضخمة بتدمير كل المنازل والدفيئات الزراعية . يتجاوز الستة كيلومترات

ي أقامها المزارعون الفلسطينيون بالقرب من الخط الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث سيتم والمزارع الت
وزعم مصدر في هيئة أركان جيش االحتالل . ازاحة الخط الحدودي بين القطاع وإسرائيل غرباً مسافة كيلومتر

 من حفر انفاق لمساعدتهم في أن ازالة المباني والدفيئات يأتي من أجل منع ناشطي حركات المقاومة الفلسطينية
ونوه المصدر العسكري بأن جميع عمليات االقتحام التي قام بها . التسلل الى عمق إسرائيل لتنفيذ عمليات فدائية

جيش االحتالل مؤخراً في العديد من المناطق في قطاع غزة، تهدف الى ضمان سالمة عناصر الهندسة 
وبية والذين يقومون بعمليات التجريف والهدم تمهيداً إلقامة الحزام األمني الميدانية التابعين لقيادة المنطقة الجن

  .الجديد
  29/7/2006الشرق األوسط 

  
  خبراء يتوقعون زلزاال سياسيا في إسرائيل بعد حرب لبنان وغزة .29

ة قبل أن تسكت المدافع وتهدأ طبول الحرب، بدأت تسمع في أروقة السياسة االسرائيلي:  نظير مجلي،تل أبيب
هذه األيام، أصوات تنبئ بحدوث زلزال سياسي في اسرائيل، يشبه ذلك الزلزال الذي وقع بعد حرب أكتوبر في 

، وتسبب في حينه بانقالب سياسي في الحكم أتى بزعيم اليمين الليكودي مناحيم بيغين الى الحكم 1973عام 
ذا الرأي على النتائج المأساوية ويعتمد أصحاب ه . عاما35وأطاح حزب العمل الذي حكم اسرائيل طيلة 

والتي تصاعدت ا اسرائيل ضد السلطة الفلسطينية للحرب التني يعتبرها البعض في اسرائيل جنونية التي تديره
خالل الشهر الماضي، في أعقاب عملية خطف الجندي جلعاد شليط، والحرب التي يعتبرونها ايضا ال تقل 
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ومع أن هؤالء يركزون باألساس على . لجنديين بأيدي حزب اهللاجنونا على لبنان والتي تدار منذ خطف ا
الحرب في لبنان، بوصفها مسلسال متالحقا من االخفاقات، إال أنهم يشيرون أيضا الى تبعات حرب التدمير في 
غزة والحصار االقتصادي المتواصل منذ فوز حماس في االنتخابات وتشكيله الحكومة وما يرافقه من عمليات 

وحسب مصادر سياسية في القدس، فإن العقبات التي تخلقها السياسة  .واعتقال في الضفة الغربيةاغتيال 
االسرائيلية على الجبهة الفلسطينية بدأت تثير اهتماما وقلقا واضحا في االتحاد األوروبي واليابان وروسيا 

رائيل مختلف االقتراحات ولذلك فإنهم يطرحون على إس. والصين وأن مسؤولين أميركيين بدأوا يتفهمونها
لتغيير الموقف تجاه السلطة الفلسطينية، ويقولون لها ان الضغط العسكري واالقتصادي والسياسي على السلطة 
لن يؤدي الى سقوط حكومة حماس وأن هناك امكانية أفضل وأجدى نفعا، هي القبول بتحالف سياسي واسع في 

  .السلطة والتعاون معه بخطوات محسوبة
  29/7/2006ألوسط الشرق ا

  
  رايس لن تضغط لوقف إطالق النار :  في الواليات المتحدةإسرائيلسفير  .30

قال سفير إسرائيل في الواليات المتحدة، داني أيالون، إن هناك مصلحة أمريكية إسرائيلية مشتركة للحسم 
 أنه يعتقد أن وزيرة وأضاف بموجب حديثه مع كبار المسؤولين في اإلدارة األمريكية، .العسكري مع حزب اهللا

وقال  !الخارجية األمريكية، كونداليزا رايس، لن تأتي يوم غد إلى المنطقة من أجل الضغط لوقف إطالق النار
إن الواليات المتحدة وإسرائيل تتشاطران الرأي بأن الحسم العسكري مع حزب اهللا سيكون له آثار بعيدة المدى 

ونقل موقع هآرتس  .في الحرب األمريكية ضد المقاومة العراقيةعلى حماس والمنظمات الفلسطينية، وكذلك 
على الشبكة، أن مصادر سياسية إسرائيلية عبرت عن رضاها من تصريحات بوش، وأشارت بشكل خاص إلى 
. مسألة تفويض القوة الدولية، بموجب البند السابع لميثاق األمم المتحدة، بموجبه ستكون القوة ذات صالحية

ر ذاتها، فإن رايس التي ستلتقي اليوم السبت، مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهود أولمرت، وبحسب المصاد
وتلتقي مع الوزيرين بيرتس وليفني يوم غد األحد، وستحاول التوصل إلى تفاصيل العملية، بهدف اإلعالن عن 

   !!وقف إطالق النار في األيام القريبة
  29/7/2006 48عرب 

  
  رت كان علي وشك تحرير مئات االسري البو مازن اولم: اسحاق هرتسوغ .31

 عضو المجلس الوزاري االمني والسياسي المصغر الجمعة في حديث خاص  السياحة االسرائيليوزيرصرح 
ادلي به لصحيفة كل العرب ان رئيس الحكومة اولمرت كان علي وشك االفراج عن مئات االسري الفلسطينيين 

 .سر الجندي االسرائيلي غلعاد شليط من قبل حركة حماسالبو مازن قبل ان تحدث عملية ا
29/7/2006القدس العربي   

 
  يسرقون الحلى ويحطمون ألعاب األطفالاإلسرائيليونالجنود  .32

 ساعة في شرق مدينة غزة وجباليا حصدت 48أنهى الجيش االسرائيلي، فجر امس، عملية عسكرية استمرت 
الجوية والبرية االسرائيلية وخلفت دمارا كبيرا اصاب منازل ومزارع نحو ثالثين شهيدا في سلسلة من الغارات 

وفي مدخل حي التفاح شرق مدينة غزة يمكن مشاهدة بيوت مدمرة جزئيا او كليا  .والبنية التحتية في المنطقة
 ويروي رياض الدهدار  ان الجيش االسرائيلي اجبره مع .واالف االشجار التي اقتلعتها الجرافات العسكرية

ويقول رياض وهو يحمل  .افراد اسرته على مغادرة المنزل وحولوه الى ثكنة عسكرية لقنص الشباب المقاتلين
احد سرق االسرائيليون ذهب زوجتي واموالي من البيت وكسروا كل شيء حتى غرفة االطفال والعابهم ونسخة 

 . ..للقرآن الكريم 
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29/7/2006المستقبل   
 

  
  إلى الضفة والقطاع من لبنان رب النفسية  يصدر الحاإلسرائيلي جيشال .33

جيش االحتالل اإلسرائيلي يصدر الحرب النفسية التي يستخدمها في الجنوب اللبناني إلى الضفة والقطاع، 
وللمرة الثانية يستخدم في القطاع أساليب المنشورات . بواسطة منشورات تلقيها طائراته على التجمعات السكنية

ويأتي ذلك بعد أيام دامية صعد فيها اإلحتالل . دام المزيد من القوة في قطاع غزةالتي يتوعد فيها باستخ
وجاء أن الطائرات اإلحتاللية  .مجازره في القطاع، كان آخرها في حي الشعف في الشجاعية شرق مدينة غزة

سرائيلي ألقت يوم أمس، الجمعة، مناشير على مناطق متفرقة من قطاع غزة، توعد فيها جيش االحتالل اإل
أهالي القطاع باستخدام أنواع جديدة من الوسائل القتالية، والتي لم يستخدمها من قبل، مادام الجندي اإلسرائيلي 

  !!جلعاد شليط أسيراً، وما دامت تتواصل عمليات إطالق الصواريخ باتجاه إسرائيل
29/7/2006 48عرب   

 
  ول األقصى تفرق مئات المسلمين وتمنعهم من دخاإلسرائيليةالشرطة  .34

 الذين احتجوا فرقت الشرطة اإلسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة مئات الشبان الفلسطينيين :القدس المحتلة
وأفادت مصادر . أمام باب العامود على قرار منعهم من الوصول إلى الحرم القدسي ألداء صالة الجمعة

غاز المسيل للدموع والهراوات في عدوانها على فلسطينية وإسرائيلية إن شرطة االحتالل استخدمت قنابل ال
 . الشبان ومنعتهم من أداء الشعائر الدينية

وقالت المصادر ان قوات الشرطة فرقت أيضا حشدا من المسلمين أمام متحف روكفلر وقامت باعتقال واعظ 
  .ديني بزعم تحريضه للمصلين

29/7/2006المستقبل   
  

  العرب باستخدام سالح النفط  يطالبون القادةالفلسطينيون ىاالسر .35
 في :هأصدر المعتقلون الفلسطينيون في السجون االسرائيلية بيانا جاء في :غزة ـ القدس العربي ـ من اشرف الهور

الوقت الذي نعقد فيه اآلمال علي صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما ونثق بقدرتهما علي تحقيق 
ه األمن واالستقرار في المنطقة واإلقليم والعالم بوقف اختالل المعايير في التعاطي النصر، نطالب فيه آل من يهم

مع القضايا الدولية وندين سياسة المجتمع الدولي التي اعتادت أن تنظر الي حقائق الصراع العربي االسرائيلي 
ت حكومات إسرائيل ودعما بعين واحدة إسرائيلية علي األغلب، األمر الذي يشكل تشجيعا وإسنادا وغطاء لسياسا

 . لجرائمها التي ارتكبتها وال زالت ضد شعوب امتنا
ودعا البيان الملوك والرؤساء العرب لالنخراط اآلني والعملي في معرآة الدفاع عن شرف األمة وعزتها 

جماهير وطالب االسري باتخاذ مواقف عملية تشكل أساسا وسندا حقيقيا لصمود  .وآرامتها واستقاللها وثقافتها
شعبينا في فلسطين ولبنان، تبدأ بوقف التطبيع مع إسرائيل، ووقف آل أشكال العالقات السياسية واالقتصادية 
والثقافية معها، واستخدام سالح النفط وآافة مصادر القوة العربية الكامنة علي طريق االنخراط الفاعل والعملي في 

اق حتي تدعم قوة المنطق العربي،القادر علي تحقيق الحقوق المعرآة التي يخوضها شعوب لبنان وفلسطين والعر
 . والمطالب العربية الراهنة

29/7/2006القدس العربي   
 

    راتب شهر كامالً لموظفي السلطة الشهر المقبلتصرفالرئاسة  .36
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أكد مصدر مسؤول رفيع المستوى في السلطة أن مؤسسة الرئاسة ستحول للبنوك خالل األسبوع  :حامد جاد
وأوضح المصدر أن قيمة هذه الدفعة التي  .ول من الشهر المقبل، دفعة جديدة لتغطية رواتب موظفي السلطةاأل

ستعد الثانية خالل أقل من شهر ستغطي قيمة رواتب الموظفين عن شهر كامل، الفتاً إلى أنه يجري حالياً اتخاذ 
ذلك على غرار اآللية التي تم العمل بموجبها، الترتيبات النهائية الالزمة لتحويل قيمة الدفعة إلى البنوك، و

 .السبت الماضي، عندما قامت الرئاسة بصرف سلف لكافة الموظفين عبر البنوك
   29/7/2006األيام الفلسطينية 

  
   االسرائيليةاتفاق مرتقب مع البنوك: محافظ سلطة النقد .37

قع التوصل إليه قريباً بين البنوك العاملة افظ سلطة النقد جورج العبد النقاب عن اتفاق يتو محكشف :حامد جاد
سرائيلية، يقضي باستمرار تعامل األخيرة مع البنوك المحلية وقيامها بتأجيل في األراضي الفلسطينية والبنوك اال

سرائيلية ستعمل على تبني أسس وأكد العبد أن البنوك اال .وقف معامالتها المالية بعملة الشيكل ألشهر إضافية
امل مع الجهاز المصرفي الفلسطيني وستكون هذه األسس مطمئنة للجهتين، الفتاً إلى ما يبذله محافظ جديدة للتع

وبين العبد أنه من المتوقع االتفاق على  .سرائيل المركزي من جهود لتمهيد التوصل إلى االتفاق المذكورابنك 
 .لمقبلتمديد فترة التعامل بين الجهتين ألشهر عدة قد تصل إلى مطلع العام ا

29/7/2006األيام الفلسطينية   
 

  معلومات وأسرار .. العسكرية حزب اهللا قدرات : تقرير .38
 تشكيل وحدات خاصة للحروب اإليرانية القوات المسلحة أركانحينما قررت هيئة :  علي نوري زاده-لندن

 مساعد وزير إلىهذه الوحدات  ـ العراقية، أوكل آية اهللا الخميني قيادة اإليرانيةغير النظامية في بداية الحرب 
 اختياره أسبابولما سأل الخميني عن . صطفى تشمرانمالدفاع ومسؤول العمليات العسكرية في كردستان 

 جنب مع إلىتشمران، وهو مدني قال إن تشمران قضى سنوات في لبنان وساهم في تشكيل حركة أمل جنبا 
م تشمران رجاله بعض فنون وفيما علّ .وع العدالصدر، فلهذا يعرف كيف يوجه حرب العصابات خلف مواق

حرب العصابات في بداية الثورة، تولى الحرس الثوري فيما بعد تدريب المقاتلين من لبنان وفلسطين والعراق 
، فنون حرب العصابات وكيفية المواجهة مع الجيوش النظامية، فضال عن واإلسالميةوبعض الدول العربية 

 الذين ،والمئات من رجال حزب اهللا .ائرات ونسف المنشآت العسكرية واالقتصاديةعمليات التفجير وخطف الط
يواجهون اليوم ترسانة اسرائيل العسكرية، شاركوا في دورات تدريبية خاصة بمعسكرات الحرس الثوري في 

  وحداتإحدى تولى بنفسه تدريب ، ضابط رفيع في الحرسإلىواستنادا . هوازطهران وأصفهان ومشهد واأل
حزب اهللا البحرية، فان الحزب ال يزال يحمل في جعبته مفاجآت كثيرة، بحيث لم تحصل لحد اآلن مواجهة بين 

 وضرب إحدى سفن اسرائيل الحربية بصاروخين بمساعدة رجال ،الحزب والبحرية االسرائيلية بشكل مباشر
ة من الغواصين ووحدة من  لدى الحزب وحدإنالحرس الموجودين في لبنان، لم يكن مواجهة مباشرة، بل 

 البحرية إلىالكوماندوز البحري تمتلك زوارق سريعة من نوع هودونغ الصينية، قادرة على توجيه ضربات 
 اإليرانيينن حزب اهللا استطاع بفضل حضور المئات من المهندسين والتقنيين أوأوضح الضابط  .االسرائيلية

 والعاملون في المكاتب والملحقيات التابعة اإليرانيوناسيون  الدبلومأدخلهموخبراء من كوريا الشمالية، ممن 
في ) أو ثغرة(وكل خانة .  كيلومترا25 طوله حوالي األرض خدم، بناء حزام تحت أنهم في لبنان، على إليران

ن رجال إ ذلك، ف إلى. مترا مربعا، ولها ارض متحركة وسقف نصف متحرك18 ـ 12الحزام سعتها حوالي 
 في البقاع تحوي كميات هائلة من الصواريخ والذخائر، األرض لحزب اهللا مستودعات تحت الحرس من بنوا

 من ضباط الحرس أربعةوهناك غرفة عمليات مركزية في البقاع يديرها عادة .  أمتار8في عمق قد ال يتجاوز 
وحدة صواريخ حزب وبالنسبة ل .ن لكل منطقة غرفة قيادة وعملياتإلى ذلك، فإوأربعة من مقاتلي حزب اهللا، و



 

 16

، ولدى الحزب ثالث وحدات إيران فني وتقني ومتخصص ممن تلقوا تدريباتهم في 200اهللا فهي تضم حوالي 
  .صاروخية، تخضع إلشراف هيئة مؤلفة من عشرين شخصا

  29/7/2006الشرق األوسط 
  المساعدة األردنية تحمل أسلحة اسرائيلية للبنانطائرات :دمشق .39

 أيام، الطائرات األردنية التي حطت في مطار بيروت قبل أنثورة السورية الحكومية ذكرت جريدة ال: دمشق
 بعض الجهات إلى اسرائيلية مرسلة أسلحة لبنان، كانت تحمل إلى أردنية تحمل مساعدات طبية أنهاوالتي قيل 

، وليد جنبالطو سمير جعجع إلى موجهة األسلحة هذه أن إلىاللبنانية التي تقيم صالت مع اسرائيل، مشيرة 
 إلى الذي حضر للتو من بيروت األردنيحد مراسلي التليفزيون أ هذه المعلومات الخطيرة كشف عنها أنمؤكدة 

 إلىوأشارت الصحيفة .  بيروتإلى وصول الطائرات العسكرية األردنية أخباردمشق، حيث كان يغطي 
لتابعة للجيش اللبناني والتي قامت الطائرات  الرادارات اأن ميشيل عون والتي أكد فيها إلىتصريحات منسوبة 

 لبعض األسلحة لتراقب القوارب الصغيرة التي تهرب أصال كانت موجودة أياماالسرائيلية بقصفها قبل 
  .الميليشيات اللبنانية

  29/7/2006الوطن القطرية 
  

    سرائيليةاإسقاط طائرة تجسس  و إيرانية لحزب اهللاأسلحة تحرير  تنفيدمشق .40
ن السوريين أ السوري محسن بالل اإلعالمأكد وزير : دمشق من 29/7/2006لوطن القطرية انشرت 

 الذين يطرحون نشر قوة دولية على أن مشددا على ، يفصل بينهم أحدأن واحدة ولن يقبلوا أسرةواللبنانيين 
في مقابلة مع شبكة التليفزيون  ،ونفى بالل.  القائمة بين البلديناألخويةالحدود اللبنانية السورية يتناسون العالقة 

 جانب المقاومة الوطنية إلى حزب اهللا عبر سوريا مؤكدا وقوف سوريا إلى إيران من أسلحة مرور األلماني،
 سوريا تقدم كل ما يمكن من مساعدة أن إلى باللوأشار . اللبنانية والفلسطينية في وجه االحتالل االسرائيلي

  .رهيبة الناجمة عن العدوان االسرائيلي على لبنانللبناني لتجاوز اآلثار الللشعب ا
نفى مصدر في القوات الجوية : بارعة ياغي دمشق عن مراسلتها في 29/7/2006الوطن السعودية وأضافت 
وقال  .اقتحمت أجواء البالد, سرائيليةا أن تكون المضادات السورية قد أسقطت طائرة تجسس ، أمس،السورية

سرائيلية لم تهاجم مواقع قوات الدفاع الجوي السوري، موضحا أنها حلقت ع االالمصدر إن طائرة االستطال
فوق وادي البقاع اللبناني واقتربت من األجواء بين سوريا ولبنان، والمضادات الجوية اللبنانية ال السورية هي 

  .التي أطلقت النيران عليها
  

  ددور مصر القومي والعربي ال يمكن أن يزايد عليه أح: مبارك .41
قال الرئيس المصري، في مقابلة أجراها معه رئيس التحرير، إن : 29/7/2006أخبار اليوم المصرية نشرت 

 لخدمة المصالح العربية وتقريبا واألخير األولوجود قنوات لالتصال بين مصر واسرائيل تستخدم في المقام 
ن لنا اتصاالت مستمرة  أل، بعيدأوب ن طرد السفير االسرائيلي لن يفيد القضية من قريكما أ .لوجهات النظر

 وأكد .حداث المتصاعدة في لبنانفيما يتعلق باألأو  ،مع الجانب االسرائيلي سواء فيما يخص القضية الفلسطينية
 خارج أخرى لهذا الصراع الذي تغذيه قوي األمثلأن القنوات الدبلوماسية سوف تظل هي الحل مبارك 
  صياغة منظوربإعادةيؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي نان وفلسطين في لب ما يحدث  وأضاف إن.المنطقة

 ن مصر الأما عن عالقة مصر بحزب اهللا قال مبارك إ.  كل المساراتىالسالم ودفع العملية السلمية عل
. تعامل مع لبنان كبلد واحدت هاولكن، تعامل مع أي مجموعات سواء طائفية أو دينية أو سياسية داخل الدولت

ن مصر كادت أن تنجح في نزع فتيل األزمة الناجمة عن أسر جندي نسبة للوضع الفلسطيني قال مبارك إوبال
  .  ما هو عليهى تستفيد من بقاء الوضع علأنها تؤكد األيام أطراف تحدث تدخالت من لألسف ولكن ،سرائيليا
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 في حديث لمجلة  , ري المصأوضح الرئيس: أ.ش.من واشنطن عن أ 29/7/2006األهرام المصرية وأضافت 
 مؤكدا أن محاوالت عزل سوريا  ,  سورياى أنه لن يشارك في الضغوط التي تتم ممارستها عل , تايم األمريكية
 بمعارضة عملية  ,  أن المشكلة مع إيران تتعلق بموقفها المعلن منذ أمد بعيدمباركوأوضح  . ليست مجدية

 من ممارسة نفوذها علي الجماعات األصولية المتطرفة في  وأعرب عن أمله في أن تتمكن طهران , السالم
 والرئيس   حماس وكل الفصائل الفلسطينيةمباركودعا   .  لمصلحة شرق أوسط أكثر أمنا واستقرارا , المنطقة

 وعليهم أن يثبتوا أن هناك شريكا  ,  وأن يتحدثوا بصوت واحد  أن يطرحوا خالفاتهم جانباى إل الفلسطيني
   . سرائيلا تسوية مع ى التفاوض علىقادرا علفلسطينيا 

  
 قتال دفاع عن لبنان يعتبر المفتي مصر و.. متظاهرون في القاهرة  .42

 بالقاهرة لالحتجاج األزهر عقب صالة الجمعة في الجامع األشخاصتجمع مئات :  رويترز، اف ب-القاهرة
 كما .أبيب تدمير تل إلىتدعو حزب اهللا  لبنان ورددوا شعارات ى الهجوم المدمر الذي تشنه اسرائيل علىعل

 أنمن جانبه قال مفتي مصر علي جمعة  . مهاجمة الرئيس المصري والعاهل السعوديإلىتحولت الهتافات 
ننا جميعا ضد ما يحدث حاليا في إل اقو. إرهاباقتال حزب اهللا اللبناني السرائيل هو دفاع عن لبنان وليس 

 .حدا لمؤازرة الشعب اللبنانيلبنان ومن واجبنا الوقوف صفا وا
  29/7/2006القدس العربي 

 
   شبكة الكهرباء المصرية بغزة لرفع معاناة الفلسطينيينربط: مصدر مصري .43

 أمس، أن تنفيذ البرنامج العاجل لربط شبكة ،أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية: القاهرة
 خاصة المناطق التي حرمت من الفلسطينيين المعاناة عن كهرباء مصر بشبكة كهرباء غزة، يهدف إلى رفع

وأشار المصدر إلى أن ما نشر حول ربط . االسرائيليةالتغذية الكهربائية في قطاع غزة، نتيجة االعتداءات 
  . غير صحيح عبر الشبكة الفلسطينية سرائيليةالشبكة المصرية بالشبكة اال

  29/7/2006الشرق األوسط 
  

 عم الجهاد في لبنان وفلسطين  القرضاوي يفتي بد .44
 دعم الجهاد في لبنان إلىأصدر رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي بياناً دعا فيه 

حذّر من خطورة كما .  التخذيل والتعويق واالنتقادأساليبوفلسطين بالنفس والمال واللسان والقلم، واستنكر كل 
 أوة التي تثير الفتنة بين المسلمين، وتشيع اتهام بعضهم لبعض بالضالل االنزالق مع بعض الدعاوى الخبيث

وهم .  المغرر بهم من حمالت الفتنة بين السنة والشيعةأو الكفر، وخصوصاً ما يطلقه المغرضون أوالفسوق 
 يشد ودعا المسلمين جميعاً أن يحافظوا على مقتضيات األخوة وان يكونوا كالبنيان. جميعاً من أهل القبلة

بعضهم بعضاً، ليتمكنوا من الصمود أمام العدوان الصهيوني الذي يحتمي بقوى الهيمنة واالستكبار، ويستفيد من 
 .الصمت العربي والدولي المشبوه

 29/7/2006السفير 
  

  سرائيلية على لبنان وفلسطين تندد باالعتداءات االشعبيةمسيرات : األردن .45
سرائيلي المتواصل على مس مسيرات الغضب الشعبي المنددة بالعدوان اال تواصلت يوم أ: بترا-هاني المشاقبة

وتظاهر أكثر من ألف شخص عقب صالة الجمعة في الزرقاء  للتنديد بالعدوان  .الشعبين اللبناني والفلسطيني
كما انطلقت  .تلبية لدعوة من أحزاب المعارضةوذلك االسرائيلي ضد لبنان وتضامنا مع حزب اهللا اللبناني 
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نفذ الملتقى الوطني للنقابات واألحزاب حملة إغاثة حيث يتلقى مجمع النقابات ، ومدينة مادبافي أخرى ة مسير
  .المهنية تبرعات للشعب اللبناني حددت بالمواد الغذائية واألدوية ومواد اإليواء واألطفاء

  29/7/2006الغد األردنية 
 

  ان  لبنإلىاستمرار الجسر الجوي األردني  .46
 الجوي اإلغاثة الطائرة السادسة منذ بدء جسر ،مسأ ، مطار بيروتإلىوصلت : بترا،  أحمد كريشان-عمان

ن أكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية  وأ. الماضي لمساعدة الشعب اللبنانياألربعاء الذي بدأ األردني
نه بحسب التصنيفات أكد أو .طاقته العاملةالمستشفى الميداني قد بدأ استقبال حاالت مرضية وتم تشغيله بكافة 

جراء العمليات الكبرى وتقديم إ وقادر على ،ن المستشفى يعد من المستوى الرابع التخصصيإالعالمية ف
  .بأنواعهاالمعالجات 

  29/7/2006الرأي األردنية 
 

 واشنطن المقاتل الرئيسي في لبنان  : طهران .47
لواليات المتحدة هي المقاتل األساسي في الحرب على لبنان إذ  اأن أمس، ،اعتبرت طهران: ا ف ب، رويترز

ن حزب اهللا يعرقل مشروعها للسيطرة على المنطقة، معلنة موت األمم المتحدة، ومجددة في الوقت ذاته نفيها أ
 المساعدة التي أنلى ذلك، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية تأكيده إ. مساعدة المقاومة عسكريا

لتم ولو كان ثمة دعم عسكري ألعلناه، أضاف أنه  و.لى حزب اهللا إنسانية وسياسية ودبلوماسيةإ إيرانقدمها ت
من جهة أخرى، ذكرت مصادر فلسطينية في دمشق، أن علي . سرائيل في وقت مبكر جداااالنتصار على 

مسؤولين السوريين إضافة إلى الريجاني التقى خالل زيارته الخاطفة إلى دمشق األربعاء الماضي، عددا من ال
 . مسؤولين من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

 29/7/2006السفير 
  

   مليون درهم لدعم لبنان 50 تجمع  اإلماراتيةحملة مداواة الجرح .48
 ، مليون درهم50نجحت حملة اإلمارات لمداواة الجرح اللبناني تحت شعار أطفالهم أطفالنا في جمع نحو : دبي
وشاركت . سرائيلي الصهيونيعم الشعب اللبناني في محنته الحالية والناجمة عن العدوان اال وذلك لد،أمس

انطلقت على الهواء مباشرة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر التي الحملة هذه المحطات الفضائية المحلية في 
ية واإلذاعية، إضافة إلى في جميع محطات مؤسسة دبي لإلعالم والمجموعة اإلعالمية العربية التلفزيون

 . الصحف المحلية
 29/7/2006البيان 

  
   ويدعمون لبنان واحدغاضبون على العرباألتراك  .49
 الشوارع إلى من األتراك يخرجون يوميا واآلالف منذ اليوم األول للعدوان االسرائيلي : حسني محلي-أنقرة

 اإلسالميونفعلى الرغم من البداية التي أطلقها . نياستنكارا لهذا العدوان وتعبيرا عن تضامنهم من الشعب اللبنا
 الفئات األخرى لم تتأخر في المشاركة في هذه التظاهرات التي شهدتها معظم أن إالللتضامن مع حزب اهللا 

كما شهدت مالعب الكرة وألول .  العالميةاإلعالمالمدن التركية وليس فقط استانبول وأنقرة كما تتناقل وسائل 
فقد شارك ويشارك في هذه  .ت شعبية كبيرة ضد اسرائيل وعدوانها على لبنان وفلسطينمرة تظاهرا

 واليساريون والماركسيون والقوميون بل وحتى الليبراليون الذين لم اإلسالميونالتظاهرات والفعاليات اآلن 
 . األموريسبق لهم أن حركوا ساكنا في مثل هذه 
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  29/7/2006المستقبل 
  
  
  

   وحماس ليسا منظمتين إرهابيتينحزب اهللا: موسكو .50
 أعلنت هيئة وزارة األمن الفيديرالي الروسي :موسكو رائد جبر عن مراسلها في 29/7/2006الحياة نقلت 

 ولم تكن حماس  منظمة تتهمها موسكو بممارسة نشاطات ارهابية،17الئحة وضعتها االجهزة الروسية بأسماء 
ة الروسية التي تعدل سنوياً أسماء منظمات مثل القاعدة والجهاد  وتشمل الالئحوحزب اهللا ضمن هذه الالئحة

   .إلخوان المسلمين وطالبانااإلسالمي و
 اعتبرت موسكو امس، ان أي :أ ب، أ ف ب، رويترز، ريا نوفوستي نقال عن 29/7/2006السفير وجاء في 

وقال  المنطقة بما فيها حزب اهللاتسوية في الشرق األوسط، يجب أن تتم بالتنسيق مع جميع القوى األساسية في 
وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف ان هذا الموقف ليس موقف روسيا وحدها، بل أوروبا واألمم 

ال تتوافر لدي معلومات حول ما إذا كان الجانب األميركي يؤيد هذا الموقف أم ال، ولكن من : وأضاف. المتحدة
ذلك حزب اهللا سيكون من المستحيل التوصل إلى تسوية شاملة وسالم دون ذلك التنسيق مع جميع القوى بما في 

  . راسخ ودائم
  

 شيراك يطلب وقفاً إلطالق النار في أسرع وقت ممكن .51
 العمل من اجل استصدار قرار في إلى رئيس الجمهورية يدعو فرنسا إنقال بيان صادر عن قصر االليزيه 

 نار فوري في لبنان مبني إطالق الدولية من اجل وقف سرةاأل بأسرع وقت ممكن يعبر عن التزام األمنمجلس 
وأعلن قصر االليزيه في  . المتحدةاألمم ومدعوم بنشر قوة دولية بتفويض من اإلطرافعلى اتفاق سياسي بين 

 خطورة الوضع وطالب بتطبيق إلى الرئيس الفرنسي لفت إن: وزاري مصغر ترأسه  شيراكختام اجتماع 
 إلى يستند أن النار يجب إطالق وقف إنأوضح البيان و في روما في اقرب وقت ممكن،  المعلنة اإلجراءات

وسئل مصدر ديبلوماسي عن . المتحدةاألمم يدعمه نشر قوة دولية بتفويض من األطرافاتفاق سياسي بين 
  إنناقال بمشاركة فرنسا من اجل وضع حد للنزاع في لبنان، ف مفاوضات مع الحكومة وحزب اهللاإجراء إمكانية

 .، لكننا لسنا في موقع وساطةاألطرافبالطبع على اتصال مع جميع 
  29/7/2006المستقبل 

  
  بوش وبلير يدعمان نشر قوات دولية في لبنان     .52

أعلن الرئيس األميركي جورج بوش الـذي اسـتقبل بالبيـت           : وكاالت األنباء هدى توفيق،   ، عواصم،   واشنطن
ومة البريطانية توني بلير، ان واشنطن ولندن توافقـان علـى ضـرورة             األبيض مساء أمس حليفه رئيس الحك     

 لبنان لتقديم المساعدة لجيش البالد فيما قال األخير انهما اتفقا على الحاجة الى قرار لألمم                إلىإرسال قوة دولية    
 وقال بوش كما هو منـصوص عليـه فـي           .المتحدة في أقرب وقت ممكن لوقف العمليات العسكرية في لبنان         

 لبنان بسرعة لتعزيز    إلى فإننا نوافق على ضرورة إرسال قوة دولية         1680 و 1559قرارات مجلس األمن رقم     
 وقال بلير إن من المهم وقف العنف لكن من المهـم أيـضا              .الجيش اللبناني أثناء تحركه إلى جنوب ذلك البلد       

 وأعلن بوش انـه كلـف وزيـرة         .هاستغالل الفرصة لتحديد اتجاه استراتيجي مختلف للمنطقة بأسرها وتحقيق        
الخارجية كوندوليزا رايس العودة اليوم الى الشرق األوسط إلجراء مزيد من المحادثات لحـل الـصراع فـي                  

 وستعمل مع زعماء إسرائيل ولبنان الغتنام الفرصة للتوصل إلى سالم دائـم واسـتقرار فـي    .الشرق األوسط 
يض توني سنو قال قبل بدء محادثات الزعيمين ان بوش ال يـزال              بيد ان أعلن الناطق باسم البيت األب       .البلدين
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 وحث الرئيس األميركي سوريا على المشاركة بنشاط في         .معارضا إلعالن وقف فوري الطالق النار في لبنان       
إحالل السالم بالشرق األوسط فيما حذر بلير دمشق وطهران من أنهما تواجهان خطر المواجهة المتزايد إذا لم                 

   .ن تصرفاتهما في الشرق األوسطيصلحا م
  29/7/2006االتحاد االماراتية 

  
 الرزمة الشاملة لوقف الحرب تقوم على سبع مراحل .53
كشفت أوساط ديبلوماسية اوروبية في رئاسة حلف شمال االطلسي في العاصمة  : كتب حميد غريافي،لندن

 التي حملتها وزيرة الخارجية االميركية البلجيكية النقاب امس الجمعة عن التفاصيل لدقيقة للرزمة الشاملة
وقالت االوساط ، كوندوليزا رايس الى كل من الحكومات اللبنانية واالسرائيلية والفلسطينية والى مؤتمر روما 

 :الديبلوماسية ان تفاصيل المراحل السبع تقضي بما يلي
 المقبلة تحت ضربات جوية وبرية  بعد تحجيم القوة العسكرية لحزب اهللا خالل االسبوع او االيام العشرة-

 تهبط الدفعة ، كيلو مترات عن الحدود االسرائيلية 10وابعاد عناصره ما بين خمسة و, مفرطة في العنف
لالنتشار في هذا الحزام ,  السواحل اللبنانية وفي مطار بيروتعلى االطلسية -األولى من القوات الدولية

 . النارويعقب وصولهم اعالن لوقف اطالق, االمني
 تُرسل قوات من الجيش اللبناني لالنتشار الى جانب القوات الدولية في ذلك الحزام الستكمال توسيعه شـماالً                  -

 .حتى نهر الليطاني
 يستكمل وصول القوات الدولية التي يبدو ان عددها ، أيام اخرى من هذين االنتشارين10 بعد نحو اسبوع أو -

  ألفاً 30 تحدد في مطلع هذا االسبوع بنحو
أي ,  ابعاد مقاتلي حزب اهللا بعد انهاكهم وتقليم اظافرهم الى ما وراء مطار رياق العسكري في وسط البقـاع                  -

 كيلو متر يقضى بها على معظم ترسانته الصاروخية وسيوضع مطار رياق العسكري             100الى عمق اكثر من     
ية ان القوات الدولية ستنشئ ايضاً مطاراً اصغر        واكدت المصادر الديبلوماسية االوروب   ،  بتصرف القوات الدولية  

 .في سهل الخيام الجنوبي حيث يوجد مطار قديم يعرف بمطار الديب, من مطار رياق
 الى جلسة 1559 يدعو مجلس الوزراء اللبناني بطلب عاجل من مجلس االمن الدولي لضرورة تطبيق القرار -

 .نية وغير اللبنانيةعاجلة تقر استكمال نزع سالح الميليشيات اللبنا
 ، الدوليـة  -وسيشرف على عملية نزع السالح هذه الجيش اللبناني ولجان مشتركة مع قيادة القوات االطلـسية              

 .وستشمل المنظمات الفلسطينية خارج المخيمات ثم ابعاد قادتها وعناصرها الى خارج الحدود
اركة لجان لبنانية بعد دعـوة سـورية الرسـال           تباشر لجان دولية تابعة لألمم المتحدة والقوات الدولية بمش         -

 واذا  ،بترسيم حدود لبنان من مزارع شبعا جنوباً مروراً بالبقاع وصوالً الى الساحل اللبنـاني الـشمالي               , لجانها
 .يصار الى الترسيم باالتفاق بين اللبنانيين واالمم المتحدة, ،رفضت دمشق المشاركة

 إلعـادة  تبدأ المرحلة الـسابعة      ، أو أقل  أشهر غضون زمن محدد بستة       بعد تنفيذ المراحل الست السابقة في      -
 والمعدات المتطورة ليكون قادراً بعد فترة على الحلول محل          باألسلحة لبنان واستكمال مد الجيش اللبناني       أعمار

 .عشرة آالف جندي دولي يجري سحبهم من أصل الثالثين الفاً
  29/7/2006السياسة الكويتية 

  
   أسابيع3كيون يتوقعون استمرار القتال خبراء أمير .54

 توقع خبراء أميركيون في السياسة الخارجية ومستشارون غير رسميين للبيت األبيض : جويس كرم،واشنطن
 وقائع  وإيجاد حزب اهللاإلنهاكأن تمتد الحملة العسكرية االسرائيلية على لبنان لفترة أسبوعين أو ثالثة، تمهيداً 

وفيما رأى البعض أن . مفاوضات محتملة تشمل األطراف المعنيين وبينهم سوريةجديدة على األرض ألي 
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سياسة الرئيس جورج بوش الخاضعة السرائيل والمتجاهلة لعملية السالم هي وراء تفاقم األزمة، اعتبر آخرون 
   .حيال ايران وتفيد الرئيس األميركي وتشدده اإلرهابأن األزمة اللبنانية تعيد تسليط الضوء على الحرب على 

  29/7/2006الحياة 
 

  ساعة 72ايغالند يدعو لهدنة إنسانية لمدة  .55
 ساعة في 72 دعا منسق المساعدات اإلنسانية في األمم المتحدة يان ايغالند أمس إلى هدنة مدتها : ا ف ب

وقال . حربالمعارك في لبنان للسماح لنقل المصابين وإرسال األغذية واألدوية إلى المناطق المتضررة من ال
ايغالند انه اقترح الهدنة على مجلس األمن الدولي أمس وأشار انه سيتصل بإسرائيل وحزب اهللا اللبناني لالتفاق 

 . على وقف الهجمات والمعارك ألسباب إنسانية
 29/7/2006البيان 

  
   قد يزداد حّدة ووقف النار مرتبط بإيران وسوريةلبنانالصراع في : الرسن .56
 أن الصراع في لبنان يمكن ان يزداد حدة مالحظا أن المتحدة تيري رود الرسن لألمم العام ناألمي موفد أعلن

 مجلة لو فيغارو الفرنسية نشر إلىوأشار الرسن في حديث  . وسوريةإيران النار يرتبط بتعاون إطالقوقف 
 األمم إطاربنان ضمن  مهمة قوات الطوارئ الدولية في جنوب لإبقاء انه في مؤتمر روما تم اقتراح إلىأمس 
 ال اسرائيل وال حزب اهللا لديهما النية  إذ النار لن يتم سريعا في لبنانإطالقوأبدى اعتقاده بأن وقف . المتحدة

 قاعدة سياسية إلى في حال استند إال يستمر أن النار ال يمكن إطالقراهنا للقبول بذلك بل على العكس فوقف 
 إلى وإيران دعا جميع دول المنطقة بما فيها سورية أنان العام كوفي األمين أن إلى وأشار.مغرية كفاية للطرفين

من المبكر .  وقف للنارإلى من دون هذين البلدين ال يمكن التوصل ألنهالتعاون بطريقة بناءة في هذا المجال، 
  . اتصل برئيس الدولتينأنان أن إال كانا سيتعاونان إذااآلن الحديث عما 

 29/7/2006البلد 
  

  ألف دوالر مساعدات ونعمل إليجاد تسوية سياسية 500: الصين .57
سفيرة الصين ليو شيانغ هوا انها نقلت إلى الرئيس السنيورة رسالة من نظيره الصيني يبلغه فيها ان قالت 

الحكومة الصينية قررت تقديم هبة إلى لبنان بقيمة مليونين وخمسمئة ألف دوالر، عبارة عن عينات عاجلة، 
الصين تسعى باستمرار وبالطرق : وأضافت. عبيرا عن تعاطف الصين العميق مع الشعب اللبنانيوذلك ت

الدبلوماسية من أجل وقف إطالق النار، ونحن نقوم بكل جهودنا وإمكاناتنا من أجل وقف فوري إلطالق النار، 
ر الحوار الن األعمال خصوصا ان لبنان يواجه معاناة إنسانية، وأعتقد أن الحل الوحيد لحل األزمة هو عب

  . العسكرية ال تحل المشاكل، وكل المجتمع الدولي ومن ضمنها الصين يعمل إليجاد تسوية سياسية
 29/7/2006السفير 

  
   مراقبين من المواقع الحدودية مع إسرائيل بسبب المعارك8األمم المتحدة تنقل  .58

 القوة الدولية نقلت ثمانية من إنجنوب لبنان، اكد المتحدث باسم قوات الطوارئ الدولية في  : نيويورك،بيروت
مراقبي اتفاقية الهدنة في لبنان من مواقعهم الحدودية مع اسرائيل، بسبب المواجهات الدامية بين الجيش 

  . االسرائيلي ومقاتلي حزب اهللا
  29/7/2006الشرق األوسط 

 
  حزب اهللا الى فرض حظر على األسلحة المرسلة الى إسرائيل وتدعومنظمة العفو  .59
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 دعت منظمة العفو الدولية كل دول العالم الى فرض حظر على االسلحة المرسلة الى اسرائيل :  ا ف ب،لندن
   .وحزب اهللا، وذلك اثر معلومات عن استخدام الواليات المتحدة مطارا بريطانيا لنقل قنابل الى اسرائيل

  29/7/2006الغد األردنية 
  

  
   ماليين يورو4 بقيمة قررنا مساعدة: السفير االسباني .60

طالب بوقف ن:  بعد زيارته للرئيس بري قال سفير اسبانيا ميغيل بنزو بيريا: 29/7/2006النهار جاء في 
كذلك ابدينا استعدادنا لمساعدة . ولقد قررنا مساعدة لبنان بمبلغ اربعة ماليين أورو. فوري للنار في هذا النزاع

تعمال، ويمكننا ارسال طائرات اذا كانت هناك حاجة الى نقل الجرحى الجرحى بعدما اصبح المطار جاهزاً لالس
  .الى بلد آخر للعالج، ونحن جاهزون الرسال االدوية

أرسلت منظمة الصليب األحمر اإلسبانية أمـس مـا         : د ب أ   نقالً عن    29/7/2006الوطن السعودية   وأوردت  
جل إغاثـة آالف النـازحين والالجئـين جـراء           أطنان من المساعدات اإلنسانية إلى لبنان من أ        10يزيد على   

وتبلغ قيمة الشحنة، وهي األولى التي يرسلها الصليب األحمر اإلسباني إلى لبنـان، مئـة               .الصراع الدائر حاليا  
  .ألف يورو

  
  طائرات أخرى ستصل تل أبيب عبر بريطانيا .61

 اتهامات ضد الحكومة بالتورط تفجرت في هولندا خالل اليومين الماضيين:  فكرية أحمد، أ ف ب،الهاي، لندن
في تقديم أسلحة ومعدات حربية إلى إسرائيل سرا لتقوية الضربات اإلسرائيلية الحالية ضد لبنان، بجانب فتح 
مطار سوستنبرج العسكري لطائرات النقل األمريكية العسكرية الضخمة، التي تقوم بنقل إمدادات األسلحة 

اليسار األخضر فرح كريمي،أنها طلبت استجواباً من وزير الخارجية وأعلنت البرلمانية عن حزب  .إلسرائيل
 طائرات نقل عسكري عمالقة يوم الجمعة الماضي في مطار 4ومن سكرتير الدولة لالقتصاد، حول هبوط 

سوستنبرج، وإذا ما كانت هذه الطائرات األمريكية محملة بالسالح ومتجهة إلى تل أبيب، أم إلى مكان آخر، 
  .ى تلقيها معلومات من شهود عيان يؤكدون أن الطائرات كانت في طريقها إلسرائيلوأشارت إل

  29/7/2006الوطن السعودية 
    

  التي اقترحتها اسرائيل وهميةاإلنسانيةالممرات :  بال حدودأطباء .62
 متهابإقا التي وعدت اسرائيل بالسماح اإلنسانية الممرات أن بال حدود أطباءاعتبرت منظمة :  اف ب-بيروت

ن صواريخ سقطت قرب طواقمها الميدانية في جنوب لبنان ليومين أ إلى ممرات وهمية، الفتة ىليست سو
 جنوب إلى اإلنسانيةمنظمة لبعض الصحافيين فعليا ال يمكن نقل المساعدات الوقال مدير عمليات  .متتاليين

  .إنسانيةلبنان والمجتمع الدولي واهم عندما يتكلم عن ممرات 
  29/7/2006العربي القدس 

  
  كير يطالب بوش بحماية األمريكيين واللبنانيين المحاصرين  .63

الب مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية كيـر الـرئيس األمريكـي بحمايـة              ط : عبد النبي شاهين   -الرياض
تلقت الـشرق    في بيان    ،وأشار كير  .سرائيلاالمواطنين األمريكيين العالقين في المناطق اللبنانية التي تهاجمها         

 إلى المشاهد المروعة التي يصفها المواطنون األمريكيون العاجزون عن مغادرة الجنوب اللبنـاني              ،نسخة منه 
 المدير العام لكير الـرئيس      طالب و .سرائيلي الوحشي والعشوائي للمناطق المدنية بلبنان     والتي سببها القصف اال   

مواطن لبناني نزحـوا مـن بيـوتهم بفعـل الهجمـات             ألف   600األمريكي بأن يعبر عن قلقه تجاه أكثر من         
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 كما يحث كير األمريكيين المنتمـين       ،كما كرر عوض مطالبة كير بوقف إطالق النار       . سرائيليةوالتهديدات اال 
  . لجميع األديان بإرسال المعونات اإلنسانية إلى لبنان وغزة

29/7/2006الشرق القطرية   
 
 

  ة  قنبلة نووي50باكستان تمتلك : تقرير .64
نيتـشر العلميـة أن لـدى        كشف تقرير حول األسلحة النووية الباكستانية نشرته مجلة       : جاسم تقي  -إسالم أباد 

 قنبلة نووية تعتمد اليورانيوم المخصب، مشيرا إلى أن قدرتها التدميرية مشابهة للقـدرة              50باكستان ما يقارب    
وأضاف التقريـر    . ألمريكية على هيروشيما و ناكازاكي    التدميرية للقنابل النووية التي ألقتها الواليات المتحدة ا       

  . مرة20أن إكمال مفاعل خوشاب إلنتاج البلوتونيوم المخصب يعني أن قدرة باكستان النووية ستزداد 
  29/7/2006الوطن السعودية 

  
  ما بعد بعد الوحشية .65

 عبدالوهاب بدرخان
 لتفهم اللبنانيين بأن الربط بين الوضعين اللبناني مارست الواليات المتحدة نوعها الفريد من اإلرهاب السياسي

وتشارك . والفلسطيني محظور تماماً، سواء في ما يتعلق بتبادل األسرى أو بالمخارج السياسية من األزمة
وفيما أعلن . األميركيون واإلسرائيليون في فرض اإلرهاب نفسه على الفلسطينيين لئال يحاولوا مثل ذلك الربط

طيني صراحة رفضه للربط بين األزمتين وحلولهما، صدرت عن الجانب اللبناني تلميحاً أو الرئيس الفلس
لكن ما يحرمه األميركيون  .تصريحاً مواقف تستبعد الربط وال تحبذه، أقله من قبيل تسهيل الحلول

 فما الذي حال واإلسرائيليون على اآلخرين يحللونه ألنفسهم، إذ أنهم يربطون ربطاً تاماً بين األزمتين، وإال
حتى اآلن دون إقرار التبادل إلطالق األسير اإلسرائيلي في غزة واالفراج عن الوزراء والنواب وعدد من 
األسرى الفلسطينيين اآلخرين؟ وما الذي يحول دون بلورة خطة تهدئة للتعامل على نحو مختلف مع الوضع 

ريدون االيحاء بأي تنازل فلسطينياً لئال يضطروا لـ الفلسطيني؟ الجواب هو أن األميركيين واإلسرائيليين ال ي
وهكذا فهم يربطون بين الوضعين محاولين االستفادة من هذا على حساب ذاك، وبالعكس، . تنازل مشابه لبنانياً

لم نشهد في األزمة الراهنة جدالً مشابهاً لذلك الذي دار بحدة عام  .مدركين أن االرتباط موجود شاؤوا أم أبوا
 على خلفية الغزو العراقي للكويت، وبعدما اشترط صدام حسين انسحاب إسرائيل من األراضي العربية 1990

وقتذاك قاوم األميركيون بضراوة هذا الربط، وكان موقفهم . المحتلة في مقابل االنسحاب العراقي من الكويت
ب هو من بادر الى الربط حين مع ذلك كان جورج بوش األ. واقعياً بمقدار ما كانت مساومة صدام غير عملية

طرح ما عرف بـ عملية السالم التي تجسدت بمؤتمر مدريد والمفاوضات التي أعقبته وكانت تكريساً عربياً 
ويبدو أن ادارة الرئيس االبن شاءت تقليد إدارة الرئيس األب فوجدت . رسمياً لدفن خيار الحرب ضد اسرائيل
كار، لذا استخرجت شعار الشرق األوسط الجديد لتغطية دعمها الستمرار ان ال سياسة لديها وال مبادرة وال أف

ال يعني ذلك سوى أن  .القتل االسرائيلي للمدنيين اللبنانيين، والستمرار التدمير االسرائيلي للبيوت والمرافق
حلول حاخامات ادارة جورج دبليو يعرفون تماماً ما المطلوب، لكنهم يريدون ادامة سياسة الهروب من ال

فأي حلول تفرض مسؤوليات والتزامات، وتتطلب في الحد األدنى عودة الى نهج التفاوض، وهذا ما . وتهريبها
يتفاداه األميركيون واالسرائيليون معتبرين ان لديهم ما يكسبونه من مواصلة اعتبار ما يجري مجرد فصول 

جرائمها كان وال يزال من ثوابت صحيح ان االنحياز السرائيل وتبني . أخرى في الحرب على االرهاب
السياسة األميركية، إال أن هذه االدارة تميزت بأن ال سياسة لها إال المراهنة على القوة النارية والترسانة 

ويعيش جورج دبليو بوش وزمرته اآلن ساعات حاسمة، فهم . العسكرية والقدرة على الوحشية لدى اسرائيل
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فهي الوحيدة القادرة على انقاذهم . على أهبة القيام بأفظع عروضها وأقذرهاموعودون بأن الوحشية االسرائيلية 
  .من المأزق السياسي الذي برزت معالمه في مؤتمر روما

بوش قلق إزاء حجم الدمار، لكنه ال يتردد في التمديد للحرب، راغباً في مزيد من القلق : صدقوا أو ال تصدقوا
ها هو يستعير بل يسرق المصطلح العربي . لك برفضه السالم الخادعإزاء مزيد من الدمار، حتى أنه يبرر ذ

هذا رئيس . في وصف السالم الذي روجت له اميركا ثم صادرته وحولته لمصلحة اسرائيل، واسرائيل وحدها
هذا رئيس يشرف . بوجوب العمل من أجل السالم) كما ادعى مراراً(بال قلب، بال ضمير، بال أي ايحاء رباني 

 بدم بارد وبرأس أجوف، على عد األطفال القتلى في لبنان وفلسطين، معتقداً انه يقضي بذلك على يومياً،
لعله اطمأن أمس بعدما . االرهاب الذي صنعته بالده بتصور وتصميم مسبقين، وإذا به يدشن االرهاب اآلتي
. اول النزوح من الجنوبسمع ان الطائرات االسرائيلية لم تفوت فرصة االنقضاض على عائلة جديدة وهي تح

  .وفقاً للقاعدة التي سنها كبير مجرمي الحرب ارييل شارون. فالمعدل هو مجزرة كل يوم
في األيام المقبلة، لن تكتفي اسرائيل بالوحشية، ستذهب الى ما بعد بعد الوحشية لتتقدم بضعة أمتار على 

  .أو في مسار الحلول... ية في أتون الحربلكنها وحليفتها اميركا بوش قد تذهبان أبعد الدخال سور. األرض
  29/07/2006 الحياة

  
 كائناً من كان المنتصر... مهزومون .66

 حازم صاغية
ففي ضعف رئيس . الذين يريدون وطناً ودولة في لبنان يجدون في فؤاد السنيورة الوجه الذي يشبه وجوههم

 .اك المشروع النبيل وضعف حامليهالحكومة اللبناني، أشاهدناه في بيروت أم في روما، يلوح ضعف ذ
. ذاك أن البؤس الذي يتكشّف عنه المشهد اللبناني راهناً يجد تتمته في االنتصارات التي قد تؤول األيام اليها

فانتصار إسرائيل، ومن ورائها الواليات المتّحدة، سيكون، في حال حصوله، مكافأة للبربرية التقنية والرتكاباتها 
أما في ما خص لبنان الوطن والدولة، فكان . وقتالً لألطفال وأخذاً للمدني بجريرة العسكريتهجيراً أعمى 

ولئن سمت كوندوليزا رايس القضية تلك بـ . واضحاً إخضاعهما لـ القضية والتضحية بهما على مذبحها
ذي تتّخذه التضحية الشرق األوسط الجديد، بقي أن الرفض لوقف إطالق النار قبل انتصارها هو الشكل ال

 .بلبنان
وهنا نجدنا أمام نسخة أخرى من الوعي الذي خيضت بموجبه حرب العراق، وبموجبه تم إحالل االستقرار و 

فهنا وهناك، يتعانق االستراتيجي األقصى مع األيديولوجي األقصى لفرض ! الديموقراطية في بالد الرافدين
 .قوة مطلقة وسرعة تجافي طبيعة البلد ومعطياته وقدراتهواقع ال يحتمله الواقع، يراد إحالله ب

فمن نتائج انتصار سيناريو كهذا أن يكلّف لبنان ما ال طاقة له به، أو ما ال مصلحة له فيه، أو ما يتعارض مع 
ن فليست وظيفة البلد المذكور أن يتصدى لمشاريع إيران، نووية كانت أم غير نووية، وال أ. رغبات معظم بنيه

وبالطبع، فواجب اللبنانيين المضي في تقديم . يشارك في محاصرة سورية، أستحقّت أن تُحاصر أم لم تستحقّ
 .الدعم الذي يسعهم تقديمه للشعب الفلسطيني في سبيل نيل دولته، ال العكس

مسينات، اصطبغت بما وكّل من يعرف أبجدية تاريخ لبنان الحديث يتذكّر أن أولى انفجاراته األهلية، أواخر الخ
سمي معركة األحالف، حين قرر البعض االنتساب الى حلف بغداد وذهب البعض اآلخر الى االستظالل بـ 

 .الجمهورية العربية المتّحدة
 أميركياً سيخّل بالتركيبة اللبنانية على نحو ال يقّل انقالبية عن االنقالبية -وأخيراً، فإن انتصاراً إسرائيلياً 

فمثلما صدع الموقع المسيحي في المجتمع .  ثم تكرست بعد ذاك1990 و1975األولى التي تدرجت ما بين 
والسلطة حينها، سيعمل االنتصار الجديد على تصديع الموقع الشيعي، أو باألحرى تكريس التردي الذي أنزلته 

انقالباً كهذا لن تقّل فداحته عن فداحة وغني عن القول إن .  المتواصلة-به الضربات العسكرية األخيرة 
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االنقالب األول، سيما في زمن انتشار االرهاب وتناثره واعتماده سالحاً في أيدي األطراف، الدينية أو اإلثنية 
 .أو المذهبية، التي تنهزم، أو يتراءى أنها انهزمت

فهو، أوالً، .  سيكون باهظ الكلفة على لبنانوفي المقابل، فإن انتصاراً تحقّقه إيران وسورية من خالل حزب اهللا
يخدرنا بالنصر لمجرد أننا ال نزال صامدين والعدو لم يحقّق أهدافه، فيما سكّاننا مهجرون واقتصادنا منكوب 

وبهذا تحّل انتصارية فارغة محّل الواقع ومحّل العقل، جرياً على طريقة عربية مشهورة في . وأرضنا محروثة
أما سياسياً، فيترتّب على حال كهذه إخالل في التركيبة اللبنانية يضع طوائف . لهزائم واالنتصاراتاحتساب ا

وفي اآلن نفسه، ال . بكاملها، متحفّظة عن حزب اهللا، في خانة االتّهام بالتخلّي والتهميش، إن لم يكن بالخيانة
 .يج البطولي ومكافأتهيبقى من مبدأ التفرد في القرارات الكبرى والخطيرة سوى الضج

لكن الحزب لن يستطيع هو نفسه أن يستثمر انتصاراً كهذا، ألسباب كامنة في عالقته بالسياسة، الداخلي منها 
وهو جميعاً . والخارجي، وهذا قبل محنة التهجير واإلفقار التي تعرضت، وتتعرض، لها قاعدته الشيعية راهناً

ة القديمة عن عودة سورية الى لبنان، كما يقضي، في حال انتصار كذاك، ما يفسر بعض أسباب انبعاث النغم
وأبعد من هذا، أن لبنان يغدو، . بإحكام القبضة اإليرانية على السياسة اللبنانية، واستحكام العمل بنظرية الساحة

ي إجماعات سكّانه وهذا إذا ما حافظ على وحدته، مجاالً لـ المقاومة التي تفوق طاقته بال قياس، كما تجاف
 .ومصالحهم

وللبعض ان يقول إن لبنان ليس جوهراً مفصوالً عن خيارات أهله وعن مجريات المنطقة بالمعنى الذي تمليه 
وقد يقال ان بنيه، أو بعضهم، اختار، ويختار، االندراج المباشر في . وهذا صحيح. األطراف المتصارعة

لكن الشعوب مسؤوليات أيضاً، وأول المسؤولية اآلن . حةاستقطاب كهذا، وهذا ربما كان فيه بعض الص
بغير هذا تكتمل وتتكرس خسارة . التضافر حول الدولة وحكومتها بوصفه التعبير عن بناء وطن ومجتمع

وهي خسارة لن تعوضها طالئع شرق أوسط جديد وانتصار . اللبنانيين التي قد تصل بهم الى فناء بلدهم كلياً
ضها تأكّدنا من إرادة المقاومة عند شعبنا العظيمديموقراطية جورج بوش العتيدة، كما لن يعو. 

  29/07/2006  الحياة 
  

 المفاوضات الخالقة وحدها كفيلة بوقف التدهور .67
 راغدة درغام 
في استطاعة حزب اهللا ان يفرض على اسرائيل وقف النار فوراً إذا اتخذ السيد حسن نصر اهللا قراراً 

اً من أجل لبنان وأعلن حاالً استعداده إيداع سالح حزب اهللا في مستودعات الجيش اللبناني وقبوله استراتيجي
وفي استطاعة اسرائيل أن تسحب البساط من تحت أقدام . فوراً بسيادة الدولة قطعاً على جميع األراضي اللبنانية

تها التحتية في مزارع شبعا وأعلنت اعتزامها سورية منعاً الستعادتها اليد العليا في لبنان اذا بدأت بتفكيك بني
. االنسحاب منها من أجل تسليمها الى وصاية دولية، الى حين الحسم الحقاً اذا كانت المزارع لبنانية أو سورية

واجب األسرة الدولية ان تضغط على طرفي الحرب المباشرين في لبنان وعلى رعاة هذه الحرب وأن تعمل 
ة تنفذ بموازاة وبتزامن كي يتحرر لبنان من قبضة التعاقبية في الشروط على عناصر رزمة متكامل

واجبها ان تتنبه الى األزمة الفلسطينية ايضاً وأن تدقق في سبل تعزيز السيادة الفلسطينية الشرعية . واالجراءات
ية الفلسطينية على القرار الفلسطيني كي تقطع الطريق على محاوالت ايران وسورية استراق سيادة وقيادة القض

  .لغايات تخدم طهران ودمشق على حساب الشعب الفلسطيني
ما حدث في مؤتمر روما كان حياكة دقيقة للغة ديبلوماسية في شأن وقف النار ولمواقف أساسية نحو سيادة 

العمل البيان الختامي تحدث عن اعتزام المشاركين في المؤتمر القيام ب. الدولة اللبنانية ال غيرها، في لبنان
وقف نار يجب أن يكون دائماً ... الفوري للتوصل بصورة ملحة الى وقف نار ينهي العنف والنزاعات القائمة

هذه الصياغة تجنبت الدعوة الى وقف النار حاالً وهي لغة، يجدر الذكر، تعبر عن الموقف . ونهائياً ومستديماً
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واألمر يستحق المالحظة اذ . ا سيرغي الفروفالمشترك للمشاركين في المؤتمر، وبينهم وزير خارجية روسي
ان روسيا لم تتمسك بالدعوة الفورية لوقف النار وانما وافقت على لغة االعتزام بالعمل الفوري من أجل 

  .التوصل الى ظروف وشروط لوقف النار
نه تعاطى مع لوحظ ايضاً ان البيان لم يأت على ذكر حزب اهللا ولم يذكر الجنود االسرائيليين األسرى بل ا

الوضع السائد في لبنان من منطلق تمكين الحكومة اللبنانية من ممارسة السيادة وتحصينها من محاوالت 
االطار األساسي للتحرك الدولي، حسبما جاء في البيان، هو . تهميشها كأمر واقع واستبدال الدولة بـ المقاومة

  .1949تفاق الهدنة للعام  واتفاق الطائف وا1680 و1559 و425قرارات مجلس األمن 
المشاركون شددوا على ضرورة نشر الجيش اللبناني في كل انحاء البالد وعلى تجريد جميع الميليشيات من 

  .السالح ودعوا الى انشاء قوة دولية تقوم بتوفير الدعم الى القوات المسلحة اللبنانية لتأمين بيئة آمنة
س واألمين العام لألمم المتحدة كوفي انان استخدما التعبير نفسه عندما وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا راي

انان تحدث عن دور . قاال ان المشاركين أجمعوا على ضرورة ان تكون في لبنان سلطة واحدة وبندقية واحدة
ية  واعتبرت ان على سور1559اقليمي يشمل ايران وسورية، ورايس شددت على األهمية الفائقة لتنفيذ القرار 

  .وعليها التزامات لم تنفذها... 1559مسؤوليات بموجب القرار 
ان هذا القرار يتصدر اآلن الجهود الدولية ولقد .  مخطئون1559الذين ظنوا ان هذه الحرب نسفت القرار 

اتسعت رقعة االجماع عليه بعدما المت روسيا والصين حزب اهللا على اختطافه الجنود االسرائيليين وعبوره 
  .د واستدعائه حرباً اسرائيلية مدمرة على لبنانالحدو

األكثرية في مجلس األمن كانت دعمت تجريد حزب اهللا من السالح عبر الحوار الوطني وكانت ستنتظر نتيجة 
حالياً، قل من يتحدث عن . الحوار لو لم يتجاوز حزب اهللا سيادة الدولة اللبنانية ويخترق أراضي اسرائيل

  . من السالح عبر الحوار، بل ان ال كالم من هذا القبيل في مجلس األمنتحقيق تجريد حزب اهللا
األكثرية ال تريد ان توكل الى قوات دولية مهمات تجريد حزب اهللا من السالح بالقوة العسكرية وهي تتردد 

  .ب اهللايضاً في اعطاء القوة الدولية صالحية الشراكة العسكرية مع القوات المسلحة اللبنانية في وجه حز
أمام استبعاد العودة الى الحوار لتجريد حزب اهللا من السالح أو تحقيق هذا الهدف بعمل عسكري بصالحية 
دولية، فإن المطروح عملياً اذاً هو اعطاء المؤسسة العسكرية االسرائيلية ما تحتاجه من الوقت لتحقق تعهدها 

  .كومة اللبنانيةبسحق حزب اهللا حتى وان كلف ذلك تدمير لبنان وسقوط الح
وقد . قد يكون القاسم المشترك بين ما يرغب به حزب اهللا وما تقوم به اسرائيل هو سقوط الحكومة اللبنانية

فإذا كان حقاً في هذا الصدد، يكون اختار . يكون حزب اهللا يرغب في اطالة الحرب لتحقيق اسقاط الحكومة
يكون . جهة ساحة المقاومة االسالمية شاء اللبنانيون أم أبواحرباً من أجل الغاء الدولة لكي يصبح لبنان في وا

  . من أجل إلغائه، والفوضى للبنان ومعها الدمار1559اختار انهاء الحوار، وحرباً على القرار 
أمامه المبادرة . وإذا لم يختر ذلك، فإن أمام حزب اهللا أفضل الوسائل لحشد الشعب اللبناني مرة أخرى وراءه

أمامه مبادرة اعالن استعداده اليداع سالحه في . ان قبل الحزب وسيادة الدولة فوق سيادة المنظمةالى وضع لبن
المستودعات التابعة للجيش اللبناني والبدء الفوري باجراءات دمج ميليشيات الحزب في القوات المسلحة 

  .اللبنانية
سن نصر اهللا حسن القيادة ليس فقط من أجل هكذا ينهي حزب اهللا حرب اسرائيل في لبنان وهكذا يثبت السيد ح

فهي التي تدفع الثمن الباهظ اآلن وهي تتطلع الى قياداتها . لبنان وانما ايضاً من أجل الطائفة الشيعية في لبنان
فحرام ان يدفع شيعة لبنان ثمن سوء الحسابات أو المهاترات أو ان يضحى . وستحمل قياداتها إفرازات قراراتها

انهم لبنانيون ولبنان وطنهم وهم ليسوا واجهة الحرب من أجل . ل طموحات قيادات محلية أو اقليميةبهم من أج
  .األمة االسالمية أو األمة العربية أو األمة الفارسية
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ال حليف حزب اهللا السوري وال حليفه االيراني فتح جبهة حرب مباشرة ضد اسرائيل ولم يدخل أي منهما 
االيرانيون لم يهجَّروا واألطفال .  في حرب حزب اهللا مع اسرائيل بعدما اشتعلت في لبنانطرفاً مباشراً، كدولة،

اللبنانيون وحدهم يسددون ثمناً ولبنان وحده يستخدم للخراب . السوريون ذاهبون الى المدارس في أيلول
  .والتخريب والدمار والتدمير

فرحة بتحدي حزب اهللا السرائيل يجب أن تقوم بأمر من الشعوب العربية الهائجة احتقاناً وصراخاً وتضامناً و
إما أن تطالب بفعالية وبزخم بأن تفتح سورية الجبهة مع اسرائيل أمام المقاومة العربية واالسالمية وأن : أمرين

أو أن . تفعل تلك الجبهة الممتدة على مئات الكيلومترات من أراض تحتلها اسرائيل صالحة جداً للمقاومة
  .كف عن المزايدة على اللبنانيينتصمت وت

مزارع شبعا مجرد مثال على سذاجة بعض الشارع العربي اذ أن هذه المزارع اختُلقت مبرراً للمقاومة من 
لبنان بعدما رسمت األمم المتحدة الخط األزرق في أعقاب انسحاب اسرائيل من لبنان ووضعت هذه المزارع 

ة التي تقول إن هذه أراٍض لبنانية لم تقدم قطعاً الى األمم المتحدة وللسجل، فإن سوري. في األراضي السورية
بل أكثر، إن سورية ترفض ترسيم الحدود بينها وبين لبنان . الوثائق التي تثبت أن هذه المزارع أراٍض لبنانية

  .وهي بالذات ترفض أن يتضمن أي ترسيم حدود مزارع شبعا، بذريعة أنها أرض تحتلها إسرائيل
نت شبعا بتلك األهمية لسورية باعتبارها أرضاً لبنانية محتلة لدرجة أنها أكثر أهمية من الجوالن المحتل، إذا كا

 السورية رسمياً بما يخرج المزارع من األراضي السورية -لترضى اآلن وحاالً بتحديد الحدود اللبنانية 
دعوا الحكومة اللبنانية تسعى الى . بعاعندئذ، دعوا لبنان يحرر أرضه في ش. ويضعها ضمن الحدود اللبنانية

لماذا الصبر العارم والصمت الرهيب على عدم تحرير . استرجاع ما تبقى من أراضيها التي تحتلها إسرائيل
سورية أراضيها المحتلة، بالمقاومة أو بالمفاوضات، فيما صراخ الدعوة الى المقاومة يتعالى من مزارع 

 أن سورية لن تحسم هوية شبعا وانتماءها ال عبر تقديم الوثائق وال عبر حقيقة األمر مختلف على هويتها؟
  .إذن ال خيار آخر سوى استراق مفاتيح المبادرة من دمشق وقطع السبيل أمام التالعب بهذه المزارع. ترسيم

سحاب من يجب على األسرة الدولية، وعلى رأسها اإلدارة األميركية، أن تدفع إسرائيل الى الموافقة على االن
أي يتم نقل المزارع من . مزارع شبعا فوراً على أن تتسلمها إدارة دولية في شبه وصاية وبمراقبة قوات دولية

الى والية قوة جديدة بين لبنان وسورية حيث ) أندوف(والية القوة الدولية لفك االشتباك بين سورية وإسرائيل 
ا مصير انتماء هذه المزارع فإنه يبقى رهن ترسيم أم. المزارع، وعلى هذا األساس تنسحب إسرائيل منها

 . السورية عندما تصبح دمشق جاهزة لهذا الترسيم-الحدود اللبنانية 
يجب على إسرائيل أن . هذا هو الحل الوحيد لمزارع شبعا في ظل الرفض السوري لتحديد الحدود مع لبنان

فق على االنسحاب من شبعا وتضعها تحت وصاية تبدأ بتفكيك البنية التحتية لوجودها في المزارع، وأن توا
ويجب على األسرة الدولية أن تحسب حساب نشر القوات الدولية الجديدة في شبعا وليس فقط في الحزام . دولية

 .الجنوبي بين لبنان وإسرائيل
فإذا تصرفت . إذاً، أمام األسرة الدولية فرصة التغلب على عقبات آنية وفرصة التنبه العتبارات اقليمية دائمة

على أساس التزامن بموازاة ووافقت، أوالً، على ربط وقف النار بمطالبة حزب اهللا ايداع سالحه في 
مستودعات الجيش اللبناني، وثانياً، مطالبة إسرائيل باالنسحاب من شبعا وتسليمها الى وصاية دولية، عليها أال 

 .شاملة للوضع في المنطقةتنسى مركزية وأهمية العنصر الفلسطيني في المعالجة ال
هذا العنصر يجب أن يكون التأكيد على رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت ضرورة البدء بمفاوضات 
الوضع النهائي لألراضي الفلسطينية المحتلة مع الشريك في المفاوضات، رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

رتباط بين أزمتي لبنان وفلسطين وعن أهمية إنه محق وجريء في التحدث عن ضرورة فك اال. عباس
التصدي ألولئك الذين يسعون وراء اختطاف قيادة القضية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية الشرعية للشعب 



 

 28

الفلسطيني بذرائع مختلفة، لكن عباس في حاجة إلى دعم ملموس من األسرة الدولية، والى خطوات جريئة من 
 .اإلدارة األميركية بالذات

فالتخلي عن الفلسطينيين في غزة يشكل هدية ثمينة إليران وسورية اللتين تغذيان الفصائل المتطرفة وتدفعان 
حماس الى التطرف، ليس من أجل المصلحة الفلسطينية، وإنما من أجل الطموحات اإليرانية والتالعبات 

 تنسى غزة ومحمود عباس في خضم ومن أهم القرارات التي يمكن لألسرة الدولية اتخاذها هو أال. السورية
 .انشغالها بحرب إسرائيل و حزب اهللا

عربياً، إن االنقسام في الصفوف الحكومية واالنفصام في الصفوف الشعبية نحو األحداث في لبنان وفلسطين 
فهناك قلق عربي حكومي وشعبوي من . واستخدامها من جانب إيران وسورية ملفتان وغريبان ألكثر من سبب

إنما هناك تهافت شعبوي . ن وأهدافها ومساعيها للهيمنة االقليمية على حساب العرب وبتهادنية مع إسرائيلايرا
عربي على تقديم قيادة القضية الفلسطينية الى طهران وتتويج الجمهورية اإلسالمية اإليرانية زعيمة للقضية 

 .هذا انفصام يستحق التدقيق. العربية األولى
قطر الدولة العربية األكثر تطبيعاً وقرباً وعالقة وثيقة مع اسرائيل، . نوع آخر اسمه قطرثم هناك انفصام من 

اصبحت اليوم ليس فقط ممولة قناة التهييج الشعبوي وإنما أيضاً أصبحت الحليف العربي األخطر لمحور إيران 
 مقربة جداً من إسرائيل  حماس، وهذا ليس بأمر بسيط وعابر، ذلك أن الحكومة القطرية- سورية، حزب اهللا -

ومن اإلدارة األميركية والمتطرفين اليمينيين فيها، ومثل هذه المواقف ال يمكن أن يكون مجرد ردة فعل تلقائية 
  .فاألمر أخطر. ضد كل ما تدعمه المملكة العربية السعودية

  28/07/200الحياة 
 

    توحد لبنان ومواطنيه الحرب اإلسرائيلية .68
   طالل سلمان

 السحر استعاد لبنان وحدته، جنوباً وشماالً، سهالً وجبالً، واستعاد اللبنانيون مشاعرهم األصيلة بأنهم أخوة بمثل
أشقاء تجمعهم وحدة المصير، وتحققوا مرة أخرى، بقوة الدم الذي يزيد من صالبة االرتباط باألرض ويحميها، 

عاد اللبنانيون شعباً ال مجموعات  .ال استثناءان إسرائيل هي العدو، عدوهم جميعاً بال تمييز وال تفريق و
متنافرة أو متنافسة أو متخاصمة تخاف كل منها من األخرى، فإذا الكل أسرى الخوف من بعضهم بعضاً بما 

  .إسرائيل: انساهم أو كاد ينسيهم مصدر الخطر األوحد على وجودهم كشعب ودولة
لية خطف الجنديين اإلسرائيليين خطيئة أو خطأ سياسي هل عم: في اليوم األول كان صوت النقاش هو األعلى

فادح؟ هل كان التوقيت مدروساً، وهل كان رد الفعل اإلسرائيلي متوقعاً أم ال؟ وان كان متوقعاً وبهذا الحجم، 
وهل يعادل اطالق ثالثة أو أربعة أو حتى ! وبهذا العنف، وبهذه الطاقة التدميرية الهائلة، فلماذا كانت العملية؟

مئة من األسرى اللبنانيين لدى العدو ان ندفع مثل هذا الثمن الباهظ من هناءة عيشنا معززة بالصيف الذهبي 
  !الموعود؟

في اليوم الثالث ومع انفتاح الجحيم اإلسرائيلي وتوالي الغارات التي ال تحصر أهدافها في مقرات قيادة حزب 
تهديم الجنوب جميعاً والضاحية :  بأوامر عمليات محددةاهللا أو مواقعه العسكرية في الجنوب، بل هي تنطلق

الجنوبية لبيروت على رؤوس أهاليها، وما يمكن اعتباره قواعد خلفية، وخطوط االمداد، ثم توسع أكثر ليشمل 
وبعد ذلك باشر العدو تدمير البنية ... كل ما يتحرك ومن يتحرك على طرقات الجنوب والبقاع والشمال والجبل

المطار والمرافئ والجسور وحيثما وجدت أجهزة رادار، سواء أكانت الرشاد السفن أو : ميعاًالتحتية ج
لكن ذلك لم يشف الغليل فباشر العدو دك بعض . الطائرات كما المنارة أو مراصد الستكشاف أحوال الطقس
لبث اإلذاعي بعدها جاء دور الهوائيات لتعطيل ا. ثكنات الجيش وبعض مواقعه البعيدة جداً عن الجنوب
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والتلفزيوني، ووقعت مطاردات ال يمكن تخيلها لسيارات نقل الخضار والحفارات وسيارات الركاب بطائرات 
  !16االف 

وألنها حرب ... إذاً، هي حرب على لبنان كله، دولة وشعباً وأسباب حياة، وليست حكاية األسيرين إال الذريعة
 عملية سارت على منوال عمليات أسر عديدة أخرى وكانت فقرارها ال بد سابق على خطف الجنديين، وهي

تنتهي جميعاً بوساطات دولية ومفاوضات غير مباشرة تنتهي بالتبادل السلمي ودونما الحاجة إلى اطالق 
  ..رصاصة واحدة

  ..هي الحرب إذاً، فليرجأ النقاش المفتوح دائماً، في لبنان، ولنواجه متحدين
تحرر اللبنانيون الذين عادوا اآلن مواطنين مهددين في يومهم وفي غدهم، بل في وهكذا، وكما بسحر ساحر، 

بل هي قد انذرت، في زمن غير ... وطنهم ذاته، من خالفاتهم السياسية التي كانت تقربهم من حافة الخصومة
لمذاهب بعيد، بسبب من تراث الحروب األهلية التي كثيراً ما فجرتها المصالح األجنبية بين الطوائف وا

  .المختلفة، بتدمير وشائج األخوة وكادت رياح الفتنة تعمي البصيرة والبصر عن وحدة المصير
في أي بئر عميقة رمى المواطنون الذين كانوا حتى األمس القريب على شفا القطيعة، احقادهم وعصبياتهم 

ن إسرائيل عدو الجميع، ال تفحص ا: الضيقة، وعادوا إلى الحقيقة التي ال يمكن طمسها أو تشويهها أو تزويرها
هوية ضحاياها، فمن واالها قتلته بعمالته، ومن واجهها قاتلته بمقومات صموده وأولها وأخطرها ارتباطه 

  !بأرضه واستعداده ألن يفتديها بدمه
 هي الحرب، إذاً، فإلى جهنم الخالفات والمماحكات والمناقشات المتلفزة حول ما إذا كانت المقاومة شرعية

  .ولحماية الوطن أم انها جالبة المخاطر
وهكذا فتح اللبنانيون قلوبهم قبل بيوتهم ليستضيفوا أخوتهم الذين أجبرهم الموت اإلسرائيلي ... هي الحرب، إذاً

على ترك ديارهم التي بنوها ألف مرة وصمدوا فيها دائماً، وسيعودون إليها فيصمدون فيها عنواناً للتحدي 
  .بأرض اآلباء واألجداد وشرف االنتماء إليهاواإلباء والتمسك 

ال الذين استقبلوا النازحين موقتاً يمنون على أخوتهم اآلتين وعيونهم تطفح بالعزة والكرامة، فهم ليسوا جبناء 
هاربين من المواجهة، ولكنهم باتوا في العراء بعدما دمر العدو بيوتهم ولم يوفر مساجدهم وكنائسهم والمدارس، 

 هم الماء والكهرباء والغذاء والدواء، كما سد الطرقات بالجسور المهدمة، وقطع عن
وال هؤالء اآلتون وقد خلفوا ابناءهم يقاتلون العدو ويلحقون به الهزيمة في كل قرية يحاول دخولها  ...

  ..يتصرفون بانكسار المهزق
شعوب الصمود مع فجر التاريخ تصرف اللبنانيون كأخوة في مختلف المناطق، ُأوالها صيدا التي علمت ال

المكتوب حين احرقت نفسها ولم تستسلم، ثم جزين وجوارها وصوالً إلى الشوف جرداً وساحالً واقليم الخروب 
الذي سبق ألبنائه ان قاتلوا هذا العدو حتى آخر طلقة، والمتنين شماالً وجنوباً، وكسروان والفتوح، وبالد جبيل 

  ...ية والمنية امتداداً إلى عكاروطرابلس الفيحاء وزغرتا والضن
فتحت قلبها : اإلسرائيلي فقد تصرفت كعادتها أما بيروت األميرة التي احترقت ولم ترفع االعالم البيضاء للعدو

وبيوتها لهؤالء األخوة الذين ما هربوا وال جاءوا طامعين بسكن المدينة، لكنهم إنما يجيئون إلى أهلهم استنقاذاً 
  .سيصيرون بدورهم الغد لهاألطفالهم الذين 

هي حرب عليهم جميعاً وليس على أخوتهم في الجنوب : لقد توحد اللبنانيون في مواجهة الحرب اإلسرائيلية
انها حرب تهدف إلى تدمير لبنان كله، وليس إلى القضاء على حزب اهللا الذي ما . والضاحية والبقاع فحسب

فاءة وبالعلم فيمنع العدو عن أرضه، بل انه يقاتله في األرض زال في اليوم السابع عشر يقاتل ببسالة وبك
الفلسطينية المحتلة ويوقع به من الخسائر ما لم تتكبدها هذه الدولة التي زرعت بالقوة وتعيش بالقوة على أرض 

  .ليست لها، بل لشعب فلسطين الذي ال تزال تطارده بالقتل اليومي منذ ثمانية وخمسين عاماً أو يزيد
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هم :  لبنان، وأعاد اللبنانيون اكتشاف البديهة التي كادت تضيعهم عنها المناورات والتكتكات السياسيةتوحد
  .شعب واحد، ومصيرهم واحد، يعيشون معاً أو تندثر دولتهم ويتوزعون أيدي سبأ
  .تحية لهذا الشعب العظيم، الذي تطهره النار اإلسرائيلية، فيستعيد وعيه بوحدته

  29/7/2006السفير 
  
  

  
 أين فلسطين في الشرق األوسط الجديد؟ .69

 عبد الناصر النجار 
تتالحق األحداث على الساحة العربية، وهي كثيرة، والتباين فيها شديد، بل إن ما يحدث في محيطنا العربي 

 ومروراً يشبه االنقالبات التي لم يكن من السهل رصدها أو حسابها، بدءاً بانهيار النظام العالمي ثنائي القطبية،
بحرب الخليج الثانية، وتوقيع اتفاقات أوسلو، ثم اندالع االنتفاضة الثانية، وإعادة احتالل كامل المدن الفلسطينية 

 .الخاضعة للسلطة الفلسطينية، ثم خروج إسرائيل من القطاع، مع إبقاء االحتالل بصورة بديلة
بل إن نظرة على .. ن، السياسي واالقتصاديإن فكرة الشرق األوسط الجديد ليست فكرة حديثة، بالمفهومي

تاريخ المنطقة السياسي، تظهر أن هناك مجموعة من المحاوالت لربط منطقة الشرق األوسط بالمشروع 
االمبريالي، بدءاً من حلف بغداد في أواسط الخمسينيات، ثم مشروع آيزنهاور، وليس انتهاء بالحلف الذي أقامته 

 .لخليج الثانيةالواليات المتحدة في حرب ا
بمعنى؛ أن البدايات كانت خلق محوٍر خاضٍع للواليات المتحدة األميركية بشكل خاص، والعالم الغربي بشكل 

 .عام، في منطقة استراتيجية، جغرافياً واقتصادياً، خاصة أنها المصدر األول للطاقة في العالم
، وصعود اإلسالم السياسي، ثم توقيع اتفاقات 1973ومع التحوالت التي حصلت في المنطقة العربية بعد العام 

أعيد طرح مفهوم الشرق األوسط .. كامب ديفيد ومحاولة إيجاد حل أميركي بمذاق إسرائيلي، للقضية الفلسطينية
 .الكبير، أو ما أطلق عليه شمعون بيريس، الشرق األوسط الجديد

.  تثبيت إسرائيل كذراع ضاربة في المنطقةومما ال شك فيه، أن بيريس كان يهدف من وراء هذا المشروع الى
وكان ينطلق في مفهومه، من عدة اعتبارات رئيسية، أهمها االستقرار السياسي واألمن االقليمي، على اعتبار 
.. أن األصولية االسالمية تهدد السالم في المنطقة، خاصة أن خطر األصولية االسالمية يفوق خطر الشيوعية

لى أن خلق إسرائيل في المنطقة، وعدوانها المتواصل واحتاللها لألراضي العربية، هي ولكن ال يشير مطلقاً إ
التي ولدت من رحم ضعف النظام الرسمي العربي، وفقد .. التي أوجدت التربة الخصبة لألصولية اإلسالمية

ة الشرق األوسط األنظمة السياسية العربية لشرعيتها الديمقراطية خالل العقود الخمسة الماضية، كما أن فكر
الجديد لم تظهر، بتاتاً، خطر األصولية اليهودية، وقد انحرف المجتمع االسرائيلي خالل العقدين الماضيين 

وال األصولية المسيحية، التي جلبت خالل السنوات العشر .. بزوايا حادة، نحو اليمين والتطرف والمغاالة
لفه ذلك من دمار وويالت انصبت على الشرق األوسط، الماضية ما ُأطِلق عليه، المحافظون الجدد، وما خ

وليس انتهاء بتدمير .. ونالحظ آثارها المدمرة اليوم في العراق، الذي احترق بسبب هذه األصولية، وما زال
 .كامل للدولة اللبنانية، وشالّل الدم في األراضي الفلسطينية واللبنانية

زيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس، ليس امتداداً لألفكار إن الشرق األوسط الجديد، الذي تحدثت عنه و
، والذي أدى "الفوضى"، أو مخترعي نظرية "الواقعية الجديدة"االسرائيلية، ولكنه تطوير لها، من خالل مفكري 

 .الى بروز مفهوم الحرب االستباقية وقوة الردع االمبريالية
ة، يقسم المقَسَّم، ويضعف الضعيف، وال يترك مجاالً للصغير أن إن الشرق األوسط الجديد، في نسخته الجديد

بمعنى أنه في التسعينيات كان الهدف المحافظة على النظم السياسية العربية والنُّخب الحاكمة، باعتبارها .. يكبر
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زدهار الدولة القادرة على حماية المشروع االستعماري الجديد في المنطقة، وهي الضمانة للوجود االسرائيلي وا
 أيلول، أدت الى 11ولكن األحداث التي حصلت خالل السنوات العشر الماضية، وعلى رأسها أحداث .. العبرية

وبدأت الواليات المتحدة تنظر إلى النظم السياسية القائمة على أنها لم تعد مفيدة، وضررها، .. انحراف كامل
ولهذا طرحت أفكاراً جديدة، مثل .. طريقة غير مباشرةربما أصبح أكبر على المشروع األميركي، وإن كان ب

ولكن هذه المفاهيم سقطت مع أولى التجارب الديمقراطية، سواء في العراق ... الديمقراطية والليبرالية واالنفتاح
أصبحت أكثر خطورة على أهداف الواليات المتحدة وإسرائيل من .. أو فلسطين، إلفرازها نظماً سياسية جديدة

 .ة السياسية القائمة، حسب ما تقوله المصادر اإلعالمية في البلديناألنظم
ومن خالل المخاض العسير، الذي تشهده المنطقة العربية، خاصة مع استمرار االنتفاضة الفلسطينية، وعدم 
ل قدرة االحتالل االسرائيلي على وقفها، ثم دخول لبنان، ممثالً بحزب اهللا، في المواجهة الدموية مع إسرائي

والتقاء مصالح االسالم السياسي، السني .. وضرب عمقها، وهو ما يحصل للمرة األولى خالل وجود هذه الدولة
كان ال بد من استخدام القوة الساحقة .. ما يهدد بشكل كامل، المشروع االمبريالي الجديد في المنطقة.. والشيعي

قاومة اللبنانية، ممثلة بحزب اهللا، أو المقاومة من أجل إفشال أية فرصة ممكنة ألي نصر، ولو رمزياً، للم
 .الفلسطينية المتعددة األلوان

إن الشرق األوسط الجديد الذي تريده واشنطن، يهدف أساساً إلى فرض حل للقضية الفلسطينية، بالقوة، من 
 تقسيم وإعادة.. وإنهاء قضية الالجئين، من خالل التوطين... خالل حكم ذاتي ضعيف مرتبط بدول مجاورة

 .الدولة الوطنية العربية الممثلة بالنظام السياسي القائم بعد الحرب العالمية الثانية، على اعتبارات دينية وقومية
قد يبدو لكثير من المحللين، أن فكرة الشرق األوسط الجديد ستسقط كما سقطت من قبل، وكما لم تنجح أي من 

المنطقة، ولكن سيكون هناك ثمن باهظ جداً، سندفعه نحن المشاريع التي حاول الغرب تمريرها بالقوة في 
الفلسطينيين، وربما ما يحصل في قطاع غزة، اليوم، ليس إالّ دفعة على فاتورة الحساب الدموي، الذي 

االنخراط في المشروع األميركي : وسنكون بين خيارين، أولهما.. سنواصل دفعه، مجبرين، في المستقبل
وبذلك يكون مخاضنا خالل السنوات السبعين .. ئيلية القديمة والمعدلة بشكل أسوأالجديد، بنسخته االسرا

 .الماضية، مخلوقاً سياسياً واقتصادياً مشوهاً
مقاومة هذا المشروع، ولكن ليس بالطريقة القائمة خالل السنوات الثالث الماضية، ألن في ذلك : وثانيهما

ن إعادة صياغة لمفهوم المقاومة بشكل جديد، واالنخراط في النظام وهنا ال بد م. ودون وعي.. انتحاراً جماعياً
السياسي العالمي وليس األميركي، ومحاولة إيجاد حماية وحاضنة دولية قادرة، على تعزيز صمودنا، للتخلص 
من العاصفة، التي ستستمر حتى ابتعاد المحافظين الجدد في الواليات المتحدة، وانحسار موجة األصولية 

 !!رفة اليهودية والمسيحية، وليس االسالمية فقطالمتط
  29/7/2006األيام الفلسطينية 

 
   في الشرق االوسط الجديد؟مقعداًهل يحتل عباس  .70

  محمد يونس     
في اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس ووزيرة الخارجية االميركية كونداليزا رايس قبل اسبوعين، شكا 

ة رواتبهم للشهر الخامس على التوالي بسبب الحظر الذي تفرضه الواليات عباس من عدم تلقي موظفي السلط
وفي . المتحدة على تحويل االموال العربية عبر البنوك الى السلطة بشقيها الحكومة الحماسية والرئاسة الفتحاوية

لة الرواتب سياق شرح صعوبة الحال، المح عباس الى انه قد يغادر الحلبة ما لم يتمكن من ايجاد حلول لمشك
ابدت رايس، المعروفة انها النصير األخير في ادارة بوش لبقاء االتصاالت مع عباس، تفهماً  .على االقل

 مليون 50لألزمة التي تمر بها سلطته، فسمحت له بتحويل مبلغ من المال من حساب الجامعة العربية لم يتعد 
 مليون دوالر 120يتقاضون (هر لموظفي السلطة وعندما اخبرها ان هذا المبلغ يقل عن نصف راتب ش. دوالر
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ادرك  .، ردت عليه ان هذا يكفي لتسيير الحال في هذه المرحلة إلى ان تدرس طلبه باهتمام وعناية)شهريا
عباس ومعاونوه ان االدارة االميركية، ومن خلفها اسرائيل، ال تريد االستقرار للسلطة، وان السماح له بمبلغ 

. ر يهدف الى ابقاء السلطة تراوح بين االستقرار واالنفجار بحيث ال يتحقق اي منهماضئيل من حين الى آخ
وفي زيارات الحقة لمسؤولين اميركيين السرائيل والمنطقة، مروا خاللها عبر رام اهللا، كان المطلب الوحيد 

  .الموجه الى عباس بصورة مباشرة او غير مباشرة هو تشكيل حكومة بديلة لحكومة حماس
ى ابالغ الوزيرة رايس، اثناء زيارتها االخيرة التي هدفت لمعالجة المسألة اللبنانية، بوجود اتفاق على ولد

تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتهاء االزمة الحالية في غزة، سارعت الى القول ان ادارتها لن تتعامل مع اي 
بذ العنف، واالعتراف باسرائيل، واقرار حكومة جديدة ما لم تعترف بشروط اللجنة الرباعية الثالثة وهي ن

المقربون من الرئيس عباس يدركون ان ادارة بوش، تماما كما اسرائيل، تضعه  .االتفاقات السابقة الموقعة معها
امام خيارات صعبة، فال هو قادر على اقناع حماس بتغيير مواقفها، وال هو قادر على ازاحتها عن الحكم بعد 

واألميركيون يقولون أيضاً ان عباس رئيس ضعيف وغير قادر على . قته في االنتخاباتالفوز الساحق الذي حق
لقد غسلنا ايدينا منه منذ فوز حماس : اتخاذ الخطوات الضرورية، وفي اللقاءات الخاصة يقول العديد منهم

االخيرة، تذكير ولم تنس رايس اثناء مرورها العابر في رام اهللا في زيارتها  .وتشكيلها الحكومة ببرنامجها
عباس ان عليه ان يعد نفسه لما بعد الحرب، وان يعد نفسه ليكون جزءا من الشرق االوسط الجديد، وهو امر 

المراقبون عن قرب للحال الفلسطيني يقولون ان ما تطلبه اميركا  .يبدأ بإبعاد حماس وتشكيل حكومة جديدة
الي فان مقعده غير مضمون في المعادلة الجديدة واسرائيل من رأس السلطة اكبر من طاقته بكثير، وبالت

ويتوقع البعض ان تتحول السلطة . للمنطقة، معادلة ما بعد الحرب على لبنان او معادلة الشرق االوسط الجديد
بعد الحرب الى جسم اشبه بالسلطة البلدية بعد عزل رئيسها بحجة ضعفه، كما جرى عزل حكومتها بسبب 

ويبدو هذا السيناريو واقعيا بالنظر الى ما يتطلبه مشروع  .ية او الشرعية االميركيةخروجها عن الشرعية الدول
رئيس الحكومة االسرائيلية ايهود اولمرت القائم على الحل االحادي الجانب، في ظل غياب كلي للشريك 

االوراق؟ عباس البعض ينصح الرئيس عباس بالمبادرة في اتجاه آخر وهو التهديد باالستقالة وخلط  .الفلسطيني
هدد فعال باالستقالة اخيرا، لكن تهديده لم يجلب له سوى اذن بتحويل مبلغ ضئيل من المال لسلطته، وبعض 

فالمصادر االميركية واالسرائيلية تقول ان تحلّل السلطة وتفتت االراضي الفلسطينية . الزوار القلقين من اوروبا
 .لم يعد يخيف احدا غير الفلسطينيين انفسهم

  29/07/2006لحياةا
 

  كاريكاتير .71
  

  
  28/7/2006 48عرب 
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