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   والمقاومة تتعهد بالرد في قانا بجنوب لبنان أخرىمذبحة إسرائيلية .1
 مدنيا على األقل حـتفهم مـن        55لقي  : رويترز  عن وكالة  قانا من     30/7/2006إسالم أون الين     ذكر موقع 

وابق ضمن عشرات الغارات التي شـنها الطيـران    ط3 طفال في قصف إسرائيلي استهدف مبنى من  21بينهم  
اإلسرائيلي فجر اليوم على قرية قانا بجنوب لبنان، في أشد الهجمات دموية منذ بدء العدوان اإلسرائيلي علـى                  

وقـال   . بحق مدنيين لبنـانيين    1996لبنان، أعاد إلى األذهان مذبحة قانا األولى التي ارتكبتها إسرائيل في عام             
عشرات المنازل سحقت في قانا، وإن الهجوم تسبب في تدمير جزئي للمبنى الذي كان يحتمـي                شهود عيان إن    

 وهو ما تسبب    ، غارة إسرائيلية على قانا    50وخالل الليلة الماضية شنت إسرائيل أكثر من         . مدني 100به نحو   
فعل إسرائيلي، قـال    وفي أول رد    . في انهيار عشرات المباني أو تدميرها أو أحدث فيها القصف فجوات كبيرة           

متحدث باسم الجيش إنه حذر سكان قانا وطالبهم من قبل بمغادرة منازلهم، وقال إن حزب اهللا يتحمل المسئولية                  
   .الستخدامه القرية في إطالق الصواريخ على إسرائيل

مـاس   أن حزب اهللا توعد بالثأر لقتلى مجزرة قانا، كما توعدت حركة ح            30/7/2006موقع الجزيرة   وجاء في   
كما .  بالرد داخل اسرائيل على مجزرة قانا، وقالت بأن كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على المجزرة               

صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لقناة الجزيرة بأن قواعد تبادل األسرى قد تغيرت بعد المجـزرة                  
، وأنهـا   "حزنها العميق "لخارجية األمريكية عن    كما أعربت وزيرة ا   . وأنه لن يدلي بمعلومات أخرى حتى حينه      

وأدان شيراك المجزرة وقال بأنها تبرر الحاجة       . ستبقى في اسرائيل، وذلك بعدما أبلغها لبنان بعدم إمكانية لقائها         
في بيروت احتجاجـاً علـى      " األسكوا"وقامت حشود غاضبة باقتحام مقر األمم المتحدة        . إلى وقف إطالق النار   

 .مذبحة قانا
    

  السنية تقاتل بالجنوب وترفض فتاوى الفرقة" الفجر" .2
أكد مسئول في الجماعة اإلسالمية في لبنان على أن مشاركة مجموعـات مـسلحة           :  هادي يحمد إسالم   ،بيروت

تابعة للجماعة إلى جانب حزب اهللا في صد العدوان اإلسرائيلي على جنوب لبنان يعني عدم التفـات الجماعـة                   
تصب فـي   "اوى التي تحرم مشاركة السنة في القتال إلى جانب حزب اهللا باعتبارها دعوات              إلى الدعوات والفت  

  ".خانة غايات مشبوهة
نت، كشف الشيخ إبراهيم المـصري، نائـب األمـين العـام للجماعـة          .وفي حوار خاص مع إسالم أون الين      

نوب لبنـان يحمـل اسـم       عن وجود مسلح لعناصر الجماعة اإلسالمية في بعض قرى ج         "اإلسالمية في لبنان    
  ".بعضها متواجد في مواقع مستقلة، واآلخر بالتنسيق مع قوات حزب اهللا"  قوات الفجر-المقاومة اإلسالمية"

وفي تعليقه على الدعوات التي برزت من بعض الجهات السنية السلفية بعدم جواز القتال إلى جانب حـزب اهللا                   
التقسيم الطائفي هذا كالم ال قيمة له وال يعنينـا          : "براهيم المصري قال الشيخ إ  " تنظيما شيعيا "على اعتبار كونه    

وال نلتفت له، والدليل التنسيق الميداني الموجود في الجنوب، وأكاد أقول إن من يبث هذا الكالم هو يبث الفتنة                   
  ".في الساحة اإلسالمية، ومعروف أن مواجهة إسرائيل اآلن واجب شرعي ووطني

  28/7/2006إسالم أون الين  
  

   ألف  800شهيد وأكثر من ثالثة آالف جريح وتهجير 600: مركز األمم المتحدة في لبنان .3
 شخص وأكثـر    600لخّص بيان لمركز االمم المتحدة في لبنان الوضع المأساوي للنازحين، مشيراً الى سقوط              

  .  ألف800 جريحاً، بينما هجر حوالى 3220من 
  30/7/2006السفير 
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  نطلب وقف الصواريخ قبل وقف العدوان لن : السنيورة .4

عرض، أمس، رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مع عدد من السفراء أجواء االتـصاالت الجاريـة لوقـف     
العدوان اإلسرائيلي على لبنان والمبادرات المطروحة لهذه الغاية، وأكد استحالة انتصار إسـرائيل فـي هـذه                 

 على وجوب إيجاد الحل الشامل عبر تلبية اسرائيل لمطالـب لبنـان             ، مشدداً >حزب اهللا <الحرب على لبنان و   
  . باستعادة أرضه وتحرير أسراه والعمل لتحقيق السالم الشامل في المنطقة

وانتقد إرسال أميركا مزيـداً     . وأوضح أنه على تواصل مباشر مع السيد حسن نصر اهللا عبر الرئيس نبيه بري             
ال يتوقع أحد أن نطلب من حزب اهللا أن يوقف إطالق الصواريخ ما             : وقالمن الصواريخ الذكية الى إسرائيل،      

، في حال لم تنـسحب      >حزب اهللا <وال يمكن ضمان نزع سالح      . لم توقف إسرائيل عدوانها وقصفها التدميري     
  . من مزارع شبعا وتلبية مطالب لبنان

  30/7/2006السفير 
  

   ألي غزو بري في الجنوب  العدوان يستهدفنا جميعاً ومستعدون للتصدى: مولوي .5
اننا كنا وما زلنا في قلب المعركة مع العدو الصهيوني خاصة في ظل             <الشيخ فيصل مولوي    يؤكد  : عمار نعمة 

> الجماعـة <ف. >او الشيعة فحسب، بل يستهدفنا جميعا     > حزب اهللا <هذا العدوان القائم اآلن الذي ال يستهدف        
بوضوح منذ بدء العـدوان، ال      > المقاومة اإلسالمية <سكت بدعم   اتخذت ذلك الموقف الصريح من العدوان وتم      

> الجماعـة <ما همس به البعض خالل األيام األولى حـول اسـتعداد            > السفير<بل ان مولوي اكد بصراحة ل     
> قوات الفجر <لدينا بالفعل اخوان في مناطق عدة في الجنوب من ضمن           : للتصدي للعدوان على األرض، وقال    

، وهي على استعداد للتصدي لقوات العدو، حتى انها تشترك في المقاومة في العرقـوب               >الجماعة<الخاصة ب 
اننا مستعدون للدخول في هذه المواجهة      <ويشدد على   . وفي بعض مناطق الشريط الحدودي كمروحين ويارين      

  . >المفتوحة في مختلف المناطق اللبنانية ضد العدو
فه مخططات يجب مواجهتها واولها نزع سالح المقاومة او إبعادها          ان لدى العدو ومن خل    <ويؤكد األمين العام    

عن الحدود وهو األمر المرفوض كلياً، مثلما هي الدعوة لنشر قوات اطلسية على الحدود بين لبنان وفلـسطين                  
المحتلة التي ال يمكن اال ان تكون مرفوضة حتى ولو كانت من ضمن مطلب دولي وفي اطار منطقة عازلـة                    

  . >اما بسط سيادة الدولة في الجنوب، فال مشكلة لدينا على هذا الصعيد<. وء على الجبهةلفرض الهد
  30/7/2006السفير 

 
  اللبناني » الداخل«نصر اهللا يجدد تهديده اسرائيل ويطمئن  .6

في اليوم الثامن عشر    «رسالة متلفزة مساء أمس، الى مناصريه واللبنانيين        » حزب اهللا «ووجه األمين العام لـ     
هو العامل الحاسم في    «، أكد فيها ان ما يجري في الميدان         » األميركي الهمجي على لبنان    -لعدوان الصهيوني   ل

من الواضح حتى اآلن ان العدو الصهيوني لـم يـتمكن مـن             «: وقال. »الدرجة االولى في تطورات المواجهة    
التحتية وقتل المدنيين وتهجير النـاس      تحقيق أي انجاز عسكري، وهم يفعلون ذلك والعالم كله، اما تدمير البنية             

وهدم المنازل فهذا ليس انجازاً عسكرياً انه انجاز همجي وحشي، ال يمكن ان يسمح له باستثماره على المستوى                  
  .»السياسي

 االسرائيلي اضطر مليونا اسرائيلي الى النـزوح او         -متى على مستوى الصراع العربي      «: وتساءل نصر اهللا  
 يوماً وأكثر وسيزداد هذا العدد مع توسعنا في مرحلة ما بعد حيفا ألن قصف مدينة                18 لمدة   البقاء في المالجئ  

العفولة وقاعدتها العسكرية بداية هذه المرحلة وهناك مدن كثيرة في الوسط ستكون في دائرة االسـتهداف فـي                  
  .»مرحلة ما بعد حيفا اذا ما استمر العدوان الهمجي على بلدنا وشعبنا وقرانا
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ان المجال المتاح الوحيد للعدو هو الضغط على لبنان والمقاومة والدولة والشعب في زيادة المعاناة               «ار الى   واش
االنسانية عبر تهجير المزيد من الناس وقتل المدنيين وتدمير المزيد من البيوت والبنية التحتية، ويأمل فـي ان                  

يع من اجل ان يحقق بالسياسة مـا عجـز عـن            يتمكن من توظيف هذه المعاناة في الضغط السياسي على الجم         
  .»تحقيقه بالقوة العسكرية وهذا يسقطه صبركم وصمودكم وثباتكم

انها تعود لتحاول فرض شـروطها مـن        «: وعن عودة وزيرة الخارجية االميركية الى المنطقة، قال نصر اهللا         
 نعـرف هنـا، وهـذه ايـضاً         جديد على لبنان خدمة لمشروعها الشرق االوسط الجديد والسرائيل وعلينـا ان           

معلوماتنا، ان االسرائيلي بات جاهزاً وناضجاً لوقف العدوان ألنه يخشى من المجهول ومن المزيد من التورط،                
والذي يصر على مواصلة العدوان على لبنان هو االدارة االميركية واليوم اكثر من أي وقت مضى تبدو فيـه                   

ي وقرار اميركي، وفي هذا السياق وكي يكـسب لبنـان المعركـة             اسرائيل اداة طيعة وتنفيذية لمشروع اميرك     
يحتاج الى ارادة سياسية، ال تقل عن ارادة المقاومين في الميدان وارادة الصامدين والنـازحين والمتـضامنين                 

  .»معهم من كل ابناء الشعب اللبناني
لنقدم لبنان موحـداً متماسـكاً      نحن حريصون ان نتعاون مع الحكومة وكل التيارات والقوى السياسية           «: وتابع

حول ما يحفظ ويضمن مصالحه الوطنية ونحن نتصرف على هذا االساس، لكن بالتأكيد المطلوب من الحكومة                
ان تتصرف من وحي ما يعبر عنه اللبنانيون اليوم من صمود ووحدة وشموخ وتعاٍل على الجـراح واسـتعداد                   

  .»للتضحية
ان نصمد لننتصر ونحن سننتصر ان شاء اهللا، ما أقرأه وأسمعه منذ ايـام              ان المهم اليوم    «وشدد نصر اهللا على     

الـسؤال المطـروح مـاذا لـو        : في مسألة االنتصار وتوظيف االنتصار واهداء االنتصار اريد ان اعلق عليه          
انتصرت المقاومة، وعلمت ايضاً ان بعض االشخاص في بعض التيارات السياسية، وال اقـول قيـادات هـذه                  

اوالً للبنان وشعبه تجربة    :  يخوفون قواعدهم من تبعات هذا االنتصار بالمقاومة، اجيب في شكل قاطع           التيارات،
 وكيف تصرفت وثانياً، من اآلن، أنا اؤكد ان االنتصار سيكون لكـل             2000مع هذه المقاومة في انتصار عام       

ة االولـى للبنـان طبعـاً وسـيكون     لبنان، لكل مناطقه وطوائفه وتياراته ومؤسساته الرسمية والشعبية، بالدرج        
انتصاراً لكل عربي ومسلم ومسيحي وشريف في هذا العالم وقف ضد العدوان ودافع عن لبنان بالكلمة او الفعل                  

  .»أال يخاف احد من انتصار المقاومة وانما يجب ان يخاف من هزيمتها«واكد وجوب . »او المساندة
يقاتل معنا وال ان يدافع عنا وكل ما طلبناه أال يـشكلوا غطـاء   نحن لم نطلب من احد ان      «وقال من جهة ثانية     

للعدوان على بلدنا وشعبنا، مع انهم يستطيعون فعل الكثير للبنان وفي الحد االدنى ان يوظفوا كـل امكانـاتهم                   
وصداقاتهم لوقف العدوان، وفي كل االحوال عندما يحصل أي تحول ايجابي في موقف أي دولة عربية تجـاه                  

وتتقدم هذه الدولة لمساعدته ودعمه وتبذل جهودها لوقف الحرب عليه فإننا نتلقى ذلك بكل محبة وشـكر                 لبنان  
وتقدير، ال نبحث عن خصومات او عداوات، نحن طالب وحدة وألفة وتعاون وتضامن وفي سبيل عزة وطننـا           

 هما كحليفين للحـزب،     وعلق على االنتقادات في موضوع سورية وايران وأين        .»نقدم أرواحنا أغلى ما نملك    
اكتفي اليوم بالقول انهما لم تجرا احداً الى لبنان ولم تساهما في تقديم أي غطاء لهذه الحرب ولم تساوما                   «: وقال

يوماً على المقاومة في لبنان وفلسطين وال في المستقبل مع ان ابواب المساومة مفتوحة، وال تزاالن تقفان الـى                   
وظفان كل امكاناتهما مع اصدقائهما في العالم لوقف العدوان الصهيوني علـى            جانب لبنان وشعبه ومقاومته وت    

  .»لبنان بعيداً من المزايدات واالستعراضات حتى ال تتهما بالدخول على خط االزمة وتوظيفها لمصالح اقليمية
  30/7/2006الحياة 

 
   العالج في األردنيرفضون اللبنانّيونالجرحى  .7

خضراء في إحدى المناطق التجارية الراقية ببيروت، كجزٍء من مستشفى عسكري           في نظرة إلى داخل الخيام ال     
ميداني أرسله األردن لمعالجة الجرحى اللبنانيين، تبدو األِسرة الخالية ألن المصابين اللبنانيين رفضوا المساعدة              
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. هيونية علـى لبنـان    من األردن في خطوٍة اعتراضية على ما رأوه عدم ممارسة الضغط إلنهاء الغارات الص             
طلبت وبناء على مبادرٍة مشكورة من األردنيين، من الجرحى السفر          : "وقال وزير الصحة اللبناني، محمد خليفة     

 ".واستقبالهم في األردن فرفضوا، إما ألنّهم يشعرون أن كّل شيء مؤمٍن لهم وإما أنهم لن يتركوا البلد بأي ثمن                  
، إلى امرأٍة جريحة رفضت الحصول على       " الجزيرة" بري، في مقابلة مع قناة       وأشار رئيس مجلس النواب نبيه    

  .مقعٍد في الطائرة األردنية
  30/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لدعم الشعب اللبناني  حملة وطنية فلسطينية .8

ية لـدعم الـشعب    أعلنت ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عن خطة العمل للحملة الوطنية الفلـسطين             
تنطلـق  ). أبـو مـازن   (اللبناني والتي أقرتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة محمود عباس            

  : الحملة اليوم األحد، وتستمر حتى الخميس في الثالثين من آب وتتضمن
فراد علـى التبـرع     نشر نص إعالن لبحث الشركات والمؤسسات واأل      :  حملة إعالنية في الوسائط اإلعالمية     1

  . لصالح الشعب اللبناني في صحف ثالث لمدة خمسة أيام
 الترويج للحملة عبر اإلذاعات المحلية في فلسطين بحسب برنامج إعالني موزع على الفترات األكثر جـذبا                 2

  . للجمهور، وتستمر الحملة لمدة خمسة أيام
طالق حملـة اإلعالنـات أي االثنـين الموافـق           إطالق الحملة رسميا عبر حدث مركزي في اليوم الثاني إل          3

31/7./2006   
في اليوم الرابع أو الخامس للحملة يتم تخـصيص         ): تيليئون( جمع التبرعات عبر تلفزيون وفضائية فلسطين        4

يوم كامل من التغطية اإلعالمية الحية يديره تلفزيون وفضائية فلسطين لجمع التبرعات مـن داخـل وخـارج                  
 المشاهدين بأرقام هواتف خاصة لإلجابة عن أهداف الحملة وعمل محتوى إعالمي خـاص              الوطن، عبر تزويد  

  . بالحملة مع إشهار أرقام الحسابات البنكية وهواتف االتحاد العام للصناعات الفلسطينية
  30/7/2006السفير 

  
  تحويل دفعة جديدة من رواتب موظفي السلطة الى البنوك .9

ول في السلطة الوطنية الفلسطينية امس أن مؤسسة الرئاسة ستحول للبنـوك            أكد مصدر مسؤ  :  د ب أ   -رام اهللا   
وأضاف المصدر الذي طلـب      .خالل االسبوع االول من آب المقبل دفعة جديدة لتغطية رواتب موظفي السلطة           

الفلسطينية أن قيمة هذه الدفعة الثانية خالل أقل مـن شـهر            " االيام"عدم الكشف عن هويته في حديث لصحيفة        
يجري حالياً اتخاذ الترتيبات النهائية الالزمـة لتحويـل          ":وقال .تغطي قيمة رواتب الموظفين عن شهر كامل      س

قيمة الدفعة إلى البنوك وذلك على غرار االلية التي تم العمل بموجبها السبت الماضي عندما قامـت الرئاسـة                   
  ".بصرف سلف لكافة الموظفين عبر البنوك

  30/7/2006لدستور ا
  

 يطالب بقوات فصل دولية  عباس  .10
قال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني السفير نمر محمد حماد : غزة  الرياض  رائد الفي، عبد النبي شاهين

ان الرئيس أبو مازن طلب الى خادم الحرمين الشريفين حث االدارة األمريكية على ” “الخليج“في تصريح ل 
حال التوافق الدولي على ارسال قوات دولية إلى لبنان اضافة إلى ارسال قوات فصل دولية إلى قطاع غزة في 
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الدعوة الى عقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط، مشيراً إلى أن هذه الدعوة سيتم عرضها خالل اجتماع 
  .سيعقده وزراء خارجية االتحاد األوروبي في بروكسل بعد غد الثالثاء

يز ركز خالل المحادثات على أهمية أن يكون هناك موقف عربي أقوى أضاف ان الملك عبد اهللا بن عبد العز
خادم الحرمين الشريفين تحدث خالل لقائه مع الرئيس أبو مازن بحرقة عن “يرقى إلى مستوى الحدث وقال إن 

ضعف الموقف العربي، مما يحدث اآلن في لبنان وفلسطين، وتحدث عن أهمية ان نظهر كعرب للعالم بأننا 
  .”رات وامكانيات ال يمكن االستهانة بهالدينا قد

نتمنى أن يعقد مؤتمر قمة عربي يكون قادراً على اتخاد قرارات حقيقية، “وأشار إلى أن العاهل السعودي قال 
وال يكتفي بمجرد الشجب واالدانة، أو يكون مسرحاً للخالفات العربية كما حدث في أزمات عربية سابقة، 

  .”عر بها كل السعوديين من جراء ما يحدث في فلسطين ولبنانوأشار إلى المرارة التي يش
  30/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ال رابط بين أسرى لبنان وفلسطين : أبو مازن .11

هناك <في االسكندرية، قال ابو مازن بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك انه حتى قبل اسر شاليت، كان                  
اولمـرت  <اضـاف ان    . لمناقشة موضوع االسرى  > اء ايهود اولمرت  مع رئيس الوزر  ) يعقده(حديث عن لقاء    

وعد الرئيس مبارك باالفراج عن اسرى فلسطينيين، وبالتالي فان حل مشكلة االسير ليس صفقة متزامنة ولكن                
يطلق سراح االسير ويطلق سراح عدد معروف من االسرى الفلسطينيين بمواصفات معينة إلننـا ال نريـد أن                  

 شـخص معظمهـم انتهـت       400وأطلقوا سراح   ) 2005العام  (ليون مثلما فعلوا بعد شرم الشيخ       يفعل اإلسرائي 
  . >مدتهم

النساء واالطفال والمرضى والشيوخ والذين امضوا اكثـر        <وتابع ان مطالب الفلسطينيين تشمل اطالق سراح        
وتـستلزم جهـودا    معركة شرسة وكبيـرة     <واصفا الجهود المبذولة بانها     >  سنة في السجون   20 الى   15من  
وحول الربط بين مسألة شاليت مع الجنديين االسرائيليين اللذين اسرهما حزب اهللا، قال أبو مـازن ان                 . >كبيرة

لألشقاء في لبنان أوضاعهم الخاصة، ونحن لنا خصوصية سواء في ما يتعلق باألسرى أو بالعمليـات ضـد                  <
  . اللبنانيين، هذا مسار وذلك مسار

  30/7/206السفير 
  

  تصاالت إلنشاء حزب سياسي فلسطيني جديدا .12
عـن  '' فتح''كشف نبيل عمرو وزير اإلعالم الفلسطيني السابق وعضو مجلس ثوري حركة            : ''االتحاد ''-غزة  

اتصاالت بين عدد من السياسيين الفلسطينيين لتشكل اطارا سياسيا جديدا في محاولة لتجنب االستقطاب التقليدي               
وقال إن ذلك يهدف الى مصلحة استقطاب اوسع سقفه السياسي منظمة التحريـر      · ''سحما''و'' فتح''بين حركتي   

الفلسطينية وهدفه االساسي تصويب أداء المنظمة والسلطة الوطنية واضعين في االعتبار حالة االنهـاك التـي                
ني كلـه علـى     تعاني منها الطبقة السياسية الفلسطينية وانعدام المبادرة لديها في وقت يوضع المصير الفلـسطي             

واضاف عمرو انه وجد في هذه الفكرة       · االجندة الدولية في ترتيبات ما بعد الحرب المشتعلة في فلسطين ولبنان          
مخرجاً لحالة الجمود التي أصابت الفصائل الفلسطينية جميعاً وكذلك حالة الدوران في الحلقات المغلقة التـي                '' 

عل جنوح االستقطاب الداخلي نحو الصراع علـى الـسلطة ولـيس            انزلقت اليها الحركة السياسية الفلسطينية بف     
دون ان يوضح إذا كان لهذا الحزب الجديد        · ''التجمع والتكامل للحفاظ على المشروع الوطني المهدد من أساسه        

إن من يبادرون لمثل هذا اإلطار الجديد لن يتخلوا عن جـذورهم ولـن              '' :ذراع عسكري ام ال قال نبيل عمرو      
'' فـتح ''ن القتال داخل فصائلهم من أجل التجدد والتطور وإذا ما نظرنا الى حركة كبيرة مثل حركـة                  يتوقفوا ع 
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فإننا ال نرى افقاً عملياً لتطورها التنظيمي بعيداً عن التفاعل مع القوى األخرى التـى يمتلـئ بهـا المجتمـع                     
  ·''الفلسطيني

  30/7/2006االتحاد االماراتية 
  

  كي بالمنطقةعباس ينتقد الدور األمير .13
انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدور االميركي وقـال عبـاس فـي أعقـاب               : ''االتحاد ''-االسكندرية  

إن االميركيين يقولون دائما نحن نريـد أن نـدعمكم واليحـدث            ''مباحثاته مع الرئيس المصري حسني مبارك       
  · ''شيء

  30/7/2006االتحاد االماراتية 
  

  سياسية من البرلمان الفلسطيني  مساع لبلورة مبادرة  .14
أعلن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مصطفى البرغوثي أمس أن اللجنة السياسية قـررت تـشكيل هيئـة             
مصغرة لمتابعة ما يتعلق بالمبادرة السياسية مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية من أجل                

وأضاف البرغوثي فـي حـديث إلذاعـة         .كمبادرة من المجلس  بلورة مشروع مشترك يقدم في نهاية المطاف        
هدف المبادرة الوصول إلى وقف متبادل إلطالق النار وعملية تبادل لألسرى بما يتفـق مـع                “صوت فلسطين   

مطالب الشعب الفلسطيني واحتياجاته وفك الحصار االقتصادي والمالي عن الشعب الفلسطيني إضافة إلى إفشال              
  )أ.ب.د. (”المخططات الصهيونية

  30/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

  االحتالل يحاكم اليوم عدداً من النواب والوزراء الفلسطينيين .15
أمس النظر في قضايا عدد من وزراء ونواب حركة حمـاس عـن          ” اإلسرائيلية“قررت محكمة سالم العسكرية     

  .ائبه اليوم األحدشمال الضفة الغربية ورئيس بلدية جنين ورئيس بلدية قلقيلية وجيه قواس ون
وأوضحت جمعية أنصار السجين لرعاية األسرى والمعتقلين في محافظة في بيان أن المحكمة سترد في هـذه                 

  .الجلسة على المرافعات الخطية التي قدمتها هيئة الدفاع المشكلة من عدد من المحامين
في النظـر فـي ملفـات       '' سرائيليةاإل''وأشار البيان الى استناد مرافعات الدفاع على عدم اختصاص المحكمة           

  ) أ.ب.د( .الوزراء والنواب ألنهم يتمتعون بحصانة دبلوماسية وفقا لألعراف والمواثيق الدولية
  30/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  فصائل المقاومة تواصل إطالق الصواريخ  .16

 المدفعية امس وسقط عدد     واصلت المدفعية االسرائيلية قصف شمال القطاع بعشرات قذائف       : فتحي صباح ،  غزة
كما توغلت دبابات االحتالل فجر امس في المنطقـة الـصناعية           . منها قرب مستشفى بلسم في بلدة بيت حانون       

حيـث شـرعت    » ايـرز «قرب بلدة بيت حانون شمال القطاع، واغلقت الطريق المؤدية الى معبـر             » ايرز«
  . البحث عن انفاقالجرافات بجرف مساحات من االراضي المجاورة للمنطقة بحجة

. الى ذلك، واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية اطالق الصواريخ على اهداف اسرائيلية محاذية لقطـاع غـزة               
في بيان اصدرته امس انها اطلقت      » حماس«، الذراع العسكرية لحركة     »كتائب الشهيد عز الدين القسام    «وقالت  

وفـاء  «لمحاذية لشمال القطاع في اطار معركـة        ا» نتيف هعسرا «على مستوطنة   » قسام«صاروخين من نوع    
» قـسام «انها اطلقت صاروخي    » كتائب القسام «وفي بيان ثان، قالت     . رداً على العدوان االسرائيلي   » االحرار
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العسكري االسرائيلي الواقع شرق مدينة غزة على خـط الهدنـة، وتعهـدت تلقـين               » ناحال عوز «على موقع   
  . وان تبقى وفية لدماء الشهداءاالحتالل درساً لن ينساه ابدا،

العـسكري االسـرائيلي الواقـع       من جهتها، اعلنت كتائب االقصى انها اطلقت صاروخين على موقع كيسوفيم          
كما اعلنت كتائب الشهيد احمد ابو الريش التابعـة         . جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع على خط الهدنة         

شـمال القطـاع،    ) اشكلون(المطور على مدينة المجدل عسقالن       3لفتح انها اطلقت صاروخاً من نوع صمود        
  .وآخر من النوع نفسه على بلدة سديروت شرق القطاع

  30/7/2006الحياة 
  

 كتائب االقصى تتبنى خطف مستوطن وقتله في الضفة  .17
اعلنت كتائب االقصى مسؤوليتها عن خطف وقتل مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية قبـل              : غزة، رويترز 

. والعين بالعين والطبيب بالطبيب والبادي اظلـم      . اسرائيل قتلت االطفال والنساء واالطباء    "وقالت في بيان    . ايام
وهو مستوطن اسرائيلي وقد تم قتلـه وحرقـه بجـوار مـدينتنا            )  عاما 59(قد تم خطف الدكتور ديفيد يعقوب       

  ."قتال وحرقا وناروهذه رسالة ملتهبة لالحتالل الغاشم .. الصامدة قلقيلية الصمود 
ان مستوطنا يعتقد انه ركب سيارة مع مسلح فلسطيني يرتدي زي يهودي            " يديعوت احرونوت "وذكرت صحيفة   

  .متدين في وقت متأخر يوم الخميس واختطف
  30/7/2006الدستور 

  
  أبو مرزوق التقى الريجاني في دمشق   .18

أمس إنه اجتمع مع علي الريجاني مستشار       قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس           
وتبادال الحديث حول تقيـيم الوضـع فـي المنطقـة والعـدوان             . األمن القومي اإليراني في دمشق قبل يومين      

  )أ.ب.د. (ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني” اإلسرائيلي“
  30/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  فوراً» حزب اهللا«تل ابيب لن تطلب نزع سالح  .19

 سـاعة   72ت اسرائيل دعوة منسق الشؤون االنسانية في األمم المتحدة يان ايغالند الى هدنة إنسانية لمدة                رفض
وبرر المسؤول الكبير في الخارجية     . من اجل اجالء الجرحى ونقل المواد الغذائية واالدوية الى منطقة المعارك          

 بابرام وقف للنـار مـع حـزب اهللا ألن هـذه             ال يمكنها القبول  «االسرائيلية جدعون مئير قرار اسرائيل بأنها       
  .»المنظمة االرهابية ستغتنم هذه الفرصة لجمع مدنيين في مناطق القتال الستخدامهم دروعاً بشرية

فوراً » حزب اهللا «كشف مسؤول رفيع المستوى في الخارجية االسرائيلية أن تل أبيب لن تطالب بنزع أسلحة               و
بعيـداً عـن    » حـزب اهللا  «تريد أن تتولى قوة حفظ السالم المقترحة ابقاء         في اطار اتفاق على وقف النار، بل        

وقال هذا المـسؤول إن نـزع       . الحدود االسرائيلية ومنعه من تعويض ترسانته الصاروخية من سورية وايران         
، على رغم أن اسرائيل تسعى الى الحصول علـى          »لن يكون جزءاً من تفويض هذه القوة      » «حزب اهللا «سالح  
  .1559قرار مجلس االمن الرقم » ببدء عملية تنفيذ«التزام 

  30/7/2006الحياة 
  

  فصل مئات العمال في الشمال اإلسرائيلي   .20
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أشارت تقارير اقتصادية إسرائيلية امس، إلى أنه منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على لبنان، تم فصل أكثر مـن          
سبب تواصل الهجمات الصاروخية، كما تم تقديم        عامل ألنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم ب          1500

  . مئات الشكاوى الى الهستدروت من قبل عمال من الشمال جرى تهديدهم بالفصل
وقد وقع امس األول، اتفاق بين الحكومة والهستدروت ولجنة التنسيق الخاصة بالمنظمات االقتصادية، يـضمن               

كمـا يقـضي    . م يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهـم       دفع رواتب الشهر الحالي للعمال، حتى أولئك الذين ل        
بإلزام الحكومة دفع أجور العمال بشكل كامل للمرافق التي يعملون فيها، عالوة على دفـع تعويـضات عـن                   

 )>48عرب <. (المصاريف التي تكبدتها المصالح التي لم تعمل بسبب الحرب
  30/7/206السفير 

  
  ضو عربي في الكنيستسكاكين على عمتطرفون يهود يعتدون بال .21

عباس زكور، أمس العتداء بالسكاكين مـن       > القائمة العربية الموحدة  <تعرض النائب العربي في الكنيست عن       
  . قبل مجموعة من اليمين اإلسرائيلي المتطرف في مدينة عكا

اليهـود  حاول ثالثة من العنـصريين      <وقال زكور، الذي أصيب بجروح في يده، إن االعتداء عليه وقع بعدما             
العنصريين الثالثـة كـانوا يحملـون       <، مضيفاً أن    >االعتداء على شقيقتي لمجرد أنها ترتدي الزي اإلسالمي       

وتابع أن المعتدين هـم     . >السكاكين ويشتمون العرب والمسلمين واألمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا           
  )يو بي آي. (من المهاجرين الروس

  30/7/2006السفير 
 

  كس غزة يناشدون العالم وقف العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني ارثوذو .22
ندد رعايا كنيسة االرثوذوكس في غزة، بالجرائم اإلسرائيلية التي ترتكـب           : الدكتور حسن مي النوراني   ،  غزة

وفي اعتصام   .بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني وناشدوا العالم التدخل لوقف العدوان اإلسرائيلي على المدنيين           
لرعايا الكنيسة أمس شاركت فيه القوى الوطنية واإلسالمية، وممثلون عـن الرئاسـة والحكومـة والمجلـس                 
التشريعي، وعدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني والمسيحي، طالب المشاركون الشعبين بالوحدة في مواجهـة               

لشعارات التي تدعم المقاومة وتنادي بالمزيـد       االحتالل اإلسرائيلي، معبرين عن تضامنهم مع لبنان، مرددين ا        
  . من الصمود لصد هذا العدوان

  30/7/2006الدستور 
   أيام  3 أطفال في 7 شهيداً بينهم 30: الصحة الفلسطينية .23

أعلن خالد راضي الناطق االعالمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية أمس أن حصيلة عمليـة االجتيـاح                : أ.ب.د
شرق حي التفاح وحي الشجاعية ومناطق شمال غزة التي بدأت االربعاء الماضي وانتهت             اإلسرائيلية لمنطقتي   

وأضاف راضي في حديث لصحيفة الحياة الجديـدة        .  قتيال بينهم سبعة أطفال وخمس نساء      30فجر أمس بلغت    
  جريحـا فـي حالـة      17 شخصا منهم    128الفلسطينية أن العدوان اإلسرائيلي تسبب في إصابة ما يزيد على           

  .  طفال37موضحا أن من بين الجرحى ”  حاالت تم بتر أطرافها9و... الخطر
  30/7/2006الخليج اإلماراتية 

 
   في أية صفقة لتبادل األسرىقضيتهـممبعدو كنيسة الـمهد يطالبون بإدراج  .24
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يه سابقاً شدد مبعدو كنيسة الـمهد في غزة وأوروبا على أهمية تنفيذ ما تم االتفاق عل: فايز أبو عون، غـزة
في قضية إعادتهم إلى ديارهم في مدينة بيت لحم، بعد أن قضوا أكثر من أربعة أعوام في اإلبعاد القسري، 

 . مبعدا93ً، بحق 2002الذي نفذ في العاشر من أيار عام 
خالد مشعل، وحسن نصر اهللا، ووأكد الـمبعدون، في ثالث رسائل بعثوا بها أمس إلى الرئيس محمود عباس، 

ة إدراج قضيتهم على سلـم أولويات أي تفاوض يجري مستقبالً بشأن تبادل الجنود اإلسرائيليين ضرور
 .األسرى، مقابل أسرى يقبعون في سجون االحتالل

  30/7/2006االيام الفلسطينية 
  

 الوضع اللبناني الداخلي سينفجر إذا نشرت قوات دولية من دون توافق: دمشق .25
ادر رسمية سورية للحياة ان االساس في نشر قوات دولية في جنوب لبنـان              قالت مص : دمشق، ابراهيم حميدي  

في » التوافق اللبناني بين جميع القوى بما فيها حزب اهللا، واال سينفجر الوضع اللبناني وفقا لتجارب سابقة               «هو  
 المزمع  وكانت صحيفة تشرين كتبت أمس في صدر صفحتها االولى ان القوات الدولية           . 1983اشارة الى العام    

، بعـدما   »ستحتل جنوب لبنان وستوكل اليها مهمة ابادة المقاومة الوطنية اللبنانية نيابة عن اسـرائيل             «تشكيلها  
المطلوب خروج االمم المتحدة من لعبة الموت والنار التي تمارسها اسرائيل كي ال يبقى شهود               «اشارت الى ان    

الجنوب اللبناني تمهيداً لنـشر قـوات دوليـة اقترحتهـا           دوليون، والمطلوب انهاء قوات الطوارئ ليتم اخالء        
يجب ان يـشارك    «: وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال في تصريحات صحافية         . »كوندوليزا رايس 

علـى القـوات    (الجميع في تحديد خيارات لبنان بما في ذلك حزب اهللا وبقية القادة، واذا لم يكن االتفاق شامال                  
النظر الى الجنود كقوات احتالل مع المجازفة بتكرار المصير الذي لقيته القوات المتعددة الجنسية              سيتم  ) الدولية

  .»1983في العام 
  29/7/2006الحياة 

  
  وزير خارجية ماليزيا يدافع عن مقاتلي حزب اهللا .26

هجمات اإلسرائيلية ، وقال انهم يقاومون ال"حزب اهللا"دافع وزير الخارجية الماليزي سيد حامد البار عن مقاتلي 
وذكرت  ".ارهاب الدولة"وليسوا إرهابيين كما تصفهم الواليات المتحدة، ووصف ما تفعله اسرائيل في لبنان بـ

ان البار حض الغرب على النظر إلى الصورة االشمل للصراع الذي لم ينتج عن أسر " وكالة أنباء برناما"
وأشار .  الحالي، ولكن عن احتالل إسرائيل لألراضي العربيةتموز/ يوليو12جنديين إسرائيليين في " حزب اهللا"

بالرغم من وصف الواليات "وقال البار للصحافيين انه  .البار إلى ان الفلسطينيين ال دولة لديهم حتى اآلن
باإلرهابي، إال ان األعمال اإلسرائيلية في لبنان يمكن ان توصف " حزب اهللا"المتحدة وبعض دول الغرب لـ

 ".ما تفعله إسرائيل في لبنان هو إرهاب الدولة"وأضاف ". نفسهباألمر 
  30/7/2006المستقبل 

  
  دمشقأبو الغيط اليوم في  .27

يزور وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط دمشق اليوم لساعات، يلتقي خاللهـا كبـار المـسؤولين     : ش ا 
في إطار الجهود والمشاورات المكثفة التي      وذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط أن هذه الزيارة تأتي          . السوريين

تقوم بها مصر حاليا الحتواء الموقف المتدهور في لبنان، وتكثيف المساعي الرامية إلى وقف فوري إلطـالق                 
 تموز الحالي، رسالة من الرئيس حسني مبارك إلى نظيره السوري بشار            12يذكر أن أبو الغيط نقل، في       . النار
 . األسد



 

 12

  30/7/2006السفير 
  

  ع درهماً تنقذ طفالً لبنانياًإطالق حملة ادف .28
تحت رعاية هيئة الهالل األحمر، أطلق مشروع أوالدنا واإلجازة الصيفية أمس حملة            :  سامي عبدالرؤوف  ،دبي

  .والتي تستمر حتى منتصف الشهر المقبل'' ادفع درهماً تنقذ طفالً لبنانياً''
  30/7/2006االتحاد االماراتية 

  
  
  

  ثم وقف النار... ق على قوة السالم ممكن خالل أيام اتفا: بلير .29
بمبدأ التوصل إلى اتفاق على نشر قوة لحفظ السالم في الجنوب قبل اإلعالن عـن                تمسك طوني بلير  : وكاالت

اعتقد أنه من الممكن أن نفعـل  <وقال بلير، في مقابلة مع تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية،         . وقف إطالق النار  
وأضاف، الذي يزور سان فرانسيسكو، بعد محادثات مـع         . > أن نكون واضحين في ما نطمح إليه       هذا، بشرط 

خالل أيام، لكنـي    ) إلى لبنان (لن ترسل القوة بالفعل     <الرئيس االميركي جورج بوش في واشنطن امس االول،         
  . >فاق على تفاصيلهاسيتعين بعد ذلك االت. اعتقد انه يمكن االتفاق من حيث المبدأ على قوة استقرار دولية

ما يحدث في لبنان أمر بالغ السوء       <وقال  . ونفى بلير انه يمنح الضوء األخضر لإلسرائيليين ليفعلوا ما يشاؤون         
  . >لكنكم لن توقفوه إال إذا أمكن وقف إطالق النار من الجانبين... للناس هناك قطعا

  30/7/2006السفير 
  

  إيجابي من سورية وإيرانإنهاء الحرب صعب من دون التزام : الرسن .30
مـن الـصعب    «قال الموفد الخاص لألمين العام لألمم المتحدة تيري رود الرسن إن            :  رندة تقي الدين   ،باريس

التوصل الى وقف دائم ومستمر الطالق النار في الحرب بين اسرائيل وحزب اهللا في لبنان مـن دون اطـار                    
ورأى ان النقاط السبع التـي      . »يكون صعباً انهاء الحرب   من دون التزام سورية وايران س     «، وأكد أنه    »سياسي

طرحها رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة في مؤتمر روما الدولي أساسية لمثـل هـذا االطـار وتبنيهـا                   
كمـا اعتبـر الرسـن ان مـن         . أمر مـشجع  » حزب اهللا «باالجماع من الحكومة اللبنانية وبمشاركة وزيري       

مساعدة الحكومة اللبنانية في الجنوب، ولكنه أوضح ان على أعضاء مجلس األمن            الضروري وضع قوة دولية ل    
  .  تحديد مهمة هذه القوة وموقع عملياتها وإال سيصعب العثور على دول تشارك فيها

علـى  «في باريس ان االمين العام للمنظمة الدولية كـوفي انـان            » الحياة«وذكر الرسن في حديث خاص الى       
لسوري وااليراني بشار االسد ومحمود احمدي نجاد ألنهما العبان أساسـيان بإمكانهمـا أن              اتصال بالرئيسين ا  

ال غالب وال مغلوب في الحرب على لبنان حتـى اآلن سـوى             «، معتبراً ان    »يساهما ايجابا في انهاء الصراع    
  .»المدنيين اللبنانيين الذين يعيشون مأساة

فنحن اآلن في وضع خطير جداً وهناك احتمال أن         . روتها بعد الحرب لم تبلغ ذ   «وأبدى الرسن مخاوفه من أن      
  .»يتوسع الصراع

  30/7/2006الحياة 
  

  وقف النار قبل القوة الدولية : باريس .31
طوني بلير حول نشر قوة دولية في جنـوب لبنـان بـسرعة،             ورفضت باريس مطالب جورج بوش      : وكاالت

وكرر جاك شيراك، خـالل     . قرر بعد وقف إلطالق النار    معتبرة أنه ال يمكن البحث بهذا الموضوع بينما لم يت         
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اتصاله برئيس الحكومة البريطانية طوني بلير الموجود في واشنطن، أن باريس تشترط التوصل الـى وقـف                 
  . فوري إلطالق النار قبل نشر قوة دولية بتفويض من األمم المتحدة

تفي أجراه باألمين العام لألمم المتحدة كوفي       وأشار مكتب الرئيس الفرنسي الى أن شيراك بحث خالل اتصال ها          
الوضع في لبنان وآفاق المباحثات المتواصلة للتوصل الى وقف للنار في المنطقة، والى اتفاق في مجلس                <أنان  

  . >األمن الدولي
قوة متعددة الجنـسية مـن دون       <وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بالزي، في مؤتمر صحافي، إن            

نعتقد أنه ال يمكن الوصـول إلـى أي         <، مضيفاً   >الق النار ال يمكنها في الواقع أن تظهر أي فاعلية         وقف إلط 
مكان عبر القوة ودوامة العنف، في أي مكان في العالم، وخصوصاً في هذه المنطقة، وهذا ما أظهـره المثـال                    

  . >العراقي
سبل التوصل إلى تجريد حـزب      <حدة حول   بين موقفي فرنسا والواليات المت    > تباين<وأشار بالزي إلى وجود     

التباين بيننا وبين االميركيين ليس حول الهدف، وهو نـزع سـالح الميليـشيات              <وقال إن   . >اهللا من سالحه  
  . >سبل التوصل إلى تجريد حزب اهللا من سالحه<، بل هو حول >1559وخصوصاً حزب اهللا في إطار القرار 

  30/7/2006السفير 
  

  ء من صراع اإلرهاب والحرية    أزمة لبنان جز: بوش .32
وضع الرئيس األميركي جورج بوش الحرب في لبنان أمس في إطار صراع أوسـع              :  وكاالت ،عواصم العالم 

فـي  '' حـزب اهللا  ''نطاقا مع االرهاب وقال إن أي خطة إلنهاء العنف هناك ينبغي ان تعالج التهديد الذي يمثله                 
ايس الى المنطقة مبتدئة بتل أبيب في إطار جولة بالمنطقة تأخـذها            وقت عادت فيه وزيرة خارجيته كونداليزا ر      

أيضا الى لبنان بغرض الضغط على األطراف المعنية للموافقة على قرار دولي يضع حدا للقتال ويسمح بنـشر         
وفي أول رد فعل من الخمس الكبارعلى فكرة نـشر القـوات الدوليـة، رفـض                · قوات دولية في جنوب لبنان    

فيما لم يتقـرر    ''التي تبحث سبل تشكيل القوة      '' المبادرات الحالية ''ة الفرنسي فيليب دوست بالزي      وزيرالخارجي
وبعد يوم واحد من اعالن بوش ورئيس الـوزراء البريطـاني تـوني بليـر أنهمـا                 · ''بعد وقف الطالق النار   

االذاعـي االسـبوعي   سيحاوالن عرض مشروع القرار هذا االسبوع وانتهز الرئيس األميركي مناسبة حديثـه       
فيما نعمل على حل هذه األزمة الحالية ينبغي ان نـدرك ان            ''وقال بوش   ·صباح أمس اللقاء الضوء على أهدافه     

سـنعمل مـع    ''وقال  · ''لبنان هو أحدث نفطة ساخنة في صراع أوسع في أنحاء المنطقة بين الحرية واالرهاب             
سـيؤكد  ''وأضاف  · ''نف بسرعة ويفوض القوة المتعددة    حلفائنا على استصدار قرار يضع إطار عمل إلنهاء الع        

· ''هذا اإلجراء تصميم المجتمع الدولي على مساندة حكومة لبنان وهزيمة تهديد حزب اهللا ورعاته في الخـارج                
وأضاف · سيؤدي الى حياة أفضل هناك في نهاية االمر       '' اإلرهابيين والنفوذ األجنبي  ''وقال ان تخليص لبنان من      

لكنها أيضا فرصة لتغيير أوسـع نطاقـا فـي          · حلة من الصراع في الشرق األوسط مؤلمة ومأساوية       هذه المر ''
  · ''المنطقة

  30/7/2006االتحاد االماراتية 
  

  يعيب المعتدى عليه مطالبة المعتدي بتعويضات .33
  محمود الريماوي

ى مطالبة عربية بتعـويض    االسرائيلية، ما يشتمل عل    -ليس هناك في سجل وأدبيات الصراع والتسوية العربية         
 بحق الالجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض، فإن       181وباستثناء ما اشتمل عليه القرار      . عن أضرار الحروب  

هناك في الجانب االسرائيلي من     . الجانب الفلسطيني والعربي ال يضع التعويض عن األضرار في اطار مطالبه          
وثمة على األقل هيئـة خاصـة بـالعراقيين         . لتي تركوها وراءهم  يطالب بحقوق للعرب اليهود عن ممتلكاتهم ا      
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اليهود، وقد بدأت تنشط أخيراً بعدما تبين لهؤالء أن هذه المطالب أدعى لالهتمام من استعادة الجنسية العراقية،                 
ويـضات  على األقل التعويضات المطلوبة ليهود البلدان العربية بموازاة التع        » نظرياً«فيما تضع الدولة العبرية     

  .المقترحة لالجئين الفلسطينيين في حال التوصل لتسوية نهائية 
مبعث إثارة هذه المسألة هو ما شهدته الحرب االسرائيلية األخيرة على لبنان، من مظاهر التـدمير المنهجـي                  

، هـي   والحثيث، حتى ليبدو للرائي أن البنى التحتية والمرافق الحيوية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصـة             
وهذا مـا   . »حزب اهللا «استهدافه على   » وجوب«بالنسبة الى االسرائيليين في منزلة العدو، الذي يكاد يتقدم في           

حدث بالفعل في األيام الثالثة االولى لهذا الغزو الذي كان مخططاً له كما ال يكتم االسرائيليون، بما فـي ذلـك                     
جسور والطرق وخزانات ومحطات الوقـود واسـتهداف        تعيين عشرات االهداف التي تبين انها تشمل تدمير ال        

  .البنايات السكنية
مـع  . تحدثت مصادر لبنانية عن خسائر منظورة، قدرت بمئة مليون دوالر في اليوم الواحد من أيام الحـرب                

، األخذ بهذا الرقم التقريبي، من دون الخسائر الجانبية وغير المنظورة، عالوة على الخسائر في األرواح البريئة               
التعويض عن هذه الخسائر يتم     . فإن الميزانية العامة ستنوء بمزيد من األعباء الباهظة تضاف الى أعباء الديون           

والـسؤال الكبيـر الـذي      . باللجوء كالعادة الى الدول الخليجية وفرنسا وأية دولة او هيئة مستعدة لمد يد العون             
  رد المطالبة بأداء تعويضات، وما المنطق في ذلك؟لماذا يتم إعفاء المعتدي حتى من مج: تستحق إثارته هنا

ليس في إثارة السؤال استباق لألمور، فقد بدأت مساعدات اولية تصل الى الحكومة اللبنانية مـن دول خليجيـة               
وبالذات المملكة العربية السعودية، كما أبدى رئيس الحكومة الفرنسية دومينيك دوفيلبان في زيارته التـضامنية               

) يوليو( تموز   17جاء ذلك االثنين    . زام حكومة بالده، بإعادة إعمار ما هدمته آلة الحرب االسرائيلية         لبيروت الت 
الجاري، فيما كانت القوات المعتدية تواصل دك المنشآت والمرافق والطرق، ويجري رفض النداءات الدوليـة               

عملية التـدمير بأحـدث االسـلحة       أي انه كان يسع قوة االجتياح أن تمضي في          . المتلعثمة بوقف إطالق النار   
وبهذا يقـوم   ... الفتاكة، وتترك لآلخرين أو لمن يرغب، فرصة المطاردة والتسابق بين من يهدمون ومن يبنون             

  !كُل بواجبه
فما تم بناؤه بأموال الـدول المانحـة ومبـادرات          . حدث ذلك وما زال يحدث في األراضي الفلسطينية المحتلة        

. ه على قدم وساق، ويتم إعفاء قوة االحتالل المعتدية من المطالبة بأداء تعويضات            الفطاع الخاص، يجري تدمير   
فالدولـة التـي    . وهي مسألة جد رابحة لإلسرائيليين، على أساس أن كل خسارة للطرف اآلخر تمثل ربحاً لهم              

 على حساب غيرها وعلى أرضهم، يجب أن تجاور دوالً تظل تتعثـر فـي النهـوض                 1948نهضت في العام    
يجب أن ال تقوم لهم قائمـة اقتـصادياً         . »الطموح االسرائيلي «الفلسطينيون هدف مثالي لهذا     . بطريقة سيزيفية 

يجب أن تقترن صورتهم بخراب عميم، يحاكي الرغبات االسرائيلية األصيلة فـي تظهيـر واقـع                 . وعمرانياً
، وبـين االزدهـارعلى الجانـب       الجيران وصورتهم، وبما يسمح بالمقارنة بين بؤس التخلف على هذا الجانب          

  .المجاور
الحرب على مظاهر الطبيعة والعمران، على االقتصاد والسياحة، على استثمارات المغتـربين            . لبنان هدف ثانٍ  

والخـشية  . كل ذلك يحدث من دون المطالبة بأداء تعويضات       . اللبنانيين في بلدهم إضافة الى االستثمار االجنبي      
اف، تبخيس من أهمية التعويضات وقيمتها الرمزية، وتمثلها في الوعي والوجـدان            أن يكون وراء هذا االستنك    

على أن المطالبة بها، أمر ال يليق بالطابع المعنوي والمضمون الوجودي للصراع، وأنه يمكن مـثالً مطالبـة                  
مضمار، بـل   خصم آني أو غريم عابر بأداء تعويض، أما العدو فإن النزال والسجال معه ال يتم في مثل هذا ال                  

وربمـا كـان    . في ميادين الصمود والممانعة والمقاومة فحسب، وإيذاءه معنوياً وسياسياً إن تعذر ذلك عسكرياً            
  !هناك من يتعفف عن تصور الحصول على أموال صهيونية

وبذلك يجري التغافل عن أن أداء تعويضات، يشكل قبل كل شيء انتصاراً معنوياً، إذ إن إلزام المعتدي بـذلك                   
بل إن هذه اإلدانة والتجريم ال يكتمالن بغير توقيع عقوبات تقـضي            . مثل إدانة وتجريماً له عما فعل وارتكب      ي
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وهذا ما حدث مع ليبيا في مسألة لوكربي والطائرة الفرنسية، فعناصـر اإلدانـة              . باداء تعويض للمعتدى عليه   
وهو ما جـرى مـع النظـام        . ت له طرابلس  وتالياً التسوية، اكتملت بالمطالبة بدفع تعويضات وهو ما استجاب        

وهو ما دأبـت تـل      . العراقي السابق، في نظام تعويضات هائل استفادت مئات اآلالف من عشرات الجنسيات           
فاإلدانة ودفع البلد المعني للوقوع في أسـر الـشعور          . ابيب على التقيد به في إدانتها لفظائع النازية بحق يهود         

 بأداء تعويضات ليس لذوي الضحايا، بل أساساً للدولة التي انبرت الحتكار تمثيـل              الدائم بالذنب، ال يستقيم إال    
  .هؤالء

ولكنها أداة وسالح معنوي    . المطالبة بذلك ليست بالطبع بديالً عن أي جهد آخر، لردع العدوان واحتواء نتائجه            
كما أن التعويض ال عالقة له      . وقانوني، إلدانة المعتدي وتظهير حجم فظائعه، ولقطع الطريق على تكرار فعلته          

بالمساومة على الحقوق ومقايضتها، وهذه في أي حال هي السمعة التي لحقت بمبدأ التعـويض بمـا يخـص                   
القضية الفلسطينية، فأمكن للمعتدين االسرائيليين المضي في جرائمهم، من دون أن يطالبهم أحد بالتبعة القانونية               

ويخـشى  ! فة الوقوع في شبهة المساومة على الحقوق مقابل حفنة مال         والرمزية إللحاق الضرر باآلخرين، مخا    
فينشغلون بكل شيء وأي شيء في مواجهتهم مع الجار المتخـصص           . أن يقع اللبنانيون تحت وطأة هذا التفكير      

بتصدير الخراب، سوى مطالبته بأن يؤدي ما عليه جزاء ما ارتكبه، وكجزء من تحميله المسؤولية السياسية في                 
  .داف الدولة والمجتمع ومرافق الحياة بصورة متعمدةاسته

وهذا ما  . مع مالحظة أن العالم بما في ذلك األشقاء واألصدقاء، قد ال يكون على استعداد دائم لتقديم عون دائم                 
وال شك أن االسرائيليين يراهنون على مثل       . يلحظه المرء في الدعم المتناقص الذي بات يحظى به الفلسطينيون         

تطورات، أي االنفكاك عن تقديم دعم غير محدود، فيواصلون االستثمار في تقويض حياة اآلخرين، مـع                هذه ال 
وهو ما يمكن أن يتكرر في الحالـة اللبنانيـة، إذا لـم يبـادر               . تضييق فرص هؤالء في التمتع بعون خارجي      

وبصرف . تى قبل أن تتوقف   المسؤولون اللبنانيون الى مطالبة المعتدي، بتحمل مسؤولية سائر جوانب تعديه وح          
النظرعن النتائج المتوقعة لمثل هذه الحملة السياسية والديبلوماسية واالعالمية، فمن األهميـة بمكـان تركيـز                
أضواء كاشفة على األضرار الهائلة، بل على الكارثة والمتسبب المباشر بها، والذي لم يتورع بعض رمـوزه                 

  .اً الى الوراءعن تبشير اللبنانيين بإعادة حياتهم عقود
 30/07/2006الحياة 

 
 اسرائيلي... الوسيط األميركي  .34

 عبدالوهاب بدرخان
لمعالجة األزمة، طبعاً من دون أولوية لوقف اطالق » اقتراحات جديدة«تعود كوندوليزا رايس الى المنطقة مع 

ورئيس الوزراء وبمعنى آخر، اتفق الرئيس األميركي . النار، بل ان هذه األولوية ستكون آخر المطاف
 بريطاني معلن قتل المدنيين -ان تواصل اسرائيل بترخيص أميركي : البريطاني على شيء مؤكد وملموس
وعلى سبيل المثال، ال بد أن جورج بوش وتوني بلير تلقيا بارتياح أمس . وتدمير ما تشاء تدميره من عمران

دة، وأن طائرات اسرائيلية أغارت في البقاع طلبتها األمم المتح» هدنة انسانية«السبت ان اسرائيل رفضت 
إذاً، أين صدقية دموع التماسيح التي ذرفها هذان . الغربي على شاحنتين صغيرتين تنقالن خضاراً ومواد غذائية

الزعيمان على الضحايا المدنيين، وكيف يمكن ألعمال اإلغاثة والمساعدة االنسانية ان تتم إذا أبقي الوحش 
  اً على هذا النحو؟االسرائيلي منفلت

، على خطة رئيسها فؤاد »أمل«وحركة » حزب اهللا«هل ان موافقة الحكومة اللبنانية، بإجماع يشمل وزراء 
السنيورة كما طرحها في مؤتمر روما، هو ما أعاد كوندوليزا رايس؟ لعل األميركيين وجدوا أن هذه الخطة 

، أو »أمركتها«ا خطة الحكومة اللبنانية للعمل على وبالتالي يمكن استعارتها بصفته» التطوير«قابلة لـ 
وللتذكير فإن هذه الخطة ارتكزت الى منطلق واحد أساسي . ، لتصبح مقبولة من الطرفين»أسرلتها«باألحرى 
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االفراج عن األسرى، انسحاب : تمهيداً العالن اتفاق على سبع نقاط هي» وقف اطالق نار فوري وشامل«هو 
زحين، التزام مجلس األمن وضع مزارع شبعا وتالل كفرشوبا تحت سلطة األمم المتحدة، اسرائيلي وعودة النا

بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل األراضي وحصر السالح في سلطة الدولة وفقاً التفاق الطائف، تعزيز 
، التزام المجتمع )1949م للعا(القوة الدولية التابعة لألمم المتحدة في جنوب لبنان، إعادة العمل باتفاق الهدنة 

  .الدولي مساعدة لبنان في إعادة اإلعمار ومعالجة المأساة االنسانية واالجتماعية واالقتصادية
غير كافية، ومن » خطة السنيورة«قياساً الى األفكار التي عرضتها رايس في زيارتها األولى لبيروت قد تبدو 

 فالخطة، كما هو مفهوم وواضح، ال تبشر األميركيين .وجهة نظر اسرائيلية قد تكون ايضاً غير مقبولة
وبالتالي فانهم لن يحصلوا على مثل هذه الهدية . »حزب اهللا«يرغبون فيها لـ » نهاية«واالسرائيليين بـ 

ال بد ان يبقى مسألة داخلية يعالجها لبنان » سالح المقاومة«كنتيجة للحملة العسكرية، وانما عليهم أن يقبلوا بأن 
داً الى اتفاق الطائف، ووفقاً للقيم اللبنانية التي يهتدي بها الحوار الوطني ويرمي من خاللها الى تثبيت استنا

فهل ان األميركيين واالسرائيليين مستعدون فعالً لقبول . مكانة الدولة ومرجعيتها لجميع الطوائف والمكونات
فرصة لدعم حقيقي » خطة السنيورة«ون في هذا المنطق؟ بمعزل عن االسرائيليين، يفترض أن يجد األميركي

وليس كاذباً لرئيس الحكومة وعبره للدولة اللبنانية، اذ ال يكفي ان يكيل بوش ورايس المديح للسنيورة ثم 
  .فهذا المديح مؤذ عندما يأتي من طرف اثبت عداءه للشعب اللبناني. يخذالنه

 االسرائيلي هو االعتراف بضرورة وقف النار للدخول جدياً -يبدو أن األكثر صعوبة اليوم للجانب األميركي 
وفي أي حال لم . فمجرد التلويح بموعد ما لوقف النار قد يصور على أنه تراجع وفشل وانكسار. في المعالجات

» االنتصارات« حرب كهذه، خصوصاً أن في» االنتصار«يكن لهذا الثنائي الجهنمي أن يعتقد يوماً بإمكان 
المماثلة في فلسطين تعد بالعشرات أو المئات، ومع ذلك لم تشعر إسرائيل يوماً باالطمئنان وال باألمان، وال 

  .تزال متطلبات الحل الدائم تلح عليها وتضعها أمام الثمن الذي ال بد منه ألي سالم
وات الدولية، لكن سلوكها الوحشي مع حليفها اإلسرائيلي، من الواضح أن واشنطن باتت تعطي األولوية للق

األغرب أن . خصوصاً القتل المتعمد ألربعة من الضباط الدوليين، جعل تشكيل تلك القوات أمراً بالغ الصعوبة
أكثر من ذلك، . األميركيين واإلسرائيليين يريدون أن تصل القوات الجديدة من دون أن يوقفوا العمليات الحربية

لعل مثل هذا التعجيز . التي عجز اإلسرائيليون عن تحقيقها» المهمة«يدون أن تأتي هذه القوات وتبدأ فوراً ير
  .التي تحملها رايس» االقتراحات الجديدة«هو الذي سيكتنف 

االنسحاب اإلسرائيلي من بنت جبيل واالنحسار النسبي لزخم الهجمات الجوية ال يعنيان أن إسرائيل تخلت عن 
وهذه المرحلة قد تبدأ من خالل . ا، أما استدعاء االحتياط فيؤشر الى االستعداد للمرحلة التاليةحربه

هذا فخ يجب أن . بصيغتها اإلسرائيلية التي تجعلها مرفوضة من جانب الحكومة اللبنانية» االقتراحات الجديدة«
يصعب الوثوق .  لمواصلة الحرب»اضطرت«تتنبه اليه بيروت ألنه يريد استدراج تفهم دولي إلسرائيل إذا 

  .فالوسيط األميركي هو إسرائيلي. برايس وأولمرت
 30/07/2006الحياة 

 
 !صوت الضحية ؟ .35

 راجح الخوري
كان من الضروري ان يتجاوز مجلس الوزراء انقساماته وخالفاته المؤلمة وسط هذه الظروف المأسوية التي 

 فؤاد السنيورة التي تشكل في مجمل بنودها السبعة خريطة يتعرض لها لبنان، وأن يتبنى خطة رئيس الحكومة
طريق لوقف النار، ولترتيبات تكفل عدم العودة الى ما كان عليه الوضع قبل انفجار الحرب المتوحشة التي 

 .تدمر البالد من اقصاها الى اقصاها
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ين باالرض بعد تقطيع اوصال فبعد مرور اسبوعين على هذه الخطة المنهجية االسرائيلية لتسوية بيوت اللبناني
البالد، لم يكن معقوالً ان يستمر الوضع في المراوحة عند حدود البيانات والمناشدات والدعوات المتكررة الى 
وقف النار، وهو ما دأب عليه رئيس الحكومة، في وقت ارتفعت اصوات االنتهازية السياسية الرخيصة تأخذ 

 ولكأن الدعوة الى وقف العدوان االسرائيلي المدمر تشكل خروجاً على عليه اطالق هذه الدعوات باسم الحكومة
 !ما يريده اللبنانيون جميعاً

ولم يكن من المقبول ان يقف لبنان الغارق والمدمر امام العالم، وهو ال يملك تصوراً واضحاً للخروج من هذه 
دول االخرى على وضع الخطط  سنة الى الوراء، في حين تتسابق ال50الحرب العدوانية التي اعادته 

 .واالقتراحات للخروج من المأزق الناري الكبير الذي غرقنا فيه وقد تنجر اليه المنطقة كلها
كان مطلوباً ان يملك هذا البلد التاعس صوتاً آخر غير صراخ االستغاثة وصيحات االستنكار والتنديد 

 ان يدعو العالم الى تحمل مسؤولياته وفق تصور والمناشدات، وهو صوت المسؤولية، اذا صح التعبير، بمعنى
 .متكامل يوقف النار ويعالج اسبابها في العمق مرة واحدة

وما فعله السنيورة في خطابه امام المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة االيطالية، انه قدم رزمة من سبعة 
و تقدم الى مجلس االمن بهدف وقف النار بنود متالزمة، تشكل اساساً محورياً لكل المشاريع التي ستعرض ا

 .ومعالجة االزمة بأبعادها
اي وقف النار وتبادل االسرى، واستعادة مزارع شبعا " حزب اهللا"وكل ما فعله رئيس الحكومة انه دمج مطالب 

الدولية وتسليم خرائط االلغام، بمطالب الدولة اي نشر سلطة الدولة على كل االراضي اللبنانية عبر تعزيز القوة 
 .، والعودة الى اتفاق الهدنة، وطبعاً عودة المهجرين الى بيوتهم وقراهم)يونيفيل(العاملة في الجنوب 

إن اقل الواجب ان يكون للدولة تصور واضح ومحدد للخروج من الحرب المتوحشة التي فرضت على لبنان، 
 الزوج المخدوع فحسب، بل انها تحولت،  ايام بعد اندالع الحرب ان الدولة ليست في موقع10فلقد بدا خالل 

 .كما قال احد الديبلوماسيين، مجرد صندوق بريد في اطار الحديث عن تبادل االسرى
ويشكل صلة وصل بالحكومة، والحكومة تفاوض الطرف " حزب اهللا"بمعنى ان الرئيس نبيه بري يفاوض 

ة التبادل، ان الدولة التي تتعرض لحرب الثالث الخارجي الذي يفاوض اسرائيل بدوره، وهذا يعني في مسأل
مدمرة وطاحنة ال تملك فيها اكثر من ايصال الرسائل في موضوع تبادل االسرى الذي صار تفصيالً صغيراً 
قياساً بما آلت اليه اوضاع اللبنانيين وما يصيبهم من سقوط الشهداء والجرحى والتدمير الكلي لالحياء والقرى 

  .لتحتيةبعد نسف الجسور والبنى ا
اآلن، وبعدما تجاوز مجلس الوزراء خالفاته المستغربة اساساً ووافق على خطة السنيورة، او ما يمكّن ان 

، يمكن الفرنسيين الذين اعدوا ورقة للحل تعكس عدداً من بنود الورقة اللبنانية، كما "اعالن روما"يعرف بـ
خرى، ان يوحدوا جميعاً خطة يتبناها مجلس االمن يمكّن البريطانيين الذين يعكفون بدورهم على وضع ورقة ا

عندما يجتمع ربما يوم االربعاء المقبل، وليس هناك ادنى ريب في ان الورقة اللبنانية ستشكل اساساً محورياً 
الي قرار شامل يتخذه مجلس االمن داعياً الى وقف النار الفوري ومعالجة جذور المشكلة بحيث ال يعود 

  .عليه، ويبقى لبنان عرضة للحروب واالعتداءات والتدميرالوضع الى ما كان 
ان الوقائع الميدانية ال تشجع حتى هذه اللحظة على امكان التوصل الى وقف سريع الطالق النار، حيث ترتفع 
صيحات الحرب في اسرائيل الى درجة غير مسبوقة في تاريخها القائم على العدوان، بما يوحي ان الكلمة 

تسمح له " تغيير في الوقائع"لمدة غير محددة، والى ان يتمكن العدو االسرائيلي من الوصول الى ستبقى للنار 
بامالء شروطه وخصوصاً، انه يحصل على فترة سماح اميركية، باعتبار ان واشنطن تعتبر ان ايهود اولمرت 

 .إيرانالى سوريا ف" حماس"فحسب، بل كل المعسكر الواقف وراءه من " حزب اهللا"ال يقاتل 
 !وبرغم كل هذا العدوان يبقى من المفيد ان يكون لدى الضحية خطة لوقف الوحشية

     30/7/2006النهار 
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 التحالف األكثر خطورة في العالم .36

  جون راف
):  Reuters (  » رويترز«الى وكالة )  June Rugh (» جون راف«بعد أن ذهب من لبنان، قال الكاتب 

إسرائيل اإلذن  فقد سمحت إدارتي بحصول الحرب من خالل إعطاء . لخزيكأميركي، أشعر بالحرج وبا«
إثر )  Andrew Muha (» موها أندرو «وقد نقل قسم األخبار عن نازح أميركي اخر يدعى . »لتدمير بلد بأكمله

 بلداً في لبنان، وقد دمر القصف المكثف ثمة الماليين من دون بيت اآلن . إنها مهزلة«: ما رآه في جنوب لبنان
   .»بأسره

: وإليكم المزيد . تصف هذه الكلمات التحالف بين الواليات المتحدة وإسرائيل. محرج، ومخز، وأشبه بالمهزلة
الواقع، تشكل اآلن العالقة بين  في . جرائم حكومية، إرهاب باستخدام أسلحة متطورة، قتل عنيف من الجو

   .ة في العالمالواليات المتحدة وإسرائيل التحالف األكثر خطور
. المدنيين ضد » حماس«ينفذها حزب اهللا و» جرائم«مما ال شك فيه ان المسؤولين االسرائيليين يتحدثون عن 

بالفعل، . المدنيين عن جرائم تنفذها اسرائيل ضد » حماس«وفي المقابل، يتحدث المسؤولون في حزب اهللا و
ولكنهم أحصوا حصيلة أقل للقتلى في   جرائم قتل اكثر، بيد أن االسرائيليين قد ارتكبوا. ترتكب جرائم كثيرة

إلى أن )  New York Times (» تايمز نيويورك «وفي أواسط شهر تموز، أشارت صحيفة . صفوفهم
غيران وسائل اإلعالم كما السياسة األميركية تتخذ  . »اسرائيل تملك قوة عسكرية تفوق قوة جنوب لبنان وغزة«

يتم الحكم عليهم، اما القاتلون األرفع شأنا، فيتم تبرير اعمالهم بأسباب  قاتلون األقل شأنا موقفا دفاعيا قويا، فال
وبعيداً عن الخطاب العادل، فإن تالعب وسائل االعالم واالنحياز الصحافي المعتاد في . متناهية منطقية ال 

   .اميركا وهو الدليل غير المعلن على ان القوة تتغلب على العدالة 
وما  . اسرائيل بهرج ومرج من قطاع غزة لتعود الحقاً مع صواريخ وقوات كيفما ومتى شاءت» حبتانس« 

الشر، يردون  من يلقون «):  Auden (» أودن«وكما يقول . زالت الضفة الغربية موقع الخضوع والمقاومة
ونوا قد ادركوا ان االمر ان يك على الزعماء االسرائيليين الذين شنوا الهجوم على غزة وعلى لبنان، . »بالشر

أما اإلدعاء المبدئي . المزيد من الناس سيؤدي الى مقتل الكثير من المدنيين، وجرح آخرين كثر، وتخويف 
مادة سياسية دسمة، إال انها ال تمت للواقع بصلة، ألن  للجيش االسرائيلي فإنه ال يستهدف مدنيين معينين، فهو 

   .المجازر تصول وتجول في لبنان
األهداف  يلجأ بعض االرهابيين الى تفجير الناس األبرياء من أجل تحقيق «:  حزيران13ل الرئيس بوش في قا

تفجير «ال تلجأ الى  ويفترض بنا أن ندعي ان اسرائيل . »حماس«بالطبع، كان يقصد حزب اهللا و. »التكتيكية
الحتالل اسرائيل غير الواعي  عين في األعوام األرب. »الناس األبرياء من اجل تحقيق األهداف التكتيكية

فما هو جدول اعمالنا؟ يجب أن يتضمن  . لألراضي الفلسطينية، كان للزعماء االسرائيليين جدول اعمالهم
من أن تقول الواليات المتحدة إن الحرب العدائية التي  فبدالً . بالطبع معارضة التحالف األكثر خطورة في العالم

، تشيد في القول إن الحرب التي تشنها اسرائيل مقبولة »كوسيلة سياسية دد ومدانة مرفوضة بتر«تشنها إسرائيل 
   .كوسيلة سياسية

  30/7/2006الديار 
  

 !هذه المرة؟... هل يكون الشرق األوسط جديداً  .37
   هاني حبيب

بيرين، في الواليات المتحدة، كما في اسرائيل، بات الحديث عن الشرق االوسط الجديد، مثار جدل واهتمام ك
اعادة استيالد هذه الفكرة القديمة من جديد، تشكل جوهر السياسة االميركية المعلنة حول المنطقة، والذي 
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بمقتضاه يتم التجديد للحرب االسرائيلية على لبنان، خاصة من قبل الواليات المتحدة، في مؤتمر روما، ثم 
ان، لكن لم يصدر عن المؤتمر ما يفيد بالوقوف التوافق على ارجاء البحث في وقف فوري الطالق النار في لبن

خلف فكرة الشرق االوسط الجديد، االتحاد االوروبي على االرجح، غير متحمس، ان لم نقل، غير مؤيد، لهذه 
وكان االتحاد ضحية " االبداع السياسي االميركي"الفكرة، ربما ألن االتحاد نفسه كان عنواناً لشكل مشابه من 

 الجدد في ادارة بوش الثاني، وذلك عندما كانت هناك استعدادات عسكرية وسياسية تمهيداً الفكار المحافظين
لغزو العراق، فرنسا وألمانيا، عارضتا هذا الغزو صراحة، عندها خرجت االدارة االميركية بمصطلحات 

ي تماهت وايدت محددة، فهناك اوروبا قديمة، هي المانيا وفرنسا وهناك اوروبا جديدة، مشكلة من الدول الت
ألوروبا، لكن " الوصفة"وشاركت في غزو العراق، وزير الدفاع االميركي دونالد رامسفيلد، كان فيلسوف هذه 

هذه المرة، خرجت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس، الستعادة المصطلح المعروف منذ ادارة بوش 
 رامسفيلد والمحافظين الجدد نفسها، والتي تتلخص في االول حول الشرق االوسط الجديد، متضمناً جوهر افكار

ان هؤالء الذين يعترضون على السياسة االميركية، يعيشون في الماضي، اما هؤالء الذين تستثمرهم االدارة 
االميركية لصالح سياستها، فإنهم يعيشون في الحاضر، لهذا، فإن الشرق االوسط الجديد، عبارة عن خارطة 

القارة " االسرائيلية، بعد ازالة مخلفات - تجعل دولها شركاء في تنفيذ السياسة االميركية سياسية للمنطقة،
 .عن اي تشكيالت في هذه الخارطة الجديدة" العرب والعروبة"بحيث يغيب مصطلح " العربية

 تكن تعتقد وعندما اطلقت االدارة االميركية الشرق االوسط الجديد، مستثمرة الحرب االسرائيلية على لبنان، لم
ان هذه الحرب ستطول، كما لم تكن تظن ان االسرائيليين تراجعوا نسبياً عن سقف اشتراطاتهم على ضوء 
النتائج المخيبة لآلمال من هذه الحرب التي يبدو انها ستستمر اكثر مما اعتقد جنراالت وساسة اسرائيل، ولهذا، 

 االوسط الجديد، بل تجاهلتها تماماً في الفترة بين زيارتي نرى ان االدارة االسرائيلية لم تعد تكرر عبارة الشرق
كوندوليزا رايس السرائيل، ما يشير، اكثر من اي وقت مضى، الى ان الحرب االسرائيلية على لبنان، ليست 
بالضرورة تشكل توافقاً كامالً بين تل ابيب وواشنطن، فاألولى هي التي تدفع ثمن المواجهات والخسائر الفادحة 

االرواح والمعدات، ولهذا نرى ان اسرائيل تراجعت عن اشتراطاتها االولى، والتي كانت تتمثل في ازالة في 
حزب اهللا نهائياً، وباتت تطالب بدفعه شماالً، رغم معرفتها ان ذلك ال ولن يوفر ما تسميه اسرائيل األمن 

 في جنوب لبنان، تراجعت لمستوطناتها خاصة في الشمال، وبعد ان رفضت اسرائيل وجود قوات دولية
 السورية، ثم تراجعت، -لتشترط ان تكون هذه القوات من حلف االطلسي، وان تنتشر على الحدود اللبنانية 

فقبلت بهذه القوات شرط ان تكون فاعلة، ولم تتطرق السياسة االسرائيلية في اآلونة االخيرة الى اية ابعاد 
، هذا السياق يجعلنا ال نقر بما ذهب اليه البعض من ان "الوسط الجديدالشرق ا"اقليمية جديدة بما في ذلك مقولة 

اسرائيل تنفذ سياسة اميركية، ونعتقد ان اسرائيل تنفذ سياستها التي تتقاطع في احيان كثيرة مع المصالح 
 .االميركية

 ان تجربة الدكتور ريتشارد دريتن، استاذ التاريخ بجامعة كيمبردج، كتب مؤخراً في صحيفة االندبندنت
، لكن "التفوق في الفضاء ال يضمن للمحتل سيطرة كافية على االرض"الواليات المتحدة في العراق تفيد بأن 

واشنطن المغرورة بآلتها العسكرية الجبارة ال تقتنع بهذه المقولة الناتجة عن خبرة وتجربة غرور ادارة بوش، 
 اي القوةالمتغطرسة -الحرية واالستقالل، وهي هي التي تصادر كل هذه القوة لصالح شعوب طامحة الى 

 التي ال تنتصر للعقل، اذ يكفي تجربتها في افغانستان والعراق، كي تعيد رسم سياساتها وفقاً -المغرورة 
الخفاقاتها المتكررة، بما في ذلك شعار الشرق االوسط الجديد الذي ولد للمرة االولى في الثمانينيات من القرن 

 مفاوضات مدريد ثم اوسلو، للتوصل الى اتفاقات على المسارات العربية مع اسرائيل، حزب الماضي واثناء
العمل التقط الفكرة بزعامة شمعون بيريس الذي كتب كتاباً حول الشرق االوسط الجديد، عدم التقدم على المسار 

بق اسحق رابين، قتل  االسرائيلي، ومقتل زعيم حزب العمل رئيس الحكومة االسرائيلية االس-الفلسطيني 
الفكرة ولو مؤقتاً، عادت الفكرة من جديد متوازية مع اعالن الحرب االميركية والدولية على االرهاب اثر 
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احداث ايلول، وكان غزو افغانستان ثم العراق، جزءاً من تنفيذ ورسم خارطة جديدة للمنطقة تحت مسمى 
ح، في البلدين، اعاد المصطلح الى الرف، الى ان جاءت الشرق االوسط الجديد، غير ان الفشل االميركي الواض

الحرب االسرائيلية على لبنان، الخراجه من االدراج، وها هي كوندوليزا رايس تحمله في ترحالها الى المنطقة 
باعتباره بات امكانية واقعية لن يحد منها سوى فشل اسرائيل، رغم الوقت واالمكانات التي اتاحتها الواليات 

 .ة لالجهاز على المقاومة اللبنانية تمهيداً لتنفيذ هذا الشرق االوسط الجديدالمتحد
في زيارتها الحالية لتل ابيب، ستفاجأ رايس، بأن الوقت الذي منح للقوات االسرائيلية لالجهاز على المقاومة 

يل، مارون الراس، اللبنانية، كان وقتاً ضائعاً، فها هي القوات االسرائيلية تنسحب من مثلث الموت، بنت جب
عيترون، بعد ان تكبدت خسائر ال طاقة لها بها، المصادر المقربة من الخارجية االميركية، خففت من وقع هذه 
المفاجأة، باستنباط تبرير غريب، اذ قالت هذه المصادر، انه ربما سيكون من االفضل ان ال تبحث رايس في 

هو الشرط الذي وضعته بعض االطراف اللبنانية الى جوار تل ابيب مسألة انسحاب قواتها من جنوب لبنان، و
مطلب وقف اطالق النار، لبحث االمور التالية، وكأنما، وفقاً لهذا التبرير، ان القوات االسرائيلية تنسحب ألجل 
عيون رايس، مع ان كافة الشواهد تشير الى ان االدارة االميركية، هي االكثر، رغبة في اكتساح اسرائيل 

لبنان، ومالحقة المقاومة اللبنانية التي احرزت انتصاراً كبيراً بانسحاب القوات االسرائيلية، حتى لو كان لجنوب 
 .هذا االنسحاب تكتيكياً

بنتائج الحرب االسرائيلية على لبنان، مهما كانت هذه النتائج، سنكون امام نظام اقليمي جديد، وليس بالضرورة 
االميركية، وهنا ربما من المفيد التذكير، بأنه اثر غزو اسرائيل لبنان في شرق اوسط جديداً على قياس الخطة 

، نجحت في طرد اسرائيل من جنوب لبنان، واثر الغزو االميركي "اقليمية"، برز حزب اهللا كقوة 1982العام 
ة الشرق التي وجدت في العراق بعد افغانستان، ميداناً النشطتها، رغم ان فكر" القاعدة"للعراق، زادت قوة 

االوسط الجديد، تكررت في الحالتين، لكنها لم تر النور، الن الخارطة تغيرت فعالً، ولكن ليس لصالح هذه 
الفكرة التي تتبناها اكثر القوى محافظة في ادارة بوش الثاني، هذه المرة، قد ال تكون خروجاً عن هذه 

 !!. االمثلة
  30/7/2006االيام الفلسطينية 

  
  ثم تسوية شاملة تتضّمن مزارع شبعا  ...  دولية وقف النار وقوة  .38

  حلمي موسى
في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر إسرائيلية عن وعد قطعه الرئيس األميركي جورج بوش لرئيس الحكومـة                 
البريطانية طوني بلير بوقف إطالق النار حتى يوم األربعاء، تحاول الحكومة اإلسـرائيلية المماطلـة، وهـي                 

ة على وقف إطالق النار بتحقيق جملة من الشروط واإلجابة على عدد من األسئلة، التي طرحتها                تشترط الموافق 
على وزيرة الخارجية األميركية التي عادت امس الى اسرائيل للقيام بجوالت مكوكية بـين القـدس المحتلـة                  

  . وبيروت
وتتمثل المرحلـة األولـى     . نوأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن رايس تحمل معها مشروعاً ينفذ على مرحلتي           

بترتيب وقف إلطالق النار وإرسال قوة يتراوح تعدادها بين عشرة إلى خمسة عشر ألـف جنـدي مـدربين،                   
وبعد ذلك تأتي المرحلة    . مسلحين وقادرين على القتال يوفر انتشارهم شرط إسرائيل إبعاد حزب اهللا عن الحدود            

  . وإسرائيل تتضمن أيضا حالً لمسألة شبعاالتالية التي تتمثل بتسوية شاملة بين لبنان 
وترى المصادر اإلسرائيلية أن الرئيس االميركي جورج بوش حدد بنفسه تركيبة القوات المتعـددة الجنـسيات                

ويجري الحديث عن قوات أسترالية وتركية وقوات أوروبية غير محددة،          . رغم تردد فرنسا وعدم موافقة ألمانيا     
وأشـارت  . تشر ليس على الحدود مع إسرائيل وإنما على الحدود بين لبنان وسورياإضافة إلى قوات عربية ستن   
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المصادر اإلسرائيلية إلى أن القوة، بخالف ما نشر سابقاً، سوف تعمل تحت راية األمم المتحدة وبموجب البنـد                  
  . السابع الذي يجيز لها استخدام القوة

ويعتبـرون أن إنهـاء   . اسب إلسرائيل لوقف إطالق النارويرى معلقون إسرائيليون أن هذا هو الوقت غير المن 
ويـشدد  . الحرب بهذا الشكل يتسبب بمشكلة داخلية لحكومة أولمرت التي رفعت اآلمال بشأن أهداف الحـرب              

هؤالء على أنه ليس لدى الجمهور اإلسرائيلي شعور بأنه انتصر واألهم أنه ليس لديه شعور بأن حزب اهللا بات                   
  . مهزوماً
ه في الوقت الذي لم تعد تتناسب فيه متطلبات السياسة الداخلية اإلسرائيلية مع متطلبات السياسة الدولية،                غير أن 

ومع ذلك هنـاك    . يبقى القرار الجوهري بيد رئيس الحكومة اإلسرائيلية الذي عليه أن يقرر الموافقة أو عدمها             
األفق احتماالت تحقيق نصر عسكري جارف      بين المعلقين اإلسرائيليين من يرى أن أولمرت الذي ال يرى في            

  . سوف يرى في تضخيم إنجاز القوة الدولية وسيلة إلخراج عربته من أوحال لبنان
التقت وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس يوم أمس فـور وصـولها بـرئيس الحكومـة              : زيارة رايس 

يس قد أبلغت الصحافيين في الطائرة التي أقلّتهـا       وكانت را . اإلسرائيلية إيهود أولمرت في مقره بالقدس المحتلة      
ومع ذلك قالت انه    . بأنها تأمل بالتوصل إلى قرار يدعو لوقف النار في مجلس األمن الدولي حتى يوم األربعاء              

  . لم يتحدد موعد لوقف القتال ولكن من أجل وضع حد سريع للعنف من المهم التوصل التفاقات
وهي الزيارة  . يوم كالً من وزيري الدفاع والخارجية عمير بيرتس وتسيبي ليفني         ومن المقرر أن تلتقي رايس ال     

  . الثانية لرايس للمنطقة خالل أقل من أسبوع، وهي تأتي في ظل نوع من الخالف مع إسرائيل حول التوقيت
يذ وقف  وهو يصر على تنفيذ شروط إسرائيل قبل تنف       . واستبق أولمرت اجتماعه برايس بلقاءات أمنية وسياسية      

إعادة الجنديين، إبعاد حزب اهللا إلى ما وراء الليطاني، وقف إطالق الصواريخ وانتشار الجـيش               : إطالق النار 
  . اللبناني على الحدود

. وأكدت مصادر إسرائيلية أن وزيرة الخارجية األميركية لم تأت من أجل ممارسة الـضغوط علـى إسـرائيل                 
اً لفحص مدى استعداد إسرائيل لنشر القوة المتعددة الجنـسيات فـي            اللقاء أعد أساس  <وقالت هذه المصادر إن     

  . >لبنان، ذات الصالحيات، والتي رسم خطوطها الرئيس األميركي
وقد بعث السفير اإلسرائيلي في واشنطن داني ايالون برقية إلى رئاسة الحكومة جاء فيها، وفق ما نشر موقـع                   

وأشار الموقع  . إلسرائيل لوقف النار  > موعد نهائي <ال تنوي تحديد    يديعوت االلكتروني، أن اإلدارة األميركية      
. إلى أن رايس سوف تسمع موقفاً إسرائيلياً مرحباً بالقوة المتعددة الجنسيات ولكنها ستسمع الكثير من األسـئلة                

  . وستطلب إسرائيل من الواليات المتحدة أجوبة واضحة على هذه األسئلة قبل الموافقة على وقف النار
 ما هي الفترة الزمنية المطلوبة لتشكيل القوة وتدريبها ونشرها على الحـدود الدوليـة مـع                 :وبين هذه األسئلة  

لبنان؟ ما هي صالحيات هذه القوة؟ ما هي فترة تفويضها؟ وكم هو الوقت الذي تحتاجه الحكومة اللبنانية لنشر                  
إلسرائيلي في لبنان إلى حـين وصـول القـوة          جيشها في المنطقة واستبدال القوة الدولية؟ هل سيبقى الجيش ا         

الدولية؟ ما الذي سيجري خالل الفترة بين وقف النار ونشر القـوة الدوليـة، إذا واصـل حـزب اهللا إطـالق        
  الصواريخ؟ كيف يمكن منع تهريب الوسائل القتالية في هذه الفترة االنتقالية من سوريا إلى حزب اهللا؟ 

ضرب حـزب اهللا فـي      <تى الحصول على أجوبة فإن إسرائيل ستواصل        وقال مصدر سياسي إسرائيلي انه ح     
  . >محاولة لوقف إطالق الصواريخ وتوفير الظروف السياسية من أجل عودة الجنديين

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المهمة األولى لرايس تتمثل في إطالع رئيس الحكومة على ما تم االتفـاق                  
كما تم التركيز على القضيتين اللتين تـشغالن        . ومة البريطانية طوني بلير   عليه بين الرئيس بوش ورئيس الحك     

  . موعد وقف إطالق النار وطبيعة القوة الدولية ودورها: بال إسرائيل اآلن
وكان بوش وبلير قد أعلنا أن القوة الدولية ستتشكل بموجب تفويض خاص من األمم المتحدة يمنحها صـالحية                  

ومعروف أن إسرائيل تـصر علـى أن        . وضمان عدم اقتراب مقاتليه من الحدود     تجريد حزب اهللا من سالحه      
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يكون لهذه القوة دور في مراقبة الحدود بين لبنان وسوريا لمنع وصول اإلمدادات التسليحية مـن هنـاك إلـى                    
  . حزب اهللا

فحوى النقاشات  ومن المقرر أن تصل رايس ظهراً إلى لبنان للقاء رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وإطالعه على                
ويبدو أن رايس عجلت جولتها كي تسبق اجتماع الحكومة اإلسرائيلية المقرر اليوم            . مع المسؤولين اإلسرائيليين  

  . من أجل كسب الوقت
  الممر اآلمن 

رفضت إسرائيل مطلب األمم المتحدة باإلعالن عن وقف نار إنساني لتسهيل قيام المؤسسات اإلنسانية بتقـديم                
ال حاجة لوقف نار مؤقـت ألن       <وقال أحد الناطقين بلسان الحكومة آساف بوزنر انه         . ز واألطفال العون للعجائ 

واتهم بوزنر حزب اهللا بأنه من يعرقل بشكل مقصود وصول          . إسرائيل فتحت ممرات إنسانية من لبنان وإليهش      
 اإلسـرائيلية مـارك ريغـف      أما المتحدث باسم الخارجية   . المساعدات اإلنسانية للمواطنين في الجنوب اللبناني     

والحلول التي تقدمها إسـرائيل     . إسرائيل ملتزمة وتعمل ميدانياً من أجل تحقيق الممرات اإلنسانية        <فأوضح أن   
  . >توفر رداً ناجعاً وفعاالً على المشاكل الناشئة

 ممـرات آمنـة     وكانت إسرائيل قد وعدت وزيرة الخارجية األميركية في زيارتها السابقة األسبوع الفائت بفتح            
وتم االتفاق على فتح معبر بري مـن إسـرائيل إلـى            . جوية إلى بيروت وبحرية إلى ميناءي بيروت وصيدا       

  . الجنوب اللبناني لتقديم المعونات الغذائية
  محصلة أولية 

ورغم دخول المعركة يومها الثامن عشر يوم أمس، أطلق حزب اهللا الحصة اليومية من الصواريخ والتي بلغت                 
ومن بين المناطق التي طالها القصف أمس الجليـل         . لى مئة وطالت دائرة واسعة من المستوطنات والمدن       حوا

وأعلنت السلطات اإلسرائيلية عـن إصـابة       . الغربي وصفد وكريات شمونة ونهاريا وعكا وطبرية وروش بينا        
  . حوالى عشرين شخصاً بجروح

علن ضابط كبير عن تضرر مئة وخمسين مستوطنة وقرية         وفي حصيلة أولية للعمليات في الجانب اإلسرائيلي أ       
 مدنياً إسرائيلياً مـصرعهم إلـى       18وقد لقي   . وبلدة ومدينة في إسرائيل جراء القصف الصاروخي لحزب اهللا        

وأصيب في العمليات حوالى ألف وخمسمئة إسرائيلي       .  جندياً بينهم ثمانية جنود في اليوم األول       33جانب مقتل   
  .  هدف في لبنان900وقد قام سالح الجو اإلسرائيلي بستة آالف طلعة هاجم خاللها .  جنودبينهم مئة وعشرة

 ملمتـر   302 و 220وأشار قائد الجبهة الشمالية أودي أدام إلى أن حزب اهللا بعد إطالقه الصواريخ من عياري                
ي عدد من منظوماته، وفي     ومع ذلك فإنه تضرر ف    . ما زال غير منهار ولم يرفع الراية البيضاء       <باتجاه العفولة   

كمية رجاله الذين قتلوا، كما تضررت مكانته في بيروت، في الضاحية، وفي جهـازه االقتـصادي وجهـازه                  
  . >اللوجستي

  > عاصمة حزب اهللا<
وإخراج قواتها مـن محـيط بنـت    > تغيير الوجهة <أعلنت إسرائيل انتهاء إحدى المراحل المركزية في عملية         

 اإلسرائيلية إلى أن معظم القوات اإلسرائيلية التي عملت في تلك المنطقة خرجت منها              وأشارت المصادر . جبيل
  . بعد أن أكملت مهمتها

ويأتي هذا اإلعالن بعد الفشل الذي أصاب قوات مشتركة من المظليين وغوالني والمـدرعات فـي مـساعيها                  
لبلدة جاء لتسهيل مهمة الطيران فـي       وقد أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن االنسحاب من ا        . الحتالل بنت جبيل  

وتحدثت هذه المصادر عن أن الجيش اإلسرائيلي يحشد قواته لـشن           . تدمير ما تصفه بالبنى التحتية لحزب اهللا      
ومع ذلك قال قائد الجبهة الـشمالية       . هجمات برية أوسع بعد أن يحصل الحقاً على مصادقة المستوى السياسي          

كتلك التي جرت في مارون الراس وبنت جبيل سوف تتكرر في العديد مـن              أودي أدام للصحافيين إن عمليات      
وأشار إلى أن عمليات خاصة أخرى ستستمر على مـستوى          . القرى على طول الحدود لتدمير مواقع حزب اهللا       
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وادعى أن عملية خاصة جرت ليلة أمس األول القتحام أحد مقرات حـزب اهللا القياديـة وأن                 . الكتائب واأللوية 
  . ت المهاجمة عادت بغنائم استخباريةالوحدا

تدمير أكبر قـدر ممكـن مـن البنـى التحتيـة            <وأشار أدام إلى أن الهدف لم يكن أبداً احتالل بنت جبيل بل             
وقـال  . >اننا نواصل القتال في بنت جبيل، ونحن نسيطر على المجال وعلى األرض           <وأضاف  . >والمخربين

فنحن نشغل بنت جبيل التي غدت خرائـب،        . ل وفي عمق القطاع   إنني أحتفظ لنفسي بهامش مناورة على طو      <
  . >وال نية لدينا لالنغراز في مكان واحد

 من رجال حزب اهللا حيث قتل فـي مـارون           200وتفاخر قادة إسرائيليون بأنهم أفلحوا في قتل ما ال يقل عن            
يقصر القادة اإلسرائيليون في    ولم  .  مقاتال أغلبهم من رجال الوحدات الخاصة      80 70الراس وبنت جبيل وحدها     

  . الحديث عن قتل ما ال يقل عن أربعين قائداً في حزب اهللا
وأعلن الجيش اإلسرائيلي أنه يخطط حتى نهاية األسبوع إلبعاد وتدمير كل مواقـع حـزب اهللا علـى مـسافة                    

  .افها جواًولم يستبعد قادة الجيش العودة لمهاجمة بنت جبيل براً بعد استهد. كيلومترين من الحدود
  30/7/2006السفير 

  
  من غرائب عملية صنع القرار في إسرائيل .39

  عزمي بشارة  
القرار بالخروج إلـى عمليـة      <: أن) 27/6هآرتس  (، كتب ألوف بن     >كيف تم اتخاذ القرارات   <: تحت عنوان 

يوليـو،   /في الثاني عشر من تموز    > زرعيت<عسكرية واسعة في لبنان رداً على اختطاف الجنود بالقرب من           
كانوا في ضائقة بعد أسبوعين ونصف من أسر جندي في غزة، ودخول الجـيش              ... >!!قد اتخذ بسرعة قياسية   

  . الى هناك
واضح أن رد أولمرت وبيرتس السريع نجم عن حكومة جديدة ومحرجة إلثبات ذاتها بسرعة، وحاجة المدنيين                

ن الجنراالت، وواضح ان الخطف في لبنـان بعـد          اللذين يقفان على رأسها للظهور بمظهر ال يقّل عسكرية ع         
كل هذا قد يفسر المـزاج      . الخطف في غزة يعني أن تضع الحكومة اإلسرائيلية حداً لتدهور قدرتها على الردع            

أما تحوله الى حرب فال يفسر على هذا النحو، وهو لم يتم برأيي إال بعـد أن                 ... خلف قسوة وسرعة رد الفعل    
ؤاتية دولياً وإقليمياً لعمل استراتيجي مفصلي ضد حزب اهللا، وذلك بعد التشاور مع أميركا              اكتشفوا كم اللحظة م   

من حيـث ال تـدري   ... التي نقلت لهم أيضاً وجهات نظر عربية مؤيدة لضرب المقاومة وعدم تفويت الفرصة    
محالة، والتأجيل  وجدت إسرائيل نفسها في حرب، ألن لدى الجيش رأياً هو أن الحرب ضد حزب اهللا قادمة ال                  

يعني منح الحزب فرصة أخرى لتقوية ذاته، وألن أميركا وضعت، كما يبدو، أولمرت ورئيس أركانه ووزراء                
  . خارجيته ودفاعه في صورة موقفها وخطتها اإلقليمية وموقف بعض العرب هذه المرة

ين أنفسهم باتوا يخشون أن تشنق      منحت أميركا إسرائيل حبالً طويالً لحربها إلى درجة أن المسؤولين اإلسرائيلي          
ودخلت إسرائيل حرباً شاملة ضد المقاومة، ولكـن مـن دون خطـة           . إسرائيل ذاتها بالحبل أو تتعثر به لطوله      

في حين أنه خالفاً لما تعودت وعودت جمهورها، يقف في وجه هجومها خصم لديه استراتيجية               . حربية شاملة 
 وهذا أصالً مبـرر وجـوده       ،1982سنوات، لكي ال تتكرر تجربة      دفاع شاملة عكف على إعدادها طيلة ست        

: وبقاؤه الوحيد كمقاومة، بعد االنسحاب ال يقنع من يختلف معه من اللبنانيين، ولكنه يتكلم لغتهم علـى األقـل                  
  . استراتيجية الدفاع عن لبنان، وليس تحرير فلسطين

وم جوي على منصات إطالق الـصواريخ التابعـة         في مساء اليوم نفسه، قدم أولمرت لحكومته خطة لتنفيذ هج         
وتم . ، وعلى رموز الحكومة اللبنانية، وعلى رأسها ميناء بيروت الدولي         )تبين ككالم فارغ فيما بعد    (لحزب اهللا   

كمـا تـم    . إبالغ الوزراء أن حيفا ستكون معرضة للقصف في المقابل، وأن الحملة العسكرية لن تكون قصيرة              
. ناحية عدد الصواريخ التي ستنزل على إسرائيل، ومن ناحية عـدد الـضحايا الممكـن              تفصيل ما يتوقع من     
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أما أسئلة شمعون بيرس بشأن المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، فلـم تلـق             . وصدقت الحكومة الخطة باإلجماع   
بل بوقف إطـالق    أن ندخل في حرب شاملة مع حزب اهللا ونكملها أو نق          <وما زال بيرس يقول إما      . جواباً جدياً 

وفي اليوم الرابع تـم تـصديق القـرار          .وهو في الواقع يؤيد الخيار االول     . >النار والتفاوض وتبادل األسرى   
ما يعني قرار المضي في سيناريو الحرب،       ... االستراتيجي الثاني وهو قصف مقر حزب اهللا في جنوب بيروت         

ية عسكرية إلى سيناريو الحـرب الـشاملة لحظـة          ولمن لم يقتنع بعد أنها حرب اتضح التحول من مجرد عمل          
حدث ذلك بعد وقت من التنسيق مع األميركيين وخلفهم حلفـاؤهم           . قصف مقار حزب اهللا في الضاحية الجنوبية      

  . العرب
  . في هذه األثناء عقد البرلمان اإلسرائيلي جلسة تهريجية للمزايدة الخطابية ال عالقة لها بصنع القرار

ستراتيجي الثالث، والذي لم يبحث على أي مستوى، ناهيك عن بحثه على مستوى الرأي العام،               وكان القرار اال  
تم ذلـك بعـد أن خلّفـت        . هو إدخال القوات البرية إلى جنوب لبنان بهدف تدمير المواقع األمامية لحزب اهللا            

عودة إلى الوحـل    < عن   الحكومة والجيش انطباعاً في األيام األولى أن الحديث عن عملية تدمير جوية، وليس            
لم يحقق سالح الجو األهداف المرجوة، وتوسعت العمليات البرية تدريجياً، ثم ضاقت حسب النتـائج               . >اللبناني

  . اللحظية، ال استراتيجية وال يحزنون
وتبين في  . أهداف ضبابية طفقت تتغير خالل سير المعارك      > عملية<وضعت للحرب المكناة حتى اآلن رسمياً       

ولذلك اكتفى بعد أيام بعض قـادة الجـيش         . ثناء أن كسر قوة حزب اهللا أمر غير ممكن التحقيق كهدف          هذه األ 
وبعد عدة أيام تمت بلورة غطاء      !!. >إضعاف حزب اهللا  <باإلعالن عن أهداف ال يمكن قياس مدى تحققها وهي          

   .1559سياسي جديد للحملة أال وهو تنفيذ القرار 
على حق إسـرائيل فـي      > 8جي  <في دول   > اإلجماع الدولي <داف في أجواء    وبحسب الصيغة المحتملة لأله   

الدفاع عن نفسها فإن الحملة العسكرية اإلسرائيلية هي فقط المقدمة لخطوة سياسية دولية لفرض قرار مجلـس                 
وأعلنت إسرائيل  .  والتي تدعو إلى نزع أسلحة حزب اهللا ونشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب             ،1559األمن  

وقد ألقت  . في الجهة اللبنانية من الحدود لمنع عودة حزب اهللا إليه         > حزام أمني <أو  > منطقة عازلة <أنها ستقيم   
  . هذه الصيغة الجديدة بالمسؤولية على عاتق المجتمع الدولي

، أنه خالل أيام الحرب بدأت تـرد        >هل تم تحقيق األهداف   <تحت عنوان   ) 26/7هآرتس  (وكتب زئيف شيف    
لقادة وضباط كبار خلقت انطباعاً بأن أهداف إسرائيل من الحرب تتغير، وأنها ليست واضحة بمـا                تصريحات  
ويقول أنه بعد أسبوعين من الحرب ما زالت إسرائيل بعيدة عن حسم المعركة، ولـم يـتم إنجـاز                   . فيه الكفاية 

  . األهداف الرئيسية
 بدون توقف، وال إشـارة النخفـاض فـي          التي يشنها حزب اهللا على إسرائيل تتواصل      > االستنزاف<وحرب  

كما يقول إنه بالرغم من الضربات الشديدة       .  صاروخ يومياً  80100الهجمات الصاروخية على إسرائيل بمعدل      
الجوية والبرية التي نفذها الجيش اإلسرائيلي، لم تتعرض قدرات الحزب العسكرية لضربة فعليـة، وال يـزال                 

غالبية قيادته لم تمس، كما لم تتعرض المنظومة        . حزب اهللا يقاتلون وال يهربون    الدافع القتالي موجوداً، ومقاتلو     
  . اللوجستية إلصابة، حيث ال يزال لديه مخزون كبير من الصواريخ من ضمنها صواريخ بعيدة المدى

، أن ضباط المنطقة الشمالية كانوا قـد        )2/7هآرتس  (يشير عاموس هرئيل    > هل فشل الجيش؟  <وتحت عنوان   
وأن . >بـذور االختطـاف القـادم     <ويحمـل   > أصبح ال يطاق  <وا بأن الوضع األمني على طول الحدود        حذر

وفي المقابل يشير إلى أن الجيش لم يتوحد على النبرة نفـسها، حيـث قـال                . الحكومة تجاهلت هذه التحذيرات   
قي، وأن أفضل عـالج     بعض كبار الضباط في االستخبارات والوحدات العملياتية أن تهديد الصواريخ غير حقي           

  ! لها هو تركها تصدأ في المخازن
ويضيف أنه قد تجلى نقص خطير في المعلومات االستخبارية، بما فيه النقص في المعلومات بـشأن وصـول                  
صواريخ إيرانية إلى حزب اهللا أتاحت قصف البارجة الحربية قبالة شواطئ بيروت، كمـا أن قـوات الجـيش                   
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 مواقع لحزب اهللا فوجئت بحجم المنظومة الدفاعية والهجومية التـي قـام ببنائهـا               اإلسرائيلي التي تعمل مقابل   
وفي المقابل تدعي االستخبارات العسكرية أنه تم تحويل معلومات واسعة بهذا الشأن إلـى              . بالقرب من الحدود  

لين مما شاهدوه في    الجيش الذي ينقل هذه المعلومات إلى الوحدات العاملة ميدانياً، بحيث بدا بعض القادة مذهو             
، يقول إن أعضاء من قيادة هيئـة األركـان          >إلى أين؟ <وفي إجابة على السؤال     !! مارون الرأس وبنت جبيل   

بل إن  . العامة اعترفوا له قبل يوم من نشر المقال، أن بإمكان نصر اهللا مواصلة إطالق الصواريخ أياماً طويلة                
خطوات سياسية مكثفة، ترافق عمليات القوات البريـة وتتـيح   بعضهم ذهب هذا األسبوع إلى تأكيد الحاجة إلى    

  . إنهاءها بسرعة، قبل الدخول إلى القرى وتجنب وقوع إصابات كبيرة
وفي هذه الحالة   ! وعالوة على ذلك، فإن بعض الخبراء نصح األجهزة األمنية بتقليص األهداف المعلنة للحرب            

قوية الحكومة اللبنانية من خالل توجيه ضربة قوية لحـزب اهللا،         تبقى أمام إسرائيل مشكلتان أساسيتان، األولى ت      
تضاف الى قائمة األهداف التي لم تنجز، أما الثانية فهي التوصل إلى تسوية سياسية تمنع إيـران مـن إعـادة                     

وال شك لدينا فـي أن الدبلوماسـية األميركيـة          . تسليح حزب اهللا بعد انتهاء الحرب، استعداداً لمواجهات قادمة        
وفي . سياسياً وتهب لنجدته وقت ضيقه    > إنجازاته<كيف نفسها بموجب الوضع العسكري اإلسرائيلي، فتترجم        ت

كيف يمكن  <إلى التناقض الغريب ويتساءل     ) 26/7هآرتس  (سياق تقوية الحكومة اللبنانية يفطن ميرون بنبنشتي        
جواب طبعاً عند حكومة لبنـان ورأيهـا   ال. >ألناس جديين شرعنة تدمير دولة بادعاء أن ذلك يساعد حكومتها؟     

  . العام
في تحديد الهدف بأنه المس الحقيقي والفعلي بحزب        ) 27/7كلمة العدد   (بعد معركة بنت جبيل استمرت هآرتس       

اهللا لغرض تقوية النظام السياسي في لبنان الذي يرفض أن يكون رهينة بيد إيران وسوريا، كـأمر ضـروري                   
واتهمت الصحيفة  . ترتيب أمني يتم التوصل إليه، إضافة إلى قوة متعددة الجنسيات         وحيوي الستقرار وثبات أي     

القيادة السياسية وقيادة الجيش أنها ال تفهم ما تفهمه الواليات المتحدة ويفهمه الجمهور أن وقفاً مبكراً إلطـالق                  
األجواء في الـصحافة وفـي      ... النار ال يجدي نفعاً وأن عليها االستمرار في القتال من دون عقدة حرب لبنان             

  . أوساط الجمهور هي أجواء أميركية حربجية للغاية
وتتشابه األفكار األميركية والشارعية اإلسرائيلية مع بعض األفكار العربية المعادية للمقاومة والتي تـرى فـي                

ـ . أيديها> تتسخ<الحرب فرصتها لتنفيذ مهمة التخلص منها دون أن      اقش زئيـف  وفي اليوم نفسه في هآرتس ن
شيف زميله يوئيل ماركوس الذي كتب قبل يوم واحد في الصحيفة نفسها أن الجيش يجب أن ينتـصر، ولكـن                    

    وغبي يؤكد شيف ان الخيار الوحيد امام الجيش اإلسرائيلي هو االنتصار في الحرب على             . تبين انه جيش غني
هورت إليها وصلت إلـى مفتـرق طـرق         إسرائيل لم تختر هذا الحرب، ولكن منذ أن تد        <: ويقول. حزب اهللا 
ويدعي شيف أن السالم مع األردن ومصر سيتضرر ولن يكون هنالك من يوقع على اتفاق سالم                . >استراتيجي

  . مع إسرائيل في المستقبل إذا لم تهزم حزب اهللا في المعركة
جليـت، وهمـا     أي بعد معركة بنت جبيل، كتب أمنـون دنكنـر ودان مر            7,/27في معاريف في اليوم نفسه      

صحافيان شبه رسميين، يتصرف كل منهما على حدة كأن وظيفته أن يشرح كيف يفتـرض أن تـدار الدولـة                    
وكيف تخاض الحرب وكيف يتم االنتصار من دون إثارة الشفقة، أما سوية فيخرج مقالهما كأنه القاسم المشترك                 

: عنوان المقال . لشخصية اإلسرائيلية العنصرية  األعظم لكافة عقد الغرور والتبجح واالعتقاد بدونية اآلخر في ا         
يمجد الكاتبان عظمة التحمل والجلد عند النفس اإلسرائيلية ضد العدو، ولكن هـذا             . >تصميم أكبر مشاعر أقل   <

يدّل على عكس   > الذي يقتل لنا جنوداً   <التضخيم لقوة تحمل مقتل بضعة جنود، وهذه المفاجأة من العدو القاسي            
أين يوجد عدو كهذا يقتـل جنـوداً فـي          : د القارئ المستغرب من عبثية الوضع نفسه متسائالً       وقد يج . التحمل

فقط في إسرائيل يمكن سماع وقراءة هذا       ... الحرب؟ يجب أن تكون إسالمياً وقاسياً بال رحمة، لكي تقتل الجنود          
 وشوهوا اآلالف،   600لوا   ألف إنسان وقت   750التمسكن والتظلم واإلصرار على الشفقة الذاتية عند من شردوا          

، كأنها كانت رؤوفة عطوفـة      >علينا أن نقسي قلوبنا   <ومع ذلك يكتب هؤالء     . وسدوا أفق مستقبل مئات اآلالف    
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أن يتم تدمير القرى والمـدن      <، و >أال يخاطر الجيش بحياة الجنود    <إلى أن قتل لهم عشرة جنود في معركة، و        
 رئيس تحريـر    28/7وانضم إليهما في يوم     !! يسمى هذا قوة احتمال   و... >بالطائرات قبل إرسال الجنود إليها    

وقد وجـدت   . >ال يجرح شاب من جوالني    <رافي جينات داعياً إلى هدم كل شيء حتى         > يديعوت أحرونوت <
دعوتهما آذاناً صاغية عند السياسيين الذين يحتاجون إلى تملق الجمهور، فقام حاييم رامون الذي يواجه تهمـة                 

لجنسي بتبني الدعوة فوراً في اجتماع المجلس الوزاري المصغّر في اليوم التالي، ال بد هنا من تذكر                 التحرش ا 
كلينتون الذي قصف أفغانستان والسودان، فوراً بعد فضيحة مونيكا لوينسكي، وذلك من دون أن يكون هنالـك                 

أما رامون فيجب أن    . فاته المشهورة هكذا دفع بعض السودانيين حياتهم ثمناً النحرا      . سبب بين لقصف السودان   
كما تبناها إيلي يشاي رئيس قائمة شاس       . يمنحه تفوق دولته الجوي قدرة على تحويل انحرافاته إلى قتل لبنانيين          

وهو تعبير إبداعي خالق من وحـي       . >تحويلها إلى صندوق من رمل    <الذي دعا إلى عدم دخول أية قرية قبل         
  . لثقافيعالم حركة شاس وعوفاديا يوسف ا

 أن رايس قـد خلفـت       28/7ونصل إلى المرحلة الرابعة من عملية صنع القرار، إذ تنشر يديعوت أحرونوت             
بتنسيق مع إسرائيل قبـل  (وراءها طاقماً للعمل مع القيادة اإلسرائيلية إلعداد تسوية تشمل قوة متعددة الجنسيات   

الحظ أنه عندما وصلنا    . ( اإلسرائيليين بأقّل ثمن ممكن    تتسلّم قطاعاً ضيقاً في جنوب لبنان وتبادل األسرى       ) بلير
أما من سيقوم بمهمة نـزع      !! ونزع سالح حزب اهللا، ال أقلّ     !!) إلى األسرى وصلنا الى التبادل رغم كل شيء       

هنا يتم تعديل القرار والهدف مرة أخرى من خالل فحص التقدم العسكري ثـم فحـص       . السالح فذلك أمر آخر   
للبناني والعربي واإلقليمي مع األميركان، وهذا يعني مرة أخرى أن الحرب أميركية في كـل               الوضع السياسي ا  

  . جانب من جوانبها، وبالتأكيد في كيفية إنهائها وتحديد المكتسبات
 خالفات سياسية أمنية بين الموسـاد       27/7 ظهرت في جلسة الحكومة المصغّرة يوم        28/7بحسب صحف يوم    

اتفق االثنان حسبما جاء فـي      . >ماهية الضربة التي تلقاها حزب اهللا حتى اآلن       <ول  ح. والمخابرات العسكرية 
يرى مئير دجان والموساد بأن     . نتيجة العمليات العسكرية اإلسرائيلية في لبنان     > أن حزب اهللا ضعف   <الصحيفة  

سـتخبارات  في حـين تـدعي اال     . حزب اهللا يستطيع االستمرار بالحرب حتى وقت طويل في المستوى الحالي          
  . >الحزب تلقى ضربة قاسية أكثر بكثير مما يقيم الموساد<العسكرية أن 

وقرر المجلس الوزاري المصغر، السياسي األمني، مواصلة العملية العسكرية بشكلها الحالي، وعدم توسـيعها،              
ي تطـورات   إعـداده أل  <و> إنعاشه<ولكن تم تصديق توصيات أجهزة األمن بتجنيد واسع لالحتياط من أجل            

طالبت قيـادة الجـيش     ! ، وبهذا تبنّى المجلس بشكل معدل توصيات أجهزة األمن        )أي توسيع العملية  (> محتملة
طرد حزب اهللا من منطقـة      <بتجنيد واسع النطاق لالحتياط من اجل عملية عسكرية أرضية تستمر شهرين، ل           

  . ، ولكن بعض الوزراء عارضوا توسيع العملية األرضية>جنوب الليطاني
. وقرر االجتماع أن أي توسيع للعملية العسكرية أو تفعيل القوات المجندة منوط بتصديق إضافي من المجلـس                

، )28/7حسب هآرتس جاء هذا القرار من أجل عدم استفزاز سوريا، وتؤكد ذلك يديعوت أحرونوت الجمعـة                 (
وقال أولمرت إنه ال يريد أن يفتح       . كان إجماع بين الوزراء على فعل كل ما أمكن لتجنب المواجهة مع سوريا            

  . كانت هنالك إذاً أهمية للردع السوري في عملية صنع القرار حول الزج بفرقتين في اجتياح بري. جبهة ثالثة
وبرأينا فإن تجنيد فرقتي احتياط على الحدود هو تهديد باالجتياح إذا لم يتم إيجاد آلية دولية لبنانية لتنفيذ القرار                   

أو قوة دولية في قطاع ضـيق علـى         /ن ذلك من وجهة نظر إسرائيل انتشار الجيش اللبناني و          ويتضم 1559.
أما كيف سينزع هؤالء سالح المقاومة، فهذه مسألة نظرية وقضية طويلـة لـيس              . الحدود اإلسرائيلية اللبنانية  

نها كتسوية ال بد أن تمر      وتقول الحكومة اللبنانية إ   . إلسرائيل وال لقوات دولية إجابة عليها خارج نطاق الحرب        
. عبر إعادة مزارع شبعا وإعادة األسرى اللبنانيين، مما يسحب البساط من تحت قدمي تمسك حزب اهللا بسالحه                

ويبدو لنا أنه لن تكون هنالك تسوية ممكنة بشأن نزع السالح، أما وجود قوات أجنبية لحلها بالقوة فلن يزيـدها                    
اته واردة بالنسبة ألميركا، إال إذا كان القرار حولها مجرد سلم للنـزول عـن               وهذا الخيار وتعقيد  ... إال تعقيداً 
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من أجل ذلـك يفتـرض أن تكـون         . الشجرة ووقف إطالق النار، قبل محاولة لترسيم القطاع العازل الحدودي         
  .وهي لم تقتنع بعد. إسرائيل وأميركا قد اقتنعت أن المهمة العسكرية قد فشلت

  30/7/2006السفير 
  
  

   يرى اإلسرائيليون الحرب السادسة؟كيف .40
  عبد الوهاب المسيري. د

كنت أنوي أن أكتب عن األسباب الحقيقية التي أدت إلى ما يسمى اآلن الحرب السادسة ونتائجها الثابتة، ولكـن          
أجـرى  . آثرت االنتظار إلى أن تكتمل الظاهرة، على أن أقدم للقراء رؤية الصحافة اإلسرائيلية لهذه الحـرب               

رئيس شعبة االستخبارات العسكرية في الجـيش       " أدري ساجي "مع اللواء   ) 18/7/2006هآرتس  (ا ألدار   عكيف
، كما كان أيضاً قائداً للمنطقة الجنوبية وللقوات البرية، أي أنه شخـصية             )1995 – 1991(طوال أربع سنوات    

جز القوة العسكرية عن تحقيق     أي ع (في المقابلة على مفهوم قصور القوة       " ساجي"ركز اللواء   . عسكرية بارزة 
، "حـزب اهللا  "وعلى تصور المؤسسة الصهيونية أنها عندها كل ما تحتاجه من الوقت لتصفية             ) األجندة السياسية 

من يقول إننـا نملـك كـل        : "كل هذا ويقول  " ساجي"يرفض  . وأن الشعب اإلسرائيلي عنده مقدرة على التحمل      
كم هي المرة التي سنتمكن فيهـا مـن         "". إسرائيل"نفسه وال لمواطني    الوقت الذي في العالم، ال يقول الحقيقة ل       

االستمرار في هذا الوضع؟ البد أن نبدأ في التفاوض بأسرع وقت ممكن ألننا سنضطر إلى القيام بذلك إن آجالً                   
ـ             . أو عاجالً  ، وهذا  "حزب اهللا "عمليات سالح الجو مهمة، إال أنها ليست كافية لتصفية كل البنى التحتية التابعة ل

  .األمر يتطلب الدخول البري الذي أعارضه بشدة
هم يراكمون اإلنجازات مثل ضرب مدينة كبيرة كحيفا وشل حركة          . لدى حزب اهللا قدرة على التحمل والصبر      "

بغزو " إسرائيل"حين قامت   (ويؤكد ساجي أن عملية الحساب والعقاب       ". بصورة مستمرة " إسرائيل"خُمس سكان   
لم تغير الوضع االستراتيجي في تلك الجبهة، إال أن العملية نجحت في تجذير العالقـات               ) "نينياتلبنان في الثما  

اليوم يعتقد صانعو القرار أنهم يعرفون كل شيء، وهم يعيـشون فـي وهـم أن                . مع حزب اهللا طوال سنوات    
  ". قادرة على مواصلة الهجمات كيفما شاءت وأن شيئاً لن يحدث في العالم" إسرائيل"
" كم حلمنا بالخروج مـن هنـاك      "عبثية الحملة العسكرية اإلسرائيلية في مقال له بعنوان         " سيفر بلوتسكر "يبين  و
لقد نسينا أن في المحيط الذي نعيش فيه، تعتبر تـسمية           ): "15/7/2006موقع يديعوت أحرونوت اإللكتروني     (
لقـد انتهـت    .  وها هي مرة أخرى في انتظارنا      .األخيرة انتهت والتالية لها تبدأ    : تسمية مؤقتة " الحرب األخيرة "

وجميعنا يعـرف   . ونحن نستيقظ ونجد أنفسنا داخل فيلم حربي قديم، يتم بثه من جديد           . والماضي يعود . األوهام
والحرب التي لم تـشبع أبـداً       . قتلى، جرحى . ومع ذلك فإن هذا ليس فيلماً، إنه الواقع       . ويتذكر خاتمة هذا الفيلم   

  .ذا المكان ثانيةعادت إلينا في ه
في لبنان وغـزة؟  " أهداف البنى التحتية"قصفنا مطار بيروت؟ مطار الدهينية؟   " إسرائيل"كم مرة في حياة دولة      "

تسيطر "و" تتحمل مسؤولياتها "مئات؟ آالف؟ مرات ال حصر لها خرجت طائراتنا لتلقين حكومة لبنان درساً كي              
وهي لم تفعل ذلك،    . في التسعينيات " حزب اهللا "في السبعينيات و  " فتح"حركة  " تجريد سالح "و" على جنوب لبنان  

ومرات ال حصر لها اجتازت جنازير دباباتنا قطاع غزة وقطعت أوصاله بـشكل أو              . ال في الماضي وال اليوم    
إنهم لم يفعلوا ذلك ال     . بآخر، من أجل أن يعاني السكان إلى أن يتقيأوا من داخلهم اإلرهابيين ويحرقوا مخابئهم             

ومرات ال عد لها وال حصر أعطى قادتنا األوامـر للعمـل االنتقـامي الكبيـر                . في الماضي وال في الحاضر    
والساحق، عمل لم يسبق له مثيل، يهز األرض تحت أقدامهم، ويجعل العدو يزحف علـى أربـع، مـضروباً                   

. لك الحين، وهو لن يأتي اآلن     ولكن هذا العدو لم يأت منذ ذ      . ومهاناً، يرجونا السالم بشروطنا ووفق إرادتنا فقط      



 

 28

وعاد وأفلت  . كان على مرمى حجر منا    . كما أن السالم لم يأت، على رغم أننا كنا قريبين منه مرات كثيرة جداً             
  ." واليأس هذه المرة أعظم. يأس. من بين أيدينا، تاركاً خلفه الخراب، واآلمال المتبددة

يقولـون  " إسرائيل"الناس في   ": "ما هي النهاية؟  "فيسأل  ) 16/7/2006(في يديعوت أحرونوت    " ايتان هابر "أما  
لقد قمنا باحتالل قطاع غزة لمدة أربعين عاماً، وقد جلسنا وعشنا فيها طوال هـذه               : ألنفسهم وللناس من حولهم   

، ولم نتقدم كذلك باتجـاه الـسالم،        "إسرائيل"السنوات األربعين، وال شيء في كراهية المواطنين قد تغير إزاء           
خرجنا من غـزة، مـن شـوارعها وصـواريخها          . د أربعين سنة داخل غزة، اتخذنا القرار بالخروج منها        وبع

ومخيماتها، وخلفنا وراء ظهورنا مدناً إسرائيلية خربة وآالف المواطنين الذين استبحنا ثقتهم وخُنا قاعدة إيمانهم               
وكذلك، فإننا لم   . ن الفلسطينيين إلسرائيل  األساسية بنا، كدولة، وال شيء تغير في نسبة وجوهر كراهية المواطني          

  ." نتقدم مطلقا نحو السالم المنشود
لقد كنا هناك، وكان ذلك سيئاً جداً بالنسبة لنا، وبعدها، خرجنـا            : نفس هذه األقوال تُقال بالنسبة لموضوع لبنان      "

ة، فإن اإلسـرائيليين يـسألون      واآلن، على خلفية الكاتيوشا المدمر    . من هناك، وهذا أيضاً كان سيئاً بالنسبة لنا       
  ." ماذا سيطلب منا أيضاً وماذا سنفعل غير ما نفعله اآلن؟: أنفسهم ومن حولهم أيضاً

قادة الجيش يقودوننـا لحـرب      "بعنوان  ) 18/7/2006هآرتس  " (اسحق لينور "ومن أكثر المقاالت مرارة مقال      
أميركا تـدمر العـراق     : " يكون أكثر أهمية وداللة    وهناك عنوان جانبي ربما قد    " فاشلة وال يفكرون إال باالنتقام    

الحرب الحالية ليست قادرة علـى االسـتجابة الحقيقيـة          ": أما نحن فندمر لبنان وسنعيش فيه     ...ولن تعيش فيه  
، فهي تنفذ على يد تلك المجموعة المهزومة من الضباط، على أرض لبنان، والذين لم يسووا                "إسرائيل"لمشاكل  

تم تأليف كتب وظهرت حركة احتجاجية ولجنة تحقيق في مذبحة واحدة، وُأدين وزيـر              . لبلدحساباتهم مع ذلك ا   
الدفاع الذي تحول إلى رئيس وزراء فيما بعد، ومازال ظله الباهت متجسداً في شخص إيهود أولمرت وحـاييم                  

". اضربوهم"رامون وشركائهما وجيل آخر من الشبان المتحمسين الذي ترعرع من حولنا وتربى على شعارات               
بعد ذلك، عندما سيجلسون في السيارات المحترقة، ربما في سورية، وعندما يصرخون نريد العودة إلى بيوتنا،                
لن يمتلكوا الحكم والقوة لتوريث الخوف من الحرب لألجيال القادمة ألن نفس الجنـراالت مـن حملـة نفـس                    

التعاطف من الجمهور الذي ال يعرف إال شعار        النظرية الجاهزة سيبقون أمام شاشات التلفزة وسيحظون بنفس         
  .الذي علموه إياه" لنضربهم"
، يوصـي مـن اآلن بـشن        )اللوبي اليهودي في أميركا   (، مدير قسم الشرق األوسط في إيباك        "عيران ليرمان "

يـدرك أن   ) باسم اإلسـتراتيجية  (من يصغي إلى األحاديث حول الحاجة لمهاجمة سورية         . الحرب على سورية  
مـا يوجـد لـدى      . راتيجية بالنسبة لهؤالء الناس تعني توسيع دائرة القتال بما في ذلك ضـرب الـسكان              اإلست

علينا أن نتجنب ظهور جيل من الزعران الذي تتلمذ على     . هو اقتراح تدمير بلد آخر    " إسرائيل"اإلستراتيجية في   
. كفي أن نرى تدمير العراق وما نجم عنه       ي. يد جنراالت التلفاز، وأن نبتعد عن الجرائم التي تنفذ باسمنا جميعاً          

وهل فكر من أطلق األيدي على الزناد بالـضحايا فـي           . األميركيون ال ينوون العيش هنا، أما نحن فنعيش فيها        
هذه اليد فكرت باالنتقام فقط، فمن الذي يستطيع أن يكـبح جمـاح الجـيش؟               . الشمال والجنود المخطوفين؟ ال   

  .لذا فقادة الجيش يحذرون من مثل هذه المعارضةو. المعارضة اإلسرائيلية فقط
 29/7/2006االتحاد اإلماراتية 
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  :كاريكاتير .41

  
  28/7/2006موقع محجوب 


