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  مجزرة قانا بين التنديد والتبرير .1

 امس طفال قتلوا 37 ضحية بينهم 60 مصادر امنية لبنانية إن أكثر من هقالتما  31/7/2006المستقبل نشرت 
 مجزرة إضافية في بلدة يارون تارتكبكما  .سرائيلي على منزل في بلدة قانا في جنوب لبناناالقصف الفي 

  .عليهااستشهد فيها ستة مواطنين من عائلة واحدة كانت تختبئ في منزلها الذي هدم 
، على ان الوقت اآلن ليس للتفاوض ال على  مجلس الوزراءشدد وزير االعالم غازي العريضي اثر جلسةفيما 

الخطة التي طرحها السنيورة في مؤتمر روما وال على غيرها، بل لوقف النار، مؤكداً ان مقترحات السنيورة 
الى ا دعفقد  الرئيس االميركي جورج بوش ما ا.ال تزال هي التي يجب اعتمادها عندما يبدأ النقاش السياسي

 .اقامة سالم دائم في الشرق االوسط يصب في مصلحة االطفال، وذلك تعليقا على القصف االسرائيلي على قانا
وكانت رايس التي أنهت جولتها في المنطقة، اعتبرت ان الوقت حان لوقف النار بعد المجزرة، اال انها حافظت 

وقال مسؤول اميركي امس ان رايس ستعود .اع من الدعوة لوقف فوري الطالق النارعلى موقفها في االمتن
الى واشنطن اليوم كي تعكف على صوغ قرار من االمم المتحدة من شأنه ان يؤدي الى وقف اطالق النار 

   .بشكل مستديم بين لبنان واسرائيل
 تحميل اسرائيل كامل المسؤولية عن  من اللبنانية الحكومةهقررتما  31/7/2006يام الفلسطينية  األونقلت

وادرجت الحكومة مجزرة قانا في  .المجزرة وطلبت اعداد ملفات قانونية موثقة الدانتها في كل المحافل الدولية
سياق سياسة الهروب الى االمام التي تتبعها اسرائيل عند فشلها في تحقيق اهدافها العسكرية وذكرت بأن الدولة 

 .هالي القرى الحدودية النزوح عنها وقامت بقصف الطرق والجسور فأخذت المدنيين رهائنالعبرية طلبت من ا
واصدرت الحكومة مذكرة ادارية بـ اعالن الحداد الرسمي اليوم وتنكيس االعالم حدادا على ارواح شهداء 

يات المتحدة حتى واكد العريضي ان موقف الوال .المجازر االسرائيلية في قانا وسائر المدن والقرى اللبنانية
  .االن يغطي العدوان

لبنان علّق امس المفاوضات مع  أنثائر عباس في بيروت  عن مراسلها 2006/ 31/7 الشرق األوسط وذكرت
الواليات المتحدة، حول الوضع المتفجر جراء الحرب االسرائيلية عليه، بعد المجزرة الجديدة التي ارتكبتها 

ان لبنان دعا مجلس األمن لالنعقاد، وطلب في شكواه ، ر الخارجية اللبنانيوزيوقال اسرائيل في بلدة قانا، 
وشدد صلوخ على ان لبنان . اجراء تحقيق دولي حول مجزرة قانا والمجازر االخرى التي ارتكبتها اسرائيل
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من ونفى ان يكون لبنان طلب . يرفض اآلن اي مقاربة سياسية قبل المقاربة العسكرية التي تعني وقف النار
اهالً وسهالً بها اذا اتت بافكار جديدة ووقف الطالق النار، فلبنان يرفض اجراء : رايس عدم الحضور، قائالً

واوضح ان رايس لم تتصل بالخارجية اللبنانية البالغها قرار الغاء الزيارة او . اي محادثات قبل توقف العدوان
ن اآلن، عسكرية ودبلوماسية، قائالً انهما تكمالن وتحدث صلوخ عن وجود مقاومتين متالزمتي .موعد جديد لها

وان كل مشروع قرار في مجلس . بعضهما البعض، ومشدداً على ان لبنان لن يرضى بفرض اي قرار عليه
  .األمن يجب ان يقدم الى الحكومة لتعطي رأيها فيه

أن أي حديث غير ي في مؤتمر صحفي مشتر مع نبيه برالسنيورة فؤاد  ما قاله 31/7/2006 السفير ونقلت
حديث عن وقف إطالق نار فوري وغير مشروط هو حديث غير مقبول، فيما قال الرئيس بري إننا خلف 

  .الحكومة بقيادة الرئيس السنيورة، في هذا الموقف الجلل
 صاروخا على شمالي اسرائيل التي تخشى ان يكثف الحزب هجماته 156اللبنانية امس فيما أطلقت المقاومة 

في غضون ذلك، فتح سجال داخلي في اسرائيل حول و. قبل االعالن عن وقف محتمل الطالق النارعليها 
وقالت وزيرة التعليم يولي تامير من حزب العمل اذا اطلقت عملية تفاوض . مسألة االنسحاب من مزارع شبعا

لتجارة ايلي يشاي من غير ان وزير ا. >بشأن حل كامل مع لبنان، يمكننا بالطبع ان نبحث مسألة مزارع شبعا
  . حزب شاس قال من جهته ال اعتقد انه سيكون من الصائب السير بهذه التسوية

 االمين العام لالمم المتحدة دعا امس أعضاء  أن:نيويورك ـ يو بي أي 31/7/2006 القدس العربي وأوردت
ل الدعوة الي وقف إطالق مجلس األمن الدولي الي تنحية اختالفاتهم جانباً والتصرف بسرعة وصرامة من أج

ووصف القصف اإلسرائيلي علي قانا امس بـ المأساة ، وقال علينا ان  .نار فوري بين حزب اهللا وإسرائيل
ودعا الي وضع حد لدوامة العنف في المنطقة التي حصدت حتي اآلن أكثر  .نشجب هذا االعتداء بكل صرامة

وشدد عنان علي ان حزب اهللا وإسرائيل يتحمالن .األطفال  لبناني غالبيتهم من المدنيين ومعظمهم من 700من 
واشار الي ان حزب اهللا استمر  .مسؤولية كبيرة وان هناك ادلة علي حصول خرق للقانون االنساني الدولي

باطالق الصواريخ بشكل عشوائي علي شمال اسرائيل من مواقع علي ما يبدو انها موجودة وسط المدنيين، 
بعد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن طريقة القيام بذلك تسببت بقتل وبمعاناة للكثيرين وقال ان ال أحد يست

  .بدرجات عالية
قال رئيس الوزراء االسرائيلي امس في جلسة الحكومة االسبوعية بعد االعالن عن المجزرة ومن جهة ثانية 

الق الصواريخ علي مدن الشمال انه حسب المعلومات التي وصلته، فإن قانا ومحيطها كانوا مصدرا الط
واضاف اولمرت، كما افادت االذاعة  .االسرائيلي والعفولة وقد اطلق حزب اهللا عشرات القذائف من أرض قانا

وهذه القرية تشكل مخزنا . لقد حذرنا كل المواطنين من اجل الخروج من الجنوب: االسرائيلية باللغة العبرية
 وهذا ال يقول إن احدا ما أصدر تعليمات بالقصف علي المدنيين، علي حد .للعتاد العسكري التابع لحزب اهللا

  .تعبيره
مسؤول حكومي اسرائيلي ان اولمرت قال لرايس ان اسرائيل تحتاج الى  ما ذكره 31/7/2006 الدستور ونقلت

لرايس واوضح هذا المسؤول ان اولمرت قال .  يوما الستكمال حربها ضد حزب اهللا15 الى 10فترة تمتد من 
  .  ايام الى اسبوعين الستكمال العملية10ان اسرائيل تحتاج لمهلة من 

رئيس الجمهورية اميل لحود وصف المجزرة بأنها وصمة عار جديدة  أن 31/7/2006 النهار وجاء في
مرة جديدة : وقال .تضاف الى سجل اسرائيل االسود الحافل بالمجازر والجرائم االنسانية واالبرياء واآلمنين

تضرب اسرائيل عرض الحائط بالنداءات والدعوات التي توجه اليها لوقف اعتدائها على اللبنانيين، فتترجم 
وها هي قانا، مرة اخرى، عنوان للهمجية االسرائيلية وساحة . عمليا حقدها عليهم وتستهدفهم اينما كانوا

ي تتلقاه من عدد من الدول الكبرى التي لمجزرة ما كانت اسرائيل لتتجرأ على ارتكابها لوال الدعم المطلق الذ
غضت وال تزال تغض الطرف عن الحرب التدميرية على لبنان، تماما كما فعلت في الماضي عندما منعت 
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، ثم على قتلها قبل ايام المراقبين الدوليين االربعة في 1996معاقبة اسرائيل على مجزرتها االولى في قانا عام 
اللبنانيين ان يتساءلوا اين المجتمع الدولي الذي يبدي حرصا على االمن ولعل من حق  :واضاف .الخيام

  .واالستقرار ويدعو الى انقاذ االبرياء وحماية اآلمنين؟
شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة وقف النار فوراً من دون شروط، وقبـل أي محادثـات                   كما  

للتحقيق في المجازر التي ارتكبتها اسرائيل ومنها مجـزرة         لتسوية االزمة بين لبنان واسرائيل، وبتشكيل لجنة        
  .قانا، واعلن انه بعد ما حصل فان شروط تبادل االسرى قد تغيرت دون ان يوضح هذه الشروط

الجامعة العربية طالبت بإجراء تحقيق دولي في مجزرة قانا وغيرها الى أن  31/7/2006 الدستور وأشارت
وقال بيان الجامعة إن  .لتي ارتكبت في لبنان خاصة تلك التي طالت المدنيينمن جرائم الحرب اإلسرائيلية ا

. األمين العام عمرو موسى يطالب مجلس األمن الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إطالق النار فورا
اعتبر ا  بينم.ودعا موسى الدول العربية إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة للتعبير عن تضامنها الكامل مع لبنان

وأضاف لحود أن من يقاتل . اميل لحود أنه ليس هناك من جدوى اجتماع الجامعة العربية ألنه مضيعة للوقت
   .على األرض اللبنانية هم لبنانيون ويقاتلون ألهداف لبنانية وليس ألجندة خارجية لها عالقة بسوريا أو إيران

ية قالت إنها أخلت من قرية الطيبة في الجنوب مصادر عسكرية إسرائيلأن  31/7/2006 48 عرب ونشر موقع
وأضافت المصادر االسرائلية أن الجنود أصيبوا نتيجة قصف دباباتهم .  جنديا اسرائيليا مصابا11البناني 

وقد وقعت اشتباكات بين مقاتلي  . منهم9بصاروخ مضاد للدبابات من قبل مقاتلي حزب اهللا ما أدى إلى جرح 
وتدعي المصادر االسرائيلية ان الجيش قتل . جنود االسرائيليين بحيث اصيب اثنان آخرانحزب اهللا وبين ال

  .ثالثة مقاتلين من حزب اهللا
  
 مجزرة قانا عقب واسعة لبنانية موجة تنديد  .2

الرئيس حسين : ، نجمل منها المواقف التاليةصدرت مواقف تندد بالمجزرة االسرائيلية بحق المدنيين في قانا
 لم ترتكب بسالح الواليات المتحدة فحسب بل فالمجزرة مسؤولية مجزرة قانا الجديدة، حمل بوش؛ الحسيني

عندما وقفت بوجه قرار وقف الحرب على رأى أنها  و،بقرار واضح وصريح من رئيس الواليات المتحدة
أداة لشرعنة ، التي أضحت لبنان، فقد أطاحت بمنظمة االمم المتحدة، لتصبح ال منظمة االمم غير المتحدة

  . حاالت الظلم والقهر بأفظع مظاهرها
 إسرائيلالمجزرة الفظيعة التي ارتكبها العدو االسرائيلي في قانا لم تفاجئنا، ف؛ رأى أن الرئيس سليم الحص

لكن المؤلم ان هذا كله يجري تحت سمع . تشن حرب ابادة ضد اللبنانيين وال تميز بين طفل وامرأة وشيخ
 وتساءل عن.  وبتزويد من أسلحتهاخضر منها، ال بل بتحريض منهاأيركا وبصرها، وبضوء الدولة العظمى ام
  . جرى ويجري في لبنان ورأي األشقاء العرب بماالموقف العربي

 الحكومة الى ان ودعا. ان ما يحدث في الجنوب امر ال يمكن السكوت عنه فرأى  الرئيس نجيب ميقاتيأما
 عن مجلس االمن الدولي الدانة هذه المجزرة الرهيبة ووقف العدوان فوراًتطلب عقد اجتماع عاجل وفوري ل

  . يمكن ان يطغى على وقف العدوانألنه ال يوجد ملف آخر ،لبنان
ان مجزرة قانا الثانية التي ارتكبتها اسرائيل وذهب ضحيتها عشرات رأى  ؛ مفتي الجمهورية الشيخ قباني

ن عقاب اسرائيل على عدوانها المدمر على لبنان يجب ان يكون  وإ،ال تمر دون عقابأالنساء واالطفال يجب 
ستغيث اوال باهللا عز وجل، ثم بأشقائه العرب، وبجميع القادة العرب ي لبنان ، وأضاف إن وقوياً وحاسماًسريعاً

  . المدمرة على لبنان بالعمل على وقف فوري للناربليحسموا هذه الحر
ورأى أنها ليست    ،كبيرةبالمصيبة  ه ال هذ وصف    الشيخ قبالن  لشيعي االعلى  نائب رئيس المجلس االسالمي ا     أما

 وعن مـواقفهم     العرب  عن  وسأل ،مدافع الغضب والحقد االسرائيلي المتجسد في هذه الدولة       عناقيد الغضب بل    
لينا عف اسرائيل تريد ان تودعنا بغارة وبجريمة ومجزرة جديدة،          ، وأضاف إذا كانت   ستنكر هذه االعتداءات  ت التي
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نريد منها احتراما للقوانين ومحافظة على هذا الشعب االبي الشعب اللبناني بكل            ، و ان نملي شروطنا على رايس    
   .طوائفه

ن مجزرة قانا الجديدة تمت بغطاء وضوء اخضر اميركيين، وهي تعبر عن ؛ فرأى أالسيد فضل اهللاأما 
عسكري والسياسي في اختراق الساحة اللبنانية، وان الوحشية االميركية واالسرائيلية الالمتناهية والعجز ال

ورأى ان احد ، االدارة االميركية والحكومة الصهيونية تعاقبان الشعب اللبناني على احتضانه الرائع لمقاومته
ابرز اسباب الحرب االسرائيلية على لبنان يكمن في الفشل الذريع الذي يحكم حركة السياسة االميركية في 

ان هذه الحرب على لبنان تحمل رزمة من االهداف االميركية التي قد تتجاوز االهداف اف وأضالمنطقة، 
   .االسرائيلية او حتى بعض ما رسمته اسرائيل من خطط سياسية وعسكرية واقتصادية

الصور البشعة لمجزرة قانا التي استفاق عليها اللبنانيون والعالم عبرت بوضوح  أن مشيخة عقل الدروزورأى 
حيث و ،بشاعة الوجه الزائف لديموقراطية الصهيونية االميركية المنافية لكل القيم واالخالق واالعرافعن 

 حيث استيقظت القوى ،اراد العدو حسم المعركة على طريقته بتفوق قواه المادية اتت النتائج معاكسة جدا
 كل مكان لهذا المنحى الخطر  وعلت صرخة االستنكار واالدانة من، واهتزت الضمائر االنسانية،المعنوية

   .لسياسة العنف المدمر الذي يدعي محاربة االرهاب باالرهاب االبشع
ال يمكن قول اي شيء عن هذه المجزرة، الصمت مع الحزن العميق الذي فأشار إلى أنه :  النائب عونأما

سلون الطائرات لضرب الذين يقصفون بالقنابل ويرالجنود اإلسرائيليين  ورأى أننعيشه هو افضل تعبير، 
 فالحقد يفجر صاحبه وال ؛هذا ال يؤدي الى انتصار، بل الى انهيارواليأس المحشو بالحقد،  يمارسون العائالت

ان كلمات االدانة ال تكفي للتعبير عن الغضب من مجزرة قانا، وان ؛ قال النائب السابق فرنجية. يفجر الخصم
ووصف موقف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة المشترك مع ، هابيةاسرائيل تتوج خسارتها بهذه المجزرة االر
ذ هذا الموقف من بداية الطريق، لكنا وفرنا الكثير ااتخ وتمنى لو تم رئيس مجلس النواب نبيه بري بـالممتاز،

 .العدوان كما ظهر في  األداةولفت الى ان اميركا تنفذ مشروعها في المنطقة واسرائيل هي، مما وصلنا اليه
 ورأى.  يحرج االنظمة العربية والدولية، الذيالتضامن اللبناني الذي بدأ يتحقق عقب المجزرة أهمية دد علىوش

ان االنظمة المتعاملة مع اميركا متعاملة معها بسبب ضعفها، فيما االنظمة التي تقف في وجهها تقف الن شعبها 
  .معه يستطيع نظام ان يواجه اميركا اذا لم يكن شعبه  إذ المعها،

  31/7/2006النهار 
  
  سرائيل أن تدفع الثمنإعلى : الحريري .3

لى وقف فوري إلطالق إلى محطات تلفزة محلية وعربية دعا فيها إأدلى النائب سعد الحريري بسلسلة أحاديث 
جل تحقيق وقف فوري أجرى كذلك اتصاالت عربية ودولية من أالنار في لبنان ووقف العدوان االسرائيلي، و

كد ان التحركات التي يقوم بها خالل وجوده خارج لبنان تتم كلها بالتنسيق مع الرئيسين أو .لنارالطالق ا
واشار الى ان رئيس .  إلى وقف إطالق نار منذ اللحظة األولىالوصولالسنيورة وبري، وكانت على أساس 
الجرائم اإلنسانية التي يقوم مستعجل أكثر منا لوقف إطالق النار ألنه يرى  الحكومة االسرائيلية ايهود اولمرت

. يجب أن يفهم أولمرت ووزراؤه الحربيون أن لبنان ال يركع ألحد كما ونوه أنه بها ويجب أن يحاكم عليها،
 دعوى باسم كل طفل بحق إسرائيل وباسم كل عائلة يرفعواكد ان لبنان لن يرفع فقط دعوى ضد اسرائيل بل س

وأن التيار رفع دعاوى على اسرائيل بسبب المجازر التي قامت بها، ل سيوأشار إلى أن تيار المستقبهدم بيتها، 
  . لرفع دعاوى ضد اسرائيل نيابة عن كل بيت دمرتهمستعد

  31/7/2006النهار 
  

  



 

 8

   طالق النار وحّل المشكلة سياسياًبوقف فوري إلصفير يطالب  .4
 مجزرة قانا ، واصفاًاً جذري سياسياًطالق النار وحل المشكلة حالًطالب البطريرك صفير بوقف فوري إل

واشار . برياءنها تستهدف الحياة من خالل استهداف االطفال األ أل،نها جريمة تفوق الجرائم السابقةأالجديدة ب
قتل االطفال كما أن  ،الى ان للحروب قواعد توجب تحييد المدنيين، فكيف بهم اذا كانوا شيوخا ونساء واطفاال

   .جريمة تفوق غيرها من الجرائم، كما أنه ر مستهجن ومدان، ويجب اال يكونوالمدنيين حتى في الحروب ام
  31/7/2006البلد 

  
   حزب اهللا وجود دولة تستفيد من المقاومةمصلحةمن : جنبالط .5

ن من مصلحة حزب اهللا، وجود دولة قوية ومركزية في إ قال النائب وليد جنبالط :الشرق االوسط -بيروت
واعتبر أن كالم األمين العام للحزب السيد حسن . لمقاومة بعد انخراطها في الجيشلبنان تستفيد من خبرات ا

نصر اهللا يطمئن، انما يجب ترجمة ذلك الحقاً في استيعاب المقاومة وبالطريقة المناسبة، لتكون تحت سلطة 
لطتها على ن ال حل إال بوجود قوة دولية تساعد الدولة على بسط سأ  جنبالطورأى .الجيش وبإمرة الدولة

 رافضاً في الوقت نفسه، تدخل سورية التي تحرض ضد وجود ،ارض الجنوب، والتأكيد على اتفاقية الهدنة
 آذار وحزب اهللا 14 تمثل كل القوى في للحكومة التيتفاوض الوجدد جنبالط الدعوة الى ترك . القوات الدولية
  .وحركة أمل

  31/7/2006الشرق األوسط 
  

  سرائيلإ دعوى على: وزير العدل .6
قامة دعوى على الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في لبنان، إن الحكومة قررت أأكد وزير العدل شارل رزق 

 تكليف سيتمفي أول جلسة لمجلس الوزراء : وقال .ن وزارة العدل بدأت تعد ملفاً بهذا الخصوصأى إلالفتاً 
 إلجراء كل ما يمكن على الصعيد ،لعام التمييزيوزارتي الداخلية والدفاع إعداد الملف بالتنسيق مع المدعي ا

  .القانوني لمقاضاة مجرمي الحرب ومرتكبي المجازر
  31/7/2006البلد  

  
  ب وقف النار  لطلاتصاالت عربية ودوليةالسنيورة يجري  .7

السنيورة مجموعة من االتصاالت العربية والدولية لدعم طلب وقف النار؛ جرى منذ انتشار خبر مجزرة قانا أ
إذ أجرى اتصاالً بالملك السعودي، والرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء الباكستاني، ووزير خارجية 

كما استدعى السفراء المعتمدين في لبنان . فنلندا، كما وهاتف الرئيس البريطاني بلير، ورئيس الحكومة اإليطالي
 قبل وقف اطالق النار فورا وتشكيل لجنة ي محادثاتأجنبية، وابلغهم الموقف اللبناني بوقف أمن دول عربية و

الملك األردني، والرئيس : من جهة أخرى، تلقى الرئيس السنيورة اتصاالت من. تحقيق دولية في المجزرة
رئيس الحكومة السورية العطري، ومن خافيير سوالنا، ومن رئيس الوزراء األردني والفلسطيني عباس، 

د للمجزرة اإلسرائيلية وتضامنهم مع الشعب اللبناني وأنهم سيبذلون جهودا البخيت، الذين اكدوا استنكارهم الشدي
  . لوقف فوري إلطالق النار

  31/7/2006السفير 
  
   في الجرائم اإلسرائيلية  بإجراء تحقيق دوليندعم طلب الحكومة: أمل .8

العالم الحركة ناشدت رأت قيادة حركة امل ان مجزرة قانا الجديدة هي ذروة االنتقام االسرائيلي من لبنان، و
دارة اإلتساءلت عن معنى سكوت دول القرار وو. لتحرك واالحتجاج على الحرب االسرائيلية وادانتهال
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 وما تخلفه االسلحة ،ميركية بشكل خاص عن استخدام اسرائيل لمنظومات االسلحة الفتاكة والمحرمة دولياًاأل
دعمها لطلب  واكدت. لى اجساد الضحايا اللبنانيينالكيماوية والحارقة واالنشطارية من عالمات فارقة ع

 وتوجهت ،الحكومة اللبنانية اجراء تحقيق دولي في كل جرائم الحرب االسرائيلية ال سيما في حربها الحالية
  . بنداء الصمود والوحدةلى اللبنانيين جميعاًأخيراً إ

  31/7/2006البلد 
  
  زية يدعو العسكريين الى الجاهاللبنانيقائد الجيش  .9

تم االستعداد والجاهزية أعا قائد الجيش اللبناني العماد سليمان العسكريين الى البقاء على د : الحياة-بيروت
م في هلمهمات الدفاعية، وجهودهم لفيذتن وحياهم في ذكرى عيد الجيش، وأكد أنلمواجهة العدوان االسرائيلي، 

م هحق، انبيثبت عملهم وأكد العماد ان . العدوهدافاغاثة النازحين وتقديم يد العون لهم يحول دون تحقيق أ
دعا ألن العزم والتماسك والثبات، و العسكريين  وحيا في كما.حصن الوحدة الوطنية ومالذ الشعب ومرتجاه

 .م األكبر يوم انتصار لبنان على اعدائه، ونيل شعبه حريته كاملة غير منقوصةه عيديكون
  31/7/2006الحياة 

  
  سرائيلي   هواتف الجيش اإل يخترقحزب اهللا  .10

اعترف الجيش االسرائيلي أن حزب اهللا استطاع وعلى مدار سنوات التنصت على : االتحاد –رام اهللا 
وزعم الجيش انهم وجدوا مركزا للتنصت على اسرائيل في ي، المكالمات الهاتفية والخليوية في الجيش االسرائيل

جيش االسرائيلي أن حزب اهللا نجح باختراق شبكة الهواتف وقالت مصادر عسكرية من ال. حدى قرى الجنوبإ
 واستطاع ايضا اختراق الشبكة الخليوية التابعة لقسم الحمالت ،الخليوية التابعة للجيش االسرائيلي بشكل متقن

 ويذكر ان الجيش االسرائيلي بالمقابل لم ينجح على مدار سنوات مضت من الحصول على .في الجيش
 وقد تعرض جهاز االستخبارات االسرائيلي الى انتقادات عديدة من قبل ،ة عن حزب اهللامعلومات مخابراتي

 حزب اهللا أو تجنيد عمالء عنالحكومة واالجهزة األمنية االخرى نتيجة عدم تمكنه من الحصول على معلومات 
  .داخل التنظيم

  31/7/2006االتحاد اإلماراتية 
 

   شهيداً حتى اآلن750: الصحةوزير  .11
 شخصاً قتلوا حتى اآلن معظمهم من مدنيون منذ بدء الهجوم 750 وزير الصحة محمد خليفة أمس أن أعلن

غير نهائي ألن العديد من القتلى اليزالون  وأضاف ان هذا العدد .االسرائيلي على لبنان، وسقط نحو ألفي جريح
 .تحت األنقاض في قانا وفي غيرها من بلدات الجنوب

  31/7/2006المستقبل 
  

   غزة والضفة تبحث في مبادرة للخروج من األزمةمنجنة برلمانية ل .12
بحثت لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة السياسية       : غزة فتحي صباح   عن مراسلها في     31/7/2006الحياة  نشرت  

 شخصيات فلسطينية، واحدة مـن      أعدتهما سبل التوفيق بين مسودتين      ،مسأ ،في المجلس التشريعي الفلسطيني   
 المجتمع الدولي والعالم للخروج مـن       إلى من قطاع غزة، للخروج بمبادرة واحدة تقدم         واألخرىبية  الضفة الغر 

حماس البرلمانية فـي غـزة      كتلة   الناطق باسم     وقال . الراهنة التي تمر بها القضية والشعب الفلسطيني       األزمة
القواسم المشتركة  ، وأن    هنية اعيلإسم أطلقهان المسودتين تأخذان في االعتبار المبادرة التي        إصالح البردويل   
 المـسافرين   أمـام  الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني بما يشمل فتح المعابر           إجراءاتتشمل كذلك رفع    
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 المتبادل عن الجنـدي  اإلفراجوحركة التجارة ورفع الحواجز داخل الضفة واستئناف المفاوضات في خصوص           
 أن من بين هذه القواسم المشتركة إنهاء        إلىوأشار  . قوم على التبادلية   الفلسطينيين ي  واألسرى األسيراالسرائيلي  

الحصار السياسي والمالي المفروض على السلطة الفلسطينية وإعـادة األمـوال المحتجـزة لـدى االحـتالل                 
 عقد مؤتمر دولي للمانحين للمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني وإعادة بناء ما دمـره               إلىسرائيلي، والدعوة   اال

 بلورة مبادرة سياسية فلسطينية يمهد لعملية استقرار من أجل إنهاء           إلىواعتبر أن السعي    . سرائيلياالحتالل اال 
  .سرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلةاالحتالل اال

 سكرتير لجنة المتابعـة العليـا للقـوى         أوضح:  من غزة  ميسرة شعبان عن   31/7/2006المستقبل  وأضافت  
 النجا أن تلك المبادرة التي صاغها أعضاء اللجنة السياسية في التشريعي هـي              أبو إبراهيم إلسالميةواالوطنية  

 لقاء اللجنة مع محمـود      أثناءنفسها تلك التي كانت لجنة المتابعة العليا قد توصلت لها، من خالل أفكار طرحت               
 . هنية في بداية هذا الشهرإسماعيلعباس وبحضور 

 تصدر هذه الصيغة بشكل نهائي ولكن بعد صدورها من قبل هنية تم رفضها              أنت تريد    اللجنة كان  أن وأضاف
 . المبادرة طرحت بثوب جديد تعرض فيها األفكار نفسها        أن النجا   أبو وأوضح .فوراً من قبل الجانب االسرائيلي    

لموضوع مـع   وقال مصطفى البرغوثي أن اللجنة السياسية في التشريعي قررت تشكيل هيئة مصغرة لمتابعة ا             
 الدوليـة المختلفـة     األطراف مع   اآلن كي يتم التباحث معهم في كل االتصاالت التي جرت حتى            هنية وعباس 

والعربية وكي يتم بلورة موقف ومشروع مشترك يقدم في نهاية المطاف كمبادرة للمجلس التشريعي الفلسطيني               
 والضفة الغربية و الدفع في اتجاه تطبيـق          العدوان الشرس على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة        إيقافهدفها  

فيما قال عبد اهللا عبد اهللا النائب عن حركـة   .وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها جميع األطراف الفلسطينية     
 أن اللجنة السياسية في المجلس التشريعي تبذل جهدا سياسيا بقيادة عباس وبالتشاور مع هنية، مـضيفا                 إنفتح  

 .ياسي المفروض يحيل دون تحرك الحكومة من غزة إلى الضفة لمتابعة الحوارظروف الحصار الس
 نقلت مصادر إعالمية عن مـصادر فلـسطينية         :عن حسن النوراني من غزة     31/7/2006الدستور  وذكرت  

تركيا والسعودية ومصر وروسيا قد تعهدت وضمنت أن تنفذ تل أبيـب التزاماتهـا              قولها إن   وصفتها بالمطلعة   
وقد باركت واشنطن الصفقة ألنها تفصل بين ما        . الصفقة والتي باركتها واشنطن في المواعيد المحددة      وفق هذه   

وأوضحت المصادر أن بيانا سيـصدر بعـد الـصفقة           .يجري في لبنان وبين ما يجري في الساحة الفلسطينية        
.  توفرت شروط ذلك كاملة    يتحدث عن إمكانية تحريك عملية السالم بين الجانبين واإلفراج عن األموال في حال            

أن تركيا وروسيا بذلتا     وأضافت المصادر أن قيادة حركة حماس ليست متفقة فيما بينها على هذه الصفقة ، غير              
ولم تستبعد المصادر اتساع دائرة الخالف داخل قيادة الحركة في حال انجـاز الـصفقة                .جهودا كبيرة إلتمامها  

  .والبدء بتنفيذها
  

  كومة اللبنانية رفض المفاوضات قبل وقف النارعباس يؤيد قرار الح .13
 أي إجـراء نه يؤيد قرار الحكومة اللبنانية رفض       أ ، أمس ، أعلن محمود عباس   :، أ ف ب   حامد جاد  -غزة جدة،

 وأعرب لحود وفؤاد السنيورة     بإميلنه اتصل   أوأضاف   . النار إطالق قرار بوقف    إصدارمفاوضات سياسية قبل    
كـان  وقال أنـه     .األخرىلسطيني للشعب اللبناني في مجزرة قانا الجديدة والجرائم         لهما عن مواساة الشعب الف    

ووصـف مجـزرة قانـا      .  النار قبل البحث بأي تفاوض سياسي      إطالق بوقف   ةطالبالمعلى  عربي  هناك اتفاق   
الجديدة بأنها قمة المجازر االسرائيلية التي وقعت على الشعب اللبناني منذ عـشرين يومـا وعلـى الـشعب                   

  .أسابيعالفلسطيني منذ خمسة 
  31/7/2006الغد األردنية 
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  هنية يطالب بفرض عقوبات على اسرائيل نتيجة ارتكابها جرائم حرب في لبنان  .14
واستنكر مجزرة  ،   الشعب اللبناني  أبناء هنية عن صدمته الشديدة للجرائم البشعة التي ترتكب بحق           إسماعيلعبر  
 الـصمود   إرادة كـسر إرادة الـشعبين       فيالحرب المفتوحة لن تحقق أهدافها      ن هذه المعركة و   أالتي تؤكد ب   قانا

 لبنان  ين الجرائم التي ترتكبها اسرائيل ف     ، إ  جلسة مجلس الوزراء   أمام كلمة له    ي ف ،وقال .والمقاومة بل ستفشل  
الجهود  لبنان في الدم وتدميره تدميرا كامال ضاربا بعرض الحائط كل            إغراق في االحتالل ماض    أنتدل على   
سـرائيل ضـد الـشعبين      ان ما تمارسـه      أ وأوضح . التي تسعى إلى حل المشكلة ووقف العدوان       الدبلوماسية

 المنطقة والعالم مـن خـالل     في واالستقرار   األمنكبر على   أ تمارس خطرا    أنها يؤكد على    يالفلسطيني واللبنان 
وبـين   . الحياة مناحيئرة الحرب لتشمل كل     استخدامها األسلحة المحرمة دوليا وتعمدها قتل المدنيين وتوسيع دا        

 ومع األسـف فـإن الواليـات        ،سرائيلي اال لالحتالل الجنوني لجم هذا االنفالت     في يتباطأ   الدوليالمجتمع  أن  
وطالـب   . المجازر البشعة  وارتكابهاسرائيل ضوءا أخضر ومباركة على قتلها األطفال والنساء         االمتحدة تمنح   

 وتجاوزهـا لكـل     الـدولي سرائيل بسبب مخالفتها القانون     ان بفرض عقوبات على     األمم المتحدة ومجلس األم   
 تتخـذ   أن اإلسـالمي  وجامعة الدول العربية ومنظمة المـؤتمر        األوروبيالحدود، معربا عن أمله من االتحاد       

  .خطوات جدية وفعالة للجم هذا العدوان على حد تعبيره
  30/7/2006 48عرب 

  
   مليون دوالر 42لت للسلطة الجامعة العربية حو: هنية .15

.  السلطة الفلسطينيةإلى مليون دوالر من جامعة الدول العربية    42نه تم تحويل مبلغ قدره      أ هنية   إسماعيلكشف  
 الحكومة قررت تقديم مساعدات للمناطق التي تعرضـت         إن للحكومة الفلسطينية    األسبوعي االجتماع   أثناءوقال  

 المقبل من بعـض     األسبوع األموالوتوقع وصول المزيد من هذه       .ع غزة للقصف والتدمير االسرائيلي في قطا    
 األيـام نه يجري العمل اآلن الستكمال دفع رواتب ومستحقات جميع الموظفين خـالل             أالدول العربية، مضيفا    

  .المقبلة
  30/7/2006الحياة 

  
  توقيع اتفاق لتمديد الوجود الدولي المؤقت في الخليل .16

اتفاقاً لتمديد الوجود الدولي المؤقت في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربيـة لمـدة              أمس،  وقع صائب عريقات،    
ومن الجـدير    .2007ويبدأ االتفاق منذ األول من شهر آب المقبل، وحتى بداية شهر شباط              .ستة أشهر أخرى  

ـ         ذكره أن مهمة الوجود الدولي المؤقت في الخليل        تالل تقوم على أساس مراقبة مـا تقـوم بـه سـلطات االح
 التوسع والتمدد في البؤر االستيطانية، واالعتداءات التي تتم بحماية جنـود االحـتالل واآلثـار                منسرائيلي  اال

  كمـا تتـضمن مهمتهـا      .التدميرية على الحياة االقتصادية والتعليمية واالجتماعية وكافة مناحي الحياة األخرى         
المشاركة وعدد مـن دول العـالم، إضـافة إلـى           صدار تقارير مرة كل أربعة أشهر، وتوزيعها على الدول          إ

 .السكرتير العام لألمم المتحدة
  31/7/2006المستقبل 

  
   المجزرة اإلسرائيلية في قانا جنوب لبنان يستنكرقاضي القضاة  .17

في بيان لـه     اعتبر، و سرائيلية المروعة في قانا   قاضي القضاة تيسير رجب التميمي الجريمة اال       استنكر: القدس
إنما يدلل على وحشية وهمجية هذه القوات، التي         سرائيلي على هذه الجريمة البشعة    القوات االحتالل ا  أن إقدام   

وأشار إلى أن هذه المجزرة المروعة والجريمة البشعة، إنما هي تطهير عرقي، ودليل علـى                .فاقت كل الحدود  
 واإلسالمية شعوباً وحكومـات إلـى       األمتين العربية  وناشد. فشل قوات االحتالل في تنفيذ مخططاتها العدوانية      
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سرائيلية المدمرة ومواجهة هـذه     وجوب مساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني، ودعم صمودهما في وجه اآللة اال          
  .التحديات الخطيرة على األمة بالتكافل والتوحد ورص الصفوف ووحدة الخطاب والكلمة

  30/7/2006 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

     وطنيةتجه نحو حكومة وحدةت الفلسطينيةالفصائل  .18
 أن الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية قطعت شوطاً كبيراً في لـ الخليجكشف مصدر فلسطيني مطلع : غزة

اآلونة األخيرة على طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة وثيقة األسرى في محاولة لتجاوز األزمة 
ولفت إلى أن الحوار حول تشكيل  .الفلسطينية منذ االنتخابات التشريعية األخيرةالراهنة التي تعصف باألراضي 

الحكومة الجديدة تجاوز العناوين العريضة، إلى حد الخوض في تفاصيل الوزارات التي سيحصل عليها كل 
فصيل، حيث يدور الحديث عن حصول حركة فتح على حقيبتي الشؤون الخارجية واإلعالم، إضافة إلى 

ن حماس ستحتفظ برئاسة الحكومة، إضافة إلى وزارات أ  إلىوأضاف .ات أخرى لم يتم تحديدها بعدوزار
الداخلية والمالية والصحة والتربية والتعليم واألوقاف، فيما ستقسم بقية الوزارات بين الفصائل األخرى بعد 

حو مشاركة جميع الفصائل، مشيراً إن األمل يتجه ن وقال. اتخاذها قراراً بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة
إلى أن حركة الجهاد اإلسالمي تحتفظ بموقفها الرافض لمبدأ المشاركة في الحياة السياسية القائمة على اتفاقات 

  .أوسلو
31/7/2006الخليج اإلماراتية   

  
  مشعل يدعو لتصعيد المقاومة في لبنان وفلسطين  .19

 مشعل في مقابلة ان الرد الوحيد على هذه المذبحة هو زيادة  وقال،دعا خالد مشعل امس الى تصعيد المقاومة
واضاف انه لم يعد هناك سبيل اخر سوى المقاومة لحماية النساء واالطفال  .المقاومة في لبنان وفي فلسطين

وذكر مشعل ان اسرائيل تحاول تهدئة الفلسطينيين . واالرض والشرف في هذا العصر الصهيوني االمريكي
ن جنديا اسرائيليا في غزة بعرض صفقة عليهم لم يحدد معالمها بحيث يتسنى لها التركيزعلى الذين يحتجزو

وتابع مشعل انه يتعين توخى الحذر من الدعوات لعزل القضية الفلسطينية عما يحدث في  .هجومها على لبنان
  .لبنان الن هذا لن يوفر الحماية للشعب الفلسطيني

31/7/2006الدستور   
  

  اميركا في مربع االستهداف  :  االقصىكتائب شهداء .20
ت انها باتت تعتبر اميركا وبعض الدول  أعلنكتائب شهداء االقصى أن 31/7/2006الرأي األردنية ذكرت 

   .الغربية من االن فصاعدا في مربع االستهداف، مؤكدة ان الخيارات مفتوحة للمقاومة في لبنان وفلسطين
ن الكتائب سترد على هذه المجزرة أ  قوله في غزةصىد كتائب االققائعن  30/7/2006 48عرب ونقل موقع 

 موضحا أن كما حدث فى قلقيلية من خطف وقتل للمستوطن اإلسرائيلي ،البشعة في الزمان والمكان المناسبين
وحذرت الكتائب إسرائيل من التمادي في اعتداءاتها التي تطال المدنيين . سيتكرر في أماكن أخرى وبشكل اكبر

برياء موضحة إنها امتنعت مرارا عن إدخال المدنيين دائرة الصراع ولكن يبدو أن إسرائيل ستجعلنا نعيد األ
  .حساباتنا فيما يتعلق بالمدنيين

  
  كل شيء مباح وكل الخيارات مفتوحة: حماس .21

سالمية قال مشير المصري نائب حماس في المجلس التشريعي انه امام الحرب المفتوحة ضد االمة العربية واال
وحين سئل عما اذا كان ذلك يعني القيام . كل الخيارات مفتوحة بما فيها الضرب في العمق االسرائيلي
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كل شيء مباح، مضيفا أن هذه جريمة وارهاب دولة كما أنه تخطى كل أن بتفجيرات ضد االسرائيليين قال 
  .الخطوط الحمراء

لتغطية على فشل اسرائيل ميدانيا في تحقيق أهدافها بدوره أكد سامي أبو زهري أن مجزرة قانا تأتى بهدف ا
  .من الحرب المفتوحة وتفضح الموقف االميركي الرافض لوقف تلك الحرب

31/7/2006الدستور   
  

  تدين المجزرة وتقول أن لديها الحق في الرد على جرائم إسرائيل : كتائب القسام  .22
 امتداد للمجازر التي ترتكب يوميا في األراضي اعتبرت كتائب القسام أن المجزرة التي حدثت في قانا هي
انه ال يوجد خطوط حمراء الن  كتائب و أكدت ال.الفلسطينية ولسلسلة المجازر التي يرتكبها العدو منذ احتالله

وحملت الكتائب  .العدو الصهيوني لم يدع اى خط إال وتجاوزه وارتكب المجازر وبالتالي عليه أن يتحمل الرد
  .حدة األمريكية ودولة الكيان مسؤولية هذه المجزرةالواليات المت

أن المجازر ستستمر أمام هذا الصمت المريب من قبل العالم، موضحا أن  وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب
ما يقوم به االحتالل يثبت طبيعته التي ال تعيش إال علي دماء األبرياء مبينا أن العدو بهذه الجرائم يتحدي كل 

ه حان الوقت الستنزاف هذه الدولة الخبيثة مؤكدا ان نوبين ابو عبيدة ا .م واألمة العربية وكل اإلنسانيةالعال
رد سيكون بتصعيد المقاومة الرد على المجازر التي ترتكب في لبنان وفلسطين وتكتائب القسام يجب أن 

   .وسيكون على مستوى الجريمة
30/7/2006 48عرب   

   
  سديروتروخاً على كتائب القسام تطلق صا .23

وقال مسعفون ان امرأة في التاسعة . سقط على بلدة سديروت، من غزة أعلنت كتائب القسام  اطالق صاروخ
  . والعشرين من عمرها أصيبت اصابة متوسطة

31/7/2006الدستور   
  

   مليات استشهادية داخل العمق الصهيونيسرايا القدس تتوعد بع .24
 الجريمة اإلسرائيلية ىدعت كافة عناصرها لالستنفار والرد عل القدسسرايا أن  30/7/2006 48عرب نشرت 

 دعمها الكامل لحزب اهللا وطالبته بالرد الموجع ىوأكدت السرايا في بيان لها عل .التي طالت األخوة في لبنان
 الشعوب تمجازر في لبنان وفلسطين وطالبالوأدنت بشدة الصمت العربي إزاء  .وفي أسرع وقت ممكن

  .ية بالتضامنالعرب
نظرا لالعتداءات أنه قال  ابو احمد الناطق باسم سرايا القدس عن 31/7/2006الرأي األردنية و نقلت 

مات جديدة للذراع العسكري يالمتكررة والمذابح الكبيرة بحق المدنيين في غزة والضفة ولبنان، صدرت تعل
فيذ عمليات استشهادية داخل العمق بالعمل وبسرعة كبيرة على تنة للحركة خصوصا في الضفة الغربي

 ، تضرب كافة المدن الصهيونية،خالل ايام واضاف نحن نتوقع موجات من العمليات االستشهادية. الصهيوني
  .اينما يتمكن المجاهدون من الوصول

  
  لجهاد اإلسالمي في غزة تنديدا بالمجازر والعدوانا  نظمهامسيرة حاشدة .25

 الممثل الخاص لألمم المتحدة في غزة ورشقوه بالحجارة تعبيرا عن غضبهم اقتحم عشرات من الفلسطينيين مقر
وتدخلت الشرطة الفلسطينية وألقت بالقنابل المسيلة للدموع باتجاه .  في قاناللجريمة التي اقترفتها إسرائيل
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كل ، إلسالميدعت إليها حركة الجهاد ا وشارك في المسيرة التي .المتظاهرين الذين احرقوا علم األمم المتحدة
  .من كتائب شهداء األقصي وألوية الناصر صالح الدين وكتيبة المجاهدين

30/7/2006 48عرب   
  

   الجهاد االسالمي في نابلسمنتشيع شهيدين  .26
)  عاما29(شيع الفلسطينيون في نابلس القائد العسكري لحركة الجهاد االسالمي في المدينة هاني عويجان 

  . ، اللذين استشهدا برصاص االحتالل امس االول) عاما25(مصري والمقاوم في الحركة عميد ال
31/7/2006السفير   

  
   منزل احد عناصر القساموقائد لجان المقاومة الشعبية تدمير منزل  .27

 قنبلة تاسقط، وعلى منزل عطا الشنباري قائد لجان المقاومة الشعبية في بيت حانون16أغارت طائرة اف 
وكان شخص مجهول اتصل بالشنباري  . فدمرته بالكامل ثالثة طوابق،ؤلف منى المنزل المتزن نصف طن عل

وفي منطقة الصفطاوي، شمال غزة  .وأبلغه انه يتحدث باسم جيش االحتالل وان عليه اخالء المنزل فوراً
 من عائلة الشريف بعد ،قصفت الطائرات اإلسرائيلية الليلة قبل الماضية منزل احد عناصر كتائب القسام

وقامت طائرة استطالع اسرائيلية بالقاء قنبلة كبيرة على المنزل . تين فقط من تلقيه االنذار عبر الهاتفساع
  .دى الى تدميره بالكامل واصابة خمسة فلسطينيين بجروحأالمكون من طابق واحد، األمر الذي 

31/7/2006الشرق األوسط   
  

  قنص جندى صهيوني:كتائب أبو علي مصطفى وسرايا القدس .28
 على ظهر  كانمكنت مجموعة مشتركة من كتائب أبو علي مصطفى وسرايا القدس من قنص جندى صهيونيت

وذكر بيان  .جرافة بالقرب من بوابة موقع عسكري شرق المغازي في غزة وقد أصيب الجندي بشكل مباشر
وذكر البيان  .و أن المقاومين انسحبوا بسالمالجندي شوهد وهو يسقط على االرض  صادر عن المجموعة أن

 .ان هذه العملية تأتي في اطار الرد على جرائم العدو بحق شعبينا الفلسطيني واللبناني
31/7/2006البيان   

  
  ممنوع الموافقة على وقف الطالق النار : بيرتس .29

 وقد غضب   ،ألقى وزير األمن االسرائيلي عمير بيرتس اليوم خطابا في الكنيست االسرائيلي بعد مجزرة األمس             
وقـد أمـرت    . د من النواب العرب في الكنيست على تصريحات بيرتس، وقطعوا سير حديثه اكثر من مرة              عد

رئيس الكنيست داليا ايتسيك رجال األمن باخراج النائب جمال زحالقة الذي صرخ باتجاه بيـرتس بـان هـذه                   
ـ       . الحرب يجب ان تتوقف وهذا االجرام يجب ان يتوقف         : دال اليتـسيك  ووجه احد أعضاء الكنيست مـن المف

ووجه بيرتس تحيـة     .أخرجي هؤالء الخون من الجلسة، مما دفع بعض الجنود المدعويين إلى الجلسة للتصفيق            
نحن فخورون بكم، وانتم تقومون بعملكم على اتم وجه وتقومون بمهمتكم كما يجـب باسـم                : الى الجنود قائالً  

ممنـوع الموافقـة    : وقال بيرتس  . الواقع في المنطقة   وهي التي ستغير  . الديمقراطية االسرائيلية التي بعثت بكم    
وزعم بيرتس ان الشعب االسرائيلي وجيشه يريـدون تغييـر          .نحن ننوي ان ننتصر   . على وقف الطالق النار   
وفي هذه الحرب الجبهة والجيش جبهـة  . ويريدون انهاء التهديد عن الجبهة الشمالية. الواقع في الشرق االوسط  
  .اتواحدة وهذه ليست شعار
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وهذه الحـرب   . الحرب التي نقودها ضد حزب اهللا والفلسطينيين في غزة هي حرب على البيت            : وقال بيرتس  
   .ونحن نحارب حزب اهللا المبعوث للنظام االيراني وهذه حرب فرضت علينا. وصلت قريبا الى بيوتنا

31/7/2006 48عرب   
  

   حزب اهللا استطاع اختراق هواتف الجيش:اسرائيل .30
 قالت االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية أمس ان حزب اهللا قام بتطوير وحفر            - كامل إبراهيم    -لمحتلة  القدس ا 

انفاق وزراعة الغام اضافة الى نصب مجسات تجسس ومحطات التقاط تلفوني والسلكي على طـول الحـدود                 
يلي خالل السنوات الـستة     واوضحت في بيان مقتضب ان الجيش اإلسرائ       .اللبنانية اإلسرائيلية قبل بدء الحرب    

  .الماضية استهان واغفل عن قدرات وقوة حزب اهللا وهو يدفع الثمن اليوم في المواجهة البرية الصعبة
وقال الجيش اإلسرائيلي انه اكتشف اجهزة متطورة بعضها يدوي وتصنيع محلي في االنفاق والغرف المحصنة               

واعترف الجيش االسرائيلي أن حزب اهللا اسـتطاع وعلـى          . التي بناها في خالل فترة احتالله لجنوب اللبناني         
  .مدار سنوات التنصت على المكالمات الهاتفية والخليوية في الجيش االسرائيلي

31/7/2006الرأي األردنية   
  

   ساعة 48تصريحات اسرائيلية متناقضة حول وقف القصف الجوي  .31
الخارجية االمريكية امس ان اسرائيل وافقت  مسؤول بوزارة هقال ما 31/7/2006 القدس الفلسطينية نشرت

 ساعة التاحة فرصة للتحقيق في واقعة قصف يوم االحد التي 48على تعليق القصف الجوي لجنوب لبنان لمدة 
وقال ادم ايرلي المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي بالقدس ان اسرائيل  . شخصا48قتل فيها 

 ساعة امام سكان جنوب لبنان لمغادرة المنطقة 24 المتحدة باتاحة فرصة لمدة ستقوم ايضا بالتنسيق مع االمم
   رويترز.ان رغبوا

 المراسل السياسي لصحيفة هآرتس عن مسئول اسرائيل قوله هـذا           هنقل  ما 31/7/2006 48 عرب   وذكر موقع 
 االسـرائيلي هـي   التعليمات التي صدرت لسالح الجو: وأضاف المسئول. ال يوجد وقف الطالق النار  الصباح

االستمرار بالعمل ضد اهداف تهدد القوات االسرائيلية مثل مطلقي صـواريخ الكاتيوشـا وشـاحنات تحمـل                 
 .في حال وجدنا نصر اهللا فإننا سنصيبه      : وقال المسئول االسرائيلي  . صواريخ ومخازن اسلحة تابعة لحزب اهللا     

ا أال نستهدف بيوتًا مشكوكًا بها في حال لم يظهر          علين: وحول التعليمات التي صدرت لسالح الجو قال المسئول       
  .الهدف، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية البرية مستمرة كالمعتاد

 
  المجرم يعود إلى مكان جريمته: االسرائيليةكتلة السالم  .32

قيق في هذه   وحذرت الكتلة من أن عدم التح     . طالبت كتلة السالم اإلسرائيلية بتحقيق دولي في مجزرة قانا الثانية         
القضية، سيؤدي إلى احالة عدد من ضباط سالح الجو اإلسرائيلي على محاكم الهاي أو فـي احـدى الـدول                    

وجاء في بيان لها، إن المجزرة في قرية قانا كانت متوقعة، والمسؤولية عنها تقع على عـاتق مـن     .األوروبية
، حيث كان ذلك مسألة وقت من أجـل أن تحـدث            أمر بتفجير المنطقة المأهولة بهذا الكم الهائل من المتفجرات        

وقال إن قضية القصد غير مهمة هنا، ألن من يقصف منطقة مأهولة عليه أن يأخذ في االعتبـار               .مجزرة كهذه 
وصرح الناطق باسم الكتلة آدم كيلر، بأن المجرم يعود إلى مكان جريمته، في إشـارة          .نسبة عالية من األخطاء   
وانطلقت تظاهرة أمـام مكاتـب وزارة الـدفاع          .نية في قرية قانا في الجنوب اللبناني      إلى أن هذه المجزرة الثا    

  . مجرمو حرب–اإلسرائيلية في تل أبيب، رفعت فيها شعارات أولمرت، بيرتس وحالوتس 
31/3/2006النهار   
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   رافض اسرائيلي للخدمة العسكرية  لحرب لبنان الثانية تسجل أو .33
 االسرائيلي الخدمة العسكرية في لبنان، ليسجل نفسه أول رافض للخدمة في رفض ضابط في احتياط في الجيش

وقد .  عاما في جامعة تل أبيب32ويذكر أن الرافض يدعى أمير باسطر، طالب جامعي . حرب لبنان الثانية
 هذه وقال باسطر اثناء المحكمة إن . يوما نتيجة هذا الرفض28حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 

  . الحرب تتناقض بشكل كبير مع األخالقيات والمبادئ التي تربيت عليها
31/7/2006 48عرب   

  
  الفاشي لبرمان يحرض على النواب العرب  .34

عضو الكنيست اليميني العنصري افيغدور ليبرمان من حزب إسرائيل بيتنا استضافه اليـوم موقـع يـديعوت                 
أجهزة تطبيق القوانين يجب أن تعلن إفالسها في        : وقال .ر الموقع أحرونوت االلكتروني وأجاب على أسئلة زوا     

أعقاب عدم مقاضاة النواب العرب بسبب تأييدهم لحزب اهللا، ال يمكن أن نرى في أي دولـة سـليمة ظـاهرة                     
كل محاوالتي لتقديم شـكوى للـشرطة ضـد أعـضاء            :واضاف. أعضاء برلمان يؤيدون العدو وقت الحرب     

اتي إلى المستشار القضائي للحكومة، رفضت وحتى حينما قرر المستـشار القـضائي             الكنيست العرب، وتوجه  
   .عمل شيء أوقفته المحكمة العليا

31/7/2006 48عرب   
 

  االسيرالشاباك ينفي أن يكون هناك أي تقدم باتجاه االفراج عن الجندي  .35
 هناك أي تقدم في المساعي الرامية نقلت االذاعة االسرائيلية عن يوفال ديسكين اإلسرائيلي نفيه أمس بأن يكون

وأكد ديسكين أمام .  حزيران الماضي25لالفراج عن الجندي جلعاد شليط المحتجز لدى نشطاء فلسطينيين منذ 
وأشار إلى أن . جلسة مجلس الوزراء اإلسرائيلي أن الجندي ال يزال محتجزا داخل قطاع غزة وأنه سالم معافى

  د ب أ. لبنان سيكون لها تأثير على مجريات األمور في قطاع غزةنتائج األزمة الحالية في جنوب 
31/7/2006القدس الفلسطينية   

 
 اجراء مزيد من الفحوص الطبية لرئيس االركان االسرائيلي .36

خضع رئيس هيئة اركان الجيش االسرائيلي الجنرال دان حلوتس لسلسلة اخرى من الفحوصات الطبية في 
ومن  .ان قد اشتكى يوم الجمعة الماضي من آالم في البطن وادخل المستشفىالمستشفى مساء امس، بعد ان ك

ورغم ذلك ذكر الجيش االسرائيلي ان حلوتس  .المقرر ان يخضع حلوتس لجولة اخرى من الفحوصات اليوم
 .يواصل ادارة الشؤون العسكرية كالمعتاد وان فحوصاته الطبية لم تكشف عن اية امور غير اعتيادية

31/7/2006لسطينية القدس الف  
  

  فتوى يهودية تبيح مجزرة قانا  .37
وكان حاخامات المـستوطنين اجتمعـوا      . أباح حاخامات يهود في فتوى توراتية ارتكاب المجازر ضد المدنيين         

امس وردوا على االنتقادات لمجزرة قانا بإعالنهم أنه طبقاً للقانون اليهودي فإنه ال يوجد أبرياء فـي صـفوف                   
  .وقال الحاخامات ان كل الكالم حول األخالق يضعف الروح المعنوية للجيش واألمة. حربالعدو أثناء ال

31/7/2006البيان    
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  الطيارون اإلسرائيليون يحملون االستخبارات مسؤولية المذبحة  .38

رفض ضباط في سالح الجو اإلسرائيلي تحمل مسؤولية مذبحة قانا بشكل كامل ملقين معظم المسؤولية علـى                 
وقال ضباط سالح الجو اإلسرائيلي  إننا ال         . هاز االستخبارات العسكرية التي حددت لهم هدف القصف       كاهل ج 

نتحدث عن مبادرة قام بها سالح الجو أو جهاز استخباراته لذا فإن جهاز االستخبارات العسكرية يتحمل كامـل                  
وأضاف أحد الضباط   . ه بصواريخنا المسؤولية عن مذبحة قانا من اللحظة التي حدد لنا فيها الهدف حتى إصابت            

للصحافيين يجب أن تتوجهوا بالسؤال حول أهمية وطبيعة الهدف وما يدور حوله أو يتعلق به من لحظة تحديده                  
وحتى لحظة قصفه إلى جهاز االستخبارات بزعم أن مئات الصواريخ تم إطالقها خالل األسبوعين الماضـيين                

  قنا.  من قرية قانا
31/7/2006البيان    

 
  إسرائيل تستعد الجتياح كبير في الجنوب   .39

صرحت مصادر عسكرية اسرائيلية أن جيش العدو يستعد الجتياح قرى وبلدات  :القدس المحتلة  آمال شحادة
وقالت إن القوات . في لبنان، بحيث تدخل القوات البرية وتستولي على مناطق مشرفة ثم تكثف قصفها

الماضي لخوض عمليات حربية أكثر كثافة مما شهدتها االراضي العسكرية تستعد منذ منتصف األسبوع 
  .اللبنانية في األيام الماضية ولن تكتفي فقط باجتياحات ال تؤدي الى تحقيق انجاز كبير

31/7/2006الخليج اإلماراتية   
 

   غارات اسرائيلية على غزة وتوغل قرب بيت حانون  .40
ان الحربي االسرائيلي ليل السبت االحد غارتين جويتين علـى          شن الطير :  وكاالت االنباء  ،غزة، القدس المحتلة  

غزة ما ادى الى جرح خمسة فلسطينيين، بينما استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه الخطيرة التي كـان قـد                   
وذكرت مصادر طبيـة وامنيـة      . أصيب بها قبل ثالثة ايام برصاص قوات االحتالل في حي التفاح شرق غزة            

 وادت الغارة الثانية    .طنين الخمسة جرحوا بصاروخ اطلق على مبنى تستخدمه حركة حماس         فلسطينية ان الموا  
من جهـة   . الى تدمير مبنى من ثالثة طوابق يملكه قيادي في لجان المقاومة الشعبية في بيت حانون شمال غزة                
دة في المنطقة   اخرى، ذكرت مصادر امنية فلسطينية ان الجيش االسرائيلي قام صباح امس بعملية توغل محدو             

وجاءت عملية التوغل هذه بينما تبنـت كتائـب القـسام           . الصناعية قرب بيت حانون نقطة العبور مع اسرائيل       
في الضفة الغربية، ذكرت مـصادر صـحفية أن          .اطالق صاروخين على موقع عسكري اسرائيلي شرق غزة       

 فلسطينيين وذلك وسط إضراب شامل      الجيش االسرائيلي داهم عدة أحياء في نابلس حيث اعتقل خمسة مواطنين          
اعلن جيش االحتالل اعتقال فلسطينيين اثنـين       و. يعم المدينة استنكارا الغتيال ناشطين السبت برصاص الجيش       

واضاف الجـيش ان الجنـود   . في قرية دير شرف قضاء نابلس كانا ينويان تنفيذ عملية استشهادية في اسرائيل      
  . ضبطوا حزاما ناسفاً معهما

31/7/2006ر الدستو  
 

   يطالبون بمحاكمة دولية لقادة إسرائيل48إسالميو  .41
 المجزرة اإلسرائيلية البـشعة     1948اعتبرت الحركة اإلسالمية داخل األراضي المحتلة عام        :  وائل بنات  ،غزة

ة قانا اللبنانية جريمة حرب، مشيرة إلى أنها النموذج األقسى من الجرائم ضد اإلنـساني              ضد المدنيين في مدينة   
والتي تدلل على العقلية اإلجرامية الطاغية لحكام إسرائيل، داعية إلى تحرك دولي فوري لوقف هـذا العـدوان    

وقالت الحركة في بيان لها إن على المجتمع الدولي أن يكون جريئا بالدرجة التـي تفـرض تقـديم                   . الوحشي
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وت العالم على هـذه الجريمـة هـو         مجرمي الحرب اإلسرائيليين المتسببين بهذه المجزرة مشددة على أن سك         
سيكون لها مردوداتها الـسلبية جـدا علـى األمـن            جريمة أخالقية ضد ضحايا هذه المجزرة وضد اإلنسانية،       

إليقـاظ   كما دعت الحركة العالمين العربي واإلسالمي رسميا وشعبيا إلى التحرك الفوري           .واالستقرار الدوليين 
سها إسرائيل وأمريكا بحذائهما الثقيل، وإنقاذ دماء األبرياء مـن اللبنـانيين        الكرامة العربية واإلسالمية التي تدو    

والفلسطينيين من وحشية السياسة اإلسرائيلية، والتي إن لم توقف اليوم فستصل حتما إلى رؤوسهم مهما طـال                 
   .الزمن

31/7/2006الوطن السعودية   
 

  دامى   يطالب باإلفراج عن المعتقلين القالفلسطينينادي األسير  .42
 عاماً على اعتقال أقدم أسير فلسطيني سعيد العتبة من          30طالب نادي األسير الفلسطيني بمناسبة مرور       : نابلس

نابلس بفتح ملف األسرى الفلسطينيين الذين رفضت حكومات اسرائيل االفراج عنهم سواء في المفاوضـات أو                
 المجحفة باتهام االسرى بالمجرمين وبأن      في أوقات الحرب وذلك من خالل فرض رؤيتها العنصرية وشروطها         

   .اياديهم ملطخة بالدماء
31/7/2006الخليج اإلماراتية   

  
    مواطناً تلقوا اتصـاالت هاتفية إلخـالء منازلهم65 .43

 مواطناً من أنحاء متفرقة فـي       65أكدت مصادر حقوقية وأمنية في النيابة العامة بغزة أن نحو            :فايز أبو عون  
 هأن مصادرالوذكرت   .آلونة األخيرة اتصاالت هاتفية من مجهولين أبلغوهم فيها بإخالء منازلهم         غزة، تلقوا في ا   

وبعد التحقيق تبين أن عدداً من هذه البالغات كانت عبارة عن مزحة من بعض األصدقاء، وبعضها اآلخر كان                  
 أن ذلك شكل حالة إربـاك       وأشارت إلى  .من قبل عمالء إلسرائيل، عملوا على تنفيذها دون أوامر من الشاباك          

 .وقلق عند الكثير من الـمواطنين
31/7/2006األيام الفلسطينية   

  
  عبد الخالق النتشة في زنزانة انفرادية بهداريمالشيخعزل  .44

إلى زنـازين العـزل     أقدمت مصلحة السجون االسرائيلية على نقل الشيخ األسير عبد الخالق النتشة           :محافظات
وهذه ليـست    .م بحجة ممارسة التحريض أثناء إلقائه خطبة الجمعة في ساحة السجن          االنفرادي في سجن هداري   

المرة األولى التي تسعى من خاللها مصلحة السجون لعزل الشيخ النتشة وهو من أعـضاء القيـادة الـسياسية                   
مصادر وقالت   .لحركة حماس ومن ابرز الذين وقعوا على وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم وثيقة األسرى             

مطلعة في الحركة اإلسالمية بمحافظة الخليل أن الشيخ النتشة يتعرض في اآلونة األخيرة لكثير من الـضغوط                 
التي تتمثل في تعرضه للنقل التعسفي بين عدة سجون ووضعه في زنازين العقاب االنفرادي وحرمان ذويه من                 

 .زيارته
31/7/2006القدس الفلسطينية   

 
  تطالب بضرب تل أبيبجنوب لبنان وة عين الحلمخيم مسيرة في  .45

نظم انصار حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية مسيرة شعبية غاضبة جابت شوارع مخـيم                :صيدا
واحرق المتظاهرون علمـا لوكالـة      . عين الحلوة وسط هتافات تدعو السيد حسن نصراهللا الى ضرب تل ابيب           

شارك في المسيرة امين سر فـتح وفـصائل         . انه علم حزب اهللا   غوث الالجئين وتشغيلهم االونروا، ورفعوا مك     
  .المنظمة خالد عارف وممثلو فصائل منظمة التحرير واللجان الشعبية والهيئات الشبابية والنسائية
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31/7/2006النهار   
  األسرى الفلسطينيون يطالبون بالتعامل مع قضيتهم كرزمة واحدة  .46

لعرب المقاومة اللبنانية وعلي رأسها سماحة السيد حسن نـصر اهللا           طالب األسرى الفلسطينيون وا   : ألفت حداد 
 في بيانهم كـل     ىوحيا األسر  .بالتعامل مع قضيتهم كرزمة واحدة وعدم الرضوخ للضغوط التي تمارس عليهم          

الجهود المبذولة من أجل تأمين اإلفراج عن األسرى في السجون الصهيونية دون تفريق أو تمييز، فكل األسرى                 
   .هة وساحة واحدة، أمام قسوة وسطوة السجنفي جب

30/7/2006 48عرب   
  

   األثير  علىتضامن  ... فلسطين ولبنان .47
تنظم اليوم إذاعة القدس المقربة من الجهاد اإلسالمي موجة مفتوحة تشارك فيه خمس عشرة إذاعة فلـسطينية                 

سطيني بعنوان فلـسطين ولبنـان الـدم        في األراضي الفلسطينية المحتلة كافة تضامنا مع الشعب اللبناني والفل         
وأكد مدير إذاعة القدس في غزة صالح المصري ان الموجه المفتوحة جاءت للتضامن مع الـشعبين                . والمصير

  . اللبناني والفلسطيني والمقاومة اللبنانية والفلسطينية ولكشف جرائم االحتالل وتعريتها للعالم
31/7/2006السفير   

 
  ية في غزة يرفع أسعارهاالنقص في المواد الغذائ .48
ال الجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء أن قطاع غزة يشهد نقصاً حاداً في العديد من المواد الغذائيـة                 ق: غزة

وفي تقرير صادر عنه، اشار المركز الى أن الـنقص          . األساسية، األمر الذي أدى الى ارتفاع حاد في أسعارها        
ى غزة منذ بداية العام الحالي وإغالق المعابر التجارية التي تـربط            ناجم عن الحصار اإلسرائيلي المفروض عل     

 لؤي شبانة رئيس جهاز اإلحصاء      وأكد. القطاع بالعالم الخارجي وخصوصاً معبر المنطار التجاري شرق غزة        
، واضـاف أن اسـعار أسـعار النقـل          %5.62إلى أن اإلغالق أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة           

خالل هذه الفترة،  واشار الى أن أسعار خدمات الرعاية الصحية،           % 4.14الت سجلت ارتفاعاً مقداره     واالتصا
، بـسبب   %4.13 ارتفعت االسعار مقارنة مع العام الماضي بنسبة         وأيضاً،  %0.76سجلت أيضاً ارتفاعاً بنسبة     

خالل النصف األول مـن     % 6.41االرتفاع الحاصل على معظم السلع، وسجلت المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة           
  .العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق

  31/7/2006الشرق األوسط 
 

  إدانات ومواقف عربية من مجزرة قانا في الجنوب اللبناني .49
 مصر   أن فادأبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية       أن  :  وكاالت  عن 31/7/2006القدس العربي   نشرت  

وأدانـت  . مجزرة قانـا   لتعبر عن غضبها الشديد بخصوص       ،حدمس األ أ ، القاهرة إلىر اسرائيل   استدعت سفي 
 الحاجة الملحة لصدور قرار عاجل مـن مجلـس          ى البيان عل   وأكد .مصر القصف ووصفته بأنه غير مسؤول     

جزرة البشعة  استنكر الماألزهر أن األوسطوقالت وكالة أنباء الشرق  . النارإلطالق الدولي بوقف فوري األمن
 ،مسأ ، نائب في مجلس الشعب المصري     100 أكثر من     كما طالب  .التي قام بها الجنود االسرائيليون بقرية قانا      
ـ          االدول العربية التي تقيم معاهدات سالم مع          ىسرائيل بقطع عالقتها الدبلوماسية، وحثوا الـدول العربيـة عل

وحمل المرشد العـام لجماعـة اإلخـوان         .لسطين ولبنان  ف ىسرائيلي عل  سالح النفط لوقف العدوان اال     استخدام
 وجدد مصدر   . قانا ىسرائيلية عل مس الحكام العرب مسؤولية الغارة اال     أالمسلمين في مصر محمد مهدي عاكف       

 دعوة حكومة بالده للمجتمع الدولي ممثال بالدول دائمة العضوية في           أمس، ،مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية    
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وأضاف المصدر إن الـيمن      . لبنان ىسرائيلية عل  استصدار قرار بالوقف الفوري للهجمات اال      ىلإمجلس األمن   
 محكمة الجنايات الدولية لمحاسـبتهم      ىلإ إحالة مرتكبي هذه الجرائم ضد اإلنسانية        إلىتدعو المنظمات القانونية    

ونس بشدة الهجـوم الـذي      وشجبت ت  . جرائمهم كغيرهم ممن ارتكبوا جرائم ضد المدنين األبرياء والعزل         ىعل
كمـا   حملة استثنائية للتبـرع بالـدم        أطلقتن الحكومة التونسية    إ وقالت مصادر رسمية     ،شنته اسرائيل في قانا   

 وزارة  وأعلنـت  .جلت كل المناسبات الثقافية في البالد بعد مجزرة قانا المروعة         أوأيام  علنت الحداد لمدة ثالثة     أ
 يقظـة ضـمير     إلـى  قانا وتدعو    ىزائر تدين بشدة القصف االسرائيلي عل      الج أنالخارجية الجزائرية في بيان     

 قال مسؤول في حركة مجتمع السلم الجزائرية أن األنظمة العربية           ،من جانبه  . الدولية لألسرةوانتفاضة جماعية   
ودعـا رئـيس    .  قرية قانـا   ىسرائيلية عل أصبحت حاليا في وضع هش أكثر من أي وقت مضي بعد الغارة اال            

 مقاطعة الدوالر األمريكي ووقف استخدامه في التبـادل         إلىاء الماليزي السابق مهاتير محمد دول العالم        الوزر
ـ  العدوان االـ  واشنطن للحد من تأييدها ل   ىالتجاري، وذلك للضغط عل    وقالـت وزارة   . لبنـان ىسـرائيلي عل
وتدين هذا االعتداء علي مدنيين     . قانا في   أبرياء تركيا تشعر بالحزن الشديد لمقتل       أنالخارجية التركية في بيان     

 . لبنـان  ىواتهمت اسرائيل باستخدام للقوة غير متكافئ وعشوائي في هجومها عل          . ذنب في النزاع   أيليس لهم   
ن حكومة وشعب باكستان يستنكران بشدة هذا الحادث المحزن الـذي هـو             أصرح رئيس الوزراء الباكستاني     و

 حل فوري وسلمي للنزاع، مؤكدا دعـم باكـستان الكامـل            إيجاد إلىولي  ودعا المجتمع الد   .اعتداء غير مبرر  
 األمـم  مكاتـب    أمـام  اعتـصاما    واألطفـال ونظمت مئات من النساء البحرينيات والسعوديات        .لشعب لبنان 

 للتنديـد بمذبحـة قانـا وباسـتمرار اسـتهداف المـدنيين فـي               األحد، ،المتحـــدة في العاصمة البحرينية   
  . لبنانىرائيلية المستمرة علالهجــــمات االس

العاهل المغربي استنكر االسـتخدام المفـرط       أن  : من العواصم العربية   31/7/2006الشرق األوسط   وأضافت  
 بقدر ما نؤكد ضرورة مواصلة      في خطاب متلفز أننا   قال  و. للقوة العسكرية االسرائيلية، مؤكداً دعم بالده للبنان      

. سرائيلي علـى لبنـان    بي االسرائيلي، فإننا ندين، بكل شدة، العدوان اال       الجهود إليجاد حل شامل للصراع العر     
 اتخاذ القرارات الحازمة، الكفيلة تجنـب مخـاطر التـصعيد واتـساع             إلىندعو المنتظم األممي    وأضاف أننا   

 دان رئيس  من جهة أخرى     .العمليات العسكرية في المنطقة، ووضع حد لخرق القانون الدولي والمواثيق الدولية          
وحذر حلفاء اسرائيل، وعلى    . مجلس األمة الكويتي مجزرة قانا، واصفاً القصف االسرائيلي بالوحشي والهمجي         

 . العرب والمـسلمين   أصدقائهم خسروا   وإال يعيدوا النظر في حساباتهم ومواقفهم،       أنرأسهم الواليات المتحدة،    
يـار دوالر فـي المـصرف المركـزي          نصف مل  إيداع الحكومة الكويتية قررت     أنجاء في بيان حكومي     كما  

  .اللبناني
نفسهم اسم تجمـع    أطلقوا على   أ كويتي 1500أن  :غنام الغنام نقال عن    31/7/2006السياسة الكويتية   وذكرت  

 الوحشية التي تقـوم بهـا اسـرائيل         باألعمال منددين   األميركيةمام السفارة    أ وا تجمهر كويتيون لدعم الصمود  
 وذلك  األسود الشيطان   إلى نوصل رسالة    أن اليوم نريد    أننا األمةقال عضو مجلس     و .بمساندة الواليات المتحدة  

 يخفـي   أن اآلن والذي يريده الكيان الصهيوني      األخرى المناطق   إلىبعد ما رأينا الهزائم تتوالى عليهم من حيفا         
  . هذا العدوامأم وهذا يدل على قوة وصمود حزب اهللا األبرياءهزائمه من خالل قذف الصواريخ على مواقع 

  
   ونشر قوة دولية النارإطالقاألسد يبحث مع أبو الغيط في وقف  .50

 الغيط في شأن تطورات الوضع في       أبو محادثات مع أحمد     ، أمس األسد، بشار   أجرى:  ابراهيم حميدي  -دمشق
ن  يعقب ذلك مرحلة سياسـية تتـضم       أن النار، على    إطالق األولوية المطلقة هي لوقف      أنوترى دمشق   . لبنان

 تجري بتوافق جميع القوى اللبنانية بما فيها حـزب          أن نشر قوات دولية، ويتوجب      إلىتبادالً لألسرى وصوالً    
علمت الحياة بوجود رؤية سورية في شأن االقتراحات المتداولة لنشر قوة دولية في جنوب لبنان تتضمن                 و .اهللا

ن دخولها  ا حزب اهللا، على وجود هذه القوات أل        جميع القوى اللبنانية، بما فيه     أولها وجوب مشاركة  ثالث نقاط   
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 اقتراح قيام الجـيش     ثانيها أن . 1983لى تكرار تجربة العام     إ تفجير الوضع اللبناني و    إلى سيؤدي   إجماعبدون  
 حرب أهلية، ذلك    إلىلى انفجار داخلي يصل     إ انقسام الجيش و   إلىاللبناني بمهمة نزع سالح حزب اهللا سيؤدي        

 لبنـان فـي     إلـى ن دخول القوات الدوليـة       ثالثها أ  .لجيش يتضمن توازنات طائفية دقيقة     ا أنفي ضوء معرفة    
الجهاد وقتال القـوات    ـ   وجهة ل  إلى مما سيحوله  لبنان   إلىالظروف الراهنة سيشجع انتقال خاليا تنظيم القاعدة        

  .المتعددة الجنسية
31/7/2006الحياة   

 
 سرائيل  محاربة اإلى يدعو اإليرانيرئيس حراس الثورة  .51

 ىلإ رجاله ،مس، أ يحيي رحيم صفوياإليرانيدعا رئيس حراس الثورة :  اف ب، يو بي أي-طهران
أنه ضاف أو . فارساإليرانية األنباءاالستعداد لمحاربة اسرائيل والواليات المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة 

 األبرياءا يوما من االنتقام لدماء ن يتمكن شعبنأوقال صفوي آمل ب . يحين الوقت لذلكى خامنئي متهمسيقول ل
  .وأفغانستانالذين سقطوا في فلسطين والعراق ولبنان 

  31/7/2006القدس العربي 
  

  في لبنانإيران مستعدة للعب دور مسؤول في إنهاء القتال .52
 النار بين اسرائيل وحزب اهللا، إطالقمسؤول ودعم الدعوات لوقف   استعدادها للعب دور،مسأ ،يرانإبدت أ
وقال الناطق باسم الخارجية .  طالبت العالم بالضغط على الواليات المتحدة لوقف الجرائم االسرائيليةأنها إال

ذا مددنا إوقال . أسلحة أيلم نقدم للمقاومة اللبنانية أنه  لبنان، موضحا إلىلم ولن نرسل قوات أننا  اإليراني
 .حزب اهللا بالدعم العسكري فإننا سنعلن هذا بالتأكيد

  31/7/2006المستقبل 
  

   في لبنان أثّرت على موقفنا من العرض النووي األزمة: الرئيس اإليراني .53
ثرت علـى موقـف     أن العملية العسكرية االسرائيلية في لبنان وفي قطاع غزة          أ ،مسأ اإليراني،أعلن الرئيس   

 نجاد نحن نـدرس رزمـة       وقال .اإليرانيطهران من المقترحات التي قدمتها الدول الكبرى في الملف النووي           
 بعين االعتبار مصالحنا وحقوقنا المشروعة وسوف نعلن وجهات نظرنـا فـي الموعـد               األخذالمقترحات مع   

 وكان الناطق باسـم     . الذي يزور طهران    مع الرئيس الفنزويلي   ، في مؤتمر صحافي مشترك    جاء ذلك . المحدد
ن بالده قد تنهي عمليـات      أ، مهددا بشكل مبطن ب    تعود عن سياساتها    طهران قد  أن حذر من    اإليرانيةالخارجية  

 إلى إشارةيران، فلن تعود الحوافز مطروحة، في       إصدروا غدا قرارا ضد     أذا ما   أنه إ ضاف  أو .التفتيش الدولية 
  .  لوقف تخصيب اليورانيومإيران إلىالعرض الدولي الذي تم تقديمه 

  31/7/2006البلد 
  

  مجزرة قاناردنية سعودية تدين أقمة  .54
 بشدة المجزرة البـشعة التـي ارتكبتهـا         ،مسأ ملك األردن والعاهل السعودي،   دان  أ: األنباء وكاالت   -واصمع

 على أن   جاء ذلك خالل قمة سعودية أردنية عقدت في جدة، شددا فيها          . سرائيلية في بلدة قانا في لبنان     القوات اال 
ول إلى وقف فوري ودائم إلطالق النـار        ما حدث في قانا يتطلب من المجتمع الدولي بذل أقصى الجهود للوص           

 وأكد الجانبان على ضرورة تحمل األسرة الدولية لدورها في إيقاف المجـازر             ،إلنهاء مأساة الشعب اللبنانـي   
   .سرائيل في لبناناالتي ترتكبها 

  31/7/2006الدستور 
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  قطر تقدم مشروع بيان لمجلس األمن يطالب بوقف إطالق النار  .55
برياء سرائيل في قانا ضد األ    اول مجلس التعاون الخليجي بشدة المذبحة الوحشية التي ارتكبتها           أدانت د  :وكاالت
سرائيلية والدمار الذي أصـاب      وطالبت بوقف فوري وعاجل إلطالق النار والتحقيق في المجازر اال          ،المدنيين

 ووزعتـه علـى     أعدتـه  الذي لمشروع البيان     األمن وطالبت دولة قطر بضرورة اعتماد مجلس     . لبنان وشعبه 
وتتضمن مسودة مشروع البيان القطري أربعة عناصر أساسـية وهـي إدانـة             . أعضاء المجلس في نيويورك   

سرائيلية لمذبحة قانا الثانية وتوجيه دعوة عاجلة لألطراف المعنية إلى الوقف           المجتمع الدولي اقتراف القوات اال    
 الفوري إلى ما وراء الخط األزرق الذي رسمته         االنسحابى  سرائيلية إل الفوري إلطالق النار ودعوة القوات اال     

األمم المتحدة في جنوب لبنان والمطالبة بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية إلى بلـدة قانـا للتحقيـق باألعمـال             
  . سرائيلية هناكاإلجرامية التي اقترفتها القوات اال

  31/7/2006البيان 
  

  ويطالب بتحرك عربي ودولي اتحاد الصحفيين العرب يدين مجزرة قانا  .56
 اتحاد الصحفيين العرب بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات االحـتالل االسـرائيلية ضـد                أدان: القاهرة

 العامة الضمير العالمي والمجتمع الدولي بسرعة التـدخل         األمانةوقد طالبت    .المدنيين اآلمنين في قانا اللبنانية    
 صمتها وعجزها الـراهن وذلـك باتخـاذ         بإنهاءما طالبت الحكومات العربية      هذه الحرب المجنونة، ك    إليقاف

 العامة الجماهير والمنظمات العربيـة  األمانةكما ناشدت  .خطوات عملية جريئة تساعد على وقف هذه المجازر      
حة التحرك الفوري لمساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني وللضغط على الحكومات العربية التخاذ مواقف صـري             

  .وحاسمة
  31/7/2006الدستور 

  
   يتسللون إلى لبنان عبر إيران باكستانشيعة  .57

حظرت باكستان سفر الشيعة إلى إيران بعد أن رصدت أجهزة المخابرات توجها لـدى              :  جاسم تقي  -إسالم أباد 
ية تعليمات  وأصدرت وزارة الداخل  . سرائيلاشيعة باكستان بالتسلل من إيران إلى لبنان للقتال مع حزب اهللا ضد             

 نقطة خروج من باكستان بما في ذلك المطارات والموانئ و الطرق البريـة              18لوكالة المخابرات التي تراقب     
والسكك الحديدية بعدم السماح ألي باكستاني بالسفر إلى إيران إال بعد الحصول على شهادة عدم ممانعـة مـن                   

  .وزارة الداخلية
  31/7/2006الوطن السعودية 

  
  إذا لم تحل مشكلة فلسطين فسيأتي غير حزب اهللا: براهيمياألخضر اإل .58

 ومبعوث أمين عام    1989 مهندس إتفاق الطائف عام      ،استنكر األخضر اإلبراهيمي  :  بوعالم غمراسة  -الجزائر
األمم المتحدة إلى العراق وأفغانستان سابقا، تخلف مجلس األمن الدولي عن القيام بواجبه فـي الحـرب علـى                   

ن أم المشاكل في منطقة الشرق األوسط، هي فلسطين فإذا لم تعالج سيخرج العفريت مرة أخـرى                 وقال إ . لبنان
 أن األمم المتحدة مطالبة بالتعجيل بوقـف        اإلبراهيميوذكر   .في وقت الحق، في أشكال أخرى غير حزب اهللا        

سرائيل اللبنانية، ثم إجبار    سرائيل والدولة ا  افوري إلطالق النار في لبنان، قبل تنظيم عملية تبادل األسرى بين            
. على اإلنسحاب من مزارع شبعا، وبعدها االنتقال مباشرة إلى معالجة أم المشاكل وهي القـضية الفلـسطينية                

  . ودعا اإلبراهيمي حزب اهللا إلى تسليم سالحه إلى الدولة بعد توقف العدوان
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  31/7/2006الشرق األوسط 
  

   حزب اهللا  لنصرةفتوى دينية في األردن  .59
 فتوى دينية توجـب مـساندة       ، أمس ، أصدرت لجنة علماء الشريعة اإلسالمية في األردن       :رويترز، يو بي أي   

حزب اهللا بالمال والسالح والنفس، وذلك في رد على فتوى سعودية حرمت نصرة أو الدعاء للحزب، معتبـرةً                  
س اللجنة في حـزب جبهـة العمـل         وقال رئي . أن هذه الفتاوى تخدم أميركا وإسرائيل، وتقسم األمة اإلسالمية        

حرباً جديدة للقضاء على المقاومة، واستباحوا قتل األطفال والنـساء والرجـال            قد أعلنوا   اليهود   أن   اإلسالمي
وانتقـد  .  على المدنيين في مالجـئهم وبيـوتهم       األميركية األسلحة   ىوالشيوخ في حرب إبادة بالطائرات وبأعت     

على غياب صاحبها عن واقـع      تدل  هذه الفتاوى   إن  شيوخ السعودية قائالً    الكيالني الفتاوى التي أصدرها بعض      
  .المسلمين واألخطار التي تهدد الوجود اإلسالمي كله في فلسطين ولبنان والعراق

  31/7/2006السفير 
  

   يدين المجزرة األردنيمجلس النواب .60
 أعرب رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي عن شجب واستنكار مجلس النـواب الـشديدين                :بترا -عمان

 الدولية مـدعوة    األسرة أنوأضاف المجالي   . مس في بلدة قانا اللبنانية    أللمجزرة البشعة التي ارتكبتها اسرائيل      
  .البشعة اتخاذ موقف سريع لضمان وقف فوري إلطالق النار ووضع حد لهذه المجازر إلى اآلن

  31/7/2006الغد األردنية 
  

  ربع مليون دوالر دعم فوري من وزراء الصحة العرب  .61
إلى وزارة الصحة اللبنانية     وافق مجلس وزراء الصحة العرب على تقديم دعم عاجل وفوري         :  د ب أ   -القاهرة

مـساعد للـشؤون    العـام ال  األمـين ويتوجـه    .بقيمة ربع مليون دوالر دعما فوريا لشراء أدوية ومواد غذائية         
 والمواد الغذائية التي تم توفيرها دعما لوزارة        األدوية إلى بيروت لتسليم شحنة      من الجامعة العربية  االجتماعية  

   .الصحة اللبنانية
  31/7/2006الدستور 

   
  السعودية تبدأ بتنفيذ المرحلة األولى من إغاثتها العاجلة للشعب اللبناني .62

ظهر أمس األحد، المستشفى الميداني السعودي، إلى لبنان عـن طريـق            وصل بعد   :  تركي الصهيل  -الرياض
 21.375واعتمد األمير نايف بن عبـد العزيـز مبلـغ           . العاهل السعودي البر، وهو الذي كان قد وجه بإقامته        

مليون ريال سعودي، للبدء الفوري بحملة اإلغاثة السعودية، فيما ذكر رئيس الحملة الشعبية السعودية إلغاثـة                
لشعب اللبناني، أن الحملة باشرت تنفيذ برنامجها اإلغاثي العاجل، والذي يشمل تأمين مواد غذائيـة عاجلـة،                 ا

وتأمين األدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير المياه واألغطية والفرش، وتأمين احتياجـات األطفـال، وذلـك               
  .ية الرسميةبالتعاون والتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات اللبنان

  31/7/2006الشرق األوسط 
  

  استمرار المساعدات إلى لبنان وفلسطين: األردن .63
 طائرتـا   ،مـس أ ، غادرت مطار عمان العسكري    :عمان نقال عن بترا من      31/7/2006الرأي األردنية   نشرت  
 طنـا مـن     14تحمل كل طائرة     و . وطبية للشعب اللبناني   إنسانية بيروت لتقديم مساعدات     إلى إماراتيتان إغاثة
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 التي وصلت   اإلماراتيةوبهذا يكون عدد الطائرات      . موجهة للشعب اللبناني   وأدوية ومستلزمات طبية    إغاثةمواد  
 ، الفلـسطينية األراضـي  إلىعبرت  كما . طائراتأربع إنسانية بيروت لنقل مساعدات   إلى عمان وتوجهت    إلى
 ومن محافظة السلط بلغت المساعدات الـشعبية        .يني الدفعة الثالثة من المساعدات التركية للشعب الفلسط       ،مسأ

انطلقـت  و دينـار،    5000 كما قدمت الشركة العربية لصناعة األدوية أدوية وعالجات بقيمة           ، ألف دينار  200
 طنا من المواد الغذائية من السلط إلى الهيئة الخيرية الهاشمية فـي عمـان               130 شاحنات تحتوي على     5أمس  
 حملة للتبرع بالـدم لـصالح       األدبينظم ملتقى جرش     كما   .م األشقاء في لبنان وغزة     ألف دينار لدع   80بقيمة  

 ألف دينار تـم توريـدها إلـى       35 كما بلغت التبرعات الشعبية في محافظة إربد         .الشعبين الفلسطيني واللبناني  
 إلـى لبنـان     رسـالها وإوزارة األوقاف وهيئة اإلغاثة الخيرية الهاشمية لشراء المواد الطبية والغذائية وغيرها            

 لبنـان وفلـسطين     ألطفـال  حملة جمع الحليـب      ، اليوم االثنين  األردنية،يبدأ مجلس طلبة الجامعة      و .وفلسطين
  .أيامبمشاركة طلبة الجامعة وذويهم تستمر ثالثة 

تبرعت مؤسسة ايدهي الخيرية الباكستانية بعشر سيارات إسعاف للبنان  :31/7/2006السفير  وأضافت
  . نحو مليون دوالر أميركياإلجماليةي نقل الضحايا جراء العدوان االسرائيلي، وتبلغ قيمتها للمساعدة ف

  
  قانا الدولي على مجزرةالمجتمعصدمة وذهول يسودان  .64

إن فرنسا تدين هذا العمل غير      :  في بيان  الرئيس الفرنسي جاك شيراك   قال مكتب   : 31/7/2006البلد  جاء في   
ي وقت مضى الحاجة للوقف الفوري إلطالق النار والذي من دونه ستقع حوادث             المبرر الذي يظهر أكثر من أ     

 برتي اهيرن عـن شـعوره بـالـصدمة واالسـف الـشديد        رئيس الوزراء االيرلندي  عرب   وأ .أخرى مماثلة 
ليس من شأن العمليات العسكرية سـوى جعـل         : واضاف في بيان  . للمجزرة، داعيا الى وقف اطالق نار فورا      

ال مبرر للهجمات   :  أن  في بيان  الرئاسة الفنلندية لالتحاد االوروبي    واعتبرت. ية اكثر صعوبة  البحث عن تسو  
وجـددت رئاسـة االتحـاد      . التي تتسبب بسقوط ضحايا بين المدنيين االبرياء، ومعظمهم من النساء واالطفال          

تحـاد األوروبـي    منسق السياسة الخارجية لال   وشجب   .االوروبي نداءها من اجل وقف فوري العمال العنف       
وقال في بيان تحدثت مع فـؤاد الـسنيورة رئـيس وزراء            .  المجزرة وقال انه ال يمكن تبريرها      خافيير سوالنا 

واعربت له عن هلعي الشديد واسفي العميق بشأن الهجوم وموت مدنيين ابرياء في قانا، وأضاف نقلـت                 . لبنان
 هوغو  الرئيس الفنزويلي وقال   .وري الطالق النار  له ان االتحاد االوروبي يواصل العمل للتوصل الى وقف ف         

كمـا دان بـشدة     . شافيز الموجود في طهران إن هناك صلة تربط الرئيس االميركي جورج بوش بالـشيطان             
  . إسرائيل بسبب هجماتها على لبنان ووصف هذه الهجمات بأنها جرائم فاشية

 ان القصف االسرائيلي على بلدة       توني بلير  لوزراء البريطاني اعتبر رئيس ا  : 31/7/2006المستقبل  وأوردت  
 ما حدث في قانا يبين ان هـذا الوضـع ال يمكـن ان               :وقال للصحافيين في سان فرانسيسكو    . قانا حدث مفجع  

الوضع مفجع للغاية ولكن علينا ان نتأكد من ان المباحثات التي نجريها والمفاوضـات التـي                : وأضاف. يستمر
وصـفت وزيـرة الخارجيـة       بينمـا    .للمعارك بحيث نتمكن من وضع حد لها      نقوم بها ستقود الى وقف فعلي       

وقالت بيكيت لشبكة سكاي    . غير أنها رفضت إدانتها   . البريطانية مارغريت بيكيت المجزرة بأنها مروعة للغاية      
رداً على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن الهجوم اإلسرائيلي على قانا متناسب، أجابت حضينا وبـشكل                   نيوز

متكرر اإلسرائيليين على الرد بشكل متناسب وكذلك فعل المجتمع الدولي، وأعتقد أنه حين يستمر العنف ستكون          
رئـيس الـوزراء    في روما، صرح     .ونحن ال نتحمل توقف إسرائيل عن االستماع      .. هناك مثل هذه الحوادث   
.  في القصف االسرائيلي علـى قانـا        طفال 30 ان ايطاليا قلقة بعمق لقتل مدنيين بينهم         االيطالي رومانو برودي  

وقال برودي من الملح والضروري البدء باستخدام لغة السالم قبل ان تصبح دوامـة وتـدهور العنـف علـى             
في مدريد، أعربت الحكومة االسبانية عن حزنها العميق وإدانتها للقصف االسرائيلي           و. االرض خارج السيطرة  

نية أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا فى مدريد أعربت فيه عن تعازيها            وذكرت وكالة االنباء االسبا   . لبلدة قانا 
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وجددت موقف الحكومة المطالب بوقف فوري الطالق النار لوضع حد للعنـف             .ألسر الضحايا ولحكومة لبنان   
 الـذي تحـدث بعـد    لبابا بنديكتوس السادس عـشر اوأشار  .والحؤول دون تكرار مثل هذه المآسي في لبنان    

 أطلب من الحكام والمؤسسات الدولية بـذل كـل الجهـود            :القصف السرائيلي الدموي على قانا    ساعات على   
للتوصل الى وقف اطالق النار، مما يسمح وعبر الحوار ببناء تعايش ثابت ودائم بين كـل شـعوب الـشرق                    

داعيا الـى وقـف    المجزرة الجماعية في قانا،      الناطق باسم وزارة الخارجية اليونانية    وفي اثينا، دان     .االوسط
 امس المجزرة ودعت الى وقف فوري غير مشروط إلطـالق النـار فـي               الهنددانت  و .فوري الطالق النار  

 .المنطقة
متحدث باسم وزارة الخارجية الـصينية ليـو        واعلن  :  نقالً عن وكاالت   31/7/2006القدس العربي   وجاء في   
المعارك فورا لتجنب كارثة مستقبلية ، بحسب مـا          ان بالده تطلب من الطرفين المعنيين بالنزاع وقف          جيانشاو

 .ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة
 فرانك فالتر شـتاينماير عـن شـعوره    وزير خارجية ألمانيـا أعرب : 31/7/2006لشرق األوسط   وذكرت ا 

صوى يجـب   بالصدمة إزاء التقارير الواردة من قانا، مضيفاً ان الحادث المأساوي في قانا يؤكد أن االولوية الق               
، اال ان   لمجزرة قانا   على الرغم من ادانة دولية واسعة        و .أن تعطى اليقاف إطالق النار في أقرب وقت ممكن        

ولم تنـدد   . الواليات المتحدة رفضت اعتبار العمل الذي اسفر عن قتل عشرات المدنيين اللبنانيين جريمة حرب             
ائيلي لقانا، لكنها قالت امس بعد لقائهـا مـسؤولين           بالقصف االسر  وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس    

: ناطق باسم البيت االبيض بلين ريثماير     وقال  . اسرائيليين انها تشعر بـحزن عميق لفقدان حياة ابرياء في قانا         
. ان الواليات المتحدة تواصل الطلب من اسرائيل التحلي بضبط النفس، مضيفاً ان موقف واشنطن لـم يتغيـر                 

 المسؤول الثالث في الخارجية االميركية نيكوالس بيرنز      ورفض   .ق اسرائيل الدفاع عن نفسها     من ح  :وقال ان 
: وقال بيرنز، المسؤول الثالث في الخارجية االميركية نيكوالس بيرنـز         . تسمية مجزرة قانا بانها جريمة حرب     

ولكنه اعترف  . رائم حرب الواليات المتحدة ال تعتقد ان ما حدث على مدى التسعة عشر يوماً الماضية يشكل ج              
 نعتقد ان لكل بلد الحق في الدفاع عن نفسه ونعتقد ان هذا النوع مـن           : وتابع ،يوم حزين جدا للبنانيين   : ان امس 

  .بسرعة، بسرعة كبيرة االقتتال يجب ان ينتهي، داعياً الى تشكيل قوة دولية لنشرها في الجنوب اللبناني
  

  رائيلية على لبنان الحرب االستطوراتمجلس األمن يناقش  .65
زعم المندوب االسرائيلي دان جيلرمان أمام المجلس أن بلدة قانا تعد معقال لحزب اهللا وان اسـرائيل نـصحت                   

 بـالنفع وأال    )حزب اهللا  (اناشدكم أال تتخذوا اي اجراء يعود عليهم      : أضافو. سكان البلدة بالمغادرة قبل الهجوم    
وأوضح أنه سـيعرض شـريطا    . ون بشعبهم كدروع بشرية وكضحايا    تقدموا لهم ما يسعون اليه بينما هم يضح       

على المجلس يظهر أن حزب اهللا أطلق صاروخا من خلف مبنى سكني شبيه بذلك الذي تعرض للقـصف فـي                 
إذا حصل وقف إلطالق النار اليوم، سيبقى مع قدراته وترسانة األسلحة الضخمة وسيعود ويرفـع               : وختمقانا،  

ال تـدعو إيـران     . وضد الشعب اللبناني وحسب، بل ضد الحضارات وضد المنطقـة         رأسه مجدداً ليس ضدنا     
ورد . حزب اهللا يجب أن يوضع حد له ألنه في نهايـة المطـاف            ،  وطهران راعي حزب اهللا أن يكون مسروراً      

ابها ماذا يفيد تحويل األنظار عن الفاجعة الحقيقية وعن أسـب         : مندوب لبنان السفير نهاد حمود بمداخلة قال فيها       
لقد طلبت الحكومة اللبنانية منذ اليوم األول وقف النار، وهو وحده يوفر على الجـانبين،               . وعن مصدر النيران  

حتى هدنة إنسانية طرحها    . على المدنيين في جانبي الحدود المصائب التي وقعت والتي ال تزال تقع حتى اآلن             
أما اإلدعاء أن حزب اهللا هـو دائمـاً المـستهدف فقـد         .األمين العام خالل نهاية األسبوع لم تقبل بها إسرائيل        

أما بالنسبة إلطالق صواريخ من قرب الموقـع        . أظهرت األحداث منذ الساعات األولى أن لبنان هو المستهدف        
 .الذي ضرب اليوم، فقد أكد وزير الدفاع اللبناني عدم إطالق صواريخ من قانا

  31/7/2006المستقبل 
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  سي حول لبناننص مشروع القرار الفرن .66

في ما يأتي ابرز نقاط مشروع القرار الذي وزعته فرنسا امس في مجلس االمـن الـدولي                 : )اف ب ،  نيويورك
وقال دبلوماسي ان السفير الفرنسي جان مارك دو ال سابليير           .للمطالبة بوقف فوري لالعمال الحربية في لبنان      

 دون ان تتم مناقشته في المجلـس الـذي يريـد            شرح للبعثات االربع عشرة االخرى مشروع القرار الفرنسي       
ويذكر القرار في ديباجته بالقرارات السابقة لمجلس االمن حول لبنان، ويعبر عـن              .االنكباب على مجزرة قانا   

 تموز، ويـذكر بـأن هـذا    12قلقه العميق المتعلق بالتصعيد المستمر لالعمال الحربية في لبنان واسرائيل منذ          
االن عن مئات القتلى والجرحى لدى الجـانبين وادى الـى تهجيـر مئـات االالف مـن        النزاع قد اسفر حتى     

 .االشخاص
 .الحاجة الى انهاء العنف وكذلك الحاجة الى معالجة جذور االسباب التي فجرت االزمة الراهنة: ويؤكد على

ي فـي حـدوده     ويؤكد مشروع القرار دعمه القوي لوحدة وسالمة اراضي لبنان وسيادته واسـتقالله الـسياس             
 .المعترف بها دوليا

 ويؤكد مشروع القرار على ان مجلس االمن،
  يطالب بالوقف الفوري لالعمال الحربية،-1
 يشدد على ضرورة توفير الظروف لوقف دائم الطالق النار وحل دائم لالزمة الراهنـة بـين اسـرائيل                   - 2

 ولبنان،
 :  يؤكد ان هذه الشروط تتضمن- 3
 . ى االسرائيليين المختطفين وتسوية قضية المعتقلين اللبنانيين لدى اسرائيل االفراج عن االسر-
) 2004 (1559وللقـرارين  ) التي وضعت حدا للحرب االهليـة اللبنانيـة  ( التطبيق الكامل التفاقات الطائف   -
كامـل  بما يشمل نزع اسلحة كافة الميليشيات في لبنان وبسط سلطة الحكومة اللبنانية علـى               ) 2006 (1680و

الذي رسمته االمـم المتحـدة      (اراضيها وخصوصا نشر الجيش اللبناني في الجنوب وعلى طول الخط االزرق            
 ). ليكون بمثابة حدود بين لبنان واسرائيل

 ترسيم الحدود الدولية بين لبنان واسرائيل وخصوصا في المناطق حيث الحدود متنازع عليهـا او ترسـيمها                  -
 كيلومترا مربعا وتشرف على بحيـرة       20وهي منطقة مساحتها حوالي     (رع شبعا   غير اكيد، ومنها منطقة مزا    

طبريا على الحدود بين لبنان وسوريا واسرائيل ويطالب لبنان باستعادتها في حين تعتبر اسرائيل انها احتلتهـا                 
 ).من سوريا

والمعدات العسكرية غير تلك     ترتيبات امنية لمنع استئناف المعارك، بما فيها اقامة منطقة خالية من المسلحين              -
 .التابعة للجيش اللبناني وقوات االمم المتحدة، بين الخط االزرق ونهر الليطاني

 . االحترام التام من كافة االطراف لسيادة ووحدة وسالمة اراضي لبنان واسرائيل-
ف جهوده للتوصـل الـى       يدعو االمين العام، بالتنسيق مع االطراف الرئيسية االقليمية والدولية، الى تكثي           - 4

اتفاق مبدئي بين الحكومة اللبنانية وحكومة اسرائيل لوضع اطار سياسي يهدف الى التوصل الـى حـل دائـم                   
 .انسجاما مع الشروط المذكورة سابقا

 يدعو االطراف المعنية الى مواصلة التعاون التام مع هذه الجهود الدبلوماسية، وفي حـين تـستمر هـذه                   - 5
رام الخط االزرق ومنع اي شكل من التحرك او االستفزاز الذي من شأنه ان يهدد وقف اطالق                 الجهود، الى احت  

النار او يؤثر سلبا على المساعي الرامية الى التوصل الى حل دائم، او منع وصول المنظمات االنـسانية الـى                    
 ).الى ديارهم(السكان المدنيين او عودة من هجرتهم المعارك بسالم 
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 الموقتة لالمم المتحدة، فور وقف االعمال الحربية، الى االشراف على تطبيقه والـى توسـيع                 يدعو القوة  - 6
 .مساعدتها لتأمين ايصال المساعدة االنسانية الى المدنيين والعودة االمنة للمهجرين

  يدعو الحكومة اللبنانية، فور وقف االعمال الحربية، الى االسراع في نشر قوات الجـيش اللبنـاني فـي                  - 7
 .الجنوب وعلى طول الخط االزرق بالتنسيق مع قوة االمم المتحدة

 يعرب عن نيته، فور تأكيد االمين العام ان الحكومة اللبنانية وحكومة اسرائيل اعطتا موافقتهمـا المبدئيـة        - 8
م حول اطار سياسي لحل دائم، بأن يجيز، طبقا للفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة، نشر قوة دوليـة لـدع                   

القوات المسلحة اللبنانية من خالل تأمين ظروف آمنة وللمساهمة في تطبيق وقف دائم الطالق النار في اطـار                  
 .حل دائم كما اتفق الطرفان

 يدعو االمين العام بالتنسيق مع حكومة لبنان وحكومة اسرائيل الى رفع توصيات الى المجلس حول وضع                 - 9
 .ر محتمل في المستقبل بين البلدينآلية للمراقبة الدولية لنزع فتيل توت

 يدعو المجموعة الدولية الى ان توسع بصورة عاجلة مساعدتها المالية واالنسانية للبنانيين ويدعوها ايضا               - 10
 .الى النظر في مساعدة اضافية في المستقبل للمساهمة في اعادة اعمار وتنمية لبنان

 .مجلس في فترة اسبوع بعد تطبيق هذا القرار يطلب من االمين العام تقديم تقرير الى ال- 11
 .  يقرر ان يتابع المسألة باستمرار- 12

 31/7/2006القدس الفلسطينية 
  

  الحرب في لبنان نزاع بين دولتين :  األحمرللصليباللجنة الدولية  .67
 وجهة نظـر  قالت اللجنة الدولية للصليب األحمر، المؤتمنة على معاهدات جنيف، إنه من  :  ماجد الجميل  ،جنيف

القانون الدولي اإلنساني فالحرب بين إسرائيل ولبنان هو نزاع مسلَّح بين دولتين وليس بـين دولـة وجماعـة                   
وقال رئـيس    .، ومالحقها الثالثة  1949مسلّحة مما يفرض تطبيق كافة البنود الواردة في معاهدات جنيف لعام            

سرائيل وحزب اهللا، إال أن إسرائيل فرضت منـذ البـدء            إذا كان القتال يجري بين إ      :اللجنة جاكوب كيلينبيركر  
حصاراً بحرياً وجوياً ضد لبنان، ثم شنّت حرباً واسعة النطاق ضد الدولة اللبنانيـة بقـصفها مطـار بيـروت                    

  . الدولي، ومناطق سكنية، وضربت معامل، ومصانع، ومؤسسات مدنية غير خاضعة لحزب اهللا
  31/7/2006الوطن السعودية 

  
  نتفّهم غضب اللبنانيين وباقون في بيروت :حادث االسكواالمتحدة عن األمم  .68

اإن :    جاء فيه   حول االعتداء الذي تعرض له مبنى االسكوا في بيروت         أصدر بيت االمم المتحدة في لبنان بياناً      
ة، كما تقـدر    االمم المتحدة في بيروت تقدر التدخل السريع وفي الوقت المناسب للحكومة اللبنانية والقوى االمني             

إن االمم   .المنظمة تدخالت احزاب سياسية عدة، بما فيها حزب اهللا وحركة أمل التي ساهمت في تهدئة الحشود               
المتحدة تتفهم الغضب والحنق لدى العديد من اللبنانيين وغيرهم بعد مجزرة قانا، حيث قتل عشرات المـدنيين                 

نها تبدي قلقها من األعمال التخريبية لمجموعة صـغيرة مـن           اال ا . بينهم أطفال كثر نتيجة الغارات االسرائيلية     
ان المنظمات االنسانية التابعة لألمم المتحدة في بيروت والممثل الشخصي لألمين العـام لألمـم                .المتظاهرين

وستستمر المنظمات االنسانية التابعة لألمم المتحدة في لبنان فـي           .المتحدة دعوا الى فتح تحقيق في حادثة قانا       
ساعدة الحكومة والمجتمع المدني اللبناني على تقديم العون الى مئـات آالف المـدنيين اللبنـانيين المتـأثرين          م

  .بالحرب
  31/7/2006النهار 
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   تجبر طائرات األسلحة الى إسرائيل على تغيير وجهتهاتظاهرة: بريطانيا .69
 بريـستويك غالسـغو     افادت مصادر في المالحة الجوية ان تظاهرة مناهضة للحـرب نظمـت فـي مطـار               

االسكتلندي، اجبرت طائرتي الشحن االميركيتين المتوجهتين الى اسرائيل على التوقف في مطـار آخـر فـي                 
لم تحط اي طـائرة تنقـل معـدات خطـرة فـي             : وافاد ناطق باسم المطار االسكتلندي امس     . المملكة المتحدة 

ل العسكرية البريطانية االميركية فـي سـوفولك        ويرجح انه تم ارسال الطائرتين الى قاعدة ميلدنها       . بريستويك
بشرق بريطانيا للتزود بالوقود، وخصوصا ان ضابطا في القاعدة اكد وجود طائرة شحن اميركية واحدة علـى                 

  .المدرج صباح امس
  31/7/2006 البلد 

  
   مسؤولة عن مجزرة قانااسرائيل: هيومان رايتس ووتش .70

ان مجزرة قانـا يتحمـل مـسؤوليتها الجـيش          : بيروت في بيان  أفاد مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في        
 يوماً،  18 انها آخر نتاج لحملة القصف العشوائي التي يشنها الجيش االسرائيلي في لبنان منذ               :وقال. االسرائيلي

  . شخصاً معظمهم مدنيون750مما أدى الى مقتل 
  31/3/2006النهار 

  
  الدولية    المساعداتمنتدفق أطنان  .71

امج االغذية العالمي التابع لالمم المتحدة انه اضطر الى إلغاء سفر قافلة تضم ست شاحنات تنقل أدويـة      قال برن 
وطحينا ولحوما محفوظة وزيت طعام كانت ستتوجه الى بلدة مرجعيون في جنوب لبنان امس االحد بسبب عدم                 

نشعر : مج الغذاء العالمي في لبنان    وقال عامر داودي منسق عمليات الطوارئ لبرنا      . موافقة القوات االسرائيلية  
وقال برنامج الغذاء العالمي انه يعتزم      . بخيبة أمل كبيرة وإحباط حقيقي لعدم تمكننا من المضي قدما بهذه القافلة           

أعلن مسؤولون سويديون امـس أن طـائرة        و. اعتبارا من غد إرسال قافلتين على االقل يوميا الى جنوب لبنان          
 عضواً من عمـال االغاثـة الـسويديين وسـائقي           24لى متنها فريق مكون من      شحن توجهت إلى سوريا وع    

  .الشاحنات للمشاركة في جهود االمم المتحدة لنقل المعونات االنسانية إلى لبنان
  31/7/2006السفير 

  
  الجيش األميركي يدرس أساليب حزب اهللا القتالية مع إسرائيل .72

 بصورة   بين حزب اهللا وإسرائيل    واليات المتحدة المواجهات  تدرس ال  : نيويورك تايمز  ، توماس شانكر  ،واشنطن
 يتمتع بخبرة فـي قـضايا الـشرق          أمريكي قال ضابط  و .دقيقة لتستخلص الدروس بهدف تطبيقها في حروبها      

 انهم يحفرون األنفاق والمالجئ ويقيمون انظمة االتصاالت للهواتف المحمولـة           : متحدثاً عن حزب اهللا    األوسط
. لالسلكي، بل حتى الوسائل التي تنقل الرسائل التي ال يمكن اعتراض سبيلها والتنصت عليها              االتصال ا  وأجهزة

وقد قسموا لبنان الى مناطق عسكرية، فيها الكثير من الوحدات الصغيرة، التي تعمل بصورة مستقلة ومن دون                 
المات أو مالبـس او     ومن اجل مهاجمة اسرائيل نشر حزب اهللا مقاتليه من دون ع           .حاجة الى سيطرة مركزية   

انه تحديث كبير ألساليب    . وال يحصل المقاتلون على األسلحة اال في لحظة الهجوم، ثم يختفون          . عربات مميزة 
  . حرب العصابات الكالسيكية

  31/7/2006الشرق األوسط 
  

   ما هو خبيث وأحمق في الدعم االمريكي البريطاني السرائيللكلقانا رمزا  :االندبندنت .73
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إن ما حدث في قانا يمثل رمزا لكل مـا هـو            : اليوم االثنين   االندبندنت البريطانية في افتتاحيتها    كتبت صحيفة 
  . البريطاني للحرب ضد حزب اهللا في لبناناألمريكيخبيث وأحمق في الدعم 

  
لو أن أولمرت لديه مزايا رجل الدولة لكان أدرك أن هدفـه بكـسر شـوكة حـزب اهللا                   :  وأضافت الصحيفة 

  .  وسورية قد جاء بنتائج عكسيةإليران اإلقليميةطموحات وتقويض ال
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  رايس تنهي جولتها في المنطقة مبكراً وتعود اليوم الى واشنطن .74

قال مسؤول اميركي امس ان رايس ستعود الى واشنطن اليوم كي تعكف على صياغة قرار من االمم المتحـدة                   
واوضح المسؤول الذي اشترط عـدم       .شكل مستديم بين لبنان واسرائيل    من شأنه ان يؤدي لوقف اطالق النار ب       

 تنوي التحرك لتقديم قرار الى مجلس االمن هذا االسبوع من شأنه أن يـضع اساسـا لوقـف                    رايس نشر اسمه 
مستديم ومستمر لوقف اطالق النار، واعلنت رايس انها الغت زيارتها التي كانت مقررة امس الى بيروت وذلك                 

 .ن السنيورة عن رفضه إجراء مفاوضات قبل وقف إطالق الناربعد اعال
  31/7/2006المستقبل 

  
   على فلسطين بحرب إبادة لفكرة الدولةاإلسرائيليالعدوان :مسؤول أوروبي .75
اعتبر مسؤول أوروبي، امس، أن العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني ليس أقـل             : الشرق األوسط ،  لندن

لفكرة الدولة الفلسطينية برمتها، أمام أعين المجتمـع الـدولي بمـا فيـه المجتمعـات          من تصفية وحرب إبادة     
وقالت وكالة وفا نقال عن كلود نيكولت، رئيس شبكة التعاون المركزي من أجل فلسطين في المـدن        . األوروبية

 إلى حقيقـة مـا      رئيس بلدية غزة، المجتمع األوروبي إلى النظر      لالمتحدة بفرنسا، في رسالة تضامنية بعث بها        
وتساءل في رسالته عن السبب الذي يتم ألجلـه تـدمير           . يجري في فلسطين من العدوان اإلسرائيلي المتصاعد      

   .المدن والوزارات والبنى التحتية باسم السالم
  31/7/2006الشرق األوسط 

  
 قتل الناس في العراق يشبه سحق نملة: مريكيأجندي  .76

 ،ستيفن غريناألمريكي  الجندي أن أمس، ،ي صحيفة واشنطن بوست مراسل حربي فأفاد: واشنطن ـ اف ب
ن أ قبل هذه الحادثة أعلن عاما بجنوب بغداد، 15المتهم الرئيسي في قضية اغتصاب الفتاة العراقية عبير قاسم 

نك تقتل شخصا وبعدها تقول هيا نذهب أ أي عادي أمرنه وأضاف غرين أ .قتل البشر في العراق كسحق نملة
 هذه الحرب تختلف عن التي أن مضيفا ،صالأ هال يهموكترث بالعراق، يال إنه  غرين  وقال. البيتزالنأكل

 . شيءأيما هذه فليست في سبيل  أ كانت تلك الحروب في سبيل قضية ماه فقدجدادأ وهعاشها آباؤ
  31/7/2006القدس العربي 

 
  العالم الحالياالقتصاد األميركي يشهد تراجعا ملموسا في الربع الثاني من  .77

 سجل نمو الواليات المتحدة تراجعا ملموسا للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع األول، وبلـغ                 :الكويت
، ما يؤكد مخـاوف مجلـس االحتيـاط         %3وهو أقل من المعدل المتوقع والبالغ       % 2.5إجمالي الناتج المحلي    

من ناحية أخرى طالب مكتـب اإلحـصاء فـي    . فائدةالالفيدرالي الذي يحارب التضخم عن طريق رفع أسعار   
الصين الحكومة بالقيام بمزيد من التنويع الحتياطات البالد من النقد األجنبي بعيدا عن عملة الواليات المتحـدة                 

 بليـون   941وتقدر إجمالي هذه االحتياطـات بنحـو         .بسبب المخاطر المتزايدة لخفض قيمة الدوالر األميركي      
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 20من حجمها بالدوالر األميركي وتزيـد بنحـو         % 80 األكبر على مستوى العالم ويقدر       دوالر أمريكي وهي  
   .بليون دوالر شهريا

  31/7/2006الغد األردنية 
    التنسيق بين حركتي حماس وحزب اهللايتطلبملف األسرى  .78

  أحمد الحيلة
اني المقاوم فيما يتعلق يجري في الوقت الراهن محاوالت حثيثة لفصل المسار الفلسطيني عن المسار اللبن

بموضوع األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل، بذريعة االختالف الموضوعي والخصوصية التي 
وهذا الموقف تجلى أكثر من مرة في مناسبات مختلفة، وتكرر على لسان رئيس . تلزم كل ساحة أو مسار

 .السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس
  موقف وما هي تداعياته؟فما خلفية هذا ال

جاء موقف الرئيس محمود عباس على خلفية اللقاء السري الذي جمعه برئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي 
يوفال ديسكن في عمان، وذلك بعد أن طلب الملك عبد اهللا الثاني ملك األردن من أبي مازن القدوم على عجل 

بمغادرة غزة المحاصرة إلى رام اهللا ـ وهذا في حد ذاته يفسر إلى عمان، وذلك إثر سماح إسرائيل ألبي مازن 
سبب سماح إسرائيل ألبي مازن االنتقال إلى رام اهللا بعدما رهنت خروجه من غزة بإطالق سراح الجندي 
األسير، وقد أعلم ديسكن أبو مازن بطلب إسرائيل الرامي إلطالق سراح الجندي مقابل أسرى فلسطينيين 

هذا ما نشرته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية في . (مع أبي مازن وليس مع حماسبواسطة مفاوضات 
، ومن هنا انطلق السيد أبو مازن وبدعم وتأييد من القاهرة إلتمام صفقة التبادل التي تحدث عنها )15/7/2006

  .2006/ 7/ 29أكثر من مصدر إعالمي كان آخرها المؤتمر الصحفي للرئيس عباس في القاهرة في 
ظر إلى ما أعلنه أبو مازن في مؤتمره الصحفي المشار إليه، والذي ادعى فيه السعي إلطالق سراح وبالن

الجندي األسير شليت مقابل اإلفراج عن بضع مئات من األسرى الفلسطينيين في وقت الحق وليس بالتزامن، 
ستنتاجات على النحو إضافة إلى توقيت هذه الصفقة، إن صدق الحديث عنها، فإن ذلك يقودنا إلى بعض اال

  :التالي
يهدف االحتالل اإلسرائيلي من فصل المسارين الفلسطيني واللبناني بخصوص المقاومة واألسرى إلى : أوالً

تفريق األشقاء على قاعدة فرق تسد؛ فمن مصلحة االحتالل فصل القضية الفلسطينية بما تلقاه من تأييد وتعاطف 
بنان، سعياً لعزل حزب اهللا عن محيطه، ومحاولة كسر إرادته وقدرته عربي ودولي عن حربه المسعورة على ل

على الصمود والمقاومة، وإفشال محاولته إلطالق سراح األسرى في سجون االحتالل، ومن ثم االلتفات إلى 
نان المقاومة الفلسطينية والنيل منها، بعد أن تكون قد تأثرت سلباً بأي تراجع لحزب اهللا؛ فضعف المقاومة في لب

ضعف لفلسطين ومقاومتها، وقوتها قوة لفلسطين، والعكس صحيح أيضاً بانعكاس الحالة الفلسطينية على لبنان 
فلبنان وفلسطين منذ قيام الكيان المحتل وهما ساحتان متداخلتان ومتفاعلتان في السلم والحرب، فالذي . ومقاومته

  .جمعهما ويجمعهما أكثر وأبلغ مما يفرقهما
 أقدمت حركة حماس على إتمام صفقة بالمواصفات التي ذكرها الرئيس عباس، أي إطالق سراح إذا: ثانياً

مئات األسرى الفلسطينيين الحقاً أي بدون تزامن مع إطالق سراح الجندي، فإن ذلك سيعرض حركة حماس 
لقدرة على استثمار بعد كل الجهد والتضحيات التي بذلتها، لالتهام بالفشل وسوء إدارة األزمة الراهنة، وعدم ا

عملية الوهم المتبدد البطولية، إضافة إلى تضحيات الشعب الفلسطيني بالشكل الصحيح، هذا عالوة على ما قد 
  : ينعكس من سلبيات على ملف األسرى، وذلك لعدة أسباب منها

مطالب أن عدم التزامن سيعني من الناحية التكتيكية إنجاز إلسرائيل، التي ستظهر وكأنها لم ترضخ ل •
الطرف الفلسطيني المقاوم، مما قد يشيع الحسرة في نفوس الفلسطينيين الذين يتشوقون للقاء أحبتهم في 

  .سجون االحتالل
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أن إسرائيل ستعمل على أن يتم اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين بالتزامن مع أي حدث الحق يفسر في  •
أسرت الجندي ودعمها الشعب الفلسطيني بدمه حينه على أنه إنجاز لفريق أوسلو، وليس للمقاومة التي 

وماله، وهذا تفريغ إلنجاز الشعب ومقاومته التي مرغت أنف االحتالل في التراب، مما قد يؤثر 
مستقبالً على مستوى التأييد الشعبي ألي عملية اختطاف لإلفراج عن األسرى، بسبب سوء إدارة 

  .األزمة الراهنة
تي ستُلزم االحتالل باإلفراج عن األسرى المتفق عليهم، أهي رئاسة األمر األخر، ما هي الضمانة ال •

السلطة، أم القاهرة، أم عمان؟ فمع كل االحترام لتلك العواصم  والدول العربية، فهي في ظننا غير 
قادرة وال تستطيع إلزام االحتالل بذلك إن لم يرد اإلفراج عن األسرى تحت أي حجة أو ذريعة،  فهو 

وهو الذي . بعرض الحائط كل القرارات والمواثيق الدولية التي تتعارض مع مصالحةاحتالل ضرب 
دمر مقر المقاطعة في أريحا العتقال األمين العام للجبهة الشعبية السيد أحمد سعدات بعد تنكره لالتفاق 

 وعلى إن االحتالل بحكم تاريخه وحاضره ال يؤمن جانبه،!! المبرم مع السلطة وبشهادة واشنطن ولندن
  .هذه القاعدة يجب أن يعامل

إن أي تسرع من قبل حركة حماس في عملية التبادل، خاصة في هذا التوقيت الذي يتعرض فيه لبنان : ثالثاً
ومقاومته ألشرس حملة عسكرية عرفتها المنطقة، قد ينقلب سلباً على آالف السجناء الفلسطينيين، وُأسرهم التي 

فإن جرى تبادل لألسرى اآلن في غزة دون أن تكون .  في غزة وجنوب لبنانتعلقت قلوبها بعمليتي األسر
 .صفقة مشرفة ومضمونة، قد يضعف ذلك موقف حزب اهللا من المطالبة بخروج آالف األسرى الفلسطينيين

فبرغم تصريح رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبه بري ـ الذي قد يكون ردة فعل نتيجة ما يتم تسريبه 
مقصود في اإلعالم عن انفصال المسار الفلسطيني عن اللبناني بخصوص األسرى ـ بأن الحزب يطالب بشكل 

باإلفراج عن األسرى اللبنانيين فقط مقابل الجنديين، إال أن ذلك قد ال يعني بالضرورة تطابقاً مع الموقف 
فه السياسي والمطلبي في هكذا النهائي لحزب اهللا الذي عود الجمهور اللبناني والعربي على أن ال يكشف سق

مسائل، تاركاً الباب مفتوحاً للتفاوض والقدرة على المناورة، وهذا ما يفهم من اللقاء الذي أجراه مدير مكتب 
الجزيرة غسان بن جدو مع السيد حسن نصر اهللا قبل نحو أسبوع، حيث رفض السيد نصر اهللا تحديد عدد 

  ...نانيين في المقدمةاألسرى مؤكداً فقط على أن األسرى اللب
لذلك من األفضل واألجدى لحركتي حماس وحزب اهللا أن يعمال على التنسيق المشترك بينهما في مسألة 
األسرى، ألنهما سيشكالن بذلك جبهة قوية مشتركة ترغم االحتالل على االنصياع والموافقة على إطالق سراح 

إغالق الباب أمام الذين يحاولون إضعاف المقاومة في أكبر عدد ممكن من السجناء الفلسطينيين، إضافة إلى 
فلسطين ولبنان، والذين يحاولون أن يبثوا الفرقة في صفوف األمة العربية واإلسالمية التي باتت اليوم تعول 
أكثر من أي يوم مضى على المقاومة وإنجازاتها بعد أن ثبت فشل المنظومة السياسية العربية في استرداد 

  .صبةالحقوق المغت
  

 وصياغة مختلفة للحل السلمي...لبنانالحرب على  .79
محمد السيد سعيد. د  

وأبعد ما يدور بذهني أن أزايد      . أفهم تماماً لماذا يريد أخواننا اللبنانيون وقفاً فورياً للعدوان االسرائيلي ضد لبنان           
والتدمير الذي وقـع ال     , لبنانيةفهذه لم تكن حرباً، وانما حملة تدمير منظمة ومنهجية وعاتية للحضارة ال           . عليهم

وال تقارن سوى بالتـدمير المـروع       , يقارن حتى باالجتياحات المغولية والتترية للمنطقة في العصور الوسطى        
وأؤكد من جديد أنـه ال      . أفهم هذا تماماً  . 2003و, 1991للعراق عبر حربين غير مسبوقتين في التاريخ عامي         

غير أن من المفيد أن نفهم الموقف السليم        . لبنان والتضحيات الغالية ألبنائه   مجال للمزايدة على آالم وعلى محنة       
  . بداية ونهاية في سياق حقيقتين أساسيتين: من قضية الحرب



 

 32

فهي لم  . أو حتى عندما تحقق أهدافها السياسية     , الحقيقة األولى أن اسرائيل لن توقف الحرب العتبارات انسانية        
وانما استهدفت أصالً عقاب لبنـان      , مفهوم للكلمة لدى العسكريين المحترمين    تكن تريد خوض حرب بالمعنى ال     

وهي قصفت  . كدولة ومجتمع أو كحضارة بكل عناصرها من أجل تحقيق أهداف سياسية أخطأت الطريق إليها             
بمعنـى أن   , والعكس تماماً هـو الـصحيح     . معظم أن لم يكن كل األهداف التي تتفق مع هندسة التخريب هذه           

ومن يريد  , وتبدأ تناقضاتها تظهر في الواقع اإلسرائيلي     , يل ستوقف الحرب عندما تفشل في تحقيق أهدافها       اسرائ
وقف هذه الحرب عليه أن يعجل من إدراك إسرائيل والواليات المتحدة أنهما فشلتا في تحقيق أهـدافهما أو أن                   

وعلى سبيل المثـال، فـإن   . حماله حالياًتحقيق هذه األهداف سوف يجبرهما على دفع ثمن أو تكلفة أكبر مما يت       
ويعـد األداء   . فشل الرهان على االنقسامات في الساحة اللبنانية يعجل من وينضج ظـروف وقـف العـدوان               

  . العسكري لـحزب اهللا وبقية قوى المقاومة أهم العوامل وراء دفع اسرائيل لوقف الحرب
فإن قامت إسـرائيل باجتيـاح      . رائيل وذلك ألسباب كثيرة   أما الحقيقة الثانية، فهي أن الزمن ال يعمل لصالح اس         

ولن يمكن إلسرائيل أن تستخدم هيمنتها      , بري كبير وثقيل سوف تبدأ عملية استنزاف كبرى لقواتها في الجنوب          
وإن لم تقم بهذا االجتياح سوف يبدأ التحالف الغربي في االنكـسار ألنـه              . على األجواء اللبنانية بصورة فعالة    

ن الواضح أن اسرائيل ال تقوم بعملية عسكرية لضرب حزب اهللا، وانما بعـدوان مـستدام ومـدمر                  سيصبح م 
كما أن الموقف الرسمي لعدد من الدول العربيـة سـوف ينقلـب ضـد               , للحضارة اللبنانية وللمدنيين في لبنان    

وإسرائيل لتوسـيع نطـاق     ولو لجأت أميركا    . بتأثير التأييد الشعبي العربي لـحزب اهللا     , اسرائيل وربما أميركا  
فهي ستوسع أيضاً المجال الجغرافى للمقاومة وستضطر لمعاناة حرب استنزاف علـى عـدة جبهـات     , الحرب
واألهم أن الكراهية السرائيل والتي باتت ملحوظة للغاية حتى         . وهو ما قد يقود إلى تثوير العالم العربي       , عربية

و ما ستكون له انعكاسات عميقـة علـى مـستقبل إسـرائيل             وه, في العالم الغربي سوف تتعمق بدرجة كبيرة      
  . والمسألة اليهودية بصورة عامة

وتنتهي عندما تفشل في تحقيـق      , فإذا كانت الحرب قد بدأت واستمرت ضد المدنية اللبنانية والفلسطينية بالطبع          
ويمـنح  ,  ويفتقر للعدالـة   فإن مالحقة أميركا وإسرائيل بطلب الوقف الفوري للحرب يصبح موقفاً بالياً          , أهدافها

اسرائيل ميزة ابتزاز لبنان ويعفيها عمليا من المحاسبة على جرائمها ضد االنـسانية وجـرائم الحـرب التـي                   
  . ارتكبتها في لبنان فضالً عن ميزة فرض شروط جائرة وغير واقعية

برز طلب تعويض لبنان    فأوالً يجب أن ي   . والمنظور األفضل لوقف الحرب يجب لهذه األسباب أن يختلف تماماً         
وأن يصبح مطلبـاً عربيـاً ودوليـاً        , عما سببته اآللة العسكرية اإلسرائيلية من دمار للمنشآت والمرافق المدنية         

, وحتى لو لم يكن هذا الطلب واقعياً، فهو لن يسقط بالتقادم          , بتأكيده وترديده في كل مكان وعلى كافة المستويات       
 أنه كلما استمرت في تدمير المرافق المدنية للبنان كلمـا تعـاظم مقـدار               وسوف يتعين على إسرائيل أن تفهم     

وقد يساعد ذلك على االسـراع بوقـف        , التعويض الذي يجب أن تدفعه لقاء جرائمها ضد لبنان وضد االنسانية          
  . العدوان وجرائم الحرب

ية معينة في السياق الـسابق  فقد كان لهذا الطلب مشروع  . يجب اسقاط فكرة تجريد حزب اهللا من سالحه       : وثانياً
أما بعد هذا العدوان، فإن سالح حزب اهللا يصبح ليس فقط مشروعاً، وانمـا              . على العدوان االسرائيلي الراهن   

بل وفـشلت فـي     , في الوقت الذى فشلت فيه القوات الدولية في حمايته        , ضرورياً أيضا لحماية لبنان واللبنانيين    
فلنـدع  . لى أي حال، فإن طلب تجريد حزب اهللا من السالح ليس واقعيـاً            وع. حماية ذاتها من عدوان إسرائيل    

فـحزب اهللا لم   . ألن العوامل العقالنية كافية تماماً إلبعاد هذه الفكرة في األفق المنظور          , العوامل المعنوية مؤقتاً  
رغم قوتها العسكرية   وإسرائيل لم تتمكن ب   , يقبل نزع سالحه طائعاً قبل الحرب عندما كان هذا السالح أقل أهمية           

بـل ال   , الهائلة من تدمير القوة القتالية األساسية لـحزب اهللا بالحرب االجرامية التي تشنها في الوقت الـراهن               
نستبعد أن تكون اسرائيل هي التي طلبت من الواليات المتحدة إرسال كونـدوليزا رايـس وزيـرة الخارجيـة             

وبفـضل  , بسبب التكلفة العالية لحربها فـي لبنـان       , السرعةللمنطقة من أجل بحث ايجاد مخرج لها على وجه          
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وبدون ايجاد مخرج كريم يجب على الحزب أن يستعد لخوض معـارك            . مقاومة حزب اهللا وسالح هذا الحزب     
أما البديل العربي، فيجب أن يكون على العكس تماماً وهو تعميق           . تفرض عليه في المستقبل من جانب إسرائيل      

من المهم في هـذا     . وخوض المعركة السياسية على مستوى عالمي من ناحية أخرى        ,  ناحية ثقافة المقاومة من  
حتى ننجح في دعـوة الـشعوب كافـة         , االطار أن تتم دعوة المجتمع المدني العالمي لمشاهدة ما حدث للبنان          

, ربيـة للتعرف على إسرائيل الحقيقية عن كثب ومن خالل نمط العدوان الذي تشنه ضد مختلف الـشعوب الع                
, إن خوض معركة سياسية على المستوى الشعبي العالمي قد ال تكون مسؤولية حزب اهللا             . وضد لبنان وفلسطين  

ولكن يجب على حزب اهللا أن ينتهـز فرصـة التعـاطف            , بل هي مسؤولية المجتمع المدني والسياسي العربي      
ز جذري للطائفية وفتح الطريق أمام      العربي والرفض الشعبي إلسرائيل في العالم في الوقت الراهن لطرح تجاو          

  . ومن أجل العدالة الدولية والسالم االنساني الحق, بناء جبهة عربية ودولية للمقاومة المشروعة للحروب والظلم
وبالطبع، فإن  . يترتب على ذلك إسقاط فكرة القوات الدولية بغض النظر عن مصدرها والعلم الذي ترفعه             : وثالثاً

وهي فكرة غير واقعية طالما بقيت المنطقة مشتعلة        , جاد قوة قادرة على الردع وعلى القتال      المقصود اآلن هو اي   
والخلل في موازين القوى االستراتيجية وغياب حل       , بسبب استمرار نظام االحتالل اإلسرائيلي بحروبه الدورية      

كما أنـه ال    , صب والعنف ولن يكون من الممكن ألية قوة دولية أن تحقق هذا الهدف بالغ           . سلمي وعادل وشامل  
توجد دولة كبرى أو صغرى راغبة في تعريض قواتها الستنزاف كبير لمجـرد تحقيـق مـصالح إسـرائيلية                   

وسـوف  , ربما باستثناء الواليات المتحدة التي تعاني من انكشاف واضح وفشل شامل في العـراق             , غيرعادلة
وبإيجاز، فإن الفكـرة    .  الستنزافها بصورة أشد   يكون إرسال قوة أميركية لحراسة إسرائيل من الجنوب مناسبة        

أما البديل  . ويجب أن تكون مرفوضة عربياً    , غير واقعية فضالً عن أنها ستكون بالقطع مرفوضة من حزب اهللا          
وهذا هـو مـا     , فهو أطروحة البدء في حل عادل وشامل ودائم في المنطقة ككل بما فيها لبنان بالطبع              , العربى

.  العجز العربي جعله خطاباً محاصراً ولم يمكنه من الطيران في أفق السياسة الدوليـة              ولكن, طرحه نبيه بري  
وفي غيابه يجـب أن يـضطلع الـشباب         , إن بعض الجهد الرسمي العربي سيكون مفيداً بالقطع في هذا السياق          

  . العرب بهذه المهمة
31/7/2006اإلتحاد االماراتية   

 
 القاتل يعيد ذبح ضحيته .80

 غسان شربل
لكل طفل يولد . تزغرد أمه في استقباله وتخفي خوفها من رائحة الوداع. د الجنوبي لينتظر موعد استشهادهيول

. وهي آتية وإن تأخرت. قذيفة تنتظره وتسأل عنه. قذيفة تولد على اسمه في الضفة األخرى من الخط األزرق
قد يذهب الى الحقل لكن ليشم .  بيديهقد يذهب الى العمل لكن ليلوح. قد يذهب الى المدرسة لكن ليودع رفاقه

 .لكل طفل يولد قذيفة جائعة الى لحمه. رائحة قبره
وأن تبني سقفاً وتتوهم انه . ومن الوقاحة ان تقيم هناك. خطيئة ان تولد في جنوبه. خطأ ان تولد في لبنان

لمدافع ان تظهر على ا. انه حقل رماية. هذا ليس جنوب الوطن. وان تزرع موسماً كأنك ستقطفه. يحميك
. اطفال في احضان األمهات. يحتاج حقل الرماية الى اهداف مثيرة. على الطائرات ان تثبت تفوقها. دقتها

 .مدنيون مكدسون في الطابق األرضي يتوهمون انهم خدعوا الطائرات وضللوها. صغار تحت عريشة الدار
كم جنازة يحتاج . من الدم يلزم لصناعة وسامكم ليتراً . كم جثة طفل يحتاج الضابط الصغير ليصبح جنراالً
لم يكن ايهود اولمرت محارباً . حظهم سيئ اطفال قانا. رئيس الوزراء المدني ليجلس في نادي حراس الهيكل

كيف يجلس قرب اسحق رابين؟ . ال احتل أرضاً وال أنقذ الكيان. لم يرتد يوما بزة الجنرال. لحظة والدة الدولة
يحتاج سلماً . رون؟ كيف يحدق بأوسمة ايهود باراك؟ تلزم لهذا الرجل مذبحة غير عاديةكيف يخاطب ارييل شا

 .حظهم سيئ اطفال قانا. من الجثث الصغيرة ليتسلق على حبال الدماء الى كتب التاريخ
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قدرته على . ديموقراطيته. تركيبته. لبنان بلد معاد. لبنان بلد يستحق القتل. يتمشى اولمرت في مكتبه
. عاصمته احتضنت ياسر عرفات وابو اياد وابو جهاد. من جامعاته جاء جورج حبش ووديع حداد. يضالتحر

لبنان حالة ميؤوس . وحين اقتلع جيش الدفاع المخربين الوافدين نبت من التراب اللبناني جيل أشد وطأة وهوالً
ريطة بالركام بعد تقطيع سيغطي الخ. وهو سيقتله جسراً جسراً. ال عالج لهذا المريض غير قتله. منها

هذه حربه ولن يترك جنراالت اليوم يتحسرون . لن ينجو شريان. لن تفلت قرية من رائحة الموت. أوصالها
يتمنى لو يستيقظ شارون لبعض الوقت ليبلغه كم دفع لبنان حتى اآلن ثمن خطف . على جنراالت البارحة

 .لمدنيين ايضاً يجيدون السباحة في دم اللبنانيينليبلغه ان ا. جنديين وثمن التطاول على هيبة اسرائيل
بعضهم يتحسس جوازات . سكان حيفا يالزمون المالجىء. هذه ليست قصة جنديين. يتمشى اولمرت في مكتبه

وأحمدي نجاد . ولواء غوالني ينهمك بإخالء قتاله ثم ينسحب. الصواريخ تصيب المدن وتثقب الهيبة. السفر
غداً ينسى العالم صور الجثث الصغيرة . ستكون الف قانا بعد قانا. بحزم حقائبهمينصح سكان الورم الخبيث 

كم . كم جثة طفل يحتاج مجلس األمن لعقد اجتماع .تقول التجارب ان للعالم ذاكرة تنسى. وبيانات االستنكار
ية لتحتفل بوالدة الشرق كم شعباً من المقابر تحتاج اإلدارة األميرك. نهراً من الدم يحتاج لتدبيج قرار وقف النار

  .االوسط الجديد
كلما ولد طفل . البر غدار والبحرغدار. العمر جسر معلق بين جنازتين. يولد الجنوبي لينتظر موعد استشهاده

يتوجع العالم برصانة قاتلة، . البر دبابات والبحر بوارج والسماء مثقلة بالطائرات. ولدت قذيفة الصطياده
هذا . هذا العالم موحش. هذا لحمنا يتطاير في كل اتجاه. لحمنا المهروس تحت الركامهذا . يتوجع ببطء شديد

 .بعد عشرة أعوام عاد القاتل إلى مسرح جريمته وأعاد ذبح ضحيته. العالم متوحش
31/07/2006الحياة    

  
  عالم بال ضمير .81

 عبدالوهاب بدرخان 
 اللعنة على اسرائيل والواليات المتحدة، وال ال تكفي الدموع والحسرات، ال يكفي الحزن والغضب، ال تكفي

ال معنى للكالم أمام هذا القتل المتعمد . اللعنة على مجرمي الحرب بوش واولمرت وبلير ورايس وبقية الزمرة
لألطفال، وال حدود للكراهية أمام هذا الدمار الكبير، كراهية للعالم، ألممه المتحدة، لمجلس أمنه الالأخالقي 

 . والالمسؤولوالالانساني
يكررونها باالجرام . القتلة يعودون ثانية الى مسرح جريمتهم األولى... 2006 تموز 30 - 1996 نيسان 18

لم يحاسبهم أحد، لم يسائلهم أحد، ولم يعتذر أحد عن الجريمة األولى، وتحايل الحماة . نفسه، بالدم البارد نفسه
هذا . ق، بل لقمع التحقيق وتبديده، وللحؤول دون ادانة المجرميناألميركيون للقتلة االسرائيليين لتمييع التحقي

 .التواطؤ األميركي، المنافي لما يدعى من مبادئ أميركية، هو الذي يشجع ويحرض على المزيد من المجازر
. ائيليةقدر قانا أن تفتدي لبنان، أن يدرأ أطفالها ونساؤها وشيوخها عن سائر اللبنانيين المزيد من الوحشية االسر

لكن . 2000كانت المجزرة السابقة خاتمة للهجوم االرهابي، وبداية النهاية لالحتالل الذي تسلل هارباً عام 
شهداء مجزرة قانا الثانية، أمس، ال يعلمون إذا كانت دماؤهم ستوقف الحرب الدائرة، فالمجرمون األميركيون 

م تحصل، كأنها لم تكن، مجرد تفصيل في الحرب، ذنب واالسرائيليون بحثوا عن سبل لتجاوز المجزرة، كأنها ل
هذه مجزرة ليست متوقعة أو معلنة فحسب، . ضحاياها انهم كانوا هنا في بيوتهم، في غرف النوم، في الملجأ

القتلة يعرفون ان ثمة مدنيين هناك، كما عرفوا بكثير من التفاصيل في اغارتهم على . وانما مبرمجة ومتقصدة
 .معظم األهداف مدنياً وال عالقة له بالقتالاألهداف، وكان 

فهذا . قدر قانا ولبنان أن تفتدي العرب، ان تدرأ عنهم الذل والهوان، لكن بقي أن يستحقوا منها هذه التضحية
الصمت والخواء، هذا العجز والموات، وهذا االختباء واالختفاء حتى االمحاء، لم يفد سابقاً في اعفاء أحد من 
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وقدر قانا أن تكون شاهداً على . يد اليوم أو غداً في مكافأة أحد على استقالته واستسالمه للخداعمسؤوليته ليف
فلو كان هذا الضمير موجوداً ويقظاً وفاعالً لكان أوقف . الضمير العالمي المعطل والمخدر والمصادر والمباع

فهذه الحرب . ح تركيزها على المدنيينآلة القتل االسرائيلية منذ بدأت ترتكب مجزرة تلو المجزرة، ومنذ اتض
سبق لشعوب كثيرة أن نعت هذا الضمير . هي حرب على الشعب والمجتمع قبل أن تكون ضد مقاتلي المقاومة

 .وأعلنت يأسها منه، لكن جريمته اليوم مزدوجة ألنه كان يرى المجزرة آتية وتوانى عن الواجب
ديدة، لكن االدانات ال تحقق عدالة وال تلبي حقوقاً وال تعيد الروح انهالت االدانات على الجريمة االسرائيلية الج

واشنطن طلبت ضبط النفس وكأنها . أما القتلة، األميركيون واالسرائيليون، فلم يرفّ لهم جفن. الى أي ضحية
أما اولمرت فلم يردعه ضبط النفس عن . تستهزئ من ضحايا مجزرة قانا وكل المجازر األخرى المتنقلة

بة األميركيين بأسبوعين اضافيين ليتمكن من قتل مزيد من األطفال وتدمير مزيد من البيوت وإحراق مزيد مطال
من العمران والزرع، والصطياد مزيد من شحنات اإلغاثة والستكمال ابادة بنت جبيل التي استهدف مستشفاها 

 .بالقصف كنذير لمجزرة أخرى معلنة ومبرمجة
لى وقاحة أولمرت، وإلى صلف هتلري متقدم، لتمنع مجلس األمن من الدعوة الى ستحتاج الواليات المتحدة ا

وفي أي حال ليست الدعوة هي المهمة، المهم أن تكون هناك إرادة أميركية، وقرار سياسي . وقف اطالق النار
تنفيذ المشروع الفرنسي واضح في طلب وقف العمليات الحربية ك. أميركي بأن الوقت حان لوقف اطالق النار

مؤكد لوقف النار، وإذا لم تكن مجزرة قانا سبباً كافياً لتوحيد موقف أعضاء مجلس األمن فهذا لم يعن للبنانيين 
قد تضطر . وللعالم سوى أن المجتمع الدولي يطالب إسرائيل بمجزرة أكبر، وبأن تواصل عرضها الوحشي

غير المستبعد أن تؤيد وقف النار وتدعم  للرضوخ لإلرادة الدولية، لكن من - وهذا مشكوك به -واشنطن 
 .إسرائيل على االستمرار في حربها، تماماً على طريقة الدول التي تسميها أميركا دوالً مارقة

لن يجد القتلة اإلسرائيليون أسلوباً لتجاوز مجزرة قانا إال بارتكاب مجازر أخرى لفرض األمر الواقع على 
مجزرة األخيرة، أما إسرائيل فتخوض الحرب على أنها الحرب األخيرة، العالم يريد أن تكون هذه ال. الجميع

ومع ذلك ليس مؤكداً أبداً أنها ستحقق فيها . وال بد لها أن تذهب فيها الى أقصى اإلرهاب والوحشية واالجرام
ض حال وأياً تكن موازين القوى فإن إسرائيل لن تتمكن أبداً من فر. أي هدف، وإنما ستنجح في إطالة الصراع

يسود فيها إرهابها على محيطها العربي فال يرتفع فيه صوت وال يطالب فيه أحد بحق وال ينبري فيه أحد للرد 
 .على جرائمها

31/7/2006الحياة   
 

  قانا   .82
 ساطع نور الدين

التاريخ ال يعيد نفسه، برغم ان قانا تكتب فصال قديما من فصوله الحزينة، وبرغم ان جثث االطفال والنساء 
 . تتراكم وتستكمل سيرة العذاب الجنوبي الطويل، الذي يعرف الجميع بدايته لكن احدا ال يعرف له نهاية

... ضريبة الدم المرتفعة جدا التي ال تزال تلك البقعة البائسة تدفعها بالنيابة عن الوطن الصغير وعن آخرين
ام لك اليوم االسود من شهر نيسان العهي العنوان الوحيد الذي يترك االنطباع بأن الزمن قد توقف عند ذ

 .  وهو يرفض االنتقال الى يوم جديد قبل ان يحصد المزيد من االرواح الجنوبية المعذبة،1996
منفذ المذبحة الحالية هو نفسه لم يتغير، وهو المسؤول عن كل بقعة دم غطت وال تزال تغطي هذه االرض 

منذ ان . سواد الداكن اكثر مما اكتسبت بقية الوان الطبيعة الزاهرةالتي اكتست باللون االحمر القاني واتشحت بال
وطئتها اقدام المستعمرين االوائل اعلن السكان االصليون الحداد العام ولم يتخلوا عنه ابدا، وربما لن يتخلوا عنه 

 . قبل ان يضمنوا تعاقب الفصول والمواسم الطبيعية
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صارت اكثر وحشية واكثر دموية من . لطبيعي، تبدلت بعض الشيءلكن اسرائيل التي عطلت الحياة وايقاعها ا
 في السابق كان االسرائيليون يستريحون بين مذبحة واخرى، يفكرون في 1948.أي وقت مضى منذ العام

آثارها ونتائجها، يستكشفون استعداد الطرف اآلخر للتسليم، يستدعون الوسطاء من اجل صياغة وثائق 
 . فسهم مهال زمنية كانت تمتد في بعض االحيان لسنواتاالستسالم، ويمنحون ان

اليوم، صارت المذابح سلوكا اسرائيليا يوميا، بعدما سدت آفاق السياسة وانعدمت فرص التسوية، ورفع 
االسرائيليون جميعا، من دون أي تمييز بين يسار ويمين، او بين معتدل ومتطرف، لواء حرب الوجود الذي 

الدائم الى ذروة القوة، ويحاول ان يرسخ في االذهان الوظيفة االصلية للدولة اليهودية يستدعي ويبرر اللجوء 
 . التي ال تقبل الشك او التأويل

واليوم ايضا، استقرت صور الجثث، ال سيما جثث االطفال والرضع، في االذهان العربية واالسالمية، 
يستجلب سوى بعض الدموع وبعض اللعنات، قبل باعتبارها تفصيال عاديا يتكرر على شاشات التلفزيون، وال 

ان يعود المشاهدون العرب والمسلمون الى حياتهم العادية، بانتظار ورود اخبار وصور المذبحة التالية التي لم 
 . تعد تتأخر كثيرا

 واليوم ايضا، استباح العالم الغربي خاصة، الدم العربي والمسلم اكثر من أي وقت مضى، وتنازل عن الكثير
من معاييره االخالقية واالنسانية، وارتد الى مواقف عنصرية ال تميز بين قتيل وقاتل، بين ارهابي ومقاوم، 
واعتبر ان صورة اسامة بن الدن ورفاقه وشبكاته هي الصورة الحقيقية الوحيدة التي تختزل العرب والمسلمين، 

 . وكل ما عداها وهمي وعابر
تخلت عن مزاعم الوساطة، وارتدت زي . متحدة خطوات واسعة الى الوراءواليوم ايضا، تراجعت الواليات ال

وصارت حاضرة في غرف العمليات العسكرية االسرائيلية، تدير المذابح وتستخدم الجثث للتبشير بشرق . القتال
 . اوسط جديد مغطى بالدماء

  31/7/2006السفير 
  

 آخر الحروب من أجل اآلخرين .83
 غسان تويني

.  فلسفة جديدة لوجودنا كوطن ودولة وهذا يتضمن تجاوز الطائفية، سياسية كانت أم فكرية نحن نحتاج إلى
. ولكنا لن نبيع لبنان بسبب من الخوف أو من قلّة الموارد. نحن أخذنا على أنفسنا أن نكون أمة مجتمعة واحدة

لكن هذا التجديد يتطلّب إعمال . حأقنعتنا العهود المتتالية اننا بلد فقير وهذا حسب التنقيبات العلمية غير صحي
 .الفكر وتنقية ألخالق لنا تدهورت في السنين األخيرة تدهوراً مريعاً

العمل القائم على طبيعة جديدة، حسنة قوالً وبناء وإبداعاً، هو الذي يؤهلنا لدور . ال ينفع البكاء وال التحسر
ولو تبنينا . فال نكون فريسة لعولمة هوجاء شرسةكبير في مجتمع مشرقي جديد نحفظ فيه استقاللنا وميزاتنا 

عقلية تكنولوجية في صناعات كبرى أو صغرى نسد بمواردها ما نحتاج اليه لنحافظ على بلد نؤمن بفرادته 
 .وعطائه

هذا يعني فور انتهاء العدوان ان نتجمع روحانيين ومثقفين، عماالً وتجاراً ومزارعين، لنفكر في مستقبل لنا 
براغماتية مباركة من غير ان نهمل المبادئ االنسانية التي أرسينا وجودنا عليها وال نبقى فريسة مشرق في 

ما عسى تكون سياسة البلد ككل مجتمع مؤمن بمواهب اهللا والعقل، ألننا مللنا الموت . سياسات ضيقة تافهة
  .والحريق والدمار لنرجو النفسنا وأوالدنا قيامة مجيدة

  2006 تموز 29النهار  في ان جورج خضرالمطرهذا ما كتبه 
ننطلق في مقالنا اليوم، مع اسبوع معركة مشاريع القرارات في مجلس األمن، على طريق نريده استقامة 

 وفي ضوء استشهادنا بمقال المطران جورج خضر أول من أمس، لنقول، بل نعلن –الرأي، فنقول صراحة 
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والكلمة للدكتور (بنانياً أي متطلعاً الى مصلحة لبنان في ذاته اننا نطمح من مجلس األمن الى قرار يكون ل
وفي ضوء فاجعة . ، منبثقاً تالياً من النظرة اللبنانية، ال هو قرار أطلسي وال حتى قرار اوروبي)شارل مالك

ئيل يمكن نريد قراراً بوقف النار الفوري، وبعد ذلك نرى الى أين، الننا ال نثق بأن اسرا: قانا الهائلة الوحشية
 .ان ترتدع

وبتعبير أوضح، ال نريد من مجلس األمن، بتركيبه الكوني، أن يتخذ قراره من منطلق ان ما يشهده لبنان واحدة 
من مراحل الحرب الكونية على االرهاب، بحيث يصنّف حزب اهللا في صفوف االرهاب الذي يأبى لبنان أن 

وتُعتبر اسرائيل فرقة من البوليس الدولي !) يا الى حينكما ارادت له الشقيقة سور(يكون واحدة من قواعده 
 .المكلف مكافحة هذا اإلرهاب

لبنان في ذاته، ولسبب من تكوين ذاتيته وفرادته، اسرائيل هي عدوه اكثر مما هي عدوة أية دولة ... ال، كال
ا، حتى وال فلسطين، وال يكابرن علينا أحد، كما ال نطلب من عربي أحد ان يحارب من أجلن... عربية أخرى

 )! المصرية القديمة–كما في األغنية اللبنانية (فكيف بسوريا مثالً أو مصر أم الدنيا عموم 
اذاً، من غير منّة أحد وال فضله، نكرر اعالننا الذي قلناه ألف مرة ان ال حياد لبنانياً في أية حرب مع اسرائيل، 

رائيل، بما ال تقدر أية دولة عربية، مهما تكارمت علينا، وان لبنان دفع ثمن حروب العرب اآلخرين، على اس
 إلنجاح – دون سواها –ومن هذه الزاوية، ال يضيرنا ان تطلب اميركا معاونة ايران . ان تسددنا مقداره، فكفى
واالفضل كان يكون ان تستمزج الحكومة اللبنانية ايران في ذلك قبل ان تنصح اميركا . قرار وقف اطالق النار

  .تلك تكون الديبلوماسية الشجاعة الخالقة. مرباأل
بالمنطق ذاته، لبنان الفي ذاته يرفض ان يكون منصة الطالق صليبيات زائفة ضد اإلرهاب الدولي والمعولم، 
بقدر ما يرفض ان يكون قاعدة ألي جهاد زائف ضد صليبيات وهميةً أو أي بديل من أية حرب باردة ولّى 

ونحذّر اللبنانيين، أينما اصطفوا وكائنة ما كانت طوائفهم .. مفهوم؟. ديلة تستطيبهازمانها، تبحث عن جبهة ب
واألحزاب والميليشيات، من العودة الى اسواق النخاسة في حروب يكونون فيها ما يوصف في الفرنسية بـلحم 

  مفهوم كذلك؟)... أو الصواريخ(المدافع 
 انه، في – رداً على تساؤالت المتسائلين المشروعة -وله، يقودنا ذلك الى شكر السيد حسن نصر اهللا على ق

 .هذه اإلرادة) شرط ان تكون قوية(حرصه على ارادة وطنية جامعة، يرى ان تمثل الحكومة 
وفي نظرنا، هذا القول، الذي كان يمكن ان يفسح في المجال لتفسيٍر ملتبس لـشرطيته، هو ويجب ان يكون 

حول خطبة الرئيس السنيورة في روما، التي وافق )  اللهي–بما فيه الحزب (زاري التأكيد النهائي لإللتفاف الو
 على مشروع القرار الذي قيل ان الحكومة - اصيالً ووكيالً –عليها سلفاً الرئيس نبيه بري، فيكون قد وافق 

ادة مجلس تنوي طرحه على مجلس األمن، ونرجو ان تستعجل، والقاضي باعتماد قوة من األمم المتحدة وبقي
وفق (األمن، على أن يوحي تكوينها بمزيد من الصدقية الردعية العسكرية، وان تفسر صالحياتها الدفاعية 

والتفسير الذي نشير اليه . بما يقارب الفصل السابع من الميثاق من غير ان يضعها في اطاره) 425القرار 
في ضوء ) 488ابرزها القرار (، 1981نه عام  ومن قرارات متخذة انطالقاً م426يمكن استيحاؤه من القرار 

 .، لكنها لم تنفّذ1982االعتداءات اإلسرائيلية التي مهدت الجتياح 
 تكويني، ان ابدالها، إثر االجتياح –وحسبنا ان نقول، رداً على الذين يخافون على اليونيفيل من ضعف عضوي 

كان في غاية اإلحباط ألن العسكرين ) وفرنسيوضمنها عسكر اميركي (المشار اليه، بقوة متعددة الجنسية 
 .والقوة بكاملها انسحبت إثر اعتداءين ارهابيين حقاً متزامنين على ثكنتي المارينز وقناصة البحرية الفرنسيين

الصبر والصمود اللذان دعانا اليهما السيد حسن نصر اهللا ليسا مسألة ألواٍن في أعالم، زرقاء كانت أم مثلثة 
علماً بأن لبنان . انما المسألة مسألة الصدق في شركة االستقالل والسيادة!... عددة النجم واالفقاللون أم مت

التعددي ال يقدر على حكمه أي حزب واحد دون سواه، وال أية طائفة وحدها، وال أي أمير حرب ولو تكللت 
  !جبهته او عمامته بالغار
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 وامينه العام السيد حسن نصر اهللا بالذات للتحلي بهما، في الصبر والصمود هما الصفتان اللتان ندعو حزب اهللا
... بل التجمع بين الروحانيين والمثقفين والعمال والفالحين الخ... الحوار الوطني الذي نرجو معاودته قريباً

الذي يدعو اليه المطران جورج خضر فور انتهاء العدوان، لنفكّر معاً في مستقبٍل لنا مشرق في براغماتية 
عليها، وال نبقى فريسة ] اللبناني في ذاته[باركة، من غير ان نهمل المبادئ اإلنسانية التي أرسينا وجودنا م

 .سياسات ضيقة تافهة
سيجد السيد حسن ان اكثرية الذين ... وألننا مللنا الموت والحريق والدمار لنرجو ألنفسنا وأوالدنا قيامة مجيدة

صرنا نعرف انها كانت مقررة، تنتظر (لتي قيل انها تسببت بحرٍب بدوا متحفّظين عن سالحه ومبادرته ا
 !).فوقعنا في شركها اللئيم... ذريعة

. وألننا مللنا الموت وثقافته، نفرح بدعوة السيد حسن الى إرادة وطنية جامعة ال تقّل قوة عن إرادة المقاومة
 المحبة وااللفة التي وعد بها، كما وعد بأن وسنبني معاً هذه اإلرادة الوطنية الجامعة، وفق دعوته، بمزيد من

 .يكون انتصار المقاومة حافزاً للوحدة وليس لالستعالء
 !وان غداً لناظره قريب

وأملنا أال ينساق أحد مع دعاة التشكيك ألننا نلزم السيد حسن تحقيق وعده الجديد صادقاً، بنسبة ما نصدقه اآلن 
ى العدو األوحد للبناننا الموحد والذي سر عداء اسرائيل له هو وحدته ونمده باإللفة والحدب على انتصاره عل

 .الفريدة المميزة في التعدد والتآلف
وبمعزٍل عن اآلخرين، كل اآلخرين ولو كانوا األقربين الذين يتسولون من اآلخرين األكبر منهم، حق التدخل 

بمعزل عن ... كة وحقوقنا المتساوية المستقلةفي سالمنا، علهم هكذا يشترون حق التدخل ضد حرياتنا المشتر
  مفهوم؟. اآلخرين، فيقول اننا نحن نخاف على المقاومة، وال نخاف منها

ليس أدّل على ابعاد الفارق بين موقف الرئيس شيراك الذي سارع الى االتصال بالرئيسين بري : حاشية
وموقف وزيرة الخارجية االميركية ) ة قانا ثم بعدهاقبل فاجع(والسنيورة، معلناً تمسكه بمساندة الموقف اللبناني 

... على ضحايا قانا من غير ان تبكي، للتوازن، ضحايا اسرائيل) تماسيح؟(التي ابت حتى أن تذرف دموع 
سوى الفارق بين موقف الرئيس شارل ديغول الذي الغى صفقة اسلحة كانت معقودة مع اسرائيل فور اغارتها 

، وموقف الرئيس بوش الذي خالف االنظمة الدولية وسارع الى ارسال القنابل 1968على مطار بيروت عام 
الذكية الى اسرائيل مروراً ببريطانيا اثناء المعركة، ولعلها هي التي اكتشفت، بذكائها، ان االطفال في قانا هم 

 !!!ارهابيون يستحقون االسراع في ارسال القنابل الفتراسهم
31/7/2006النهار   

 
    تخبطةمقيادة  .84

 عوزي بنزيمان
االسم الذي اختاره وزير الدفاع لهذه الحرب حرب بين المضيقين، صحيح ومالئم، ولكن هل هو اسم ذكي في 
نفس الوقت؟ االسم محق ألن الموعد الذي اندلعت فيه الحرب يتزامن مع بداية فترة الثالثة اسابيع التي تُسمى 

عبر عن الفترة الزمنية الفاصلة بين فرض الحصار على الهيكل حسب التقليد اليهودي بين المضيقين، وهي ت
إال أنه ليس ذكيا تماما ألنه يرتبط في الذاكرة بنكبة وطنية بعيدة المدى . المقدس وبين تدميره في التاسع من آب

ــ شتات أللفي عام عن ارض اسرائيل ــ والسؤال هو هل أخذ عمير بيرتس كل المعاني التي يحملها هذا 
 .سم في حسابه عندما قرر اختياره؟اال

الخطوات االسرائيلية محقة ودوافعها جلية : اختيار االسم لهذه الحرب يجسد احدى المزايا األساسية البارزة لها
ومع ذلك . وهي نابعة من قناعات داخلية عميقة وتضحية كبيرة وشعور بأنها دفاع عن البيت وذود عن الحمى

 .روسة بدرجة كافية، بل تنقصها القدرة على رؤية الوليد وتشخيصهال يمكن القول عنها انها مد
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ومن اجل المقارنة فقط .  ساعة في أقصى االحوال24هذه الحرب تتغذى من خالل مجريات تفكير استغرقت 
الساحة التي تجري فيها هذه الحرب كانت . نذكر أن المداوالت حول عملية السور الواقي استغرقت ثالثة اشهر

للجيش االسرائيلي، وربما ايضا لثلة من اعضاء الحكومة الحالية، إال أن شروط ومزايا ساحة المعركة معروفة 
عشية الحرب كان لدى الجيش معلومات استخبارية جيدة جدا حول توزيع قوات العدو، ولكن ال . غريبة عليهم

 .سلحة مع حزب اهللا وما سيترتب عليهاالقيادة العسكرية العليا وال القيادة السياسية أدركتا مغزى المجابهة الم
وعرض رؤية ) برئاسة دان مريدور(تقرير من لجنة خبراء ) السابق(قبل ثالثة اشهر فقط قدم لوزير الدفاع 

جوهر هذه الرؤية يقول بالحاجة الى االستعداد المالئم في مواجهة عدو نووي وضد حرب . أمنية حديثة
و بيرتس قد تمكنا من قراءة التقرير واالطالع عليه، أو التمكن من هناك شك بأن يكون اولمرت أ. العصابات

ولو . إدخال مجلس األمن القومي في عملية صنع القرارات األمنية: تطبيق توصية واحدة من توصياته الفورية
ط كان اولمرت وبيرتس أكثر معرفة بالشؤون األمنية لكانا أكثر توخيا للدقة بالتأكيد في المصادقة على الخط

الغضب من حادثة االختطاف في زرعيت كان محقا، والشعور . الهجومية التي أعدها الجيش في هذه الحرب
ولكن في مثل . بأن نصر اهللا قد تجاوز كل الخطوط الحمراء كان مدعوما من قطاعات جماهيرية واسعة جدا

حرب ضد تنظيم عصابات من يقرر تحريك دواليب ال. هذه اللحظات االزماتية تعتبر العجلة من الشيطان
بصورة تعرض الجبهة الداخلية للهجمات، عليه أن يتأكد من أن الجيش والمواطنين مستعدون لذلك بصورة 

 .النتائج التي تظهر حتى اآلن تظهر أن القيادة قد راهنت على أمور خاطئة. جيدة
يغة السياسية الموضوعة على الص. اآلن تسود الحيرة في الحكومة وهيئة االركان حول كيفية انهاء المعركة

الطريقة التي يرد فيها اولمرت على الخطة . الطاولة هي نشر قوات متعددة الجنسيات على الحدود مع لبنان
في البداية قام اولمرت برفض . العفوية التلقائية أكثر من التفكير المعمق: تجسد كل أدائه وسلوكه خالل الحرب
اسرائيل تبدو متشوقة .  تشبث برأيه الرافض، واآلن يبدي اهتماما كبيرا بهاالفكرة باستخفاف شديد، وبعد اسبوع

هذا االنتشار يصور على أنه االنجاز المأمول . بصورة متزايدة لنشر قوة دولية على طول حدودها الشمالية
 .للحرب

دولية مسألة نابعة يثور الشك حول كون هذا التطلع ــ درجة تطبيقها هي قضية قائمة بذاتها ــ لنشر القوة ال
منذ قيام دولة اسرائيل والنظرية األمنية العسكرية فيها تقوم على . من تفكير معمق أم أنه خطوة عفوية عشوائية

رؤساء الوزراء من دافيد بن غوريون وحتى شارون رفضوا قبول الحماية عن طريق قوى . الدفاع عن النفس
اآلن ها هو . اها الذاتية كانت بوليصة تأمين صارخة بالنسبة لهارغبة اسرائيل في الدفاع عن نفسها بقو. اجنبية

اولمرت يأتينا بتوجه جديد ربما يكون أكثر تبصرا، وربما ايضا مسألة يستوجبها الواقع، وال يعقل أن تتحول 
هذه الفكرة الى مسعى سياسي أساسي من دون نقاش مسبق وجذري يأخذ في الحسبان كل ما يترتب على ذلك 

 .لحدود االسرائيلية ــ الفلسطينيةعلى ا
 هآرتس 

2006/ 31/7األيام الفلسطينية    
 

 الدولة العربية األكبر.. لبنان:  والناسالحياةمع  .85
 عريب الرنتاوي

وحده لبنان من بين جميع الدول العربية كبيرها وصغيرها ، يستطيع أن يقول ال للواليات المتحدة ، لسبب 
 والثانية 2000األولى في جنوب لبنان عام : ده ، استطاع أن يهزم إسرائيل مرتينبسيط ، أن لبنان ، ولبنان وح

 .في هذه األيام
الشقيقات الكبريات في عالم العروبة ، ترتعد فرائصها ذعرا كلما صدر تقرير عن موظف يتحدث عن انتهاكات 

را لزيارة يقوم بها موظف حقوق اإلنسان أو يعبر عن عدم ارتياح ألمريكي ألدائها ، وتقوم قيامتها تحضي
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أمريكي رفيع أو غليظ ، فيما لبنان الصغير في مساحته وتعداده ، صار أكبر من الكبار في مقاومته وصالبته 
وصمود أبنائه الزعماء الكبار والتاريخيين الذين تنعقد حولهم آمال األمة ورهاناتها ، يتلهون بتكديس المليارات 

م منشغلون في ترتيبات التجديد والتوريث فيما رئيس وزراء لبنان وكسب الرضا وصكوك الغفران أو ه
التكنوقراطي ، غير التاريخي فؤاد السنيورة ، يقوى على القول لرايس بأن ال تأتي إلى بيروت إال ومعها وقف 

 .شامل وفوري وغير مشروط إلطالق النار
قوة لبنان .. م تغول الدولة على مواطنيهافي عد.. قوة لبنان لم تكن يوما في ضعفه ، بل في حريته وتعدديته

في شطارة أبنائه فالبلد المنكوب بحروبه وحروب اآلخرين عليه ، يتفوق على دول عدة ، تفوقه في العدد 
 .والموارد وبكل معايير التنمية البشرية الشاملة ، وبكل معايير العزة والكرامة الوطنيتين

لذي ال يقهر ، ويحيله إلى قطيع من اإلرهابيين الذين ال وظيفة لهم طوبى للبنان ، وهو يحطم عنجهية الجيش ا
طوبى للبنان وهو يرد الصاع صاعين ، .. سوى االستقواء على المدنيين والمباني السكنية والجسور والطرقات

.. ويحول ألوف اإلسرائيليين إلى الجئين وهم الذين شردوا شعبا بأسره في دنيا المنافي والمغتربات والشتات
طوبى للبنان ، وهو يذكرنا بأسماء بلداتنا من الشمال إلى الجنوب ، وعلى إيقاع حيفا وما بعد حيفا وما بعد ما 

طوبى للبنان وهو يعيد االعتبار ألبجديات الصراع العربي اإلسرائيلي معريا دولة النازيين الجدد ، .. بعد حيفا
 .ربي القائموكاشفا عن عورات النظام أو باألحرى الال نظام الع

جرح لبنان عميق وغائر ، وخسائر لبنان أكبر من أن تعد وتحصى ، لكن لبنان الجميل ، العزيز القوي ، عائد 
ولن يحصد خصومه سوى الخزي والعار ، فهذا الكيان الذي قام باألساس على .. ، بل وعائد بقوة وكرامة

د إنتاج سيرة الكيانات والنظم االستعمارية والعنصرية فكرة ال أخالقية ، يوغل في ممارساته الال أخالقية ، ويعي
 .والفاشية

  31/7/2006الدستور 
  

  الممارسة هي المحك في الحروب كما في السياسة .86
 منير شفيق

علماً أن . في األيام الستة األولى لحرب العدوان اإلسرائيلي على لبنان سقط لحزب اهللا خمسة شهداء فقط
   .بأسر جنديين إسرائيليين من قبل حزب اهللا لتشن الحرب المذكورةالحكومة اإلسرائيلية تذرعت 

لكن في تلكم األيام الستة األولى تركز القصف الجوي والبحري على البنية التحتية للدولة اللبنانية فقد هدمت 
أغلب الجسور الرئيسية والفرعية، وخربت مدرجات مطار بيروت وأشعلت مخازن الوقود فيه، وضربت عدة 

ووجهت ضربات إلى . حنات تحمل األدوية أو األغذية، وحتى سيارات أناس عاديين فروا من مواقع القصفشا
محطات إرسال فضائية، وسوي مع األرض عدد كبير من األبنية السكنية في الضاحية الجنوبية، وهي خالية 

 األلوف من الناس واستشهاد األمر الذي أسفر عن تهجير مئات. من السكان، وكذلك في المدن والقرى الجنوبية
 وإصابة ألف بجراح خطرة ومتوسطة، وكان نصف الشهداء والجرحى تقريباً من األطفال، هذا 250حوالي 

   .حتى نهاية األيام الستة األولى
إدارة بوش الشريكة مع (واآلن، ماذا تعني هذه الخطة العسكرية؟ فمن حيث االدعاء اإلسرائيلي واألمريكي 

هي حرب موجهة ضد حزب اهللا، لكن من حيث الممارسة هي حرب موجهة ضد ) أول لحظةإسرائيل من 
عدة مواقع للجيش (الشعب اللبناني كله، ضد المدنيين والمرافق المدنية، كما ضد الدولة اللبنانية حكومة وجيشاً 

ن يدعي وصالً األمر الذي يفترض بكل م).  جندياً وضابطاً ما بين شهداء وجرحى25استهدفت وسقط حوالي 
بلبنان حكومة ودولة وشعباً، وال سيما من الدول الكبرى والعربية أن يكون قد مس بهذا العدوان مباشرة، وإال 
ما معنى عالقات الصداقة السياسية إذا لم يعتبر المعني أن ما تعرض له الصديق من عدوان مسألة تخصه 

  وموجهة، بشكل أو بآخر، إليه كذلك؟
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كان على عكس المتوقع من أولئك األصدقاء وال نقول إن الذين أبدوا حرصا على سيادة لبنان لكن الذي حدث 
طبعاً لو كان المعتدي غير الدولة العبرية لقامت الدنيا . ومصلحته كاد أن يبدو في السنة الماضية عشقاً وولها

الجيش اإلسرائيلي فدعه يقوم أما كون مرتكب االعتداء وجرائم الحرب بحق لبنان دولة وشعبا هو . ولم تقعد
بخطته حتى النهاية وبعدئذ نتدخل إذ لعل ما يفعل هو االستراتيجية الفضلى في محاربة حزب اهللا، ولو لم 

  .تمسسه بأذى عسكري مباشر في األيام األولى
ك األيام وبغض النظر عن اتجاه حرب العدوان في األيام التالية لألسبوع األول فإن ما جرى للبنان كله في تل

 لكل الكبار الذين ادعوا صداقته والحرص عليه، ثم تركوه يهدم - موضوعيا-جريمة بشعة ال تغتفر وإدانة 
فإذا كان من الممكن أن يعوض ما أصاب الحجر فكيف يمكن أن . وينزف، راجعاً إلى الوراء عدة سنوات

   مجال ومعنى؟تعوض الضحايا اإلنسانية وما مس الدولة من جراح وتجريح في أكثر من
وحتى اليوم الثاني عشر ما زالت الخطة العسكرية تضرب بلبنان دولة وشعبا ومؤسسات وهي تركز على 
منازلة حزب اهللا في عدد من نقاط الحدود الجنوبية، ومع ذلك ما زالت إدارة بوش التي تدعي الحرص على 

بعد إذ ال بد من أن يحقق الجيش الدولة والشعب والحكومة تقول إن شروط وقف إطالق النار لم تحن 
هذا وما زالت الدول األوروبية وبعض العربية التي راحت تطالب بوقف إطالق . اإلسرائيلي أهدافه في الميدان

النار فوراً تقرنه بوضع شروط مثل إرسال قوات دولية إلى الجنوب مما يعني إطالة أمد الحرب وليس وقفها 
وبعدئذ ليتبن ما يشاء من مواقف واقتراح . عليه أال يقرن ذلك بأية شروطفوراً، ألن من يريد وقفها فوراً 

 .حلول
المشكل في كل ما أعلن عنه من شروط مصاحبة للمطالبة بوقف إطالق النار يحقق أهدافا إسرائيلية ال عالقة 

، من العدوان إذا  لبناني سيكون أسوأ عليه، ال سمح اهللا-بل قد تدخل لبنان في صراع لبناني . لها بلبنان وشعبه
 األمريكية إلى إشعال الحرب األهلية كما حدث في العراق بعد وقف إطالق النار -ما انتقلت الخطة اإلسرائيلية 

 .همباشرة وبدء إدارة بوش طرح الحلول السياسية له، وهذه كانت ألغاماً لنسف وحدته وعروبته وأمن
لي وما تعنيه كونداليزا رايس وزيرة الخارجية حين قالت إن  اإلسرائي-طبعاً هذا ما يريده المخطط األمريكي 

لكن هذا المخطط الذي ارتطم بحائط صمود حزب اهللا . ما يجري هو مخاض لوالدة الشرق األوسط الجديد
ومقاومته الشجاعة والذكية سيرتطم ارتطاماً أشد بجدار الوحدة الوطنية اللبنانية، كما يعبر عنها قادته السياسيون 

عنه شعبه في ما أبداه من تكافل رائع أولئك الذين لم يهجروا إزاء من هجروا حيث تجلّت وحدة الشعب وعبر
  .اللبناني في أجمل صورها

31/7/2006السبيل   
 

  حرب الوكالة في لبنان   .87
 ماذا وراء تضافر الصحف االميركية في ترداد تعبير حرب الوكالة ومعركة النفوذ بـين الواليـات المتحـدة                 

وإيران في لبنان؟ ولماذا تستفيض الصحف االميركية بالحديث عن الدور االيرانـي فـي المنطقـة وتهديـده                  
للحكومات العربية السنية تحديداً، مع اندالع الحرب االسرائيلية على لبنان، فيما تأتي على ذكر الدور االميركي                

  في الحرب كأنه بديهة ال تستحق التعليق؟ 
ة لوس أنجلس تايمز أمس، بعنوان إيران هي هدف بوش في لبنان، تحدثت الـصحيفة               في تقرير نشرته صحيف   

عن حرب بالوكالة في لبنان، بطالها أميركا وإيران اللتان تتعاركان حول بسط النفوذ فـي الـشرق االوسـط،               
  . وتستخدمان إسرائيل وحزب اهللا كأدوات حربية

ج بوش، أن النزاع في لبنان هو أكثر مـن مجـرد            ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي الرئيس االميركي جور       
فهي لحظة فرصة للواليات المتحدة كي تواجه       . حملة تقوم بها إسرائيل لحماية مواطنيها من صواريخ حزب اهللا         

. ليس حزب اهللا وال سوريا المجاورة، بل إيران البعيدة، في معركة بسط النفوذ في الشرق االوسط               : أهم أهدافها 



 

 42

هزيمة حاسمة  : االبيض قرر أن االهداف االستراتيجية للواليات المتحدة هي ذاتها االسرائيلية         أضافت إن البيت    
  . لحزب اهللا، واستطراداً اليران

: ولم تتردد الصحيفة بالتبشير بمرحلة ما بعد انتصار إسرائيل في الحرب، رابطة بين تجربتي لبنان والعـراق                
مد في لبنان سيقتضي مساراً طويالً لمرحلة ما بعد الحرب، عبـر    كما في حرب العراق، فإن النجاح الطويل اال       

ونقلت عن رئيس دائـرة مكافحـة       . بناء المؤسسات الديموقراطية، ومنع ميليشيات كحزب اهللا من النمو مجددا         
االرهاب في وزارة الخارحية االميركية هنري كرامبتون، قوله إن هذه هي مجرد البداية فـي فـصل طويـل                   

  . ومعقّد
ضحت لوس أنجلس تايمز أنه خلف التفاصيل الدبلوماسية، في أذهان بوش وأقرب مساعديه، ثمـة مـسألة                 وأو
  . التأكد من أن حزب اهللا وداعمتيه، سوريا وإيران، سيخرجون من االزمة بقوة محدودة، وليس مزعزعة: كبيرة

.  الهالل الشيعي في المنطقة    وخصصت الصحيفة قسماً كبيراً من تقريرها للحديث عن الطموح االيراني لتأسيس          
واشارت إلى دعم طهران لكل من الزعيم العراقي الشيعي الراديكالي مقتدى الـصدر، والحركـة الفلـسطينية                 
السنية الراديكالية حماس التي ترفض حق إسرائيل بالوجود، االمر الذي أعاق الجهود االميركية في التوسط من                

  . عنصراً مهماً في النزاع االسرائيلي الفلسطيني) إيران( وجعل منها أجل السالم بين إسرائيل والفلسطينيين،
وأشارت إلى شكوك أميركية حول أن إيران شجعت حزب اهللا على خطف الجنديين االسرائيليين وإثارة الحرب                
في المنطقة، بهدف إلهاء الواليات المتحدة وحلفائها عن اتجاههم إلى فرض عقوبات دولية على طهران بـسبب                 

  . نشاطاتها النووية
وبررت الموقف االميركي في مؤتمر روما نقال عن السفير االميركي السابق إلى إسرائيل مارتين إنديك، الذي                

لم تدع إلى وقف فوري الطالق النار ألن الطريقة الوحيـدة لفعـل ذلـك تكمـن                 ) االميركية(قال إن االدارة    
  .  انتصاراً ضخماً بالنسبة لحزب اهللا واستطراداً إيرانتوقفي، ما سيشكل: باالستدارة صوب إسرائيل وقول

الحديث ذاته عن الحرب بالوكالة تكرر في تقرير آخر في صحيفة نيويورك تايمز من طهران، أشارت فيه إلى                  
وحاولـت الـصحيفة    . ان قائد حزب اهللا يتبدى كزعيم للعالم العربي، فيما إيران تنعم بالنصر المنعكس عليهـا              

 تثبت عبر شهادات سابقة لشخصيات إيرانية، أن إيران كانت على علـم مـسبق بعمليـة خطـف                   بدورها، أن 
  . الجنديين االسرائيليين

وتابعت الصحيفة نقال عن خبراء ومحللين في السياسة الخارجية، أن إيران نصحت حزب اهللا بـأن ال يظهـر                   
ت جاهدة القناع اللبنانيين والمسلمين حول      وعمل... للعيان مقدرته العسكرية من أجل تجنب الشكوك االسرائيلية       

العالم، بأن حزب اهللا ليس مالما على تدمير لبنان وأنه مقاومة شرعية، بهدف حماية نفوذ الحزب في لبنان بعد                   
  . الحرب، ومعه النفوذ اإليراني في المنطقة

ولة انها تطمح لتـزعم العـالم       واستنتجت أن إيران بذلك تستغّل االعتداءات االسرائيلية على لبنان، كي تنفي مق           
االسالمي بمختلف أعراقه وقومياته، عبر التأكيد أن حزب اهللا مقاومة مشروعة غير مذهبية تدافع عن مصالح                

  . العرب بمختلف طوائفهم
في أوساط القيـادة الـسنية فـي        ) إيران(واستفاضت الصحيفة االميركية في حديثها عن المخاوف التي تثيرها          

ت من أنه إذا خرج حزب اهللا كالقوة السياسية االساسية في لبنان، فإن الحكومات العربية، التـي            وحذّر. المنطقة
لم تضغط من أجل تحقيق وقف الطالق النار، قد تجد نفسها مضطرة للمرور عبر إيران من أجل التعامل مـع                    

شهر أخـرى أو عـام      وأنذرت من أنه إذا استمر حزب اهللا بقصف صواريخه داخل إسرائيل لستة أ            . حزب اهللا 
  . آخر، فقد يجعل االضطراب الناتج في المنطقة من إيران قوة يحسب لها حساب في لبنان كما في العراق

 )نيويورك تايمز، لوس إنجلس تايمز(
  31/7/2006السفير 
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  :صورة .88
  2006موعد آخر مع أطفال قانا 
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