
ـــــــــــــــــــــســـــــــــبـــــــــــت 2006/7/15ملـحق خـــــاص بــتغــطـيـــــة وقـــــائع احلـــــرب االســـــرائــيلـيـــــة علـــــى لـبـنـــــان10 ـ-ال

بيروت/ اف ب
ــــالعــملـيـــات ـــذكـيـــر ب يف مــــا يلـي ت
العـــسـكـــريـــة الـكـبـــرى الـتـي شــنهـــا
اجلـيش االسـرائيلـي يف لبنـان منـذ

:1978
14 آذار 1978: بعـــــد هجــــوم شــنـــته
مجـمـــوعـــة فلــســطـيـنـيـــة قـــرب تل
ابيـب، اجتــاح نحـو 25 ألـف جنـدي
اســرائيلـي جنـوب لـبنـان يف عـمليـة
اطـلـقـــت عـلـــيـهـــــــا اســـــــرائـــيـل اســـم
"عــملــيـــــة اللــيـــطــــانــي" وقــــالــت ان
الهـــدف مـنهـــا حـمـــايـــة مـنـــاطقهـــا
الــشـمـــالـيـــة مـن هجـمـــات مقـــاتلـي

منظمة التحرير الفلسطينية.
ادت العـملـيــة الـــى سقــوط مــا بـني
ــــزوح نحـــو 400 200 و400 قـتــيل ون
ـــــيــــــــــــــــروت ألــف شــخــــــــص الــــــــــــــــى ب

وضواحيها.
يف 19 مــــــن آذار، اصـــــــــــــــــــدرت االمم
املـتحـــدة القـــرار 425 الـــذي يــطلـب
من اســرائيل االنـسحـاب "الفـوري"
مـن جـنـــوب لـبـنـــان وقـــررت ارســـال

قوات طوارىء دولية الى لبنان.
سالم اجلليل

6 حـــزيـــران 1982: اســـرائــيل تـــشـن
عمـليـــة اطلقـت علـيهــا اسـم "سالم
اجللــيـل": القــــوات االســــرائـــيلــيــــة
جتتــاح لـبنــان وتـتجـه شمــاال نحــو
العــاصمــة بيـروت الـتي حتـاصـرهـا

ملدة شهرين.
ويضـطر رئـيس اللجـنة الـتنفيـذية
ملـنـظـمــة الـتحــريـــر الفلــسـطـيـنـيــة
ياسر عرفات الى مغادرة بيروت مع
ــــى 11 الـف مقـــــاتل مــــا يــــزيـــــد عل
ـــول. فلـــســطـيـنـي بــني 21 اب و3 ايل
ـــت الـقــــــــــوات ــــــــــول، دخـل ويف 15 ايـل

االسرائيلية بيروت الغربية.
صبرا وشاتيال

ـــــول قـــتل 1500 مـــــدنــي 17 و18 ايل
ـــى االقل يف مجـــازر فلــسـطـيـنـي عل
وقعـت يف مخـيـمـي صـبــرا وشــاتـيال
)الضاحيـة اجلنوبية لبيروت( على
أيـدي عنـاصـر املـيليـشيــا املسـيحيـة
بـيـنـمــا طــوق اجلـيــش االســرائـيلـي
ــــة اخملــيــمــني. وقــــد اعــتــــرفــت جلــن
حتقـيق اســرائـيلـيــة ب"املــســؤولـيــة
غيـــر املبــاشــرة" لالســـرائيـليـني عن

هذه اجملزرة.
حصيلة االجتياز

ــــة يف نهــــايــــة 1982 افــــادت حــصــيل
ــــانــيــــة ان االجــتــيــــاح رســمــيــــة لــبــن

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

اجلنوبي.
24 ايـــار 2000: اســـرائـيل تـنـــسحـب
ـــــان بعــــد احــتالل مــن جــنــــوب لــبــن
اسـتمر 22 عاما وحـزب اهلل يسيطر

على املنطقة.
هجوم حزب اهلل

14 نــيـــســـــان 2001: مقــتل جــنــــدي
اســـرائـيلـي يف قـطـــاع مـــزارع شـبعـــا
)جـنوب شرق( يف هجـوم شنه حزب
اهلل، واســرائـيل تــرد بقـصف مــواقع
سـورية يف لبنـان للمرة االولـى منذ
1982، مـــــــا يـــــسـفـــــــر عـــن سـقـــــــوط

قتيلني.
1 متـوز 2001: غارة اسـرائيليـة على
محـطــة رادار ســوريــة يف الـبقــاع ردا
ـــى هجـــوم شــنه حـــزب اهلل علـــى عل
مواقع اسـرائيلية يف منـطقة مزارع

شبعا.
ــــون الــثــــانــي 2003: قـــصف 21 كــــان
ـــى قـــرى يف جـنـــوب اســـرائــيلــي عل
لـبنــان اثــر هجــوم حلــزب اهلل علــى
قــطـــاع مـــزارع شــبعـــا وسقـــوط اول
قـتـيل مـــدنـي لـبـنـــانـي مـنـــذ العـــام

2000.
غارات جوية

20 كــانــون الـثــانـي 2004: اســرائـيل
تــشـن غـــارات جـــويـــة علـــى جـنـــوب
لبنـان بعـد مقـتل جنـدي يف هجـوم

شنه حزب اهلل.
28 كـــــــــــانـــــــــــون االول 2005: غـــــــــــارة
اســـرائـيلـيـــة قـــرب بـيـــروت ردا علـــى
ــــى اســــرائـــيل، اطالق صــــواريـخ عل
وهي اقـرب غارة الى بيروت منذ 18

شهرا.
28 ايـــــار 2006: اشـــتعـــــال احلـــــدود
اللـبنـانيـة االسـرائـيليـة بعـد ثالثـة
اشهــر مـن الهــدوء واســرائـيل تــشن
ــــى مــــواقـع مجــمــــوعــــة غـــــارات عل
فلــسـطـيـنـيـــة مـــوالـيـــة لــســـوريـــا يف
ـــى لـبـنـــان اثـــر اطالق صـــواريـخ عل

قاعدة اسرائيلية.
وسجلـت االشـتـبـــاكـــات بعـــد مقـتل
مـــســــؤول يف اجلهــــاد االسالمـي يف
لبنـان يف اعتـداء نـسبـته اجملمـوعـة
الفلـسـطيـنيــة الــى اســرائـيل فـيمــا

نفت الدولة العبرية مسؤوليتها.
ــــشــن 12 متــــــوز 2006: اســــــرائــيـل ت
هجـومـا واسـع النطـاق علـى جنـوب
ـــــى اســـــر حـــــزب اهلل لــبــنــــــان ردا عل
جنـديني اسـرائيلـيني علـى احلـدود

االسرائيلية اللبنانية.
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ـــــى تعــــرض شــمــــال ـــــان ردا عل لــبــن
اســــرائــيـل لقـــصف صــــاروخــي مــن
حــــــــــــــــــــــــــزب اهلل. وادى الـــقــــــــــــــصـــف
ـــــى مقـــتل عـــشــــرة االســــرائـــيلــي ال
ــــــدمــيــــــر مـحـــطــتــني اشـخــــــاص وت
كهـــربـــائـيـتـني وخـمــســـة جــســـور، يف
حــني اسفـــر قـــصف حـــزب اهلل عـن

سقوط قتيلني يف اسرائيل.
استهداف محطات

8 شبــاط 2000: غــارات اســـرائيـليــة
علـى ثالث مـحطـات كهـربـائيـة اثـر
مـقـــتـل عـــــــدد مـــن الـعـــــســكـــــــريـــني
االسـرائيليـني واغتيـال عقل هـاشم
املــســـؤول الـثـــانـي يف جـيــش لـبـنـــان
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من املــدنـيني )بـينـهم 105 مــدنـيني
قـتلـــوا يف 18 نـيــســـان خالل قــصف
مقــر لالمم املـتحــدة يف قــانــا حـيث

جلأوا(.
5 ايلــول 1997: مقـتل 12 عــسكــريــا
اســرائـيلـيـــا وفقــدان آخــر واصــابــة
اربعـــة بجـــروح يف عــملـيـــة فـــاشلـــة
ـــــــدوس شـــنـــتـهـــــــا وحـــــــدة كـــــــومـــــــان

اسرائيلية خارج املنطقة احملتلة.
قصف جوي

24-25 حـــزيـــران 1999: الــطـيـــران
االسـرائيلي يقـصف اهدافـا مدنـية
قــرب العـــاصمـــة ويف جنــوب وشــرق
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خـصــوصــا حــزب اهلل اثـــر هجـمــات
شـــنـهــــــــا احلــــــــزب ومـجـــمــــــــوعــــــــات

فلسطينية.
ادت عملية "يوم احلساب" هذه الى
سقـــوط 132 قـتــيال معـظـمهـم مـن
املدنيني الـلبنانيني وتـسببت بنزوح

مئات االالف من اللبنانيني.
11 نـيـــســـان 1996: اســـرائــيل تـــشـن
عـمليـة "عنـاقيـد الغـضب" لـ"كـسـر"
القـوة العـسكـريـة حلــزب اهلل. وشن
اجليش االسـرائيلي نحـو 600 غارة
جــــــــويــــــــة خـالل 16 يــــــــومــــــــا. وادت
العــملـيـــة الـــى سقـــوط 175 قـتــيال
و351 جــريحــا يف لـبنــان معــظمـهم
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الفـلسطـيني يف جنـوب لبنـان توقع
64 قتيال.

سلسلة غارات
ـــــة مـــن الغـــــارات ــــسل اذار 1988: سل
االسرائـيلية بعـد هجوم علـى باص
اســـــــرائـــيـلـــي يف صـحـــــــراء الـــنـقـــب
بجنوب اسرائيل، توقع مئة قتيل. 
16 شـبـــاط 1992: اغـتـيـــال االمـني
العـام حلزب اهلل عبـاس املوسوي يف

غارة اسرائيلية يف جنوب لبنان.
استهداف حزب اهلل

25-31 متــوز 1993: اســرائـيل تـبــدا
عـمليــة يف جنـوب لـبنـان تــستهـدف
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االسرائيلـي اسفر عن سقـوط نحو
عـــشـــريــن الف قـتـيـل وثالثــني الف

جريح.
ـــــــون الـــثـــــــانـــي 1984: غـــــــارة 5 كـــــــان
ـــى بـعلـبـك )شـــرق اســـرائــيلـيــــة عل

لبنان( توقع مئة قتيل.
انسحاب اسرائيلي

حزيران 1985: القوات االسرائيلية
ـــــان وحتـــتفـــظ تــنــــسحــب مــن لــبــن
ب"شـريط حــدودي" مســاحته نحـو
850 كـلــم حتــتـلـه مـع مــيـلــيــــشــيــــــا
جيش لبنان اجلنوبي التابعة لها.
ـــول 1987: غـــارة اســـرائــيلـيـــة 5 ايل
عــلــــــــــــــى مــخــــيــــم عــــني احلــلــــــــــــــوة
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ذاكـــــــــــرة احلرب وتداعياهتــــــا

باريس/ ا ف ب
نـقـلــــت صـحــــيـفـــــــــــة "الـغـــــــــــارديـــــــــــان"
البريطـانية امس عن مصادر عسكرية
إسـرائـيليـة قـولهـا أن اســرائيل تفـرض
حـصـــاراً جـــويـــاً وبـــريـــاً وبحـــريـــاً علـــى
لـبنــان بهــدف مـنع ســوريــا من متــريــر

األسلحة إلى "حزب اهلل".
وأشــارت الــصحـيفــة إلــى أن إســرائـيل
"تــشـن أضخـم حـملــة عــسكــريــة ضــد
لبنان منذ غـزو 1982 إلرغام احلكومة
اللــبــنـــــانــيـــــة علـــــى طـــــرد حـــــزب اهلل".
ونـسبت إلـى وزير الـزراعة اإلسـرائيلي
شــالــوم سـمحــون قــولـه "إن احلكــومــة
اإلسرائيلية تـريد تغيير قواعد اللعبة

اهلل" وأدت إلـــى مقـتل ثـمـــانـيـــة جـنـــود
إسرائيليني وأسر اثنني آخرين، مثيرة
بـــذلك مخــاوف مـن إمكـــانيــة إنـتقــال
األزمة الى دول أخرى يف املنطقة.لكن
الــصحــيفـــة أشـــارت إلــــى أن هجـمـــات
"حـــزب اهلل" سـبـبـت مــشـكلـــة جـــديـــدة
لـــرئـيـــس الـــوزراء اإلســـرائــيلــي إيهـــود
أوملــرت ستـؤثـر علــى شعبـيته. ونـسـبت
إلـــــى أوملـــــرت الـــــذي حــمّل احلـكـــــومـــــة
اللبنـانيـة مسـؤوليـة الهـجوم قـوله "إن
اجملــتـــمع الــــــدولـــي يعــــــرف جــيــــــداً أن
إســـــرائـــيل ســتـــــرد بـــطــــــريقــــــة جلــيـــــة
ســتجـعل الــــذيـن بــــدأوا عــمل احلــــرب

هذا يتحملون مسؤوليات موجعة".

يف لـبنــان جلـعل احلكــومــة اللـبنـــانيــة
تـــدرك أنهــا مــســؤولــة عـن مـــا يحــدث
عـلـــــــى أراضــيـهـــــــا".وأضـــــــاف الـــــــوزيـــــــر
اإلســـــرائـــيلـــي "أن الهـــــدوء يف لــبــنـــــان
سـيـتـــوقف إلــى أن تـضــطلـع حكــومـته
مبسـؤوليـاتهـا حتـى تدرك سـوريا أنـها
لن تكـون قـادرة علـى أن تبقـى صـامتـة
حـني يعتـري اخلـوف سكـان نهـاريـا يف
شــمـــــال إســـــرائـــيل".ويف مـــــوازاة ذلـك،
أفـــــــادت صحـــيفـــــــة "ديلـــي تلـــيغــــــراف"
الـصادرة امـس أن القوات اإلسـرائيلـية
تــسـتعـــد لغــزو لـبـنـــان بعــد أن حـمّلـت
الـــــواليـــــات املــتحـــــدة إيـــــران وســـــوريـــــا
مسـؤولية الـهجمات التي شـنها "حزب

الغارديان: إرسائيل حتارص لبنان ملنع سوريا 
من مترير األسلحة إىل “حزب اهلل“

طهران/ ا ف ب
ذكـرت وكـالــة األنبـاء اإليــرانيـة الـرسـميـة،
ــــــــــــا"، امـــــــــس أن أحــــــــــــد اجلـــــنــــــــــــديـــــني "إرن
اإلســرائيلـيني اللــذين يـحتجــزهمـا "حـزب
اهلل" يف لــبــنـــــان ميــت بـــصلـــــة قـــــرابـــــة إلـــــى
شخــصـيــــة إســــرائــيلـيــــة "مهـمــــة"، وأنهـمــــا

ينتميان إلى إحدى الطوائف اليهودية.
ونقلت "إرنـا" أيضا عـن "مصادر مـطلعة يف
حـزب اهلل" تـشـديـدهــا علـى أن "أي عـمليـة
تفـــاوض غيـــر مبــاشـــر عبــرأي جهـــة دوليــة
حـول عقـد صفقـة لتبـادل األسـرى ستكـون
محصورة بـشخص األمني العـام حلزب اهلل
ـــــد حــــســن نـــصـــــر اهلل، مبـــــا يف ذلـك الــــســي
املـعلــــومــــات املــتعـلقــــة بــــالـــــوضع الـــصحـي

للجنديني األسيرين ومصيرهما".
وقـالت املصـادر، وفقا للـوكالـة االيرانـية إن
"أحــــد اجلـنــــديـني الــصهـيــــونـيــني اللــــذيـن
أســـرتهـمـــا املقـــاومـــة اإلسالمـيـــة )اول مـن(
االربعـاء املــاضيـة علـى احلـدود الـشمــاليـة
لفلــسـطـني احملـتلــة يــرتـبـط بقــرابـــة.. مع
شخصية صهيونية مهمة". ولفتت الوكالة
إلى أن املصـادر "رفضت.. إعطـاء املزيد من
ــــــديــني ــــــة اجلــن الــتـفــــــاصــيـل حــــــول هــــــوي
الصهـيونيني، واكتفت بالتـأكيد على أنهما
يـنـتـمـيــــان ديـنـيــــا إلــــى إحــــدى الــطـــــوائف
الــيهــــوديــــة، نــــافـيــــة مــــا أشــيع عــن أنهـمــــا

عربيان ينتميان إلى الطائفة الدرزية".
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وكالة األنباء اإليرانية نقالً عن مصادر "حزب اهلل":

أحد األسريين قريب لشخصية إرسائيلية “مهمة“

طهران/ الوكاالت
أبـدت إيران أمس، استعـدادها إلعادة بنـاء ما دمرته
إســـرائـيل، مـنـــددة بــــالهجـمـــات اإلســـرائـيلـيـــة علـــى

لبنان، ومؤكدة وقوفها الى جانب املقاومة. 
واعتـبر الـرئيس اإليـراني محمـود أحمـدي جناد أن
الهجمـات اإلسرائيلية على لبنـان )جتسد الطبيعة
العـــدوانيــة لهــذا الـكيــان(. ودعــا )الــدول الـــداعمــة
لـلكيـان الـصهيـونـي واملنـظمـات الـدوليـة إلـى اتخـاذ
مـــــــوقف مــن اجلــــــرائــم الــتــي يــــــرتـكـــبهــــــا الـكــيــــــان

الصهيوني(. 
ورأى جناد ان )األوضاع التي متـر بفلسطني ولبنان
تشكل اختبارا ألداء املنظمات الدولية التي تتشدق
بحقـوق اإلنسـان(. وقـال )الــذين يلتـزمـون الـصمت
حيـال اجملـازر التي يـرتكبهـا الكيـان الـصهيـوني هم

شركاء مع هذا الكيان وجتب محاكمتهم(. 
مـن جهته، قـال وزيـر اخلـارجيـة اإليـرانيـة منـوشهـر
متـكي يف مـؤمتــر صحــايف يف طهـران )نــدين بـشـدة
الهجـمــات الـتـي يــشـنهـــا الكـيــان الـصهـيــونـي علــى

بانكوك/ الوكاالت
اعلـن امـني عــــام احتــــاد غــــرب آسـيــــا
لكرة القـدم فادي زريقـات ان االحتاد
يتـشــاور مع نـظيــره اللـبنــاني بـشـأن
مـصيــر بطـولـة غـرب آسيـا املقـررة يف
بـيروت من 25 متوز احلالي الى 3 اب
املقـبل اثــر الـتـصعـيــد االمـنـي الــذي
يـشهـده لـبنـان ممـا ادى الـى تــوقيف

تـبلغنـا استحـالـة اقـامـة الـبطـولـة يف
بيــروت فــان نـظـــام البـطــولــة يلحـظ
دولـــــة بــــــديلـــــة هــي االردن. وكـــــشف:
ستقـام الـبطـولـة يف املـوعـد نفـسه يف
عمـان يف حال اعتذار لـبنان عن عدم
تـضييف البطـولة السبـاب امنية الن
تــــصـفـــيــــــــات امم اســـيــــــــا مـقــــــــررة يف

الشهرين املقبلني.

حــركــة املـطــار. وقـــال زريقـــات: نحـن
عـلى اتـصال دائـم باالحتـاد اللبنـاني
ملتـابعـة الـتطـورات االمـنيــة اخلطـرة
الـتي تـشهــدهــا الـســاحــة اللـبنــانيــة،
وسـنـتـــريـث قـبـل اتخـــاذ اي قــــرار مع
حرصنا الشديد على اقامة البطولة
يف بيـروت يف حــال سمحـت الظـروف
االمــنــيـــــة يف ذلـك. وتــــــابع: يف حـــــال

عامن بديلة لبريوت لتضييف غرب آسيا

إيـــران تعـــــــرض بناء ما دّمرتـــــه إرسائيل
جنيف/ الوكاالت

أعلـنـت مـنــــدوبــــة الـلجـنــــة
الــدوليـة للـصليـب االحمـر
مـــونيـك ننـشـن يف بيــان ان
ــــــــة تـقــــــــدمـــت مـــن "الـلـجـــن
اجلهــــــات املعــنــيــــــة بــــطلــب
ـــــــن زيــــــــــــــــــــارة االســـــــيــــــــــــــــــــري
االســـــرائــيلــيــني، آملـــــة مــن
اجلهـة اآلسـرة معـاملـتهمـا
معــــــاملـــــة حــــســنـــــة حــــســب
القـانون الـدولي واالتـصال
بعـائلتيهـما". ومتنـت "على
ـــــــرام االســـــــرائـــيـلـــيـــني احـــت
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لـبنـان(. وأضـاف انه قـد اتـضح مجـددا أن اخلـطط
الغربية لتحقيق السالم باءت جميعها بالفشل وال
ميـكـــن حتـقـــيـق الــــــسـالم مـــن دون عـــــــدل ومـــن دون

اعتبار إرادة الفلسطينيني. 
إلـى ذلك، نقلت وكـالة األنـباء اإليـرانيـة عن األمني
العــــــام للــمـجلـــــس األعلــــــى لألمـــن القـــــومـــي علــي
الريجــاني، تــأكيــده )استعــداد حكـومــة اجلمهـوريـة
اإلسالميـة اإليرانـية إلعـادة بنـاء املنـشآت الـبنيـوية

اللبنانية التي دمرتها القوات الصهيونية(. 
ودان الريجــاني )العـدوان الـصهيــوني علـى لـبنـان(،
مــشـــددا علـــى )أنـنـــا سـنـبقـــى إلـــى جـــانـب الـــشعـب
اللـبـنـــانـي(. واعـتـبـــر أن )الـتحـــركـــات الـتـي بـــدأتهـــا
إســرائـيل خالل األيـــام االخيــرة تــشيــر إلــى أن هــذا
الكيـان يـريـد تـغييـر ظـروف املـنطقـة بـحيث ميـارس
يف ظلهــا الضغـوط علـى احلكـومـة الفلـسـطيـنيـة(.
وأضـاف )احلـركـات العـنيفـة لـلكيـان الـصهيــوني يف
مـراكز تـواجد املـدنيني يف غـزه ولبنـان تدل عـلى أن

هذا الكيان يريد فرض حالة انعدام األمن(.

الــصلـيـب األمحــر الــدويل
يــطلـب زيــــارة األسـرييـن
ـــــــدنـــيـــني عـــن ـــــــد امل وحتـــيـــي

اعمالهم العسكرية".
ـــــــرت ان "مـــــــوضـــــــوع واعـــتـــب
الـتـبـــادل هـــو امـــر سـيـــاسـي
بـــامـتـيـــاز، ولفـتـت الـــى انه
ــــــــــني اذا مت االتــــفـــــــــــــــــــــــــــاق ب
الـــطـــــرفــني، فـــــإن الـلجــنـــــة
الـدوليـة علـى استعـداد تام
لـلقـيــــام بــــدور الــــوسـيــط".
واشـــارت الـــى ان "مـنـــدوبـي
الــلــجـــــنــــــــــــــة يـــــتــفــقــــــــــــــدون
املستشفيات لتقدمي كل ما

يلزم".
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