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احلرب..يف ردود االفعال العربية والدولية

انان يدعو لضبط النفس ..وبوش يشدد عىل ان ارسائيل جيب ان ال تضعف احلكومة اللبنانية
ميركل دعت كافة القوى لوضع حد للتدهور يف الشرق االوسط

املدى  /وكاالت
حصار

فرضت اسـرائيل حصـارا جويـا وبريـا وبحريـا كامال
علــى لبنـان يف اطـار الهجـوم الـذي تـشنه علـى هـذا
البلـد ودخـلت بحــريتهـا احلــربيــة امليــاه االقليـميـة
اللبنانية.
ونقـلت االذاع ــة عن مـس ــؤولني يف هـيئــة االركــان ان
"اسرائيل تفـرض حصارا وجويا وبحـريا وبريا على
لـبـنــان حـت ــى اشعــار اخــر يف اط ــار العـملـيــات الـتـي
تشنها الستعادة جنديني خطفهما حزب اهلل ".
وقـال ضابـط كبيـر ان الطيـران االسرائـيلي سيـشن
غـارات علـى مطــارات لبنـانيـة اخــرى ،فيمـا ستـمنع
الـبحـريـة حـركــة املالحـة يف مـطــارات صيـدا وصـور
وبيروت وطرابلس.

ادعاءات

اف ـ ــادت نـ ـ ــاطق ـ ــة ب ـ ــاســم اجل ـيـ ــش االس ـ ــرائــيلــي ان
الـطيـران احلـربي االسـرائـيلي قـصف مطـار بيـروت
الــدولـي النه كــان يـسـتخــدم "لـنقـل اسلحــة حلــزب
اهلل".
وق ـ ــالــت ان الغـ ـ ــارة تق ـ ــررت اث ـ ــر رف ــض احلـك ـ ــوم ـ ــة
اللبنانية "وضع حد لهذه احلركة".
وقــالـت اذاعــة اجلـيــش االســرائـيلـي مـن جهـتهــا ان
اسـرائيل فـرضت عملـيا "حـصارا جـويا" علـى لبـنان
مبهاجمتها مطار بيروت.

حرب

اعـتبــرت اســرائـيل يف االمم املـتحــدة ان اســر اثـنني
مـن جـن ــوده ــا عل ــى احل ــدود مع لـبـن ــان مـن ج ــانـب
حزب اهلل اللبناني يشكل "عمال حربيا".
وصـرح السفير االسـرائيلي يف املنظمـة الدولية دان
غيلـرمــان لصحـافـيني انه سلـم االمني العـام لالمم
املتحـدة كـويف انـان ومجلـس االمن الـدولي "شكـوى
واعتراضا شديدي اللهجة".
ودع ــا اجملـتــمع ال ــدولـي ال ــى الــتح ــرك ض ــد "ه ــذا
العمل احلربي".

تبادل

اكـد االمني العـام حلزب اهلل اللـبنانـي السيـد حسن
نـ ـص ـ ــراهلل ان اجل ـن ـ ــديــني االس ـ ــرائــيل ـيــني الل ـ ــذيــن
اسـرهما احلزب يف لـن يتم تسليمهمـا الى اسرائيل
اال "بـالـتفــاوض غيــر املبـاشـر والـتبــادل" مع اسـرى
معتقلني يف السجون االسرائيلية.
واكــد ان الـعمـلي ــة التـي نفــذهــا حــزب اهلل واسفــرت
كـذلـك عن مقـتل ثالثــة جنـود اســرائيلـيني "تـشكل
دعما كبيرا ومساندة كبيرة الخواننا يف فلسطني".

اصابات

اعلـنـت ال ـشــرط ــة اللـبـنــانـي ــة ان ثالث ــة صحــافـيـني
يعلـمون حلـساب محـطة تـلفزيـون لبنـانيـة اصيـبوا
بجـروح يف غـارة اسـرائيليـة علـى جنـوب لبنـان ،كمـا
اصـيـب مـ ــراسل رابـع يعـمـل مع تـلفـ ــزيـ ــون "املـنـ ــار"
التابع حلزب اهلل.
واضــاف املـصــدر ان بــاسل العــريـضـي وعبــد خيــاط
وزيـ ــاد سلـ ــوان مــن مح ـطـ ــة "نـيـ ــو تـي يف" جـ ــرحـ ــوا
عنـدمـا اصـابت مـروحيـة اسـرائـيليـة سيـارتهم قـرب
النبطية ونقلوا الى مستشفى املدينة للمعاجلة.
واصيب مـراسل تلفـزيـون "املنـار" التـابع حلـزب اهلل
يف وقت سـابق يف غارة اسرائيلـية على جنـوب لبنان
بعد سـاعات علـى اسر احلـزب جنـديني اسـرائيليني
على احلدود ،كما اكدت احملطة.

قصف

افادت الـشرطـة اللبنـانيـة ان البحـرية االسـرائيلـية
قـصفت طـريقـا فـرعيـة تـربـط جنـوب لـبنـان بـبقيـة
انحاء البالد.
وقال شـاهد ان الـطريق املـؤدية مـن بلدة حجـة الى
املعـم ــاري ــة جـن ــوب صـي ــدا الـتـي تـبعـ ــد اربعـني كلـم
جنوب بيروت ،بات غير سالكة.
واوضحت الشـرطة ان هـذا القصف االول للبحـرية
االسـرائـيليـة الـتي تـرابـط زوارقهـا احلــربيــة قبـالـة
سـواحل مـدينـة صـور علـى بعـد ثمـانني كـلم جنـوب
بيروت ،وقع بعد عشر غارات جوية اسرائيلية ركزت
قصفـها علـى جسـور جنـوب لبـنان ومحـطة لـتولـيد
الكهرباء.

تهنئة

هـنأت حـركة املقـاومة االسالمـية (حـماس) يف بـيان
حزب اهلل اللبناني على اسره جنديني اسرائيليني.
وافــاد الـبيــان ان "حــركــة حمــاس تـتقــدم مـن قيــادة
حزب اهلل وعلـى رأسها امينها الـعام حسن نصر اهلل
ومـن مقــاومـيه كــافــة ( )..وبــاسمــى آيــات الـتبــريك
والتهــاني لنجـاح مجـاهـدي املقـاومـة االسالميـة يف
لبنان مـن اسر جنديني صهيـونيني وقتل اخرين يف
عـملـيــة نــوعـيــة ن ــاجحــة اصــابـت قـيــادة االحـتالل
السياسية والعسكرية بالذهول".

دعوة

دعـا مـسـاعـد وزيـرة اخلــارجيــة االميــركيــة للـشـرق
االوســط ديفـيـ ــد ول ــش االربعـ ــاء الـ ــى االفـ ــراج عـن
اجلـنديني االسـرائيليـني اللذيـن اسرهمـا حزب اهلل
اللبناني.
وقـال ولـش للـصحــافيـني يف ختـام لقــاء مع االمني
العـام للجـامعـة العـربيـة عمـرو مـوسـى "نـدعـو الـى
االفراج عن اخملطوفني".
واض ــاف "انه تــصعـي ــد خـطـي ــر ج ــدا وال ن ــرى كـيف
ميكـن ان ي ـس ــاهــم ذلك يف ت ـس ــوي ــة االزم ــة يف غ ــزة
والعــودة الــى ط ــريق عالق ــة سلـمـيــة بـني اســرائـيل
والفلسطينيني".
ورأى ان "ه ــذا الـتــصعـيـ ــد يهـ ــدد عل ــى الـعك ــس كل
اجلهود املبذولة لتسوية الوضع".

هجوم

اعـلن مـســؤول كـبيــر ان رئيـس الــوزراء االســرائيـلي
ايهــود اوملــرت اج ــاز للجـيــش االســرائـيلـي مـت ــابعــة
عمليـاته يف لبنان ،بعد اطالق صـواريخ على حيفا،
ثالـث مديـنة يف اسـرائيل ،علـى بعـد حوالـى اربعني
كـيلــومـتــرا عـن احلــدود امل ـشـتــركــة .واعـتـب ــر اطالق
الصواريخ على حيفا سابقة.
وقـد عقد اوملرت اجتمـاعا خاصـا يف املساء مع وزير
الدفاع عمير بيـريتس ورئيس االركان دان حالوتس
ملنـاقـشــة الهجـوم الـواسـع النـطـاق يف لـبنـان الـذي
شن بعـد اسـر حـزب اهلل امـس االربعــاء جنــديني يف
هجوم على احلدود.

العواصم /املدى-
وكاالت

تصاعـدت ردود الفعل الدوليـة على ما
يجري يف لبنان منذ صباح االربعاء،
فقــد اعـلن نــاطق ب ــاسم االمـني العــام
لالمم املتحـدة عن ايفـاد بعثـة خـاصـة
مـن ثالثـة اعـضـاء الــى املنـطقــة حلث
االط ــراف املـتــص ــارع ــة عل ــى الـتـحلـي
بضبط النفس.
قــال الــرئـيـس االم ــريكـي جــورج بــوش
الـذي يزور املانيـا بعد لقائه املـستشارة
اجنـيال مـي ــركـيل ان "الس ــرائــيل احلق
بالـدفاع عن نفـسها ،لكـنها ال يجب ان
تضعف احلكومة اللبنانية".
واعـتـب ــر ب ــوش يف تـص ــريـحه ان "عل ــى
اس ــرائـيل اال تــضعـف حك ــوم ــة رئـيــس
الــوزراء اللـبن ــاني فــؤاد الـسـنيــورة ،وال
يـج ــب ان ي ـ ـ ـ ـ ــؤث ـ ـ ـ ـ ــر كـل ذل ــك عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى
ال ــدميق ــراطـي ــة يف لـبـنـ ــان وبخ ــاص ــة
بعــدم ــا عمـل اجلمـيع عــام  2005علــى
اخراج السوريني من لبنان".

موقف بوش

ودع ــا ب ــوش "ال ــذيـن ي ــري ــدون ال ــسالم
للعـمل ســويــا علــى حتقـيقه" ،مــشيــرا
الــى ان هنـاك اطـرافـا "هـي كنـايــة عن
مجمـوعـات ارهــابيـة ال تـريــد ان يحل
السالم".
وانـتق ــد ب ــوش س ــوري ــة مـت ــوجه ــا ال ــى
رئيسها قـائال ان "على دمشق الضغط
عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ـ ـ ــزب اهلل الطـالق س ـ ـ ـ ـ ـ ــراح
اجلـنــديـني االســرائـيلـيـني" ،وان "علــى
بــش ــار االس ــد ان يــظه ــر م ــا اذا ك ــانـت
لديه نية حقيقية يف حتقيق السالم".
وتــابع ح ــديثـه عن ســوريــة مــؤكــدا انه
"يـج ــب مـح ـ ـ ــاس ــب ـ ـ ــة س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى
مسؤوليـتها يف تفاقم الوضع االمني".

املوقف االملاني

بـدورهـا دعـت ميــركيل كـافـة القـوى يف
املـنــطق ــة إل ــى "وضع ح ــد للـتـ ــدهـ ــور
االمـنـي يف ال ــشـ ــرق االوســط والعـ ــودة
الى حالة الهدوء".
وقـالت "ال ميـكننـا اخلـلط بني الـسبب
والنـتيجـة فـالبـدايـة كـانت بـاخـتطـاف
اجلـن ــديـني اإلس ــرائــيلـيـني .مــن املهـم
تقـوية حـكومـة لبنـان التـي تسيـر على
طـريق الـسالم ولكن البـد من الـتأكـيد
بــوضــوح عل ــى ان عمـلي ــة االختـطــاف
الميكـن التـسـامح بـشـأنهــا والهجمـات
لم تبـدأ من اجلانب اإلسـرائيلي ولكن
من جانب حزب اهلل".

دعوة سورية

مـن جــانـبه قــال الــسفـيــر ال ـســوري يف
لــن ـ ــدن س ـ ــامــي اخلــي ـ ــامــي " ل ـ ــديــن ـ ــا
اتـص ــاالت جـي ــدة مع حـ ــزب اهلل ولكـن
قبل أي شـئ ،هم لــديهم أرض مـحتلـة
وأس ـ ــرى يف ال ــسج ـ ــون اإلس ـ ــرائــيلــي ـ ــة
ول ـ ـ ــديـهــم ت ـ ـطـلـع ـ ـ ــات يـجــب عـل ـيــن ـ ـ ــا
احتــرامهــا .نحـن نتـصل بـهم ونـطـلب
منهم التهـدئة والتـوصل التفاق ولكن
علــى اإلســرائـيلـيني أيـضــا ان يــوقفــوا
إره ـ ــاب ال ـ ــدول ـ ــة وان ي ـ ــأتـ ـ ــوا ملـ ـ ــائـ ـ ــدة
املفـاوضات سواء كانـت هذه املفاوضات
مبـاشــرة أم غيــر مبـاشــرة لإلفــراج عن
احملتجزين من اجلانبني".
اما وزيـر اخلارجيـة املصري فـقد اكد "
إن استهداف املـدنيني بـذريعة محـاربة
اإلره ــاب ه ــو ام ــر غـي ــر مقـب ــول وغـي ــر
مبرر .إن املمارسات اإلسرائيلية تخرق
القـانون الـدولي ونحن نـدين اي عمل
عـسكـري يــستهـدف مـدنـيني ونعـتبـره
عــمال اره ـ ــابــي ـ ــا أي ـ ــا ك ـ ــان مــص ـ ــدره او
ضحاياه".

املوقف الروسي

امـا روسيـا فقـد قـالـت يف بيـان لهـا انه
"ال ميكن تبـرير الـتدمـير املـستمـر من
جـانب إسرائـيل للبنة الـتحتية املـدنية
يف لـبـن ــان واألراضـي الـفل ـس ـطـيـنـيـ ــة
ب ـ ــاســتخ ـ ــدام الق ـ ــوة املف ـ ــرط ـ ــة ال ـتــي
يقــابلهـا معـانـاة املــدنيـني .نحن نـؤكـد
بحــزم علـى دعـمنـا لــسيـادة لـبنـان .إن
ك ــاف ــة أشك ــال اإلره ــاب غـي ــر مقـب ــول ــة
وعل ــى كل األط ــراف املعـنـي ــة ب ــاألزم ــة
الــراهنــة اتخــاد اجــراءات ســريعــة ملـنع
انزالق املنطقة الى صراع مفتوح".
يف حني قـال وزير اخلـارجية الفـرنسي
فــيلـيـب دوسـت بـالزي إن بالده تـ ــديـن
الـضــربــات االســرائـيلـي ــة علــى لـبـنــان
واصفا ايـاها "بالـضربات غيـر املتوازنة
وبــالعـمل احلـربـي ميكـن ان يقـود الـى
دوامة عنـف قد جتر املـنطقة كلـها الى
حالة احلرب".

املوقف االيراني

مــن جهــته أك ــد رئـي ــس اجلــمهـ ــوريـ ــة
اإلسالمـية اإليـرانيـة محـمود أحـمدي
جناد اخلمـيس أن "الكيـان الصهـيوني
غيــر قــادر علــى االسـتمــرار يف ظــروف
اله ـ ــدوء وال ـ ــسالم ن ــظ ـ ــرا ل ـطــب ــيع ــته
العدوانية".
وأضـاف الرئيس اإليـراني خالل جولة
له يف شـمــال غــرب إي ــران ،أن "الكـيــان

الـصـهيــونـي أقيـم بنــاء علــى املــؤامــراة
والـدعم املادي واإلعالمـي لكي يواصل
ظلمه وعدوانه على شعوب املنطقة".
ووصف رئيـس اجلمهـوريــة اإلسالميـة
الهجـمات البربرية لإلسرائيليني على
اجلنوب اللـبناني وعـملية قتل الـنساء
واألطف ـ ــال الع ـ ــزل بـ ـ ــأنهـ ـ ــا "جتـ ــسـ ـ ــد
الطبـيعة الـعدوانيـة لهذا الكـيان" وفق
ما نقلته وكالة األنباء اإليرانية.
مـن جــانـبه أدان املـتحــدث بــاسـم وزارة
اخل ــارجـي ــة اإلي ــرانـي ــة حـمـيـ ــد رضـ ــا
آصفـي ،بشـدة "العـدوان الصـارخ الـذي
يقـوم به الكيـان الصهيـوني ضد لـبنان
بــاسـتهــدافـه منـشــآت الـبنــى الـتحـتيــة
فيه".
واعتبـر آصـفي ،التـصعيـد اإلسـرائـيلي
األخيــر بــأنه فـتنــة يــريــد هــذا الـكيــان
إشعـالهـا وقــال "إن الكيـان الـصهيــوني
يكـرر مبـرارة الـسينـاريـو الفـاشل الـذي
قام بـه خالل العقود املـاضية يف لـبنان
وان ه ــذا ال ـسـيـن ــاريـ ــو مـ ــآلـه الفـ ــشل
أيضا".
وأكــد آصـفي أن إســرائـيل تــشن ب ــدعم
أمـريكي كـامل ،عمـليات عـشوائيـة ضد
األبرياء.
ووصـف آصفــي ال ـتــب ـ ــاط ـ ــؤ وال ـص ـمــت
املـتعمـد من جـانب األوسـاط الـدوليـة
خالل األسابيع املاضية إزاء ما يحدث
يف املـنـطقــة ،مـضـيفــا "أن عــدم اتخــاذ
إج ــراء ج ــاد وعـ ــاجل إليق ــاف ج ــرائـم
الكيـان الـصهيــوني سيـؤدي إلـى كـارثـة
إنسانية ويوسع التوتر يف املنطقة".
وق ــال إن طهــران تـت ــابع بـقلق ال ــوضع
وجتـري مـشــاورات مع دول املنـطقـة يف
هذا الصدد.

ردود االفعال العربية

ام ــا ردود الـفعـل الع ــربـي فق ــد ج ــاءت
خج ــولـ ــة ازاء حجـم االزم ــة وال ــدم ــار
الذي يتعرض له لبنان مادي ًا وبشري ًا

البرملان العربي

فقــد أصــدر رئـيــس الـبــرمل ــان العــربـي،
مـحمــد ج ــاسم الـصق ــر ،بيــان ـ ًا بـشــأن
"االعـتــداءات اإلســرائـيلـي ــة الغــاشـمــة
علــى اجلمهـوريـة اللـبنــانيــة" ،دان فيه
م ــا وصـفه بـ"العـمل ال ــوح ـشـي لق ــوات
العدو الصهيوني".
وق ـ ــال ال ــصق ـ ــر ،إنه س ــيقــتـ ـ ــرح عل ـ ــى
أعضـاء البـرملـان العـربي ،خالل الـدورة
امل ــزمع عقــدهــا يف الـت ــاسع ع ـشــر مـن
ال ـ ــشه ـ ــر اجل ـ ـ ــاري ،بحــث تـ ـ ــداعــيـ ـ ــات
االع ــت ـ ـ ــداءات اإلس ـ ـ ــرائ ـيـل ــي ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى
ال ــشعـبـني الـفل ـس ـطـيـنــي واللـبـنـ ــانـي،
وكذلك األحداث املأساوية يف العراق.
وأضـاف" :إذا كــانت احلـدود اللـبنــانيـة
مع شــم ـ ــال فل ــس ـطــني احملــتل ـ ــة ،ق ـ ــد
شهـدت تطـورات عسـكريـة ،فهي نـاجتة
عن تـراخي اجملتمع الدولي يف تطبيق
القـرارات الـدوليـة الـتي تلـزم إســرائيل
بـإنهــاء اإلحتـالل لألراضي اللـبنــانيـة،
ومعاجلة آثاره".

لوم سعودي

ألقت الـسعوديـة باللـوم على "عنـاصر"
يف داخل لبنان يف العنف مع اسرائيل،
وهــو انـتقــاد ص ــريح عل ــى غيــر العــادة
م ـ ـ ــوجـه ال ـ ـ ــى ج ــمـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ــزب اهلل
وأنصارها اإليرانيني.
وق ــال بـي ــان ن ــش ـ ــرته وكـ ــالـ ــة األنـبـ ــاء
السعودية (واس) إن السعودية "تود أن
تعـلن بــوضــوح أنه ال بــد من الـتفــرقــة
بـني املقاومـة الشـرعيـة وبني املغـامرات
غـير احملـسوبـة التي تقـوم بهـا عنـاصر
داخل الــدولــة ومن وراءهــا ،دون رجــوع

ونقـلت وكـالــة االنبــاء االردنيــة (بتـرا)
عـن امللك عبـد اهلل تـأكيـده لـدى لقـائه
الــن ـ ــائ ــب الل ـبــن ـ ــانــي ال ـ ـش ـيـخ سعـ ـ ــد
احل ـ ـ ــري ـ ـ ــري انه "ســي ـ ـ ــواصـل جه ـ ـ ــوده
واتصـاالته مـع الدول الـعربـية والـقوى
الــدوليــة املــؤثــرة اليجــاد مخــرج لهــذا
الـوضع يجنب الـشعب اللبـناني املـزيد
من اخلسائر املادية والبشرية".
وش ــدد الع ــاهل االردنــي عل ــى اهـمـي ــة
بل ــورة م ــوقف ع ــربـي مـ ــوحـ ــد يقـ ــوي
احلكـومـة اللـبنــانيـة ويـسـاعـد الـشعب
اللـبـن ــانـي ودع ــا الـ ــى وحـ ــدة ال ــشعـب
الل ـبــن ـ ــانــي ل ــتج ـ ــاوز ه ـ ــذه ال ــظ ـ ــروف
الصعبة.

مطالبة مغربية

مـن جانبها ،طـالبت احلكومـة املغربية
اجملـتـمع ال ــدولـي ب ــالعــمل عل ــى وقف
الـعمـليــات العــسكــريــة التـي تقــوم بهــا
اسرائـيل يف لبنـان انتـقامـا من خطف
جـنديني اسـرائيليـني على ايـدي حزب
اهلل.
وق ـ ــال نــب ــيل بــن عــبـ ـ ــداهلل ،الــن ـ ـ ــاطق
الــرسـمـي بــاسـم احلكــوم ــة ،يف اللقــاء
االســب ـ ـ ــوعــي مـع ال ـ ـصـح ـ ـ ــاف ـ ـ ــة عـقــب
اجـتمـاع مجلـس الـوزراء ،إن احلكـومـة
املغربية توجه "نـداء قويا الى اجملتمع
الـدولـي من اجل الـرجـوع الـى الهـدنـة
والعمل على الوقف الفوري للعمليات
العسكـرية ،بـالنظـر الى مـا حتمله من
مخاطر اشعال فتيل الفتنة واملواجهة
العسكـرية وادخـال املنطقـة مجددا يف
مسلسل العنف وعدم االستقرار".
واضـاف ان هـذه العـمليـات العـسكـريـة
"ت ـ ـشــكل رد فـعل غــي ـ ــر مــب ـ ــرر وجل ـ ــوء
مف ــرط ومـب ــالغ فــيه لـلقـ ــوة ال ميكـن
اب ــدا تـب ــري ــره حتـت اي ذريع ــة ك ــانـت"،
واصفـا ايـاهـا بـأنهـا "تـصعيـد عـسكـري
خ ـطــي ـ ــر س ــيع ــمق مــن م ـ ــاس ـ ــاة واالم
املواطنني املدنيني".

املوقف السوري

امــا ســوري ــا ،فقــد قــال فــاروق ال ـشــرع،
ن ــائب ال ــرئيـس الـســوري للــصحفـيني
"إن االح ـتـالل ه ـ ـ ــو م ــصـ ـ ـ ــدر وس ــب ــب
رئـي ـســي للــتح ــريــض ض ــد ال ــشعـبـني
الفلـسطـيني والـلبنـاني ،لــذلك هنـاك
مقاومة لبنانية وفلسطينية".
وت ـ ـ ــابع ق ـ ــائـال "الق ـ ـ ــول الفـ ــصل هـ ـ ــو
لـلمقاومـة يف فلسطـني وجنوب لـبنان،
وه ــم يق ـ ــررون م ـ ـ ــاذا يفـعلـ ـ ــون ،وملـ ـ ــاذا
يفعلون بالتأكيد".

ردود االفعال اللبنانية

وجـاءت ردود األفعـال الــدوليــة لتـكثف
الـضغــوظ عل ــى احلكــومــة اللـبن ــانيــة
احل ــالـي ــة ،الـتــي اعلـنــت علـ ــى ل ــسـ ــان
رئـيس الوزراء ،فـؤاد السنـيورة ،قوله إن
"حك ــومتـه ليــست مـســؤولــة ،ولـم تقــر
ع ـمـل ــي ـ ـ ـ ــة اخ ــت ـ ــط ـ ـ ـ ــاف اجل ــن ـ ـ ـ ــدي ــني
اإلسرائيليني".
ويف الوقت ذاته ،دان السنيورة القصف
اإلسـرائيلي ملـنشـآت لبنـانيـة ،وذلك يف
ت ــص ـ ــريح ـ ــات عقــب اج ـتــم ـ ــاع ط ـ ــارئ
للـحك ــوم ــة ح ــول األزم ــة ،بح ـسـب م ــا
نقلته رويترز.
ومن جـانبه ،أشـار األمني العـام حلـزب
اهلل ،ح ـ ـســن نـ ــص ـ ـ ــر اهلل ،يف م ـ ـ ــؤمت ـ ـ ــر
صحفـي إلى أن "لبنـان يتعرض حـاليا
لضغـوط شديـدة ،بلغت حـد التهـديد،
م ــن سف ـ ــارات أم ـ ــريـكــي ـ ــة وغـ ـ ــربــيـ ـ ــة
ومنـظمــات دوليـة للـمطــالبـة بـإطالق
فوري للجنديني اإلسرائيليني".

ردود الفعل اإلسرائيلية

وقال رئيـس الوزراء اإلسرائـيلي ،إيهود
أومل ــرت ،إن هجـ ــوم مقـ ــاتلـي ح ــزب اهلل

روسيا :ال ميكن تبرير التدمير املستمر من جانب اسرائيل
للبنى التحتية املدنية يف لبنان
بــتفـكـيـك ح ــزب اهلل ،غـي ــر أن لـبـنـ ــان
أخفق يف هــذا ،والنـتيجـة هـي اعتـداء
اليوم".
وت ـ ــابع ال ـبــي ـ ــان" :إس ـ ــرائ ـيـل تع ـتــبـ ـ ــر
احلك ــوم ــة اللـبـن ــانـي ــة مــس ــؤول ــة عـن
اعتــداء اليــوم .هنـاك محـور لإلرهـاب
والك ــراهـي ــة ،أوجـ ــدته س ــوري ــا وإي ــران
وحزب اهلل وحـركة املقاومة اإلسالمية
(حـماس) ،يـرغب يف القـضاء عـلى أي
أمـل لل ـ ــسالم .وال ميـكــن لـلعـ ـ ــالــم أن
يدعهم ينجحون".
وق ـ ــال ال ـبــي ـ ـ ــان" :يف تلـك ال ــظـ ـ ــروف،
إس ــرائــيل لـيــس لـ ــديه ــا بـ ــديل س ــوى
الدفـاع عن نفسها ومـواطنيها .ونحن
نتــوقع من اجملـتمع الــدولي أن يـعمل
معنا .سنرد علـى الهجوم ،ونقاتل من
أجل السالم".

ردود الفعل الدولية:

واش ـ ــن ـ ـ ــط ـ ــن :ح ـ ـ ـ ـ ـ ــزب اهلل يـق ـ ـ ـ ـ ـ ــوض
االستقرار االقليمي
أكـد الــرئيـس األمـريـكي جـورج بـوش،
اخل ـمــي ـ ــس ،عل ـ ـ ــى حق إسـ ـ ــرائ ــيل يف
الـدفـاع عن نفـسهـا ،وانتقـد حـزب اهلل
لـتقــويـضه جهــود الـسـالم يف منـطقــة

*االردن دعا اسرائيل لوقف اعمالها العسكرية وسوريا تلقي
باللوم على االحتالل االسرائيلي
*السنيورة :لبنان ليست مسؤولة ولم تقر عملية اختطاف
اجلنديني
الى السلطة الشرعية يف دولتها ،ودون
تـشــاور أو تنـسـيق مع الــدول العــربيـة،
فتـوجـد بــذلك وضعـ ًا بـالـغ اخلطـورة،
ُيـ ّع ـ ـ ــرض ج ــم ـيـع ال ـ ـ ــدول الـع ـ ـ ــرب ــي ـ ـ ــة
ومنجزاتها للـدمار ،دون أن يكون لهذه
الدول أي رأي أو قول".
واض ــاف الـبـي ــان "ان املـمـلك ــة ت ــرى أن
ال ـ ــوقــت ق ـ ــد ح ـ ــان ألن تــتحــمل ه ـ ــذه
العنـاصـر وحـدهـا املـســؤوليـة الكـاملـة
عن هذه الـتصرفات غيـر املسؤولة ،وأن
يـقع عليهـا وحـدهـا عبء إنهـاء االزمـة
التي أوجدتها".

االردن

من جـانـبه أدان العــاهل االردنـي امللك
عبــد اهلل التـصـعيـد االسـرائـيلـي علـى
اجلبهـة اللبنـانيـة ،داعيـا اسرائـيل الى
وقـف الع ــملــي ـ ــات الع ـ ـسـك ـ ــري ـ ــة ال ـتــي
تــستهـدف املــدنيـني والبـنيــة التحـتيـة
اللبنانية.

علـى حـدود إسـرائيل الـشمـاليـة "عمل
ح ــربـي" ،مـت ــوع ــدا ب ــأن ال ــرد ســيك ــون
"مؤملا جدا".
كـم ــا أعلـن وزيــر الــدفــاع اإلســرائـيلـي،
ع ـمــي ـ ــر بــي ـ ــرتـ ــس ،يف بــي ـ ــان "أن دول ـ ــة
إس ـ ـ ــرائ ـيـل ت ـ ـ ــرى نـف ـ ـ ـسـهـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ــرة يف
استـخدام كـافة اإلجـراءات التي تـراها
ض ــروري ــة ،وأن أوام ــر صـ ــدرت للق ــوات
اإلسرائيلية يف هذا الشأن".
ومن جانبهـا ،أصدرت وزيرة اخلـارجية
اإلســرائـيلـيــة ،ت ـسـيـبـي لـيفـنـي ،بـيــانــا
مكتـوبـا األربعـاء ،دان اخـتطـاف حـزب
اهلل جلــن ـ ــديــني إس ـ ــرائــيل ـيــني ،وح ـمّل
احلكومة اللبنانية مسؤولية الهجوم.
وقالت وزيرة اخلارجية اإلسرائيلية يف
الـبيــان" :ح ــزب اهلل جمــاعــة إره ــابيــة،
وجــزء مـن احلكــومــة اللـبن ــانيــة .وقــد
طـالب اجملتمع الـدولي مرارا ،وخـاصة
مجلـس األمن الـدولي ،حـكومـة لبـنان

مصـر :املمـارسات االسـرائيلـية تـخرق القـانون الـدولي

ال ــش ـ ــرق األوسـ ــط ،مح ــمال سـ ـ ــوريـ ـ ــا
مــس ــؤولـي ــة ت ــده ــور األوض ــاع ب ـسـبـب
إي ــوائه ــا قـي ــادات حـمـ ــاس وعالقــته ــا
بحزب اهلل.
مـن جــانـبهــا ،دانـت وزيــرة اخلــارجـيــة
األم ــريكـيــة ،كــونــدولـيــزا رايــس ،أســر
اجلنــدين اإلســرائـيلـيني ،وقــالت" :إن
مـا قام به حزب اهلل يقوض االستقرار
األقل ـي ـمــي ،ويــتع ـ ــارض مع مــص ـ ــالح
إسرائيل والشعب اللبناني".
وق ـ ــالــت راي ــس ،يف بــيـ ـ ــان صـ ـ ــادر مــن
بـاريـس ،حـيث تـشـارك يف اجـتمـاعـات
هنــاك ،إنهـا أجــرت اتصـاالت هــاتفيـة
ح ـ ـ ــول األزم ـ ـ ــة مـع رئ ــيـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء
الـل ــب ــن ـ ـ ـ ــان ــي ،واألم ــني الـع ـ ـ ـ ــام لـألمم
املتحـدة ،كويف عنان ،ووزيرة اخلارجية
اإلسرائيلية ،تسيبي ليفني.
وذك ـ ـ ـ ــرت راي ـ ـ ــس يف ال ــب ــي ـ ـ ـ ــان إن "كـل
األطـراف يجب أن تعمل معـا لتسـوية
األزم ــة سلـمـي ــا وحـم ــاي ــة امل ــدنـيـني"،
م ـ ـشــي ـ ــرة إل ـ ــى أن "س ـ ــوري ـ ــا ت ــتح ــمل
مـسـؤوليـة خـاصـة مـن أجل استخـدام
نف ـ ــوذه ـ ــا لـلحــص ـ ــول عل ـ ــى ن ـتــيج ـ ــة
إيجابية".
ويف وق ـ ـ ــت الحــق ،ح ـ ـ ــث ـ ـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
اخلـارجيـة االمــريكيــة رايس اسـرائيل
عل ـ ــى ال ـتـحلــي ب ـضــب ــط ال ــنفـ ــس يف
هجـم ــاته ــا عل ــى اه ــداف لـبـنـ ــانـيـ ــة،
وطـالبت سـوريـا بـالـضغط علـى حـزب
اهلل للكف عن مهاجمة اسرائيل.
وقـالت لـصحفـيني يـرافقـون الـرئيـس
االمـريـكي جـورج بـوش يف أملــانيــا "من
االهميـة البـالغـة ان تتـوخـى اسـرائيل
ضبـط النفــس يف تصـرفـاتهـا للـدفـاع
عن النفس".

االحتاد األوروبي
وبريطانيا

االحت ـ ـ ــاد االورب ــي ي ـ ـ ــدع ـ ـ ــو لـلـهـ ـ ـ ــدوء
واحترام اخلط االزرق
ومـن ج ــانــبه ،دع ــا االحت ــاد األوروبـي،
حـزب اهلل إلـى اإلفـراج عـن اجلنــديني
اإلس ـ ـ ــرائ ـيـل ـيــني ،مــن ـ ـ ــاش ـ ـ ــدا ج ـم ـيـع
األط ــراف احـتـ ــرام اخلــط احلـ ــدودي
األزرق بني إسرائيل ولبنان.

ام ــا وزي ــرة اخل ــارجـي ــة الـب ــريـط ــانـي ــة،
مــارغــريـت بـيكـيـت ،فقــد ادلـت بـبـيــان
مـشتـرك مع املـمثل األعلـى للـسيـاسـة
اخلارجيـة واألمنية املشتـركة باالحتاد
األوروبي ،خـافـييـر سـوالنـا ،جــاء فيه":
"يـســاورني أنـا والــسيـد سـوالنــا القلق
العميق جتـاه تصعيـد األزمة احلـالية،
والـتي تـشكـل اآلن خطـرا علــى كل من
إسـرائيل ولـبنان ،وبـالطبع عـلى األمن
ب ــاملـن ــطق ــة كـكـل علـ ــى نــط ـ ــاق أوسع.
ويع ــمل اجملــت ــمع ال ـ ــدولــي وامل ــملـكـ ـ ــة
امل ــتح ـ ــدة ج ـم ـيـعه ــم عل ـ ــى الــتـ ـ ــوصل
لتسوية لهذه األزمة".
وتـابع البيـان املشتـرك ":نناشـد جميع
األطراف عمل كل ما بوسعهم ملعاجلة
هـذه األزمــة وملنع تـدهـور الــوضع أكثـر
مـن ذلك .ونــؤيــد بــش ــدة جهــود األمم
املتحـدة الــراميــة لتـرتـيب وقـف ممكن
إلطالق الــن ـ ــار ب ـ ــأس ـ ــرع وقــت ممـكــن
وإلطالق سراح اجلنود اخملتطفني" .
وش ــدد الـبـي ـ ــان علـ ــى ض ـ ــرورة "إطالق
س ــراح اجلـن ــود اخملـت ــطفـني ع ـ ــاجال،
وبـوقف الهجمـات على املـدن واألحياء
اإلسرائيليـة .كما نناشـد جميع الدول
الـتـي متـلك الـت ــأثـي ــر عل ــى ح ــزب اهلل
وحـم ـ ــاس أن تـلعـب دوره ـ ــا للـت ـ ــأثـي ـ ــر
عليهم".
وأكــد الـبـيــان انـه "يحق إلســرائـيل كل
احلق الرد علـى أعمال االستفـزاز غير
املبــررة .لكـن بيـنمــا مـن حق إســرائـيل
القيـام مبـا يلــزم حلمـايــة أمنهـا ،فـإنه
يـتعـني علـيهــا عـمـل ذلك بـط ــريقــة ال
ت ــؤدي لـت ــصعـي ــد الـ ــوضع ،وأن تـكـ ــون
استجـابتـها مـتوازنـة ومتـساويـة ،ووفق
أحكــام القــانــون ال ــدولي ،وأن تـتجـنب
وق ــوع قـتل ــى بـني امل ــدنـيـني والـت ـسـبـب
مبعاناتهم".

فرنسا تصف العدوان
االسرائيلي بالعمل
احلربي

مـن ج ــانـبـه ،وصف وزيـ ــر اخلـ ــارجـيـ ــة
الـف ـ ـ ــرن ـ ــس ــي ف ـيـل ــي ــب دوس ــت بـالزي،
الهجـمــات االســرائـيلـي ــة علــى لـبـنــان،
والـتـي شــملـت ق ــصف مــطـ ــار بـيـ ــروت
بأنها "عمل حربي غير متناسب".
وقال دوست بـالزي حملطة اذاعة اوروبا
" 1علـى مـدى عـدة سـاعـات وقع قصف
ملطار بلد يتمتع بسيادة كاملة".
ويف ذات ال ـ ـ ــوق ــت ،ن ـ ـ ــدد دوس ــت بـالزي
بقيـام حزب اهلل باطالق صـواريخ على
شـم ــال اس ــرائـيل وخــطف اجلـن ــديـني
قائال ان هذه االعمال "غير مسؤولة".
وقــال "احلل ال ــوحيــد هــو العــودة الــى
الـعقل مـن اجل ــانـبـني ".واض ــاف "انـن ــا
ندعو الى خفض التوتر".
واض ــاف أن ف ــرنــس ــا ت ــدعـم "مـط ــالـب
لبنـان بـاحـالـة (املـوضـوع) الـى مـجلس
االمـن ال ــدولـي يف أق ــرب وقــت ممكـن"
م ـضــيف ـ ــا ان مخ ــاطـ ــر انـ ــدالع حـ ــرب
اقليمية قائمة "متاما".

الفروف" رد غير مناسب

غــي ـ ــر أن وزي ـ ــر اخل ـ ــارجــي ـ ــة ال ـ ــروســي
سـيرجي الفـروف ندد بهجـوم اسرائيل
عل ــى لـبـن ــان وك ــذلـك عــملـي ـ ــاتهـ ــا يف
االراضي الفلسطينية.
ونقلـت عـنه وكــالــة أنـبــاء انـتــرفــاكــس
ق ــوله للــصحفـيـني ،علــى مـنت طــائــرة
أقلته مـن باريـس الى مـوسكـو "هذا رد
غيـر مـتنــاسب مع مـا حـدث ..واذا كـان
كل مــن اجل ـ ــان ـبــني يـ ــسع ـ ــى ال ـ ــى دفع
االخــر ال ــى وضع حــرج ،فــأنـي أعـتقــد
عندهـا أن ذلك سيتـطور بـشكل درامي
ومأسوى".
عنان يطالب باطالق سراح اجلنديني
االسرائيليني
أمـا األمني العـام لألمم املتحـدة ،كـويف
عنــان ففــد ط ــالب حــزب اهلل بــإطالق
س ـ ـ ـ ـ ــراح اجل ــن ـ ـ ـ ـ ــديـ ــني األسـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ــن

اإلســرائـيلـيني يف لـبنــان ،ودع ــا زعمــاء
املنـطقـة إلـى العـمل علــى منع حـدوث
تصعيد للصراع يف الشرق االوسط.
وق ــال عنــان يف مــؤمت ــر صحفـي "أدين
دون حتـف ـ ــظ الـهـج ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـ ـ ــذي وقـع
وأط ـ ـ ــال ــب ب ـ ـ ــإطـالق س ـ ـ ــراح اجل ــن ـ ـ ــود
اإلسرائيليني فورا".
ك ـ ــذلــك أعل ـنــت األمم امل ــتحـ ـ ــدة أنه ـ ــا
سـت ــرسل ف ــريق ــا أممـي ـ ًا إل ــى الــش ــرق
األوســط حلـث األط ــراف اللـبـنـ ــانـيـ ــة
اإلسرائيلية على التهدئة.
وق ـ ــال الــن ـ ــاطق ب ـ ــاســم األمــني الع ـ ــام
لألمم املتحـدة ،كويف عـنان ،إن األخـير
أوع ـ ـ ــز لـف ـ ـ ــريـق مــكـ ـ ـ ــون م ــن ثـالثـ ـ ـ ــة
أشـخاص ،بقـيادة مـستشـاره السيـاسي
اخلاص ،فيـجاي نامبيـار ،للتوجه إلى
الـشــرق األوسـط "لـلمـســاعــدة يف نــزع
فتيل األزمة يف املنطقة".
ال
ويضم الفـريق إلى جـانب نامـبيار ،ك ً
م ــن ألف ـ ــارو دي سـ ـ ــوتـ ـ ــو وتــيـ ـ ــري رود
الرسن.

اليابان تدعو الى ضبط
النفس

أم ـ ـ ـ ــا رئ ــي ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ــي ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــان ــي
جـونيتشيـرو كويزومي ،الـذي بدأ زيارة
للـمـنــطق ــة الــثالثـ ــاء ،فق ــال" :أتـفهـم
غضب الشعـب اإلسرائيلي الـذي يريد
تطـبيق مبدأ العني بـالعني ..لكن على
املـدى ألبعـد ،فــإن التعـايـش واالزدهـار
ه ــو م ـ ــا يهـم ..ومـن امل ــطلـ ــوب ضـبــط
النفس أثناء الرد".
وت ــابع ك ــوي ــزومـي يف م ــؤمتـ ــر صحفـي
م ـ ـشــت ـ ـ ــرك مع أوملـ ـ ــرت يف إسـ ـ ــرائ ــيل:
"أتفهـم غـضـب إس ــرائـيـل إزاء الهج ــوم
عل ــى شعـبه ــا لكـنـي م ــازلـت أفــضل أن
تـأخـذ يف االعـتبـار بـشكل كـاف أهـميـة
مــستـقبل الــسالم عنـد ردهـا "،بحــسب
ما نقلته رويترز.
املـانيـا -برلـني حتذر مـن انتشـار شرارة
احلرب
ويف بــرلني ،أعــربت احلكـومـة األملــانيـة
عـن قـلقهــا جــراء تــدهــور األوضــاع يف
الــش ــرق األوسـط ،مـن ــاش ــدة األط ــراف
املـتنــازعــة إلــى ض ــرورة التــزام الهــدوء
وضبط النفس .
وق ــال ت ــوم ــاس شـتـيغ ،ن ــائـب الـن ــاطق
بـاسم احلكـومـة األملـانيـة للصـحفيني،
إن احلك ــوم ــة األمل ــانـي ــة تـنــظـ ــر بقـلق
شـديـد إلـى احـتمــال اشتعـال حـرب يف
املـنطقـة جراء األعـمال احلـربيـة التي
وقعت مـؤخـرا بني حـزب اهلل واجليـش
اإلسرائيلي.
وأضـاف أن املسـتشـارة األملـانيـة أجنيال
ميــركيـل ستــؤكــد للــرئيـس األمــريـكي
جـورج بـوش ،أثنـاء لقـائهـا معه مـسـاء
األربعــاء ،ضــرورة امل ـســاهـمــة ب ــالقـيــام
بـجه ـ ــود دبل ــوم ــاسـيـ ــة ل ـ ــوقف تـ ــردي
ال ـ ــوضع ال ـ ـســي ـ ــاســي والع ـ ـسـك ـ ــري يف
الشرق االوسط.

إيران :الريجاني يدين
بشدة العدوان

ويف طهران ،أدان أمـني اجمللس األعلى
لـألمن القــومي عـلي الريجــاني بـشـده
العـدوان الصهيوني على لبنان مشدد ًا
عل ــى أن إي ــران سـتــبقـ ــى إلـ ــى جـ ــانـب
الـشعب الـلبنـاني يف مـواجهـة العـدوان
اإلسرائيلي عليه.
وص ـ ــرح الريج ـ ــانــي ب ـ ــأن الــتح ـ ــرك ـ ــات
الع ـنــيف ـ ــة ممــن ج ـ ــانــب إس ـ ــرائــيل يف
مـراكـز تـواجـد املـدنيني يف غـزه ولبنـان
تدل علـى أنه يريد فـرض حاله انعدام
األمن.
وأكــد أن مـثل هــذه الـتـصــرفــات تـلحق
الضـرر بـإســرائيل ألنهــا خلقت املـزيـد
من املقاومة يف املنطقة.
وأعل ــن الريج ـ ــانــي اس ــتعـ ـ ــداد إيـ ـ ــران
إلعــادة بنــاء منـشــآت البـنيــة التحـتيـة
الل ـبــن ـ ــانــي ـ ــة ال ـتــي دمـ ـ ــرتهـ ـ ــا الق ـ ــوات
اإلسرائيلية.

