
CNN /بيروت
ـــيــــــــــة ــــــــــواصـل أطــــــــــراف دول ت
وإقليمية جهـودها ملنع امتداد
األزمـة النـاشبـة بني حـزب اهلل
ـــانــي مع إســـرائــيل إلـــى اللـبـن

حرب إقليمية واسعة.
وتبــذل كـل من األمم املـتحــدة
واالحتــاد األوروبي، بـاإلضـافـة
إلــى إيطـاليـا، جهــوداً مضـنيـة
ـــة ـــى حــــدة، يف محـــاول كـل عل
لـــوضع حـــد لهــذه األزمــة مـن
خــالل دعــــــــــــــــــــوة اجلـــــــيـــــــــــــــش
ـــي وحـــــــــــزب اهلل ـــيـل اإلســـــــــــرائ
ـــــى وقف فــــوري ــــانــي، إل اللــبــن
ـــــار، ملــنـع تفـــــاقــم إلطالق الــن

األزمة.
وقــد قــام وفـــد رفيـع من األمم
ـــزيـــارة لـلعـــاصـمـــة املــتحـــدة ب
اللبـنانـية بـيروت حـيث التـقى
مع رئـيــس الـــوزراء اللـبـنـــانـي
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املدى / وكاالت

تهديد
اعلـن رئـيــس الــوزراء الـتــركـي رجـب طـيـب اردوغــان ان
حكومتـه سترد بقوة علـى اعمال العنف التـي يرتكبها
املعـارضون االكـراد والتي اسفـرت اخلميـس عن مقتل
13 مـن عـنـــاصـــر قـــوات االمـن يف جـنـــوب شـــرق الـبالد

حيث اغلبية السكان من االكراد.
وحـذر اردوغـان مـن "اننــا حتـى االن حــاولنــا معـاجلـة
املــشـكلـــة بـصـبـــر ومقـــاربـــة دميـــوقـــراطـيــــة لكـن هـــذه

العمليات ال تطاق".
واضــاف "اقـــول ان احلكــومــة الـتـي سـتجـتـمع الحقــًا

ويجب ان تكون مستعدة المور كثيرة".

مفاوضات
اعلـن وزيــر اخلــارجـيــة الــروسـي سـيــرغـي الفــروف ان
املفاوضات مع ايران حول مجمـوعة اقتراحات للقوى
الـكـبــــرى تــــشجـع طهـــــران علــــى تـعلــيق بــــرنــــامـجهــــا

لتخصيب اليورانيوم "ستبدا قريبا".
وقال الفـروف اعتقد ان املسؤولـني االيرانيني سيردون
علــى العــروض الـتي تـبقــى علــى طــاولــة املفــاوضــات
وعلى هذا االساس سنبدا قريبا مفاوضات ملموسة".
واوضح الـــــوزيـــــر الـــــروســي ايــضـــــا ان مـجلــــس االمــن
الـدولي سيـباشـر "قريـبا جـدا" العمل علـى قرار يجـبر

طهران على جتميد برنامج التخصيب.

بيان
اكد مسـؤول اميركي كبير يف سان بـطرسبرغ ان البيان
الذي صـدر عن قمـة مجـموعـة الثـمانـي حول الـشرق
االوسـط والـــذي يـــديـن املـتـطـــرفـني و"جـمـيع الـــذيـن

يدعمونهم"، يتوجه ضمنا الى سوريا وايران.
واعلـن الـــــرجل الـثــــالـث يف اخلــــارجـيــــة االمـيــــركـيــــة
نـيكــوالس بيـرنـز ان اسـتخـدام هـذه الـصـيغــة "جمـيع
الـــذيـن يـــدعـمـــونهـم" تعـنـي "بـــوضـــوح ســـوريـــا وايـــران
اللـتني تــدعمــان منــذ وقت طــويل ومتـوالن حـزب اهلل

)اللبناني( وحركة حماس )الفلسطينية(".

إفراج
افــــاد مــصــــدر يف اجلـيـــش االســــرائــيلــي ان محـكـمــــة
عـسكـريـة افـرجـت عن وزيــر التخـطيـط الفلـسـطيـني
الــذي اعتقـله اجليـش االسـرائـيلي يف 29 حـزيـران يف
الـضفــة الغــربيــة مع سـبعــة وزراء اخــريـن يف حكــومــة

حركة حماس.
وقال متحـدث باسـم اجليش انه "مت االفـراج عن وزير
الـتخـطـيـط سـمـيـــر ابـــو عـيــشـــة" مـن دون ان يـــوضح

اسباب هذا القرار.
واضـاف املـتحــدث انه مت متـديـد اعـتقــال ثالثـة وزراء
اخــرين مـن خمـســة الــى عـشــرة ايــام "السـتجــوابـهم"،
مـوضحـا ان اعتقـال سبعـة نـواب من حمـاس ورئيـسي
بلـديـتي جـنني وقلقـيليـة )حمـاس( مت متـديـده ايـامـا

عدة.

التزام
طــــالـب رئـيـــس الــــوزراء الهـنــــدي مــــامنــــوهــــان سـيــنغ
بــاكــستــان "بــالتــزام حــازم" لــوقف اسـتخــدام اراضـيهــا

كقاعدة خلفية العتداءات تستهدف الهند.
وقال سينـغ "ال بد من التزام حازم مـن باكستان كي ال
تـتــرك اراضـيهــا قــاعــدة العـمــال ارهــابـيــة تــسـتهــدف
بالدنــــا".واضــــاف "لـكـن هــــذا االلـتــــزام يجــب ان يلــيه

حترك ميداني".
واسفرت االعتداءات التي استهـدفت بومباي الثالثاء
عن سـقوط 181 قتيـال وقالت نيـودلهي ان اجملمـوعات

التي ارتكبتها تلقى مساعدة من اسالم اباد.

قلق
اعربت مجموعـة الدول الثمانـي عن قلقها من ارتفاع
اسعــار النـفط الـذي تـزايــد منـذ الهجـوم االسـرائـيلي
علـى لبنـان بينـما شـددت علـى اهمـية تـطويـر الطـاقة

النووية.
ويف اعالن مــشتــرك نـشـــر اثنــاء هــذه الـقمــة يف ســان
بـطــرسـبــرغ اعـتـبـــرت مجـمــوعــة الـثـمــانـي ان "اسعــار
النـفط املــرتفعــة واملتـقلبـة" تـشكل "مـشكلـة خـطيـرة"
يـقتـضـي التـصــدي لهــا "ملــواجهــة حتــدي" االمــدادات

العاملية يف الطاقة.

مباحثات
اعلـن عــدد مـن املــشــاركـني ان مـبــاحـثــات الــسالم بـني
احلكـومـة االوغنـديـة وممـثلي جـيش الـرب للمقـاومـة
حركـة التمـرد املسـلحة االوغـنديـة استـؤنفت يف جـوبا
)السودان( بعد انقطاعها لفترة قصيرة امس السبت.
واعلن ممثل جـيش الـرب امليـجور دنـيس اوكـوتوري ان
"املفـاوضات استؤنـفت وبدانا النقـاش بشكل طبيعي".
واضــاف "نـحن االن مـسـتعـــدون ملنــاقـشـــة وقف طالق

النار".
ضحية

افــــاد مــصــــدر امـنـي ان عـنــصــــرا يف االمـن الــــوقــــائـي
الفـلسـطينـي ميت بقـرابـة الـى الـرئيـس السـابق لهـذا
اجلهـــاز والنـــائب يف حــركــة فـتح مـحمــد دحالن، قـتل
علـــى يـــد نـــاشــطـني يف حـــركــــة املقـــاومــــة االسالمـيـــة

)حماس( يف خان يونس جنوب قطاع غزة.
وافــــاد املــصـــــدر ان محـمــــد زكــي دحالن )21 عــــامــــا (
الـضابـط يف جهاز االمـن الوقـائي يف خـان يونـس قتل

من جانب عناصر يف حماس كانوا يستقلون سيارة.
واضاف "نعرف السيارة وهوية منفذي" اجلرمية.

مالحقات
افـادت الصحف البريطانية ان عـشرات الدبلوماسيني
االجـــانـب العـــاملـني يف لـنـــدن افلـتـــوا مــن مالحقـــات
قضــائيـة جلـرائـم كبـرى كـاسـتغالل االطفــال جنـسيـا
واالغتـصــاب بفـضل احلـصــانــة الــدبلــومـــاسيــة الـتي

يتمتعون بها.
احصـاءات حكوميـة تشيـر الى ان دبلـوماسـيني اجانب

اتهموا ب221 جرمية كبرى بني 1999 و.2004
وكشفت هـذه االرقام وزيـرة اخلارجيـة مارغـرت بيكيت

يف البرملان يف اطار قانون حرية االعالم.

دعم
اعلـن املتحـدث بـاسم اخلـارجيـة االيـرانيـة ان بالده ال
تزال تعول على دعم روسيا والصني يف ملفها النووي،
مـشيـرا الى ان اعـادة امللف الـى مجلـس االمن الـدولي

سيضر باي مفاوضات قد تبدأ بهذا الصدد.
وقـال حميـد رضا آصفـي "اذا احيل امللف الـى مجلس
االمن الـدولي ايـا كـان نـوع القـرار الـذي سيصـدر، فـان
املفــاوضــات سـتخــرج عـن سكـتهــا"، مــؤكــدا ان "طــريق

مجلس االمن ليس بناء".
وقـال "نتـوقـع من روسيـا والـصني الـدفـاع عن مـوقفنـا

املشروع.

عمر الشاهر
استمرت امس، ولليـوم السادس على التوالي، فعـاليات "احلرب املفتوحة"
يف لبنـان، التـي اتفقت اطـرافهـا، ويف مفـارقـة الفتـة، علـى تـسميـة واحـدة

لها، برغم تقاطع التوجهات واختالف االهداف.
واذا كان العـالم العـربي، رمبـا باسـره، قد فـوجئ بـاشتعـال فتيل املـواجهة،
الـتي مـا تـزال تـشيـر وقــائعهــا امليــدانيـة إلـى عــدم تكـافـؤهـا، فـان اطـراف
املـواجهـة الفعليـة تبـدو انهـا، ودائمـا بحسـب الوقـائع املـيدانـية، قـد اعدت
العـدة الالزمـة لهـا، ان كـان ذلك علـى طـرف حـزب اهلل الـذي بـادر اوال إلـى
شـن عملـيته، الـتي اثـارت كـثيـرا مـن اللغـط، او علــى الطـرف االسـرائـيلي
الـذي رد سريعا على العـملية التي اسفرت عـن مقتل 8 من جنوده، وجرح
عـشريـن آخريـن، فضال عن اسـر جنـديني، يعـدان حتـى السـاعة ابـرز دافع

معلن لدى اسرائيل من اجل مواصلة حربها الضروس.
اتفقت جميع االراء التحليلية، التي انصبت على دراسة وقائع احلرب يف
لـبـنـــان، علـــى ان العـملـيــة الـتـي نفــذهــا حــزب اهلل يف اســرائـيل، ورفعـتهــا
االخيـرة شعـارا حلـربهـا، كـانت قـد حـضيـت بفتـرة اعـداد ال تقل عـن ستـة
اشهر يف اقـل تقديـر، وذلك علـى صعيـد التخـطيط والـرصد، وصـوال إلى
ساعـة الصفر، ممـا يعني ان العمـلية لم تكن ولـيدة حلظتهـا، او انها متت
استنـادا لـتطـورات محليـة او اقلـيميـة، بل كـانت تـستنـد إلـى ستـراتـيجيـة
مرسـومة لـتحقيق اهـداف معينـة، رمبا ارتـبط اهمـها، بـاحقيـة حزب اهلل
يف الـوجـود )من وجهـة نظـره(، حتـت سطــوة الضغـوط التـي تتعـرض لهـا

املنطقة برمتها.
واذا اردنا دعم الوجهة السابقة يف النظر، والقائلة بان حرب لبنان جاءت
نـتـيجـــة تخـطـيـط مــسـبق، فــسـنقــول ان اسـتجــابــة حــزب اهلل لـلهجـمــات
االسرائـيلية كانت فـورية، مما يشـير إلى ان احلزب درس خـططه البديلة،
واختــار ستـراتـيجيـته التـي سيخـوض بهـا حـربـه الطـويلـة، قـبل ان تبـدأ،
ويالحظ ذلك على صعيدين: اولهما ان احلزب اعد املواقع البديلة حتى
لـعملـه االعالمي، فـكلمـا قــصفت اسـرائـيل محـطــة بث تــابعـة لـتلفـزيـون
املنــار او الذاعـــة النــور، انـتقل الفـنيــون إلــى مكــان آخـــر، حتـــى ان املتــابع
لـبــرامـج تلفــزيــون املـنـــار، يالحـظ سـمــة الـتـهكـم الـتـي يـتـبعهــا مـــذيعــوه،
ومقدمو برامجه، على احملاوالت االسرائيلـة الساعية إلى تقطيع اوصال
احلزب االعالمية، ويـضاف إلى ذلك ايـضا، ان قيادات احلـزب لم تتعرض
هـي االخــرى الصــابــات مـبــاشــرة، ممــا يعـنـي انهــا اتخــذت احـتـيــاطــاتهــا

الالزمة، لتجنب هجمات اسرائيلة بهذا املستوى.
امـا يف اجلــانب االسـرائـيلي، فـيبـدو االمـر اشـد وضـوحــا، اذ ان ردة الفعل
االســرائـيلـيــة الـــواسعــة، اكـــدت للـمــراقـبـني ان القــوات الـبــريــة واجلــويــة
والبحـرية االسـرائيلـة، كانـت تنتظـر منـذ وقت ليـس بالـيسيـر اشارة لـبدء
فعــاليــاتهــا العـسكـريــة علـى اهــداف محـددة، وجــاءت تلك االشــارة فقـط
عندما نفذ حزب اهلل عمليته ضد عدد من اجلنود االسرائيلني شماال.  

اذن، فـقد كـان كال الطـرفني مـستـعداً لـهذا املـوقف، ولم يـفاجـأ أي منهـما
بتحـركــات الطـرف اآلخـر، سـواء اكــان ذلك علـى مـستــوى الفعل، او علـى
مــسـتــوى رد الـفعل، ممــا يـبـطـل مفعــول نـظــريـــة املفــاجــأة، ويــشـيــر إلــى
مخـطـطــات اوسع، تـسعــى يف االغلب إلـى تــأكيــد حق الـوجـود )بــالنــسبـة

حلزب اهلل( وإلى اعادة رسم خارطة املنطقة )بالنسبة السرائيل(.
وملـا كـانت هـذه احلـرب محـسـوبــة اخلطـوات، فـان هنـاك مـا يـشيـر إلـى ان
خطـوتهـا االولـى قــد اكتمـلت، من جـانـب الفعل ورده، ممـا يعـني انهـا ازاء
نقلـة نوعـية يف مجـرياتـها، وذلك يـأتي استـنادا إلـى موقف الـترقـب والرد
التدريجي الذي يـتخذه حزب اهلل، وإلى استراتـيجية الهجوم االسرائيلي
الـتــي متحــــورت- اخـيــــرا- علــــى تـكــــرار قــصف اهــــداف قــصفـت مـن قــبل،

بانتظار تصعيد من احد االطراف، كي تبدأ اخلطوة الثانية.
واخلطوة الثـانية، ودائما بحـسب املراقبني، قد تـبدأ كسابقـتها، أي عملية
حلـزب اهلل تـستهــدف العمق االسـرائـيلي، وتل ابـيب مـرشحـة فـوق العـادة
الن تكـــون هـــدفــــا لهـــا، ورد اســـرائــيلـي يــــدخل دمـــشق يف دائـــرة الــصـــراع
امليــدانـي، او ان تقـلب هــذه املعــادلــة، بــان تــوسع اســرائـيل دائــرة صــراعهــا

فتهاجم سوريا، وعند ذلك ستكون مساحة الرد واسعة لدى حزب اهلل.
واذا كـــانـت اخلـطـــوة االولـــى، قـــد حـــافـظـت يف سـيــــرورتهــــا علـــى احلـــدود
الكالسـيكيـة للحـروب، وان تعـدت ذلك قلـيال من اجلهـة االسـرائيلـة، فـان
اخلـطـــوة الـثـــانـيـــة قـــد التـبقـي وال تـــذر، خـــاصـــة اذا مـــا راجعـنـــا ارشـيف
القـــرارات االســـرائـيلـــة يف مـثل هـــذه املـــواقف، والـــذي يـبـني، مبـــا اليقـبل

الشك، انها قرارات تتخذ يف الغالب دون احتساب العواقب. 
يبقـى ان نشيـر إلى ان مسـرح العمليـات احلاليـة قد جتـاوز االهداف التي
اراد حــزب اهلل تــسجـيلهــا مـن وراء شـنه عـملـيـته، والـتـي يلخـصهــا اعالن
السيـد حسن نصر اهلل يف وقت سـابق من هذا العام "ان هـذا العام سيكون
عــام اطالق ســراح االســرى اللـبـنــانـيـني والفلـسـطـيـنـني"، وبــات صعـبــا ان
تناقـش العمليـة االسرائيـلية يف هـذا االطار، ممـا يرحج امـكانيـة تصـعيد

اشد، ودائما استنادا الرشيف القرارات االسرائيلية.
وازاء ذلك يجب ان تتأكـد جميع دول املنطقة، من انهـا ليست ببعيدة عن
الضرر،جلهة املشاركة يف الصـراع، او التفرج عليه. والسؤال الذي طرحته

اخلطوة االولى من املواجهة يقول: احلرب..إلى اين تسير؟.

احلــــرب..إىل ايـن تـــسـري؟

العواصم /وكاالت
شنت اسرائـيل أمس االثنني غارات مدمرة
جـديدة عـلى لبنـان يف أمس السـادس على
التـوالـي من حـملتهـا بعـد تهـديـداتهـا بـرد
ـــــذي ـــــى صــــــواريخ حـــــزب اهلل ال قــــــاس عل
اسـتهــدف مجـــددا شمــال إســرائـيل، بــدون
اي مـؤشـرات علـى امكــانيـة تـوقـف القتـال
رغـم الـنـــداءات املــتكـــررة إلـــى وقـف اطالق

النار.
مـن جهــة اخــرى، دعــا االمـني العــام لالمم
املـتحــدة كــويف انــان أمـس االثـنني يف ســان
بـطــرسـبــرغ اطــراف الـنــزاع يف لـبـنــان إلــى
وقف االعمــال العـسكـريــة للــسمــاح بنـشـر

قوة فصل دولية.
وكـثف اجلـيــش االســـرائـيلـي غـــاراته علـــى
عـــدد مـن االهـــداف يف لـبـنـــان مـن بـيــنهـــا
ــــى مقــتل 19 مــــرفــــأ بــيــــروت، ممــــا ادى إل
شخـصـــا بيـنمـــا اطلق حــزب اهلل الــشيـعي
اللـبنــاني عـشـرات الـصــواريخ علــى شمـال

إسرائيل.
وبـدأت عملـيات اجـالء االجانـب من لبـنان
علــى نـطــاق واسع خــوفــا من اتـســاع رقعــة

النزاع.
أخطر عملية

وادت العـمليـة االسـرائـيليــة االخطــر منـذ
اجـتـيـــاح اجلـيــش االســـرائـيلـي لـبـنـــان يف
1982 إلـــى سقــوط 167 قـتـيال علـــى االقل
و400 جــريـح منــذ بــدئهــا يف الثــاني عـشــر
مـن متوز، ردا علـى اسر حـزب اهلل جنـديني
اسـرائـيليـني وقتـله ثمــانيــة جنـود آخــرين

على احلدود.
وتستمـر العمليـات العسكـرية علـى جانبي
احلـدود االسـرائـيليـة اللـبنــانيـة بال هـوادة
بـينمـا يـزور بيـروت وفــد من االمم املتحـدة
عـبـــر عـن تـــأيـيـــده للـــدعـــوة الـتـي اطـلقهـــا
رئيـس احلكـومـة الـلبنـانيـة فـؤاد الـسنيـورة
ـــار واعـالنه لـبـنـــان إلـــى وقـف الطالق الـن

"بلدا منكوبا" وطلب مساعدة دولية.
ـــــان يف اعقـــــاب لقـــــاء مع رئــيـــس واكــــد ان
الوزراء البـريطاني تـوني بلير علـى هامش
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احلرب حتاصر لبنان باملوت واخلراب واحلرائق

النداءات واجلهـود الدولية تفشل يف إسكـات عربدة املدافع.. وصفـارات اإلنذار تدوي يف حيفا
أنان يدعو الى وقف األعمال العسكرية والسماح بنشر قوة فصل دولية .. وسوالنا يؤكد دعم أوروبا الستقالل لبنان وسيادته
وسقـطت علـى مـشـارف مــدينــة النـاصـرة،

ويف بلدات أخرى وقرى قريبة.
وأضـــافـت املـصـــادر ان الـصـــواريخ أدت إلـــى
إصابة عدد من املواطنني بجروح طفيفة.
وذكـــرت مــصـــادر اجلـيــش اإلســـرائــيلـي أن
ـــــات وقعــت بــني عــــدد مــن سـكــــان اإلصــــاب
البلـدات اإلسـرائـيليـة القــريبــة من حـدود
ـــوا خـــارج الـــضفـــة الغـــربـيـــة، الـــذيـن كـــان

املالجئ وقت وقوع القصف.
حتييد املنطقة

وكــان نصـر اهلل قـد قــال يف كلمـة مـتلفـزة:
"قمـنا بقـصف مديـنة حـيفا، ونحـن نعرف
أهـمـيــة وخـطــورة هــذه املــديـنــة، ولــو أنـنــا
استهدفنا بصـواريخنا املصانع الكيميائية
والبـتروكيـميائـية، حللت كـارثة كبـرى على
سكان تلك املنطقة، ولكننا تعمدنا حتييد
هــــــــذه املــــصــــــــانـع، وهـــي حتـــت مــــــــرمــــــــى

صواريخنا."
واضـاف: "لكـن حتييـدنـا هـذا ال يعـني أننـا
سـنبقى يف هـذا املوقع دائمـاً، يف أي حلظة
نعـتـبــر فـيهــا أنـنـــا معـنـيــون بــالــدفــاع عـن
وطـنـنـــا وشعـبـنـــا وعــن أهلـنـــا، وبـــالـتـــالـي
سـنلجــأ إلـــى كل وسـيلـــة متكـنـنــا مـن هــذا
الدفـاع، طاملـا أن العدو ميـارس عدوانه بال
حـــــــدود، وبـال خـــطـــــــوط حـــمـــــــراء، نـحـــن
سـنمارس تصـدينا بال حـدود وبال خطوط

حمراء."
حتذيرات مبارك

من جــانبه حـذر الـرئيـس املصـري حـسـني
مبـــارك من أن إســرائـيل لـن تخــرج رابحــة
من احلـرب التـي شنتهـا علـى لبنـان داعيـا

إلى وقف فوري إلطالق النار. 
وقـال مبارك أن )إسرائـيل لن تخرج رابحة
من هـذه احلـرب وســوف تتـسـبب فقـط يف

تزايد العداء ضدها(. 
ودعــا الــرئـيـس املـصــري إلــى )وقف فــوري
إلطالق النـار( وأضـاف )علـى إســرائيل أن
تـــوقف الـتـــدمـيـــر ضـــد الــشعـب اللـبـنـــانـي
األعـزل وتتـوقف عـن قتل املــدنيني وضـرب

البنية األساسية(. 
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غـــربـيـــة بحـــرا، بعـــد اغالق مـطـــار بـيـــروت
الدولي الذي قصفته اسرائيل عدة مرات.

استهداف حيفا
هـذا و انـطلقت صفـارات اإلنـذار يف حيفـا،
ثــالـث أكبــر املــدن اإلســـرائيـليــة، بعـــد وقت
قـصيــر من فجــر االثنـني، ودوت انفجـارات
ولكـن لـم تــرد أخـبــار عـن تعــرض املــديـنــة

لقصف صاروخي.
وبعـــد ســـاعـــات مـن تهـــديـــد األمـني العـــام
حلــــــزب اهلل حـــــســـن نـــصــــــر اهلل بـقـــصـف
مصـانع الـكيمـاويــات والبتــروكيمـاويـات يف
املدينة، ما دام اجليش اإلسرائيلي يواصل
استهداف املدنيني ومواقع البنية التحتية
اللـبـنـــانـيـــة، أعلـنـت إســـرائـيل أن صـــواريخ
ـــو مـتـــرًا حـــزب اهلل وصلـت لــنحـــو 40 كــيل
جـنــوبـي احلـــدود مع لـبـنــان، حـيـث تــشـكل

أعمق مسافها لها منذ بدء الهجمات.
واوضـح مصـدر يف اجليـش اإلسـرائـيلي ان
الصـواريخ انطلقت من األراضي اللـبنانية
وضـربـت بلــدة العفـولــة، جنــوبي احلـدود،
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النار".
من جهته، يـستأنف مجلـس االمن الدولي
مـنـــاقـــشـــة الـــوضع يف لـبـنـــان غـــداة دعـــوة
مجـمـــوعـــة الـثـمـــانـي يف قـمــتهـــا يف ســـان
ــــــى وقف ـــــزاع إل ـــــرغ اطـــــراف الــن بـــطـــــرســب
العــملـيـــات العـــسـكـــريـــة، يف اولـــى رســـائل

االسرة الدولية.
ويف الوقت نفسه ما زال النزاع مستمرا.

فقد شن الطيران احلربي االسرائيلي ليل
االحـد االثنـني ستني غـارة علـى اهـداف يف

لبنان.
ويف لـبنـان، ذكــر مسـؤولـون يف مـرفـأ بيـروت
ومـراسل لـوكـالـة فـرانس بـرس ان الـطيـران
ـــاح أمـــس احلـــربـي االســـرائــيلـي شـن صـب
االثـنني سلـسلـة غــارات علـى مـرفــأ بيـروت

مما اسفر عن مقتل مدنيني اثنني.
ويـأتي استئـناف قـصف مرفـأ بيـروت بينـما
تـــســتعــــد سفــــارات غــــربــيــــة عــــدة الجالء
رعـاياهـا من لبنـان  مما قـد يسبـب تأخـيرا
يف هـذه الـعمـليــات التـي تنـظـمهــا سفـارات
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قمة مجمـوعة الثمـاني يف سان بطـرسبرغ
انه "يجب ان نحـمل االطراف املعنيـة على
ـــى وقف االتفـــاق يف اســـرع وقــت ممكـن عل

اطالق نار العطائنا الوقت للتحرك".
ــــى للـــسـيـــاســـة ـــدوره، اكـــد املـمـثـل االعل ب
اخلـــارجـيـــة لالحتـــاد االوروبـي خـــافـيـيـــر
سـوالنـا  دعم اوروبــا "االستقالل والـسيـادة
الكاملة للـبنان"، وقد اراد من خالل زيارته
لبيـروت حيث اجـرى محـادثـات االحـد مع
الـــسـنـيــــورة اظهـــار "تــضـــامـن االوروبـيـني

عمليا" مع لبنان.
ـــا يف مـــؤمتـــر صحـــايف خالل ورأى ســـوالن
زيـارته الـتي جـاءت عـشيـة اجـتمـاع لـوزراء
خـــارجيــة االحتـــاد االوروبي أمـس االثـنني
يتــوقع ان يـدعــو كل االطـراف إلــى ضبـط
الــنفـــس، ان "القـــرار 1559 يـــصف بـــشـكل
جيد جدا مبادئ احلرية والسيادة"، معبرا

عن امله يف "تطبيقه بالكامل".
دعوة سوالنا

ودعا سوالنـا إلى "التهـدئة" و"وقف اطالق

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

سان بطرسبرغ / اف ب
طلب الـرئيـس الفرنـسي جـاك شيـراك نزع سالح
حــــزب اهلل "يف اســــرع وقـت ممـكـن"، وهــــو مـــــوقف
شاطـرته اياه قـمة مجمـوعة الثـماني املـنعقدة يف

سان بطرسبرغ، وال سيما الواليات املتحدة.
واشـار شيـراك إلـى انه ال تـوجــد يف نظـره "حلـول
اخــــرى" اليجــــاد حل دائــم لالزمــــة احلــــالـيــــة مع

اسرائيل التي تهدد بجر املنطقة إلى الفوضى.
واعــتــبـــــر شــيـــــراك يف مـــــؤمتــــــر صحـــــايف ان "مــن
االهميـة مبكـان" ان يتـركـز الـضغط الـدولي علـى
الـتــطـبـيـق الكــــامل لـلقـــرار الـــدولـي 1559 الـــذي

ينص على نزع سالح حزب اهلل.
واكــــد ان هــــذا االمــــر يـــسـتــــدعـي "نــــزع سـالح كل
امليليشيـات" اللبنانية واستعـادة "سلطة احلكومة
اللبـنانـية الـدميوقـراطيـة علـى كل اراضيـها )...(

يف اسرع وقت ممكن".
واضــاف الــرئيـس الفــرنـسـي ان "اي حل اخــر، اي
مبـادرة اخـرى، سـتتــرجم حـتمـا ازمـات مـتتــاليـة

وآالما واغتياالت".
واصـــــدر مـجلــــس االمــن القــــــرار 1559 يف ايلـــــول
2004 نـتيجـة تعـاون وثـيق بني بـاريـس وواشنـطن
وانسحـبت مبوجبه القـوات السوريـة من لبنان يف

نيسان .2005

شرياك يدعو إىل نزع سالح
حزب اهلل يف أرسع وقت 

بيروت / اف ب
اتـهم الـــرئيــس واجليــش اللـبنـــانيــان
اسـرائيل باستخدام اسلحـة حتظرها
املعــــاهــــدات الــــدولـيــــة يف عــملـيــتهــــا
العـسكرية املـستمرة يف لبـنان منذ 12

متوز.
واعتبـر الرئيس اللبـناني اميل حلود،
بحـسب مـا جــاء يف تصـريح وزع علـى
الصحـافيني،  ان "استهـداف اسرائيل
لقـــرى يف منـطقــة العــرقــوب بـقنــابل
فــوسفــوريــة حــارقــة، يـشـكل انـتهــاكــا
صارخا للمواثيق واالتفاقات الدولية
الــتــي متـــنع اســـتعــمــــــال مـــثل هــــــذه

القنابل".
ونـــــاشـــــد االمم املــتحــــــدة والهــيــئـــــات
الــدولـيــة "الـتـــدخل لـــوقف اســرائـيل
عــــدوانهــــا علــــى لـبـنــــان وردعهــــا عـن
استعـمال مثل هذه االسلحـة الفتاكة
الــتــي تــتــنـــــاقـــض واحــتــــــرام حقـــــوق
االنـــســــان واملـبــــادىء الـتـي حــــددهــــا

ميثاق االمم املتحدة".
وكــان متحـدث عـسكـري لـبنــاني افـاد
لـــوكـــالـــة فـــرانــس بـــرس ان الـطـيـــران
االسرائيلي يستخدم قنابل محظورة

لبنان يتهم إرسائيل باستخدام 
قنابل حمظورة دولياً

دولـيـــا يف قــصـفه لــضـــاحـيـــة بـيـــروت
اجلنوبية.

وقـــــال املـــصـــــدر نـقال عــن خــبـــــراء يف
اجلـيـــش اللـبـنــــانـي "يـتـم اســتخــــدام
قـنــــابل ذات شحـنـــات خـــاصـــة بـيـنهـــا
قـنـــــابل فــــراغـيـــــة، يف القــصـف علــــى

الضاحية".
واضـــــاف ان "اســـــرائــيل اســتخـــــدمــت
ايـــضـــــــا علــــــى نـــطـــــــاق واسع قــنـــــــابل
فـوسفوريـة يف قصفهـا جنوب لـبنان"،
مـن دون اسـتـبعــاد احـتـمــال جلـــوئهــا
إلــــى هــــذا الـنــــوع مــن القـنــــابـل علــــى

ضاحية بيروت اجلنوبية.
ومتـكن مـصــورو وكــالــة فــرانـس بــرس
من رؤيــة مبــان يف الضــاحيـة مــؤلفـة
من ثمانية طـوابق او اكثر تختفي يف
غـضون خـمس دقـائق مخلفـة وراءها
سحــابـــة من الـغبـــار االبيـض وركــامــا

يبلغ علوه بضعة امتار.
وقـالـوا ان عـشــرين مـبنـى علـى االقل
ال سيمـا يف حـارة حــريك وبئـر العبـد
اللـــــذيــن يــــشــكالن "املــــــربع االمــنــي"
حلـزب اهلل يف الضـاحيـة، دمـرت بهـذه

الطريقة.

دمشق / اف ب
دانت اجلـبهة الـوطنيـة التقـدميـة السـورية
الهجوم االسرائـيلي على لبنـان معتبرة انه
"حرب ابادة" واكـدت "دعمها الكامل" حلزب
اهلل اللـبنــاني علـى مـا افـادت وكـالـة االنبـاء

السورية )سانا(.
واكــدت اجلـبهــة اثــر اجـتـمـــاع ان "العــدوان
االسـرائيلي يشكل منوذجـا فاضحا الرهاب
الـــدولـــة الـتــي ال تفـــرق يف جـــرائــمهـــا بـني
طفل وامــراة وشـيخ مـن خالل حــرب ابــادة
تنتهك فيها كل املـواثيق الدولية التي نص
علــيهــــا القــــانــــون الــــدولـي وشــــرعــــة االمم

املتحدة".

دمشق ومحاس تتهامن  إرسائيل بحرب إبادة وجر املنطقة إىل  املواجهة

جهود دوليـة الحتواء األزمة ومنع اندالع حـرب رشق أوسطية شاملة
إجـراء اتصاالت مع املـسؤولني
ـــانـيـني واإلســـرائــيلـيـني اللـبـن
ـــــــــى وقـف إطـالق حلـــثـهـــم عـل

النار.
وكـان مسـؤول لبنـاني قـد اتهم
الـــواليـــات املــتحـــدة بــتعــطــيل
مـــشـــروع قــــرار جمللـــس األمـن
ــــــى وقـف ــــــدولــي يــــــدعــــــو إل ال
ـــــار بــني إســـــرائـــيل إطالق الــن
وحـــــزب اهلل، قـــــائـالً إن عجـــــز
أقــوى هـيئــة يف األمم املـتحــدة
عـن اتخــاذ قــرار يـــرسل إشــارة
ــــدول الـــصغــيــــرة ــــة لل خــــاطــئ

والضعيفة والعالم العربي.
ــــان لألمم وقـــال مــبعـــوث لـبـن
املـتحــدة نهــاد محـمــود: "هــذا
األمر غـير مقبـول، ألن الناس
مــــــــــازالــــــــــوا حتـــت الـقـــــصـف،
والـــدمـــار مــسـتـمـــر.. والـنـــاس

متوت."
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احلكومة اللبنانية.
وكـانت احلـكومـة اللبنـانيـة قد
ــــر ـــسلــمــت، عــب أعلــنــت أنهــــا ت
إيـطـــاليــا، قـــائمــة بــاللـشــروط
اإلسـرائـيليـة لــوقف هجمـاتهـا

العسكرية على لبنان.
وأوضح وزيـر اإلعالم الـلبنـاني
غـــــازي العــــريـــضــي أنّ رئــيـــس
الـوزراء الـلبنـاني تـسلّم قـائمـة
الـشروط خالل مكـاملة هـاتفية
مع رئـيــس الـــوزراء اإليـطـــالـي

رومانو برودي.
وقـــالـت املــصـــادر إنّ القـــائـمـــة
ــــديــني تــتـــضــمّـــن إطالق اجلــن
اإلسرائيلـيني الذين خطفهما
ـــــسحـــــاب هـــــذا حـــــزب اهلل، وان

التنظيم من جنوب لبنان.
يف الوقت نفسه أكـد مسؤولون
أمـــريـكـيــــون أنهــم يعـتـــزمـــون
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فؤاد السنيورة، ومن املتوقع أن
ـــــى ـــــارة إل ـــــزي ـــــوفـــــد ب يقـــــوم ال

إسرائيل يف وقت الحق.
وقــال فـيجــاي نــامـبيــار رئيـس
الـــوفـــد اخلـــاص الـــذي أرسـله
األمــني العــــام لألمم املــتحـــدة
كـــويف عنــان الــى لـبنــان "األمم
ـــد احلـكـــومـــة املــتحـــدة تـــســـان
ـــانـيـــة ورئـيـــس الـــوزراء، اللـبـن
وتسـانـد الـدعـوة لـوقف إطالق

النار."
ولكـن املـبعـــوث الـــدولـي قـــائل:
"ندعـو أيضاً إلـى إطالق سراح
األسـرى كجـزء من احلل لهـذا

الصراع."
ــــــى كــمــــــا قــــــام املــنــــسـق األعـل
للسـياسـة اخلارجـية بـاالحتاد
ـــا، األوروبـي، خـــافـيـيـــر ســـوالن
ــــى بــيــــروت، حــيــث ــــارة إل ــــزي ب
الـــتـقـــــــى أيـــضـــــــاً مـع رئـــيـــــس
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مــن جـــــانــبهــــــا اتهــمــت حـــــركــــــة املقـــــاومـــــة
االسالمـية )حـماس( اسـرائيـل بانـها "تـقود
املنطقـة بأسرها الى حـرب مجنونة تغرقها
يف بحـر من الـدمـاء"، مـؤكـدة ان النــار التي
اشعـلهــــــا االحـــتالل االســــــرائـــيلــي بــــــآلـــته
احلــــــربــيــــــة "ســـتحـــــــرقه وحتــــــرق جــيــــــشه

ومنشآته".
واكــدت حمـاس ان "اســرائيل جتـاوزت كـافـة
احلـــــــدود وتـخــــطـــت مـخـــتـلـف املـعـــــــايـــيـــــــر
واحملــــــــددات االنــــــســــــــانـــيــــــــة واالخـالقـــيــــــــة
والقـانونيـة واندفـعت بكل عنجهـية لتغـيير
قواعد اللعـبة على الساحتني الفلسطينية

واللبنانية".

واشـادت اجلبهة "بـالصمـود البطـولي الذي
يـبـــديـه املقـــاومـــون يف مــــواجهــــة العـــدوان"
مـعبـــرة عن "دعـمهــا ومـســانــدتهــا الكــاملــة

العمال املقاومة الوطنية اللبنانية".
واعـتبــرت اجلـبهــة ان "الهـجمــة العــدوانيــة
االســـرائيـليــة الـشــرســة وعــدوانهــا املـفتــوح
علـــى الـــشعـبـني الـــشقــيقــني يف فلـــســطـني
ولبنان، تهـدف الى ضرب املقاومـة الوطنية
وانـهاء اجنـازاتهـا الكبـيرة الـتي حققتـها يف
دحـــــر االحــتالل االســـــرائــيلــي وكفــــــاحهـــــا
املـتــواصل ضــد اخملـطـطــات االسـتعـمــاريــة
الهادفـة الى تفتيت املنطقـة واقامة مشروع

الشرق االوسط الكبير".
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