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يف احلدث العربي والدولي

ال إلرهاب الدولة اإلرسائيلية.
ال لقتل األبرياء يف لبنان.
ال للعدوان!
كاظم حبيب
ه ــا نحـن نقـت ــرب مـن نه ــاي ــة األسـب ــوع الـث ــالـث
واملــاكنـة العـسكـريـة اإلسـرائـيليــة حتصـد يـومـاً
بعــد آخــر حـيــاة املــزيــد مـن األطفــال والـن ـســاء
والـرجال يف مجـازر بشـرية وحـشيـة .كمـا حصل
يف  2006/7/30يف قـريـة قـانـا حـيث سقـط أكثـر
م ــن  60قـ ـتـ ـيـالً (مـ ـنـه ــم  37طـفـالً) وع ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرات
اجلــرح ــى واملعــوقـني .وكلـمــا طــال أمــد احلــرب
ازداد عدد ضحـايا السكان اآلمنني واتسع نطاق
ت ــدمـي ــر الـبـنـي ــة الـتحـتـي ــة والـ ــدور والعـم ــارات
الـسكـنيـة علـى رؤوس الـســاكنـني فيهـا .وتــرفض
إس ــرائيـل حتــى اآلن إيقــاف عــدوانهــا الـهمـجي
علـ ــى لـبـنـ ــان وتــتحـ ــدى ال ـ ــرأي الع ـ ــام العـ ــاملـي
والـغالبية العظمى من دول العالم التي تطالب
بــال ــوقف الف ــوري للقـتــال .ولـم يكـن يف مقــدور
إس ــرائـيل أن ت ــرفــض إيقـ ــاف القـت ــال وتـتج ــاوز
املـطــالبــة املتعــاظمـة بـوقـف القتــال دوليـاً لـوال
التأييـد املطلق الذي جتـده من جانـب الواليات
املتـحدة األمـريكيـة إزاء عدوانـها اإلرهـابي عـلى
لبـنان .وهـا نحن أمـام اجللـسة الـطارئـة جمللس
األمــن ال ـ ــدولــي ال ـت ــي عج ـ ــز ف ــيه ـ ــا األعـ ـض ـ ــاء
الـدائمون عن االتفـاق على وقت القـتال .فخرج
القــرار هــزيالً يعـلن عـن أسفه فقـط للـضحــايــا
الـلبنـانيـة البـريئـة ال غيـر .وليـس فيه أي إدانـة
مبـاشـرة إلســرائيل .والـسـؤال الــذي يلح علـينـا
جـميعـاً هــو :لم هـذا املــوقف العــدواني الـشـرس
من جــانب إســرائيل ضـد الـشـعب اللـبنـانـي من
جه ــة .ولم ه ــذا الت ــأييــد املـطلق إلس ــرائيـل من
جـانب الـواليـات املتحـدة يف املعـارك اجلـاريـة يف
لبنان من جهة أخرى؟
ال ميكـن ألي إنسـان عـاقل أن يـتصـور أو يصـدق
أن عـملـي ــة أس ــر جـن ــديـني إس ــرائـيلـيـني لغ ــرض
اسـتبـدالهمـا بـأسـرى لـبنـانـيني تكـون سـببـاً ملثل
هذه احلـرب التـي متارسـها إسـرائيل ضـد لبـنان
منـذ مـا يـزيـد عـن أسبــوعني والـتي قــادت حتـى
اآلن إلى سقوط مئات القتلى واجلرحى ومئات
أالف املـشـردين مـن منـاطـق سكنـاهم يف لـبنـان.
وإلـى سقـوط عـشـرات الـقتلــى ومئـات اجلـرحـى
يف الــصف اإلس ــرائـيلـي .ص ــواب ال ــذريع ــة الـتـي
قــدمـتهــا إســرائـيل لــشن احلــرب ضــد حــزب اهلل
ومن ثم ضـد لبـنان كلـه .إذ أنها حجـة بائـسة ال
تصـدق وال تـصمـد أمـا احلقــائق القــائمـة علـى
األرض .ف ـم ـ ـ ــا الـ ـ ـس ـبــب إذا وراء ه ـ ـ ــذه احل ـ ـ ــرب
وجرائمها الشنيعة؟
يبدو لكل متابع لألوضاع يف الشرق األوسط إن
الـتح ــالف اإلس ــرائـيلـي األمـ ــريكـي يف مـنــطق ــة
الـشرق األوسط يقـود حربـاً مشتـركة ضـد إيران
وسوريا يف لبنـان ،وتتخذان من عالقة حزب اهلل
واملقــاوم ــة اللـبـنــانـي ــة بهــاتـني الــدولـتـني ذريعــة
ملواصلة احلـرب بحجة تدمير حزب اهلل واقتالع
جـذورة من جنـوب لبنـان ومـنع تسـرب األسلحـة
عبـر البلـدين إليه .وبهـدف حتقيق هـذا الهدف
جـرى تــوزيع العـمل بني الــدولتـني املتحـالفـتني
إسـرائيل والواليـات املتحدةً .فـإحداهمـا متارس
العـدوان املباشـر وتخوض القتـال ضد حزب اهلل
مبـاشرة .والـذي حتول عـملياًُ إلـى حرب مـدمرة
ومجـازر بـشـريـة مــريعـة ضـد الـشعـب اللـبنــاني
كلـه .والث ــانيــة تق ــوم بتــزود إســرائـيل بــالــسالح
والعتـاد وبـاملـوقف الـسيـاسي الـرافض أو املـؤجل
بـاستمـرار لقـرار يفـترض أن يـصدر عـن مجلس
األمـن ال ــدولـي يفـ ــرض عل ــى إس ــرائـيـل إيق ــاف
الـقتــال فــوراً بعــد أن أبــدت حكــومــة لـبنــان وكل
القـ ــوى املـمــثلـ ــة فــيهـ ــا .مبـن فــيهـ ــا حـ ــزب اهلل.
التـزامها بنـقاط سبع يـتم تنفيـذها بعـد صدور
قرار عن مجـلس األمن الدولي بـالوقف الفوري
للقتال .فهل مـن العدالة أن جتـري احلرب ضد
إيـران وسـوريــا علــى األرض اللـبنــانيـة وحتـصـد
ب ـنـ ـ ــات وأب ـن ـ ـ ــاء وأطف ـ ـ ــال شعــب ل ـب ـن ـ ـ ــان بهـ ـ ــذه
الوحشية والتطرف اإلرهابي الشرس.
لقــد كــان ومــا ي ــزال علــى إســرائـيل والــواليــات
امل ــتح ـ ــدة أن ت ـ ــدرك ـ ــان ب ـ ــأن ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـ ــة ال ـتــي
متـ ــارس ـ ــانهـ ــا يف لـبـنـ ــان سـتـ ـسـ ــاهـم يف تـعقـيـ ــد
األوضـاع يف الـشـرق األوسـط وليـس إلــى حلهـا.
فهي ستساهم يف:
إن التحـالف السيـاسي والعسكـري بني إسرائيل
والـواليات املتحـدة لن يكون قـادراً على معـاجلة
امل ـشـكالت بـني إس ــرائـيل والـ ــدول الع ــربـي ــة دون
إيج ـ ــاد حل ـ ــول واقع ـي ـ ــة وعــمل ـي ـ ــة ع ـ ــادل ـ ــة بــني
إســرائيل والـدول العـربيـة .وخـاصـة مع الـشعب
الفلـسطـينـي بتـنفيـذ خـارطــة الطـريق بـشكلهـا
الصحـيح والتـزام الطـرفني بهــا وتعجيل إقـامـة
الدولـة الفلسـطينيـة املستقلـة .واستعادة لـبنان
ملـ ــزارع شــبعـ ــا .إضـ ــافـ ــة إلـ ــى اســتعـ ــادة سـ ــوريـ ــا
ملــرتفعــات اجلــوالن احملـتل ــة منــذ مــا يق ــرب من
أربعة عقود.
لن تهـدأ إسـرائـيل وال منـطقـة الـشــرق األوسط
حـني تبقى املـشكالت بينهـا وبني الدول العـربية
دون حلـول عادلة تسـاهم يف استتباب السالم يف
املنـطق ــة .عنــدهــا فقـط ميكـن إبعــاد إي ــران عن
التــدخل يف شــؤون وأوضــاع الــدول الع ــربيــة .ال
ميكـن محاربـة اإلرهاب يف املنـطقة دون محـاربة
إرهـاب الـدولـة الـذي متـارسه إسـرائيل .سـواء يف
فلـسطني احملتلة أم يف لبنـان يف الوقت احلاضر
أم يف احتاللها املتواصل لألراضي العربية.
إن علــى إســرائـيل والــواليــات املـتحــدة أن تــدركــا
جيـداً بـأن اسـتمـرار الـقتـال يف لـبنــان وسقـوط
املــزيــد من الـضحــايــا لـن يحقق لـهمــا مكــاسب
سيـاسيـة علـى األرض .بل أنه يـزيـد مـن النقمـة
علـيهمـا ودفع املـنطقـة إلـى مـزيـد من الـتطـرف
وإلى أتون حرب مدمرة.
مـن هنــا تــزداد حــاجــة شعــوب وبل ــدان املنـطقــة
للـنـضــال املـتعــاظـم مــن أجل اإليق ــاف الفــوري
لـلـقـ ـتـ ـ ـ ــال وإلـ ـ ـ ــى ان ـ ـ ـسـحـ ـ ـ ــاب كـ ـ ـ ــامـل لـلـقـ ـ ـ ــوات
اإلســرائيـليــة املـعتــديــة من األراضـي اللـبنــانيــة
وتـشـكيـل جلنــة حتـقيـق دوليــة بــاجل ــرائم الـتي
ارتكـبت يف لـبنــان من قـبل القـوات اإلسـرائـيليـة
وبـدء مجلـس األمن الـدولي مبـعاجلـة القضـايا
املـعلق ــة مع لـبـنــان ب ـســرعــة .وخــاصــة مــوضــوع
تبـادل األسـرى واستعـادة مـزارع شبعـا واستعـادة
ســوريــا ملــرتفعــات اجلــوالن وتعــويـض اخلـســائــر
الـتي حتـملهــا لـبنــان بــسبـب الغــارات والقـصف
والتدمير اإلسرائيلي للبنان.

(هيومن رايتس ووتش) تتهم اسرائيل وحزب اهلل بارتكاب جرائم حرب

ارسائيل تعلق غاراهتا اجلوية ..لكنها تستأنف هجومها الربي
بالدبابات
املدى /وكاالت

حـملـت مـنـظـم ــة "هـي ــومـن رايـتــس
ووت ـ ـ ــش" اجل ــي ـ ـ ــش االس ـ ـ ـ ــرائـ ـيـل ــي
امل ــسـ ــؤولـيـ ــة الـك ـ ــاملـ ــة عــن الغـ ــارة
اجلـويـة التـي اودت بحيـاة اكثـر من
خمـسني منيـا لبنـانيا يف قـرية قـانا
جنـوب لـبنـان ،مـؤكــدة ان الهجمـات
العـش ــوائيــة الـتي تـشـنهــا اســرائـيل
وحـزب اهلل اللـبنــاني علـى املـدنـيني
تشكل جرائم حرب.
وقـالـت املنـظمـة ومقـرهــا نيـويـورك
يف تقـ ـ ــريـ ـ ــر صـ ـ ــادر مــن بــيـ ـ ــروت ان
الهجمـات االسـرائـيليـة االحـد "هي
اخ ـ ـ ـ ــر ن ــت ـ ـ ـ ــائـج حـ ـمـل ـ ـ ـ ــة الـقـ ـ ـصـف
الع ــشـ ــوائـي الـ ــذي تـ ـشـنـه القـ ــوات
االســرائـيلـيــة علــى لـبـنــان مـنــذ 18
يوما مخلفة
نـح ـ ـ ـ ــو  750قـ ـتـ ـيـال ،غ ـ ـ ـ ــالـ ـبـ ـتـ ـيـه ــم
العظمى من املدنيني".
وصرح كينيث روث املدير التنفيذي
للـمـن ـظـم ـ ــة ان "الــض ـ ــرب ـ ــات الـتـي
تعـرضت لهـا قانـا وقتلـت  54مدنـيا
عل ــى االقل اكـث ــر مـن نــصفهـم مـن
االطف ــال ،تـ ـشـي ــر ال ــى ان اجلـي ــش
االسـ ــرائــيلـي يـتــصـ ــرف يف جـنـ ــوب
لـبـنـ ــان علـ ــى انه مـنــطقـ ــة الطالق
النار بحرية".
واض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "ي ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــدو ان اجل ـ ــيـ ـ ـ ـ ــش
االسـرائيلـي يعتبـر اي شخـص بقي
يف املـنطقـة مقـاتال وهـدفـا للهجـوم
عليه".
واشـ ــار الـ ــى ان اخل ــسـ ــائـ ــر يف ارواح
املــدنـيـني يف قــانــا تــؤكــد ضــرورة ان
يفـتح االمـني العــام لالمم املـتحــدة
ك ـ ـ ــويف ان ـ ـ ــان حتـقـ ـيـق ـ ـ ــا دول ــي ـ ـ ــا يف
االنـتهــاك ــات للقــوانـني االن ـســانـيــة
ال ــدولـي ــة يف اط ــار الـن ــزاع احل ــالـي،
مـ ــؤك ـ ــدا ان االخفـ ــاق املـ ـسـتـمـ ــر يف
التـمييز بـني املقاتلني واملـدنيني هو
جرمية حرب.
ونـقلـت املـن ـظـمـ ــة تـ ــأكـيـ ــد اجلـي ــش
االس ـ ــرائــيلـي يف بـي ـ ــان لـه عل ـ ــى ان
"ح ــزب اهلل يـتحـمل م ـس ــؤولـي ــة م ــا
ح ـ ـ ــدث يف ق ـ ـ ــان ـ ـ ــا" النـه اس ـتـخ ـ ـ ــدم
املنـطقة الطالق "مـئات الـصواريخ"
علـ ــى اسـ ــرائــيل ،مـ ــؤك ـ ــدا انه انـ ــذر
سـكـ ـ ــان قـ ـ ــانـ ـ ــا ق ــبل ايـ ـ ــام مبغـ ـ ــادرة
القرية.
وقـ ـ ـ ــال روث ان "تـ ـ ـ ــوجـ ـيـه اجل ــيـ ـ ــش
االسـرائـيلي انـذارا الـى املـدنـيني يف
ق ــان ــا مبغ ــادرة املـنــطق ــة ال يعـطـيه
احلق يف شــن هجـم ــات ع ـش ــوائـي ــة
( )...بل يجـب علـيه بــذل كل جهــد
ممكن الستهداف املقاتلني فقط".

مواصلة الضربات

وقـالت املنظـمة انه حتـى لو صحت
التــأكيـدات االسـرائـيليـة بـان حـزب
اهلل ي ـطـلق الــصـ ـ ــواريخ مــن ق ـ ــان ـ ــا،
تـبق ــى اس ــرائـيـل مل ــزم ــة بـت ــوجـيه
الضـربـات الـى االهـداف العـسكـريـة
فقـ ــط واتخ ـ ــاذ ك ـ ــاف ـ ــة االج ـ ــراءات
الـضــروريــة لـتجـنـب خ ـســائــر غـيــر
متعمدة بني املدنيني.

وال يـزال عشـرات االف املـدنيني يف
ق ــرى جـنـ ــوب نهـ ــر اللـيـط ــانـي رغـم
ان ـ ــذار اجلــيـ ــش االس ـ ــرائ ــيل ــي لهــم
باملغادرة.
واوضحـت املـنـظـم ــة ان "الغ ــالـبـي ــة
العظـمى مـن هؤالء ال يـستطـيعون
الفــرار الن الطـرق مـدمـرة وبـسـبب
نق ــص ال ـبــنـ ـ ــزي ــن وارتفـ ـ ــاع اجـ ـ ــرة
السيارات ووجود اقارب مرضى لهم
او ب ـسـبــب الهجـم ــات االس ــرائـيلـي ــة
املـت ــواصل ــة .وع ــادة يـبق ــى امل ــرض ــى
والفقراء يف مناطقهم".
واكـ ـ ــدت امل ـنـ ـظــمـ ـ ــة ان بـ ـ ــاح ـث ــيهـ ـ ــا
م ـ ــوج ـ ــودون يف ل ـبــن ـ ــان مــن ـ ــذ ب ـ ــدء
القتال يف  12متوز وسجلوا عشرات
احلــاالت الـتـي شـنـت فـيه ــا القــوات
االسرائيلية هجمـات عشوائية ضد
املدنيني.
وسـتـصــدر املـنـظـم ــة تقــريــرا حــول
نتائج االبـحاث والتبعات القـانونية
يف وقت الحق هذا االسبوع.
وذكـرت املنظـمة انهـا سجلت كـذلك
اطالق حـزب اهلل صـواريخ كـاتيـوشـا
عــمـ ـ ــدا وبـ ـ ـشــكل ع ـ ــشـ ـ ــوائ ــي علـ ـ ــى
املـن ــاطق املــدنـيــة يف اســرائـيل ممــا
اسف ــر عـن مقـتل  18م ــدنـي ــا حـت ــى
االن.
وقـ ـ ـ ــال ــت ان "هـ ـ ـ ــذه االنـ ـتـهـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــات
اخلـ ـطــي ـ ــرة لـلق ـ ــان ـ ــون االنـ ــس ـ ــانــي
الدولي ايضا تشكل جرائم حرب".
من جانبه اكد القادة االسرائيليون
امـس االثنـني انهم غيـر مـستعـدين
للـموافقـة على وقـف فوري الطالق
الـنــار رغـم تعلـيق الغــارات اجلــويــة
على لبنان مدة  48ساعة.
وتقـ ـ ــرر تـعل ـيـق الغـ ـ ــارات اجلـ ـ ــويـ ـ ــة
االسـرائيليـة بعد سـاعات قلـيلة من
القـصف اجلــوي االســرائـيلـي علــى
بلدة قانا.
لكـن مـتحــدث عــسكــري اســرائـيلـي
اعلــن ل ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ف ـ ــران ــس ب ـ ــرس ان

الضغوط االمريكية متنع مجلس االمن من ادانة القصف اجلوي على قانا ليكتفي بالتعبير عن اسفه الشديد
واكـد وزيـر العـدل حـايـيم رامـون ان
"تعـليق عـمليــاتنـا اجلـويـة ال يعـني
بـ ـ ــاي حـ ـ ــال مــن االح ـ ـ ــوال نهـ ـ ــايـ ـ ــة
احلـرب ،بالعكـس انه قرار سيمـكننا
مـن االنـتـصـ ــار وخفـض الــضغ ــوط
الدولية".
واعـتـب ــر ان وقـف "املع ــرك ــة يف ه ــذه
املـرحلـة مبثـابـة انـتصـار حلـزب اهلل
ولالرهاب الـدولي الـذي تتالعب به
ايران وسوريا".
وشـدد كـافـة املـســؤولني العـسكـريني
والـ ـسـيـ ــاسـيــني علـ ــى ان ال ـطـيـ ــران
سـيـ ــواصل الـهجـ ــوم علـ ــى مقـ ــاتلـي
حزب اهلل الـذين يسـتعدون الطالق
ال ـص ــواريـخ عل ــى شـم ــال اس ــرائــيل
ولـلحـ ــؤول دون نـقل االسـلحـ ــة مـن
سـوريـا وعـمليــات دعم قـوات املـشـاة

االسـرائـيليـة مـبنـى سكـنيـا يف قـانـا
ما تسبب يف مقتل عشرات املدنيني
وخـصـوصــا من االطفـال وادى الـى
جــرح كـثيــرين اخــرين" .وقـتل يف
قـ ــانـ ــا اكـثـ ــر مـن خـمـ ـسـني مـ ــدنـيـ ــا
معـظـمهـم مـن االطفــال ،ممــا اثــار
استياء كبيرا يف العالم.
وعبـر اجمللـس يف اعالنـه عن "اسفه
ال ــشـ ــدي ـ ــد ملقــتل هـ ــؤالء االبـ ــريـ ــاء
ومـقتل مــدنيـني يف النـزاع الــراهن"
وكـلف "االمني العام (كـويف انان) ان
يقـدم له تقريـرا خالل اسبـوع حول
ظروف هذا احلادث املأساوي".
واعـ ــرب اجملل ــس عــن "قلـقه حـيـ ــال
التهـديد بـتصاعـد العنف الـذي قد
تنـجم عنه عـواقب جـديــدة خطيـرة
علــى الــوضع االنـســاني" .وقــال انه

خطة امريكية لوقف اطالق النار عبر مبادئ سياسية لتسوية طويلة االحد
اسرائيل ترفض وقفا فوريا الطالق النار معتبرة ان وقف املعركة االن ميثل
انتصارا حلزب اهلل ولالرهاب
ال ـطـي ــران االس ــرائـيلـي نف ــذ امــس
االثـنـني غـ ــارة جـ ــويـ ــة قـ ــرب قـ ــريـ ــة
الـطيبـة جنـوب لبـنان لـدعم عملـية
برية.
وزي ــر ال ــدف ــاع االس ــرائــيلـي عـمـي ــر
بــي ـ ـ ــريــت ـ ــس ش ـ ـ ــدد خـالل جل ـ ــس ـ ـ ــة
اسـتثنـائيـة يف البـرملـان االسـرائـيلي
علـى ان اســرائيل ال ميـكن ان تـقبل
بوقف اطالق نار فوري يف لبنان.
وقــال بيــريتـس الـذي كــان من دعـاة
الــسالم "بـصفـتـي رجل سالم ،اؤكــد
انه ال يجــوز لـن ــا ان نقـبل بـتـنفـيــذ
وقف فوري الطالق النار".

تعليق العمليات اجلوية

يف جنوب لبنان.

اسف دولي

وكان مجلس االمن االحد قد تبنى
اعالنا عـبر فيـه "عن اسفه الشـديد
ملقـتل مــدنـيني ابــريــاء" يف القـصف
االسـ ــرائــيلــي عل ـ ــى بلـ ــدة قـ ــانـ ــا يف
جـن ــوب لـبـنـ ــان لكـنه لـم ي ــدن ه ــذا
القـصف بـسـبب معـارضـة الـواليـات
املتحدة.
وقـ ــال الـنــص الـ ــذي تاله ال ــسفـيـ ــر
الفـرنسي جان مـارك دو ال سابليير
الـذي يتـولـى رئـاسـة مجلـس االمن
خالل مت ـ ــوز ان اجملل ــس "مــصـ ــدوم
وقـلق جـ ــدا لقــصف ق ــوات ال ــدف ــاع

"يـ ــدعـ ــو الـ ــى وقـف العــنف ويـ ــؤكـ ــد
الضـرورة امللحــة لتـأمـني وقف دائم
وميكنه ان يصمد ،الطالق النار".
واك ـ ـ ــد اجملل ـ ــس "تـ ـص ـم ـي ـمـه علـ ـ ــى
العــمل مــن دون اي ت ـ ــأخــيـ ـ ــر عل ـ ــى
تبـني قــرار مـن اجل تـســويــة دائمــة
لالزمـ ــة مـ ـسـتـ ــوحـيـ ــا مــن اجلهـ ــود
الدبلوماسية اجلارية".

اعتراض امريكي

وكـمــا حـصل يف مـنـتـصف االسـبــوع
امل ـ ـ ــاضــي بـع ـ ـ ــد مـق ـتـل اربـع ـ ـ ــة مــن
مـ ــراقـبـي االمم املــتحـ ــدة يف قــصف
اس ـ ــرائــيلــي عل ـ ــى جــن ـ ــوب ل ـبــن ـ ــان،
وبـ ــاحلـ ــاح مـن الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة

ديار بكر/رويترز

مبـدينـة ســانليـورفــا بجنـوب شـرق
البالد.
وسـيمـثل املعـتقلـون امـام احملـكمـة
الحقا.
وينتمى اغلب املعـتقلني الى حزب
اجملتمع الـدميقراطـي الذي يـؤيد
حـصــول االقـليــة الكــرديــة بتــركيــا
علـ ــى املـ ــزيـ ــد مـن احلـكـم الـ ــذاتـي
واحلقوق الثقـافية .وتـشتبه أنقرة
يف ان للحـزب تـطلعــات انفصـاليـة
أو عـالق ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـح ـ ـ ـ ـ ـ ــزب الـع ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــال

الكــردستــاني الــذي شن عـام 1984
حـ ـمـل ـ ـ ــة م ــن اجـل اق ـ ـ ــام ـ ـ ــة وط ــن
لالكراد.
وتعـتبــر انقــرة والــواليــات املـتحــدة
واالحت ــاد االوروبـي ح ــزب العـم ــال
الكـردستــاني منـظمـة ارهـابيـة .اال
ان االحتــاد االوروبـي الــذي تــرغـب
تـركيـا يف االنـضمـام الــى عضــويته
يحـث انقــرة علــى حتـسـني حقــوق
االقـ ـل ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

عودة القتال يف رسيالنكا
كولومبو /رويترز

قـال متمرد بـارز يف حركـة منور التـاميل لرويـترز امس
االثنـني فيما دخل القـتال الدائـر بني مقاتلـي احلركة
واجل ـيـ ــش يـ ـ ــومه ال ـ ـس ـ ــادس ان وقـف اطالق ال ـن ـ ــار يف
ســريالنكــا املـسـتمــر منــذ اربعــة اعــوام بــات الغيــا وان
احلـ ــرب االهلـي ــة امل ـسـتـم ــرة مـنـ ــذ عق ــديـن يف الــبالد
استـؤنفت .وقـال اس.اليلـيان رئـيس اجلنـاح السيـاسي
بحـركـة منـور التـاميـل يف اقليم تـرينكـومـالـي الشـرقي
املـضطــرب يف اتصـال هــاتفي "بـات اتفـاق وقف اطالق
الـنـ ــار الغـيـ ــا يف الـ ــوقـت الـ ــراهـن" م ـضــيفـ ــا ان قـ ــوات
احلكومـة تواصل تقـدمها نحـو اراضيهم يف اطـار نزاع

على امدادات املياه.
وق ــال الــيلـي ــان "احل ــرب ج ــاريـ ــة ونحـن م ـســتع ــدون.
احلرب بدأت .احلكومة هي التي بدأت احلرب".
واليليـان ليـس املتحـدث الـرسمي بـاسم احلـركـة لكنه
احـد كبـار مـســؤوليهـا والـزعـيم الـسيــاسي للحـركـة يف
ترينكومالي.
وقال رئيس البعـثة االسكندنـافية التي تـراقب الهدنة
يف البالد يـوم الـسبت ان هـدنـة عـام  2002لم يعـد لهـا
وجود سوى بـاالسم بعدان اسفرت معـارك جديدة عن
مقتل اكثر من  800شخص حتى االن هذا العام لكنه
قال انه يتوقع قتاال محدودا وليس صراعا شامال.

وقـ ــال ال ــسفـيـ ــر الـ ــروسـي فـيـتـ ــالـي
تشـوركني ان "بعض االعـضاء كـانوا
ي ـ ــرغــبـ ـ ــون يف اعالن اش ـ ــد ح ـ ــزم ـ ــا
وآخ ــرين رفـضــوا .لـكن ه ــذا النـص
مرض".
مــن ج ـ ــان ــبهـ ـ ــا أعل ـنــت الـ ــش ـ ــرط ـ ــة
اللـبـن ــانـي ــة ان دب ــاب ــات اس ــرائـيلـي ــة
ت ــوغلـت ظهــر الـيــوم االثـنـني داخل
االراضــي الل ـبــن ـ ــانــيـ ـ ــة يف القــط ـ ــاع
ال ــشـ ــرقـي لـلجـنـ ــوب الـ ــذي ي ــشهـ ــد
مـ ـ ــواجه ـ ــات ع ـنــيف ـ ــة بــني اجلــن ـ ــود
االســرائـيلـيـني ومق ــاتلـي حــزب اهلل
الذين اعلنوا عن تدمير دبابتني.

موقف املاني بريطاني

مـن ج ــانــبه ط ــالـب رئـيــس ال ــوزراء

خطة واشنطن

وتـشـمل اخلـطـة املــؤلفـة مـن ثالثـة
اج ـ ـ ــزاء علـ ـ ــى وقـف الطالق الــنـ ـ ــار
ومـب ــادئ سـي ــاسـيـ ــة للـتـ ــوصل ال ــى
تسـوية طـويلة االمـد وتفويـض قوة
دوليــة مـســاعــدة اجليـش اللـبنــاني
على حفظ السالم.
وكانت رايس ذكرت يف محادثات مع
مسؤولـني اسرائيليني ولـبنانيني يف
املهمـة التي قـامت بـها خـالل االيام
الـثمــانيـة املــاضيــة ،انهـا وجـدت ان
هــن ـ ــاك تـ ـ ــوافقـ ـ ــا علـ ـ ــى القــض ـ ــاي ـ ــا
الرئيسية.
وم ــن تلــك الق ــضـ ـ ــايـ ـ ــا ضـ ـ ــرورة ان
تبسط احلكومـة اللبنانية سلطتها
على كـافة انحاء البالد وهو الهدف
الـ ــذي يـتــطلـب ن ــشـ ــر قـ ــوة دولـيـ ــة،
حسب رايس.

ارسائيل تقصف غزة
والفلسطينيون هيامجون (اليونسكو)

الرشطة الرتكية تعتقل  130شخصا ًموالياً حلزب العامل
قـالت مصادر الـشرطة ان الـشرطة
الـتـ ــركـيـ ــة اعـتـقلــت  130شخ ـصـ ــا
اغلـبهـم اع ـضـ ــاء بح ــزب سـي ــاسـي
مــوالـي لالكــراد لعق ــدهم اجـتمــاع
بشكل غير مشروع.
وقـالـت املصـادر انه مت العثـور علـى
مـن ـش ــورات غـي ــر م ـش ــروع ــة وص ــور
لـزعيم حـزب العمـال الكـردستـاني
امل ـ ـ ـسـج ـ ـ ــون عـ ـب ـ ـ ــد اهلل اوجـالن يف
مـك ـ ـ ــان االج ـت ـم ـ ـ ــاع ال ـ ـ ــذي عـق ـ ـ ــد

الغـيـت مــن االعالن عـب ـ ــارات اش ـ ــد
ح ــزم ــا ك ــانـت واردة يف صـيغ اولـي ــة
لالعالن وصـفت القصـف على قـانا
بانه "عمل غير مقبول".
وق ـ ــال الـ ــسفــي ـ ــر االمــي ـ ــركــي ج ـ ــون
ب ـ ـ ــولــت ـ ـ ــون يف تـ ــص ـ ـ ــريـح صـح ـ ـ ــايف
"نـعـ ــت ـ ـ ـ ـ ــرض عـل ـ ـ ـ ـ ــى كـل ص ـ ـيـغ ـ ـ ـ ـ ــة
تـسـتخلـص نتــائج مـبكـرة حـول مـا
حصل".
كـذلك حـملت واشـنطـن التي تـريـد
مـنح اس ــرائـيل م ــزي ــدا مـن ال ــوقـت
لــضـ ــرب ح ـ ــزب اهلل بق ـ ــوة ،اجملل ــس
عـل ـ ـ ــى ش ـ ـطــب فـق ـ ـ ــرة مــن االعـالن
تـ ــطل ــب "وقفـ ـ ــا فـ ـ ــوري ـ ـ ــا لالعــمـ ـ ــال
احلربية".
واعـرب عدد من الـدبلومـاسيني عن
اسـفهــم خللـ ــو االعالن مـن صــيغ ــة
اشـد حـزمـا ،لـكنـهم بــدوا واقعـيني.

الـب ــريـط ــانــي بـ"وقف الطالق الـن ــار
ب ـ ـ ـ ــأق ـ ـ ـ ــرب وق ــت مم ـك ــن" ،وذلــك يف
أعق ــاب الغ ــارة االس ــرائـيلـي ــة عل ــى
مبنى يف بلدة قانا.
وقـ ــال بلـي ــر يف بـي ــان م ـشـتـ ــرك مع
املـستـشـارة األملــانيـة أجنـيال ميـركل
إن هـنــاك حــاج ــة للعـمل مع األمم
املتحدة الحالل السالم.
هـ ـ ــذا واعل ـنــت وزي ـ ــرة اخل ـ ــارجــي ـ ــة
االميــركيـة كـونــدوليـزا رايـس امـس
االث ـن ــني انه ميـكــن الــتـ ـ ــوصل ال ـ ــى
وقـف الطـالق ال ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــار وحـل دائ ـ ــم
لالزمة يف لبنان هذا االسبوع.
وق ــالـت رايــس يف م ــؤمتـ ــر صح ــايف
"ات ــوجه ال ــى واشـنـطـن وان ــا احـمل
تـ ــوافق ــا ب ــدأ يــظه ــر ح ــول م ــا ه ــو
ضـروري للطـرفني وهـو وقف سـريع
الطالق النار وحل دائم".
وحتـ ـ ــدثــت راي ـ ــس عــن اخل ــطـ ـ ــوط
الـعريضة خلـطة مقترحـة للتوصل
الـى ذلك اال انها لـم تكشف عن اي
خطوات محددة سيجري تبنيها.

Bbc-غزة

اقـتحـم متـظــاهــرون فلـســطيـنيــون مـبنــى تــابع
لألمم املـتحــدة يف مــدينــة غــزة خالل مـظــاهــرة
غــاضـبــة احـتجــاج ــا عل ــى الغــارة الـتـي شـنـتهــا
اسـرائـيل علـى بلـدة قـانــا يف جنـوب لـبنـان وأدت
إلى مقتل حوالي  60شخصا.
وق ــد ح ـطـم مـئ ــات مـن املـت ـظ ــاهـ ــرون يق ــودهـم
نشـطاء يف حـركة اجلـهاد االسالمـي نوافـذ مقر
منظـمة الـتربـية والعلـوم والثقـافة (الـيونـسكو)
الـتابعـة لألمم املتـحدة فيـما أطلق جـنود األمن
الرصاص يف الهواء لتفرقة املتظاهرين.
وقـ ــد رفع املـت ـظ ــاهـ ــرون خالل امل ـظ ــاهـ ــرة كفـن ــا
لطـفل بيـنمـا أخـذ مـتظـاهـرون آخـرون يـرددون
هتــافــات معــاديــة الســرائـيل ويلــوحــون بــأعالم
فلسطني ولبنان وحزب اهلل.
وأشـعل امل ـتـ ـظ ـ ــاه ـ ــرون ال ـن ـيـ ـ ــران يف علــم األمم
املـتح ــدة وأخ ــذوا يق ــذف ــون مـبـن ــى الـي ــون ــسك ــو
باألحجار.
وقـ ــد متكـن رج ــال األمـن الـتـ ــابعــني لل ــرئ ــاس ــة
الفلـسـطيـنيـة مـن استعـادة الهـدوء والـسـيطـرة
على املبنى بعد اخراج املسلحني منه.
وقد اصيب يف املظاهرة شخصان على األقل.
وقـد أعلنت حركـة حماس إن الغارة الـتي شنتها
طـائرات اسـرائيلـية علـى مبنـى يف قانـا تعني أن
كل اخلـي ــارات للقـي ــام بعـملـيــات انـتقــامـيــة قــد

أصبحت مفتوحة.
مــن جه ــة أخ ــرى ج ــدد ال ـطـي ــران االس ــرائــيلـي
قصف غزة.
وق ـ ـ ــال أطـ ـب ـ ـ ــاء فـل ـ ـ ـس ـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ـ ـ ــون إن الـغ ـ ـ ــارات
االس ـ ـ ــرائ ـيـل ـي ـ ـ ــة أدت إل ـ ـ ــى اص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ع ـ ـ ــدد مــن
الفلسطينيني بجروح.
وقـد أطلق مسلحون فلسطيـنيون صاروخا على
بلدة سـيدروت االسـرائيلـية ممـا أدى إلى اصـابة
شخص بجروح.
وتق ــول إس ــرائــيل إن الغ ــارات اسـته ــدفـت مـب ــان
تـابعـة حلـركـة حمـاس وجلـان املقـاومـة الـشعبيـة
يف كل من غزة وبيت حانون.
كمــا ذكــر مـتحــدث عــسكــري إس ــرائيـلي أن عــدد
الصـواريخ الـتي تـطلق من غـزت جتـاه إســرائيل
تزايد بشكل غير مسبوق.
يــأتي هــذا يف وقت يــواصل فـيه رئيـس الـسـلطـة
الفلـسـطيـنيــة محمــود عبـاس جـولـته العــربيـة
لـ ـبـح ــث ال ـ ـ ـسـ ـبـل ال ـكـفـ ـيـلـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــوقـف الـغـ ـ ـ ــارات
اإلس ــرائـيلـي ــة عل ــى غـ ــزة .ويحل عـب ــاس الـي ــوم
بالـكويت بعـد أن أجرى مبـاحثات مع املـسؤولني
يف القاهرة والرياض.
وكانـت طائـرات حربـية اسـرائيلـية قـد شنـت يوم
الـ ـسـبـت غ ــارات ج ــويـ ــة عل ــى ق ـط ــاع غ ــزة ق ــال
اجليـش اإلسـرائـيلي إنهــا استهــدفت مـا يـشـتبه
يف أنه م ـصـنـع لألسـلحـ ــة ونـفقـ ــا يـ ـســتخ ـ ــدمه
الناشطون الفلسطينيون يف قطاع غزة.

املكسيكيون ينددون بتزوير االنتخابات مطالبني باعادة فرز االصوات
مكسيكوستيBBC/
ـن ـ ـ ــزل مـ ــئ ـ ـ ــات اآلالف إلـ ـ ـ ــى
ـش ـ ــوارع ا ملـك ـ ـس ـيـك د عــمـ ـ ــا
لـلـ ــم ـ ـ ــر شـح ا ل ـي ـ ــسـ ـ ـ ــاري يف
اال نــت حـ ــا بـ ــات ا لـ ــر ئـ ــا سـيـ ــة
ا لـتي جــرت يف ال ثــا نـي من
شهر متوز.
و هـت فـوا يف سـا حـة زو كـا لـو
يف وسط ميكسيكو سيتي:
"انتظر ،الشعب يثور".
و يـطــالب ا ملــرشح أ نـدر يـس

م ــا ن ــويل ل ــو بـي ــز أو ب ــرادور
بـإ جـراء إ عـادة فـرز كــام لـة
لأل ص ـ ــوات ب عـ ــد أن خـ ـسـ ــر
لل مـرشح ا حملـا فـظ في لـيب
ك ــا ل ــد يـ ــرون ب ف ــارق نــصف
نقطة مئوية.
وأمام املؤسسة االنتخابية
ال فـيـ ــدرا لـيـ ــة حـتـ ــى آ خـ ــر
شهر آب التخاذ قرارها.
و ق ــد شـل اخلالف ا ل ــدا ئ ــر
ا لـ ـس ــا ح ــة ا لـ ـسـي ــا سـي ــة يف

ا ل ــبالد ،ح ـ ـس ـبـ ــم ـ ـ ــا يقـ ـ ــول
ا ملـراس لـون .فـيجب أن يـتم
اإل عـالن عـ ــن ـال ـ ـ ـ ـ ــر ئـ ــيـ ـ ـ ــس
ا ملـ ـ ـنـ ـ ـت ـخ ـ ــب مــع حــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
ا ل ـســادس مـن ش ه ــر أي لــول
ل لـح لـ ــول م ك ــان ا ل ــر ئـيــس
ا حلـا لـي ف يـسـي نـتي فـو كـس
يف األول مـن ش ه ــر ك ــا ن ــون
األول.
وت عـتـبــر هــذه ا لـتـظــا هــرة،
و هـي ا لـثـ ــا لـث ـ ــة ل لـم ـ ــرشح

ا لـيـ ـسـ ــاري ،األ كـبـ ــر حـتـ ــى
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ــل
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ـ
اآلن .ـ
امل تـظــا هــرون الف تــات كـتب
ع لـي ه ــا "ال ل لـتــزو يــر ،كـمــا
ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا أ ن ـ ــه ـ ـ ــم لـ ـ ـ ــن
أو ض ـ ـ
يـتـ ــراج ع ــوا حـتـ ــى ال قـي ــام
بإعادة فرز األصوات".
ـاري ـ ــا تـ ــي ـ ــريـ ـ ــزا
وق ـ ــا لــت ـم ـ ـ ـ
ـ
ـب ـ ـ ــر ي ــغ ـ ـ ــو " :ل ــق ـ ـ ــد ـك ـ ـ ــا ن ــت
االنتخابات ملوثة".
وه ـ ـ ــددت ـس ـ ـ ــارا ز يـ ـب ــيـ ـ ـ ــدا
ـ

 ":سـ ــوف نــت خـ ــذ ا جـ ــراءات
درا مــا تـي كـيــة .ســوف نـغلق
ـح ـ ـ ـ ـت ــل
ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات و ن ـ ـ
ـامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
السفارات".
وف ق ــا ل لـنـت ــائج ا لــر سـمـيــة
ف ق ـ ــد ح ــصل ك ـ ــا ل ـ ــد ي ـ ــرون
ع ل ــى ا نـتـص ــار ب ف ــارق 244
ص ـ ـ ــوت ،م ــن أصل 41
ألف ـ
مليون صوت.
وي ق ــول ا مل ــرشح ا لـي ـس ــاري
إن ث مـة دالئل ع لـى تـزو يـر

يف ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات يف
ـح ـ ـ ــوا ل ــي ن ـ ـصـف ـم ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــز
اال ق ـت ـ ــراع ،لـكــن م ـ ــرا ق ـبــي
اال حت ـ ــاد األورو بــي ق ـ ــا ل ـ ــوا
ـج ـ ـ ـ ـ ــدوا أيـ ـ ـ ـ ـ ــة
إ نـهـ ــم لـ ــم ي ـ
مخالفات.
ـال ـ ــديـ ـ ــرون
وق ـ ــد ر ف ــض ـك ـ ـ ـ
ـ
ا ملـطــال بــات بــإ عــادة ال فــرز،
ـخ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــات
وا ص ــف ـ ـ ـ ــا اال ن ـ ـت ـ
ـب ـ ـ ــالـ"ا لـ ــن ـ ـ ــز ي ــه ـ ـ ــة واحلـ ـ ـ ــرة
والدميقراطية".

