4

NEWS & REPORTS

العدد ( )746الثالثاء ( )15آب 2006
NO. (746) Tus. (15) August

يف احلدث العربي والدولي

قرار وقف اطالق النار يف لبنان يدخل حيز التنفيذ
وارسائيل توافق عىل تبادل األرسى

املدى  /وكاالت
اتهام

اتهـم ال ــرئـيــس االي ــرانـي محـم ــود احـم ــدي جن ــاد
الــواليــات املـتحــدة ب ــانهــا "تــدعـم اســرائـيل ب ـشـكل
اعـمـ ــى" ضـ ــد حـ ــزب اهلل ،والـ ــرئـي ــس جـ ــورج بـ ــوش
بـالسعي "الـى تسـوية كـل شيء بالقـنابل" ،وذلك يف
مقابـلة مع شبكة تلفزيـون "سي بي اس" االميركية
االحد.
وق ـ ــال ال ـ ــرئـي ــس االي ـ ــرانـي ان ال ـ ــدعـم االمـي ـ ــركـي
السـرائـيل "يهـدد مـسـتقـبل كل الـشعـوب مبـا فـيهـا
االميركيون واالوروبيون".

اقتراح

اقترح وزيـرا الداخليـة والدفاع االملـانيان فـولفغانغ
ش ــوبل وف ــرانـتــس ي ــوزف ي ــونغ ارس ــال كـتـيـب ــة مـن
اجلنود االملان لتـعزيز قوة االمم املتـحدة املوقتة يف
لبنان.
وقـال شــوبل يف تصــريح حملطــة التلفـزيـون العـامـة
"زد دي اف" صبـاح امـس االثنني "نقـول :ال ميـكننـا
ان منانع ذلك".
وكـان وزير الـدفاع ادلـى بتصـريحات ممـاثلة مـساء
االحد عبـر احملطة التلفزيونية نفسها موضحا ان
املانـيا ال ميكنهـا رفض ارسال كـتيبة الـى لبنان "اذا
طلب منا اجلميع املساهمة".
واحتمـال مشـاركة جـنود مـن اجليش االملـاني يثـير
نقـاشـا حـادا يف املـانيـا بـسـبب مـسـؤولـيته اخلـاصـة
حيال اسرائيل جراء ماضيه النازي.
وكـ ــان كـ ــورت بـيـك رئـي ــس احلـ ــزب االجـتـمـ ــاعـي-
الـدميـوقـراطي شـريك االئـتالف اليـمني-الـيسـاري
بـزعـامـة املـستـشـارة انغـيال ميــركيل ،اعـرب الـسـبت
عن تأييده ارسال جنود املان.

قذيفة

افاد مـصدر طبي فلـسطيني ان ثـالثة فلسـطينيني
قتلـوا امس االثنني بقـذيفة مـدفعية اسـرائيلية يف
بيت حانون يف شمال قطاع غزة.
واوضح املـصــدر ان فتـيني يف الــرابعـة عـشــرة ورجل
يف اخل ــامـ ـسـ ــة واالربعـني قــتل ــوا عـن ــدم ــا اص ــابـت
القــذيف ــة من ــزال واصيـب شخـص اخــر علــى االقل
بجروح.
وافــاد متحـدث عـسكـري اسـرائـيلي لـوكـالـة فـرانـس
بــرس ان اجلـيــش رد عل ــى اطالق صــاروخـني علــى
مدينة عسقالن يف جنوب اسرائيل.

مساعدات

اعلـن ناطق دولـي ان قافلـة مسـاعدات انـسانـية من
وكـاالت االمم املتحدة تـوجهت صبـاح امس االثنني
الـى مـدينـة صــور السـاحليـة يف جنــوب لبنـان ،بعـد
دخول قرار وقف االعمال احلربية حيز التنفيذ.
واوضح دجليت بـاغـا "ان القـافلـة تـضم  24شـاحنـة
حتمل مـواد غــذائيـة وطـبيــة وميـاه .وقــد انطـلقت
من صيـدا الى صور" املعـزولة منذ اسبـوع عن سائر
املناطق وال تصلها املساعدات اال عبر البحر.
واشـار الـى ان القـافلـة قـد تتـابع طـريقهـا الثالثـاء
لتصل الى قرية رميش املسيحية احلدودية.

قصف

ج ــاء علــى م ــوقع "تــامـيل نـيـت.ك ــوم" القــريـب مـن
املـتمــرديـن التــامـيل ان م ــا ال يقل عـن  43تلـميــذة
قـتلن امس االثـنني يف قصف اجليـش السـريالنكي
لدار ايتام يف منطقة مواليتيفو.
واوضح املوقع ان "طائـرات سالح اجلو السريالنكي
الـقت عــدة قنــابل علـى مـبنــى دار االيتـام ممـا ادى
الى مقتل  43تلميذة على االقل".

مساعدة

اعلن وزيـر اخلــارجيــة البـلجيـكي كـاريل دو غــوشت
ان بلجـيكا ستصـرف مليون يـورو كمساعـدة عاجلة
لضحايا احلرب يف لبنان.
وبح ـ ـســب ب ـيـ ـ ــان للـ ـ ــوزارة تـلقــت وكـ ـ ــالـ ـ ــة االن ـبـ ـ ــاء
البلجـيكيـة نسخـة منـه ،فان هـذه املسـاعدة سـتوزع
بــواسـطــة مـنـظـمـتـني ان ـســانـيـتـني ت ــابعـيـنت لالمم
املتحدة.
وسـيـتـم مـن جه ــة ت ــوزيع  500الف ي ــورو ب ــواسـط ــة
برنـامج االغذيـة العاملـي لتوفيـر االطار اللـوجستي
خملـتـلف عــملـيـ ــات املـ ـسـ ــاع ـ ــدة علـ ــى االرض (نـقل
واتصال وامن اجلهاز البشري االنساني).
وسيخصص النصف املـتبقي الذي سيوزع بواسطة
وكالة االمم املتحدة لغوث الالجئني الفلسطينيني
(االون ـ ــروا) لــتح ـ ـســني ظ ـ ــروف ح ـيـ ـ ــاة مخ ـي ـم ـ ــات
الالجئني يف لبنان ،كما اوضحت وزارة اخلارجية.

هدف

اصـيـب ح ــوال ــى عـ ـش ــريـن م ــدنـي ــا ،بـيــنهـم نـ ـس ــاء
واطفـ ــال ،االحـ ــد جـ ــراء صـ ــاروخ اســتهـ ــدف ورشـ ــة
هنـديـة لالشغـال العـامـة يف شـرق افغـانـستـان ،كمـا
افاد مصدر امني.
وسقـط الـصــاروخ عل ــى منــزل يف اقلـيم شـيغــال يف
واليـة كـونـار حـيث كـان مـوظفـون يف شـركـة "بـي تي
بي" الهندية يقومون بتزفيت طريق.
وقال قائد شرطة كونار عبد اجلالل لوكالة فرانس
برس.
ان الهدف ورشة علـى الطريق لكن الـصاروخ اصاب
منزال يقع على مقربة منها".

انفجار

افادت الـشرطـة وشهـود ان انفجـارا قويـا وقع امس
االثنني يف العاصمة السريالنكية كولومبو يف وقت
يـشهـد فـيه شمـال شـرق الـبالد معـارك عـنيفــة بني
اجليـش واملـتمــرديـن الت ــاميـل منــذ حــوالــى ثالثــة
اسابيع.
واوضح نــاطق بــاسم الـشــرطــة "تلقـينــا معلــومــات
حول وقوع انفـجار وارسلنا الشرطة الى املكان" من
دون ان يفيد على الفور عن سقوط ضحايا.
وافــاد شهــود انهم شـاهــدوا سحب دخـان تـتصـاعـد
من حي فالور رود.
واتى االنفجار يف وقت يتـواجه فيه اجليش وجبهة
منور حترير ايالم تاميل منذ قرابة الثالثة اسابيع
يف معـارك عنيفـة يف شمـال شـرق اجلـزيـرة اسفـرت
عن سقوط مئات القتلى.

العواصم  /وكاالت

عقــب  34ي ـ ــومـ ـ ـ ًا مــن املـ ـ ــواجه ـ ــات
ال ــدامـيـ ــة ،دخل ق ــرار وقـف إطالق
الـن ــار حـي ــز الـتـنفـي ــذ يف ال ـس ــاع ــة
الـث ــامـن ــة بـت ــوقـيـت بـي ــروت (0500
بتـوقيت غـرينتـيش) أمـس االثنني
يف أعقاب تبادل كثيف للنيران بني
ح ــزب اهلل ال ــذي أم ـط ــر إس ــرائــيل
بـ 250صـاروخ ًا وإسرائيل التي دكت
مقـ ــاتـالتهـ ــا احلـ ــربـيـ ــة عـ ــدد ًا مـن
املواقع يف لبنان.
كمــا أمـطــرت الـطــائــرات احل ــربيــة
اإلس ـ ـ ــرائـ ـيـلـ ـي ـ ـ ــة سـ ـم ـ ـ ــاء بـ ـي ـ ـ ــروت
مبنـشـورات حتـريـضيـة ضـد حـزب
اهلل الـذي قـالـت إنه جـلب "الـدمـار
والـتـ ـشـ ــريـ ــد واملـ ــوت علـ ــى لـبـنـ ــان"
ووصفت احلـركـة بـالــدميـة إليـران
وسوريا.
واسـتـمــرت امل ــواجه ــات العــسكــريــة
بـني اجل ـ ــانـبــني يف مح ـ ــاول ـ ــة لـكل
مـنهـم ــا إلحل ــاق أكـب ــر ج ــانـب مـن
اخلسائر باألخر مع اقتراب املوعد
ال ــنهـ ـ ــائــي احملـ ـ ــدد لـ ـ ــوقـف إطالق
النار.
وأعلـنت إسـرائـيل سقــوط  250من
صــواريخ حــزب اهلل علــى حــدودهــا
الــشمــاليـة ومـصــرع شخـص واحـد
علـى األقل يف الــوقت الـذي سـقط
فــيه خـمـ ـسـ ــة جـنـ ــود قــتلـ ــى خالل
مـواجهـات بـريـة مع مقــاتلي حـزب
اهلل.
وشن الطيران احلـربي اإلسرائيلي
أعنف قــصف منـذ بـدء املــواجهـات
الـعسكـرية قـبيل شهـر ،دكت خالله
املـنـ ــاطق اجلـن ــوبـي ــة وال ـض ــاحـي ــة
اجلنوبية لبيروت.
وأشار الـدفاع املـدني اللبـنانـي إلى
مق ـتـل  11شخـ ـص ـ ـ ـ ًا وإصـ ـ ــابـ ـ ــة 23
آخ ــريــن خالل القــصف :ثـم ــانـي ــة
قتلـى و 16مصـابـ ًا يف وادي البقـاع،
و ثالثــة قتلــى وسبعــة مصــابني يف
بلدة "علي النهري".
وقــالت مـصــادر من الـدفـاع املــدني
لـ CNNإن ضحايا سقطوا خالل
قصـف استهـدف طـريق ـ ًا بني بلـدة
"جمالية" ومدينة "بعلبك".
وت ـس ــود ال ـضـب ــابـيـ ــة الفـت ــرة الـتـي
سـ ـ ـت ـع ـق ـ ــب وقــف إطــالق ال ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
والـعـ ـمـلـ ـي ـ ـ ــات الـعـ ـ ـسـك ـ ـ ــري ـ ـ ــة ب ــني
اجلــانـبـني ويف هــذا ال ـسـيــاق وقــال
قـائـد القــوات البـريـة اإلسـرائـيليـة
اجل ـن ـ ــرال ب ـي ـنــي غ ـ ــان ـت ـ ــز "األي ـ ــام
الـقـلـ ـيـل ـ ـ ـ ــة الـق ـ ـ ـ ــادم ـ ـ ـ ــة تـغـلـفـه ـ ـ ـ ــا
الضبابية".
وأكــد غ ــانتــز إن إس ــرائيـل ستـلتــزم
بـ ـ ــوقـف إطالق ال ـن ـ ـ ــار إال أنه عـ ـ ــاد
وهـ ـ ــدد بـ ـ ــاس ـت ـئ ـن ـ ـ ــاف الع ــمل ـيـ ـ ــات
العـسكـريـة بـالقـول "يف حـال جتـدد
إطـالق ال ـن ـ ـ ــار ض ـ ـ ــد ج ـن ـ ـ ــودن ـ ـ ــا أو
مدنيينا ،فسيكون يف مقدرونا الرد
ولن نتردد".
ويف تـط ــور مف ــاجـئ ،أعلـنـت وزي ــرة
اخل ــارجـي ــة اإلس ــرائـيلـي ــة ت ـسـيـبـي
ل ــيف ـنــي ،أن إس ـ ــرائ ــيل م ـ ـس ــتع ـ ــدة
للــتفـ ــاوض مــن أجل اإلفـ ــراج عـن
اجلنـديـيْن اللــذين أســرهمـا حـزب
اهلل يف الـث ــانـي ع ـش ــر مـن ي ــولـي ــو/
مت ــوز امل ــاضـي ،بع ــد  33ي ــومـ ـ ًا مـن
امل ـ ــواجه ـ ــات ال ـ ــدامـي ـ ــة بـني ق ـ ــوات
اجل ـيـ ــش اإلس ـ ــرائــيلــي ومقـ ـ ــاتلــي
احلـ ــزب ،والـتـي أدت إل ـ ــى سقـ ــوط
أكثـر مـن ألف قتـيل ونحــو خمـسـة
آالف جريح ،وتشـريد مئات اآلالف
من اجلانبني.
وقــالـت ليـفنـي يف أعقــاب اجـتمــاع
مجلــس الــوزراء ،ال ــذي وافق علــى
ق ــرار مـجل ــس األمـن ال ــدولـي رقـم
 1701الـداعي إلى إنهـاء النزاع بني
إسـرائيل وحـزب اهلل ،إن "احلكـومـة
اإلسـرائيليـة ال تنـوي البتـة نسـيان
ه ــذه القـضـيــة ،وبــالـتــالـي سـيعـني
رئـيس الــوزراء شخص ـ ًا يكلف بهـذا
امللف".
وأض ــافـت ال ــوزي ــرة اإلس ــرائـيلـي ــة:
"سـ ـنـ ـ ـ ـ ــدخـل يف عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ـ ــة تـعـ ـن ــي
ب ــالــتف ــاوض" ،وه ــذه امل ــرة األول ــى
ال ـتــي ي ــتحـ ـ ــدث ف ــيهـ ـ ــا مـ ـ ـسـ ـ ــؤول

إس ــرائيـلي عـلنـ ـ ًا عن الـتفــاوض يف
هذه املسالة.
وقـبل وقـت قلـيل مـن بــدء ســريــان
ق ــرار مـجل ــس األمـن يف الـث ــامـن ــة
صبـاح االثـنني بــالتـوقـيت احملـلي،
اخلامسـة بتوقيـت غرينتـش ،كانت
إسـ ــرائــيل ت ـطـ ــالـب بـ ــاإلفـ ــراج عـن
اجلندييْن دون شروط.
وأفـ ـ ــادت مـ ـصـ ـ ــادر عـ ـ ـسـكـ ـ ــريـ ـ ــة أن
إســرائـيل أســرت نحــو  10مقــاتـلني
من حزب اهلل يف جنوب لبنان.
وتـعـ ـتـقـل إسـ ـ ـ ــرائـ ـيـل مـ ـنـ ـ ـ ــذ 1979
اللبـناني سـمير القـنطار الـذي قاد
عــملـيـ ــة عـ ـسـكـ ــريـ ــة يف نهـ ــاريـ ــا يف
شـم ــال إس ــرائــيل ،يف نفــس الع ــام،
قــتل خـالله ـ ــا إس ـ ــرائــيلــي واب ـنــته
وأح ــد عـن ــاص ــر ال ـش ــرطـ ــة ،وحكـم
عليه بالسجن مدى احلياة.
كـم ــا أف ــادت تق ــاري ــر ب ــأن اجلـيــش
اإلس ـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـيـلـ ــي نـقـل إل ـ ـ ـ ـ ــى داخـل
إسرائيـل ،أكثر من  20جثـة ملقاتلي
حـزب اهلل ،قـتلــوا خالل املعـارك يف
جنوب لبنان.
وح ــول الق ــرار  ،1701ق ــالـت وزي ــرة
اخلــارجـيــة اإلســرائـيلـي ــة إنه قــرار
جـيد إلسرائيل ،ويف حـالة تطبيقه
ف ــإنه سـيغـي ــر ق ــواع ــد اللعـب ــة بـني
لبنان وإسرائيل.
ودعـت لــيفـنـي اجلـي ــش اللـبـن ــانـي
لـب ـ ــدء االنـتـ ـش ـ ــار عل ـ ــى الف ـ ــور يف
جنـوب لـبنـان ،وقــالت إن إسـرائـيل
سـتترك جنوب لبنان بالتزامن مع
دخول اجليش وقوات يونيفيل.
وقالت إن تنفيذ القرار  1701يعني
ت ـنـف ـي ـ ـ ــذ الـق ـ ـ ــرار ال ـ ـ ــدولــي ،1559
وأض ـ ـ ــاف ــت إن وقـف إطـالق الـ ـن ـ ـ ــار
يجــب أن يـ ـ ــؤدي الـ ـ ــى ن ـ ـ ــزع سالح
حزب اهلل.
وأوضـحــت ل ـيـف ـنــي أن مـع ـ ـ ــاجل ـ ـ ــة
قضـية مـزارع شبعـا تخضع للـقرار
 1680ول ـيـ ــس الق ـ ــرار  1701ال ـ ــذي
منح إسـرائيل كـافـة األهـداف التي
سعت إليها.
وك ــانــت احلك ــوم ــة اللـبـن ــانـي ــة ق ــد
أرجـأت اجتماع ًا كـان مقرر ًا األحد،
لبحث مـسألة تطبيق قرار مجلس
األمـن الــدولـي  1701الــذي يــدعــو
إلـ ــى وقـف القـتـ ــال بـني إسـ ــرائــيل
وحزب اهلل.
وقـال وزيـر يف احلكـومـة اللـبنــانيـة
لـشبكة CNNإن االجـتماع أرجئ
ليـوم أو اثنـني بنـاء علـى طلـب من
رئـيــس مجلــس الـن ــواب واملفــاوض
عن حــزب اهلل رئيـس حــركــة "أمل"
نبيه بري.
وأضاف املصدر أن إرجاء االجتماع
سـيـمـنح امل ـس ــؤولــني يف احلك ــوم ــة
الل ـب ـن ـ ــان ـي ـ ــة م ـ ــزي ـ ــد ًا مــن ال ـ ــوقــت
لالج ـت ـم ـ ـ ــاع مع قـ ـ ــادة حـ ـ ــزب اهلل
لــبحـث حـيـثـيـ ــات ت ـطـبـيـق القـ ــرار
األممـي ،إال أن م ـصـ ــادر يف مـكـتـب

بري نفى هذه التقارير.
ويف رد فـعل على اخلـبر أعـرب عدد
مـن القــادة الــدولـيـني عـن قـلقهـم،
ح ـيــث نـقل أن ال ـ ـس ـن ـي ـ ــورة تـلق ـ ــى
ات ـ ـصـ ـ ـ ــاال هـ ـ ـ ــاتـفـ ـيـ ـ ـ ــا م ــن وزيـ ـ ـ ــرة
اخلــارجيـة األمـريـكيـة كـونــدوليـزا
رايـ ــس ،ومــن الـ ـ ــرئ ـيـ ــس املـ ـصـ ـ ــري
حــسنـي مبــارك ،والفــرنــسي جــاك
شـيـ ــراك ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ــى تـلقــيه
ال مـ ــن أمـ ــني عـ ـ ـ ـ ــام األمم
اتـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــا ً
املتحدة كويف عنان.
وكانـت وزيرة اخلـارجيـة األمريكـية
كــونــدولـيــزا رايــس ،قــد أعــربـت يف
وقـت سـ ــابق ،عـن أمـله ــا يف الـت ــزام
ال ـطـ ــرفـني املــتحـ ــاربـني يف لـبـنـ ــان
ب ــوقف إطالق الـنــار ،غـي ــر أنهــا لـم
تـستبـعد حـدوث بعـض االنتهـاكات
البسيطة.
وقالت رايـس" :إنني على يقني بأن
بعـض املـنــاوشــات سـتـسـتـمــر ،كـمــا
يح ــدث دائمـ ـ ًا عنــد وقـف األعمــال
العـ ــدائـيـ ــة ،ولـكـنــي آمل يف تـ ــوقف
أعمال العنف الواسعة النطاق".
مـن جـ ــانــبه ،أعـ ــرب األمــني العـ ــام
لـألمم املـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــدة ع ــن أمـلـه يف أن
يتــوقف القتـال علـى الفـور ،وقـال:
"مـن األفــضل أن يـت ــوقـف القـت ــال
اآلن ،احتــرام ـ ًا لــروح قــرار مجلـس
األمن واألهداف املرجـوة منه ،وهو
حماية أرواح املدنني".
ومـي ــدانـي ـ ـاً ،تع ــرضـت ال ـض ــاحـي ــة
اجلـ ـن ـ ـ ـ ــوبـ ـي ـ ـ ـ ــة األح ـ ـ ـ ــد ،لـغ ـ ـ ـ ــارات
إسـ ــرائــيلـيـ ــة عـنــيفـ ــة ،وســمع دوي
االنفجارات يف كل أنحاء العاصمة
اللـبـنــانـيــة ،وشــوهــدت أعـمــدة مـن
الدخان ترتفع من املنطقة.
وأفـ ــادت تقـ ــاريـ ــر بـ ــأن ال ـطـ ــائـ ــرات
اإلســرائـيلـيــة قــصفـت الـضــاحـيــة
اجلنوبيـة لبيروت بحـوالي  20طن ًا
مـ ــن امل ـ ـتـفـجـ ـ ـ ـ ـ ــرات يف غ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــون
دقــيقـتـني ،واعـتـبـ ــر هـ ــذا القــصف
األع ــنف يف امل ـنـ ــطق ـ ــة م ـن ـ ــذ ب ـ ــدء
املعارك ،قبل  33يوماً.
كـمــا قـتل  12شخـص ــا عل ــى األقل،
بـيــنهـم امـ ــرأة وأوالدهـ ــا الــثالثـ ــة،
وأصيب أكثـر من  40مدنـياً ،وأربعة
عـسكريني بجـروح ،يف غارات جـوية
إسـرائـيليـة  ،تـركـزت علــى منـطقـة
صـ ــور يف جـنـ ــوب لـبـنـ ــان ،وطـ ــالـت
أيض ـ ًا منـطقــة البقـاع ،بحـسب مـا
ذكـرت الشـرطـة اللبنـانيـة ومصـادر
طبية.
وقـتل مدنيـان وأصيب ستـة آخرون
بجـروح يف غارة اسـتهدفـت شاحـنة
تـقل ق ـ ـ ــواري ـ ـ ــر غ ـ ـ ــاز يف م ـنـ ــطق ـ ـ ــة
"اجلم ــالي ــة" عنــد م ــدخل بعلـبك،
تلــتهـ ــا غـ ــارة أخ ـ ــرى علـ ــى سـيـ ــارة
مــدنيـة كــانت وراء الـشــاحنـة ،وقـد
احترقت متاماً ،بحسب الشرطة.
كما قتل ثالثة مدنيني وأصيب 15
آخ ـ ــرون ،يف الق ـصـف علـ ــى قـ ــريـ ــة

النازحون اللبنانيون يحتفلون بعودتهم الى ديارهم
تبعــد  20كيلــومتــر ًا جنـوب بعـلبك ضمان أن تكـون القوة فعـالة وذلك
يف شــرق لـبنــان ،بحــسب حـصـيلــة فيما يتعلق باالوروبيني ".
ومن املـتوقـع ان تقود فـرنسـا القوة
جديدة ملصدر طبي.
وقـ ــالـت الـ ـشـ ــرطـ ــة اللـبـنـ ــانـيـ ــة إن وتق ــول اي ـط ــالـيـ ــا انه ــا م ـسـتع ــدة
ال ـطـ ــائـ ــرات اإلسـ ــرائــيلـيـ ــة دمـ ــرت الرسـال مــا بني ألـفي وثالثـة االف
جـسريـن جديـدين يف سهل "عـكار" جنـدي  .وتفكـر البـرتغـال وفـنلنـدا
يــربطـان هــذه املنـطقــة بطـرابلـس واسبانيا ايضا يف ارسال قوات.
وقــال ســوالن ــا ان است ــرالي ــا وكنــدا
كبرى مدن شمال لبنان ،وبسوريا.
ومع نهـاية الـيوم الثـاني والثالثني وم ــالـي ــزي ــا وان ــدونـي ـسـي ــا مـن بـني
مــن االش ـت ـبـ ـ ــاكـ ـ ــات بــني اجل ـيـ ــش ال ــدول غـي ــر االعـض ــاء يف االحت ــاد
اإلس ــرائـيلـي ومق ــاتلـي ح ــزب اهلل ،االوروبـي الـتـي أب ــدت اسـتع ــداده ــا
أعلـنـت م ـصـ ــادر وزارة ال ـ ــداخلـيـ ــة لالنضمام للقوة الدولية.
اللـبـنــانـيــة أن ع ــدد القـتل ــى ارتفع وليـس مل ــاليــزيــا او ان ــدونيــسيــا اي
إل ـ ـ ــى  890شـخ ـ ـصـ ـ ـ ـ ًا عـل ـ ـ ــى األقـل ،عالقــات دبلـومــاسيــة مع اسـرائـيل
بــاإلضــافــة إلــى إصــابــة أكـثــر مـن لكن تسـيبي ليفـني وزيرة خـارجية
 3800آخ ـ ـ ـ ــري ــن ،مـعـ ـ ـظـ ـمـه ــم م ــن اســرائيل قـالت يف مـؤمتــر صحفي
يف القـدس يـوم االحـد ان اسـرائيل
املدنيني.
وقــال اجليـش اإلســرائيـلي إن  105ال مت ــانع يف انـضـم ــامهـمـ ــا للق ــوة
جـن ــديـ ـ ًا و 41م ــدنـيـ ـ ًا قـتل ــوا خالل الدولية.
امل ـ ـ ــواجهـ ـ ــات ،وأص ـي ــب نح ـ ـ ــو ألف وت ــري ــد اس ــرائـيـل أن تكـ ــون الق ــوة
شخــص آخـ ــريـن ،بـيــنهـم  600مـن الـ ــدولـيـ ــة قـ ــويـ ــة بـ ــدرجـ ــة كـ ــافـيـ ــة
ملــواجهـة حـزب اهلل ونــزع أسلحـته.
املدنيني.
وأض ـ ـ ــاف أن نـح ـ ـ ــو  4000ص ـ ـ ــاروخ واعتـرض لـبنـان علـى أي تفــويض
أطـلقه ــا ح ــزب اهلل ،سقـطـت عل ــى لـق ـ ـ ـ ــوة حـف ـ ــظ الـ ـ ـ ـسـالم يـجـ ـي ـ ـ ـ ــز
منـاطق شمـال إسـرائـيل ،منـذ بـدء استخدام القوة.
امل ـ ــواجهـ ــات يف  12يـ ــولـيـ ــو /متـ ــوز وأوضح وزيـر اخلــارجيـة الفـرنـسي
فيليب دوست بالزي يف مقابلة مع
املاضي.
إلـ ــى ذلك ق ــال خ ــافـيـي ــر س ــوالن ــا صحـيفــة لــومــونــد أن نــزع أسلحــة
مـســؤول الـسـيــاســة اخلــارجـيــة يف حـزب اهلل بــالقـوة لـن يكـون ضـمن
االحتــاد االوروبـي انه يــود ان يـبــدأ مهام القوة اجلديدة.
ارسـال القوات الـدوليـة الى جـنوب ويــدعــو قــرار مجلــس االمن الــذي
ل ـب ـن ـ ــان ه ـ ــذا االس ـب ـ ــوع او ب ـ ــداي ـ ــة صـدر يوم اجلمعـة الى "وقف كامل
االسبوع املقبل مبـوجب قرار االمم للعـمليـات احلـربيـة" بني اســرائيل
املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدة النـه ـ ـ ـ ــاء احل ـ ـ ـ ــرب ب ــني وحـزب اهلل بعـد أكثــر من شهـر من
القـتـ ــال وقـ ــال ان القـ ــوة ميـكـن أن
اسرائيل وحزب اهلل .
وأبـلغ س ــوالن ــا ال ــذي ي ـس ــاع ــد يف "تتخـذ كل االجــراءات الضـروريـة"
تـن ـسـيق امل ـســاهـمــات االوروبـيــة يف الالزمة ألداء مهامها.
ه ـ ـ ــذه القـ ـ ــوة روي ـتـ ـ ــرز يف سـ ـ ــاعـ ـ ــة وي ـنـ ــص القـ ـ ــرار علـ ـ ــى ان ـ ــسحـ ـ ــاب
متــأخــرة يــوم االح ــد اثنــاء عــودته الق ــوات االس ــرائـيلـي ــة مـن جـن ــوب
م ــن مـهـ ـمـ ـ ـ ــة سـالم الـ ـ ـ ــى لـ ـبـ ـنـ ـ ـ ــان لـبـن ــان عل ــى م ــراحـل مع انح ـس ــار
واس ــرائــيل ان ت ــوقـيـت نـ ـش ــر ه ــذه العـنف ون ـش ــر ق ــوة االمم املـتح ــدة
الى جانب افراد اجليش اللبناني.
القوات امر تقرره االمم املتحدة.
ويجـيز قـرار جمللـس االمن الـدولي مـن جهته طـالـب رئيـس احلكـومـة
حــظي مبــوافقــة اســرائـيل ولـبنــان فـؤاد الـسنيـورة الـرئيـس االميـركي
نـشـر قـوة دوليــة يصل قـوامهـا الـى جـورج بــوش خالل اتـصـال هـاتـفي
بـينـهمــا بــالـضغـط علــى اســرائـيل
 15الف جندي يف جنوب لبنان.
وق ــال س ــوالن ــا "أود أن أرى الـن ــاس لكي توقف عدوانها وتلتزم بالقرار
يبـدأون يف االنـتشـار بحلـول نهـايـة الـصــادر عـن مجلــس االمـن فـيـمــا
االس ـب ـ ــوع او اول االس ـبـ ـ ــوع املق ــبل ش ــدد ب ــوش عل ــى ض ــرورة تـفكــيك
الـدولـة داخل الـدولـة الـتي اقـامهـا
..عناصر القوة واملقر الرئيسي".
وصـرح مسـؤول حكـومي اسـرائيلي حزب اهلل يف لبنـان على حـد قوله.
كـبيـر بــأنه ال يتــوقع ان يبـدأ نـشـر
ه ــذه القــوات قـبل أسـبــوعـني علــى وطالـب السنـيورة بـوش بحسـب ما
جـ ــاء يف بـيـ ــان صـ ــادر عـن رئـ ــاسـ ــة
االقل.
وق ــال س ــوالن ــا يف وقـت س ــابق ي ــوم احل ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة ب-ال ـ ـضـغـ ــط عـلـ ـ ـ ــى
االحد املاضي ان قـوة قوامها اربعة اس ـ ــرائــيل لـكــي ت ـ ــوقف ع ـ ــدوانه ـ ــا
االف جـنـ ــدي سـتـكـ ــون مـ ـســتعـ ــدة وتلتزم بالقرار الصادر عن مجلس
لـ ــدخـ ــول جـنـ ــوب لـبـنـ ــان "يف وقـت االمن.-
ك ـمـ ـ ــا ابلـغه ب ـ ــان -ق ـ ــوات اجل ـيـ ــش
قريب جدا".
واضاف "أحتدث الى عدة دول ليال اللـبـنـ ــانـي جـ ــاهـ ــزة لالنـتـ ـشـ ــار يف
ونهــارا وأعـتقــد أننــا سـنتـمكـن من اجلـ ـن ـ ـ ـ ــوب ف ـ ـ ـ ــور وص ـ ـ ـ ــول ق ـ ـ ـ ــوات

الطوارىء الـدولية -التـابعة لالمم
املتحدة.
وشدد على احلاجة الى دعم لبنان
يف تـ ـط ـب ـيـق القـ ـ ــرار الـ ـ ــدولــي مــن
خالل الضغط علـى اسرائيل وحل
مسـالة مـزارع شبعـا التـي اصبحت
يف عهـدة مجـلس االمـن ومسـاعـدة
لـبـنــان ان ـســانـي ــا ويف جه ــوده نحــو
اع ــادة االعـم ــار مل ــواجهـ ــة الك ــارث ــة
التي خلفها العدوان االسرائيلي.
وكـان املتحدث باسم مجلس االمن
الق ــومـي االمـي ــركـي ف ــري ــديـ ــريك
ج ـ ـ ــونـ ـ ـ ــز اعلــن يف وقــت سـ ـ ـ ــابق ان
ال ـ ـ ــرئـ ـيـ ـ ــس االمـ ـي ـ ـ ــرك ــي ش ـ ـ ــدد يف
االت ـ ـص ـ ـ ــال الـه ـ ـ ــاتـفــي مـع رئ ـي ـ ــس
الـ ـ ــوزراء الل ـب ـن ـ ــانــي عل ـ ــى ض ـ ــرورة
تـفكيك الـدولـة داخل الـدولـة التي
اقـامها حـزب اهلل على حـد قوله يف
لبنان.
وق ـ ــال يف م ـ ــؤمتـ ـ ــر صح ـ ــايف ش ـ ــدد
ال ـ ــرئ ـيـ ــس عل ـ ــى ضـ ـ ــرورة تفـك ـيـك
الـدولـة داخل الـدولـة الـتي أقـامهـا
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب اهلل م ـ ـ ــن اجــل ب ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الدميوقراطية اللبنانية.
واض ــاف ان ب ــوش عـب ــر اي ـض ــا عـن
وجه ــة نـظ ــره ب ــان إي ــران وس ــوري ــة
تـ ـ ـ ـسـلـح ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ـ ــزب اهلل م ــن اجـل
ممـارســة نفــوذ غيـر مـرغــوب به يف
لبنـان .واستمـرت املكـاملـة الهـاتفيـة
حوالى ثماني دقائق.
وتــأتي غـداة إصــدار مجلـس األمن
الـدولي بـاإلجمـاع قـرارا يـدعـو الـى
وقف العمليـات احلربيـة بني حزب
اهلل وإس ــرائـيل امل ـسـتـم ــرة مـن ــذ 12
متوز.
وأسقط القرار الدولي االشارة الى
الفــصل الـ ـسـ ــابع الـ ــذي يـت ـضـمـن
صفـة االلزام والذي كـانت تتمسك
به احلكـومــة االميــركيــة وتعــارضه
احلك ــوم ــة اللـبـن ــانـيـ ــة بحج ــة انه
ينتقص من سيادتها.
ك ـم ـ ـ ــا لــم يـكــن مـ ـ ـش ـ ـ ــروع الـق ـ ـ ــرار
االميـركي الفـرنسـي السـابق يشـير
الى االنسحاب االسرائيلي.
يف بــاريـس  ،أعـلن وزيــر اخلــارجيــة
الفــرنــسي فـيلـيب دوسـت بالزي ان
رئ ـيـ ــس ال ـ ـ ــوزراء الل ـب ـنـ ـ ــانــي فـ ـ ــؤاد
السنيـورة -تعهد بـان يحترم لـبنان
القرار 1701.
وعلى صعيد متصل طلب الرئيس
املـصـري حــسنـي مبــارك من ايـران
ان تـلـع ــب دورا اكـ ـب ـ ـ ـ ــر يف حتـقـ ـيـق
االستقرار يف لبنان.
وجـاء نــداء مبـارك خالل لقـاء مع
وزيـر اخلـارجيـة االيــراني منـوشهـر
متكي الذي يزور مصر.
وقــد عبـرت ايــران عن تــاييـد فـاتـر
لقرار االمم املتحـدة الداعي لوقف
اطالق ال ـنـ ـ ــار ،لـك ــنهـ ـ ــا قـ ـ ــالــت ان
الـتــأخـيــر يف الـت ــوصل ال ــى اتفــاق
اخل مبصداقية مجلس االمن.
وقــالت تقـاريــر صحفيـة ان مبـارك
دعـ ـ ـ ــا ايـ ـ ـ ــران الـ ـ ـ ــى دع ــم اجلـهـ ـ ـ ــود
ال ـ ـ ــدبـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــاس ـي ـ ـ ــة حلـل االزم ـ ـ ــة
اللبنانية" .بيد اللبنانيني"
ونـقلــت صحــيف ـ ــة "اجلــمه ـ ــوري ـ ــة"
الـت ــابع ــة للـحك ــوم ــة عـن م ـس ــؤول
قـولـه ان مصـر تــؤمن بـانه سـيكـون
من احلكمـة العمل على تهـدئة كل
تـ ــوتـ ــر يهـ ــدد وجـ ــود لـبـنـ ــان كــبلـ ــد
عربي.
كمـا قـال وزيـر اخلــارجيـة املـصـري
اح ـمـ ـ ــد اب ـ ـ ــو الغ ـي ــط ان االهــم يف
االيام القـادمة هو تعزيز قرار وقف
اطالق النار.
وقـال مـتكي لـلصحـافـة بعـد لقـائه
مببــارك ان القــرارات بـشــأن لـبنــان
ب ـيـ ـ ــد الل ـب ـن ـ ــان ـيــني ،ولــم ي ـ ـش ـ ــر يف
حديثه الى قرار االمم املتحدة.
امـ ــا املــتحـ ــدث بـ ــاسـم اخلـ ــارجـيـ ــة
االيرانـية حميد رضا آصفي ،فقال
لـلـ ـ ـصـح ـ ـ ـ ــافـ ـي ــني ان "ق ـ ـ ـ ــرار االمم
املتحدة غيـر متناسـق ،وان املوافقة
املـتـ ــأخ ـ ــرة علــيه مـ ـسـت بـ ـســمعـ ــة
مجلس االمن".
ودعـ ـ ـ ـ ــا آصـفـ ــي "اسـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـيـل ومـ ــن
يدعمها" الى االلتزام بالقرار.

لندن و واشنطن ختففان من مستوى االنذار
لندن  /اف ب

ـط ــان ــي ــا مـ ـسـتـ ــوى الــتهـ ــديـ ــد
خـففـت ـب ــريـ ـ
االره ــابــي املفـ ــروض يف الــبالد مـن "حـ ــرج"
ـ
الـى "خطيـر" ،كمـا افاد جهـاز االستخـبارات
الداخلية على موقعه على االنترنت.
ـوم ـ ــة الـ ــب ـ ــريــطـ ـ ــانــي ـ ــة رفعــت
وك ـ ــانــت احل ــك ـ ـ ـ
ـ
امل ـ ــاضـي مـ ـسـت ـ ــوى االن ـ ــذار مـن
اخلـمـي ــس ـ
"خطير" الـى "حرج" وهي الدرجـة القصوى
يف هــذا املقيـاس املـؤلف مـن خمـس درجـات
قــبل ت ــوقـيـف  24شخ ـص ــا يـ ـشـتـبـه يف انهـم
ـض ــرون لـتــنفـيـ ــذ اعـتـ ــداء يهـ ــدف الـ ــى
يحـ ـ
تفجـي ــر ط ــائ ــرات وهـي تق ــوم ب ــرحالت بـني
بريطانيا والواليات املتحدة.
وك ــان م ـسـت ــوى "خـطـي ــر" معـم ــوال به مـن ــذ
حـوالـى عـام يف بــريطــانيـا .وجـرى اعـتمـاده
بعد الفـترة التي تلت اعتداءات السابع من
متـوز  2005يف وسـائل الـنقل العـام يف لنـدن
والتي اسفرت عن  56قتيال و 700جريح.
وقــال جه ــاز االستـخبــارات الــداخـليــة علــى
موقعه على االنترنـت "هناك تهديد خطير
ومتـواصل لالرهـاب الـدولي ضـد بـريطـانيـا
ومصالح بريطانية عبر البحار".
واضـاف املصـدر نـفسه "ان مـستـوى التـاهب
احلالي يوصف بانه (خطير)".

امـا مـستـوى "حـرج" فهـو يهـدف الـى اظهـار
ان ال ــبالد ـت ـ ـ ــواجه "ال ــتهـ ـ ــديـ ـ ــد الـ ـ ــوش ـيـك"
العتداء يف حني ان مـستوى "خطيـر" يشير
الى اعتداء "مرجح جدا".
ويـؤدي مسـتوى "حـرج" الى اجـراءات امنـية
استثـنائية ويف حـدها االقصـى بهدف احلد
وق ـ ــوع االعــتـ ـ ــداء وتـقل ـي ــص
ـم ـ ــال ـ
مــن اح ـتـ ـ
اخملاطر.
ـال ــى ذلك كـتـبـت صحـيف ــة "الغ ــاردي ــان" ان
وزيرة الـتجمعات احملليـة والوظيفـة العامة
روث كيلـي ستـطلب مـن ائمــة البالد مـزيـدا
ـافح ـ ــة ال ـت ــطـ ـ ــرف لـ ـ ــدى ال ـ ـشــب ـ ــان
مــن م ــك ـ ـ ـ
املسلمني.
وبـحسب املـتحدث بـاسم كيلـي ،فان الـوزيرة
عل ــى الق ــادة امل ــسلـمــني "انهـم ال
ـاخ ــذ ـ
سـت ـ ـ
يعملـون مبــا فيه الكفـايـة" ملكـافحـة انـتشـار
التـطــرف .وسـيكــون لــرجــال الــدين فــرصــة
الـرد علــى االنتقــادات التـي يتعـرضـون لهـا
والتعبير عن تظلماتهم.
ـص ـ ـ ــدر نـفـ ـ ـسـه ان م ـ ــش ـ ـ ــاورات مـع
امل ـ ـ
وق ـ ـ ــال ـ
ـ
م ـس ــؤولـي اجل ــالـي ــات املــسلـم ــة ح ــول ه ــذه
املسالة متوقعة يف كافة ارجاء بريطانيا.
ونقـلت الـصحـيفــة عن مـصــدر حكـومـي لم
يكشف عـن هويـته "لديـنا الـشعور بـانهم ال
يق ــوم ــون مب ــا يـكفـي وان ادب ــا مـتـط ــرف ــا ال

يزال يتنقل (يف البالد)".
واضــاف "مـن املهـم حمـل النــاس علــى فـهم
انه اذا ـم ـ ــا وقعــت اعــتـ ـ ــداءات اخـ ـ ــرى فـ ـ ــان
املـسلمـني سيكـونــون بني االشخـاص الـذين
سـيعانون منهـا .واالئمة جديـرون بالتدخل
يف هذا املوضوع".
ـظ ـ ــات الـ ـ ــوزي ـ ــرة روث كــيلـي يف
ووردت مالحـ ـ
صحـيفة "الغـارديان" بعـد يومـني على نـشر
رســال ــة مفـتــوحــة م ــوقعــة مـن  38مـنـظـمــة
مـسلمة بـريطانيـة ورجال سيـاسة يطـالبون
احلكـومــة البـريـطــانيـة بـتغـييــر سيـاسـتهـا
اخلارجية وال سيما يف الشرق االوسط.
وقــال املــوقعــون علــى الــرســالــة "نعـتقــد ان
سيــاس ــة احلكــوم ــة البــريـط ــانيــة احل ــاليــة
تـسبـب املزيـد من اخملـاطر عـلى املـدنيني يف
ـط ـ ــانـ ــي ـ ــا ويف اخلـ ـ ــارج" ،واع ـتــبـ ـ ــروا ان
ـب ـ ــري ـ ـ
ـوم ـ ـ ــة "ي ـن ـبـغــي ان ال ت ـتـج ـ ـ ــاهـل دور
احل ــك ـ ـ ـ ـ
سياستها اخلارجية".
ويف س ـ ــي ـ ـ ــاق م ـ ــت ـ ـصـل اعـلـ ـن ــت احلــكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
االميـركيـة االحــد تخفيف مـستـوى االنـذار
االرهـابي علـى الـرحالت اجلـويـة االتيـة من
ـط ــان ــي ــا وانـتـقل ـب ــذلـك مـن مـ ـسـتـ ــوى
ـب ــريـ ـ
"احمر" الى "برتقالي".
ال ـ ـ ــداخـل ــي مـ ـ ـ ــاي ـكـل
وزي ـ ـ ــر االم ــن ـ
واعـل ــن ـ
شيــرت ــوف يف بيــان "ان االجــراءات االمـنيــة

اجــراءات امـنـيــة مــشــددة يف مـطــارات لـنــدن

اتخ ــذت تـ ـســمح لـنـ ــا بـ ــادارة تهـ ــديـ ــد
الـتــي ـ
وش ـيـك ل ـت ـنـفـ ــي ـ ـ ــذ اعــتـ ـ ـ ــداءات عـل ـ ـ ــى مــنت
ال ــرحالت اجل ــوي ــة بـني ال ــوالي ــات املـتح ــدة
وبريطانيا".
واضاف شـيرتوف "وألكن واضحـا جدا :هذا

ـته ــديـ ــد لــم يعـ ــد مـ ــوجـ ــودا.
ال يعـنـي ان الـ ـ
التـحقيق يتـواصل القتفـاء اثار كـل االدلة.
ونـبقى متيقـظني خصوصـا حيال اي اشارة
حتضـير (العتـداء) داخل الواليـات املتحدة
او ضد االميركيني".

