


  |          2ص          |         10/5/2008-7: التاريخ         |
  

   :خلفية األزمة ومسار األحداث
 4   على أمن الدولة اعتداءحزب اهللامجلس الوزراء يقيل شقير ويعتبر شبكة اتّصاالت  .1
 4  التصعيد السياسي واألمني على خلفية قرارات الحكومة .2
 5   في أنحاء مختلفة من لبنانتوسع دائرة الصراع .3
   

   :اللبنانيقف المو
 5  "حزب اهللا"أسقطت نهائياً شرعية سالح " االنقالبية"المحاولة :  آذار14قوى  .4
 6   "حزب اهللا"لن نقف مكتوفي األيدي أمام انقالب :  آذار14قوى  .5
 6    تدعو القوى األمنية لفرض سلطتها وفتح الطرق اللبنانيةالقوات .6
 6   ال مسلحين لدينا": المستقبلتيار " .7
  7  التسوية مطلوبة للحفاظ على ما بقي من هيبة المقاومة: جنبالط .8
  7  إذا رفضت المعارضة تسوية الحريري فإننا باقون ولن يخرجنا أحد من البلد: الطجنب .9

  7  نحن نؤمن فقط بالدولة... تييالجيش يقوم بحما: جنبالط .10
  8  ال تراجع عن قرارات الحكومة: مروان حمادة .11
  8  االنتصار فخّ سينقلب سريعاً.. المعادلة السياسية لن تتغير:  الجميلينأم .12
  8  "طرقاتنا ستكون آمنة ومدينتنا آمنة": "الحسم العسكري"زعماء المعارضة تبرر  .13
  9    عن قراراتهاعون يدعو الحكومة للتراجع .14
  9  "إسرائيلية على المقاومة -حرب أميركية ": المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى .15
  10  دولة عربية تضخّ أموالها إليجاد الفتنة: قبالن .16
  10  صابة والتدمير يعرض المقاومة لإل"حزب اهللا"قرار إلغاء الشبكة السلكية التابعة لـ: عون .17
  11  الصراع سياسي ال مذهبي: شخصيات سنية .18
  11  يريد إشعال فتنة مذهبية" حزب اهللا: "مفتي جبل لبنان .19
  11   سسة العسكريةاستمرار الوضع على حاله خسارة للجميع ويمس وحدة المؤ: قيادة الجيش .20
  12   لحود يناشد القيادات االلتفاف حول الجيشإميل  .21
  12   الحص يهيب بالقيادات تغليب المصلحة الوطنيةسليم  .22
  12   الحص يستبعد تدخالً عسكرياً أجنبياً سليم  .23
  13   ما يجري ال يخدم االستقرار والسلم األهلي: التكتل الطرابلسي .24
  13 فضل اهللا يحذر من عبث واشنطن بالوضعين اللبناني والعربي .25
  13  مبادرة إنقاذية ودعوة ثالثية الى الحوار: الحص .26
  14  على الجميع  األفرقاء اللبنانيين تغليب المصلحة الوطنية وتحكيم العقل: األحزاب األرمنية .27
  

   :اإلسالمي والعربيقف المو

 14  "شأن داخلي"ما يحصل في لبنان : األسد .28
 14  انيين إلى ضبط النفسمنظمة المؤتمر اإلسالمي تدعو اللبن .29
 14  "فتنة عمياء "الرياض تحذر من .30
 15  محادثات سعودية إيرانية الحتواء األزمة اللبنانية .31
 15  ومواقف عربية مختلفةاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غداً  .32
 15  عباس يدعو الالجئين الفلسطينيين إلى الحياد وحماس تدعو إلى قطع الطرق أمام أمريكا .33
  16  البرلمان العربي يحذر من عودة لبنان إلى مستنقع الحرب األهلية  .34



  |          3ص          |         10/5/2008-7: التاريخ         |
  

  16   في لبنان األزمةوراء  بالوقوف "إسرائيل"إيران تتهم أمريكا و .35
  16  دول عربية تعد خططا إلجالء رعاياها من لبنان  .36
   

   :دوليالقف المو
 16  "ضبط النفس"مجلس األمن يدعو اللبنانيين إلى  .37
 17   رياعقوبات على حزب اهللا وسوب تلوحواشنطن  .38
 18   تطور خطير يقابل لدينا بقلق عميق: موسكو تدعو اللبنانيين إلى ضبط النفس .39
 18  االتحاد األوروبي يعرب عن أسفه ألعمال العنف ويدعو إلى وقف المواجهات .40
  18  ن نقف مكتوفي األيدي إزاء ما يحصل في لبنانل: يفرنسالخارجية الوزير  .41
  18  حديث عن تغيير قواعد اشتباك اليونيفيل: إيطاليا .42
  18  لبنانإزاء تطورات األوضاع في  قلق ألماني .43
  19  بجر لبنان إلى حربال يجب السماح لحزب اهللا وأنصاره : كندا .44
  19    لبنان السفر إلى منحذر رعاياهاجنبية تأدول  .45
   
   :اإلسرائيليموقف ال

  19  إنه نزاع داخلي.. ليست مفاجأة كبيرة:  عن النزاع في لبنانبيريز .46
 19   في لبنان" التدخل فوراً"عالم إلى سلفان شالوم يدعو ال .47
  

   :مقاالت وتحليالت

 20   إبراهيم األمين... جولة بيروت ليست كافية إلحداث تغيير سياسي .48
 21   غسان شربل    ... بوابات األخطار .49
  22   لبنان؟ إلى أين ب: افتتاحية .50
    

  23  :كاريكاتير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  |          4ص          |         10/5/2008-7: التاريخ         |
  

   على أمن الدولة اعتداءحزب اهللامجلس الوزراء يقيل شقير ويعتبر شبكة اتّصاالت  .1
 هـي بعد جلسة هي األطول في تاريخ مجالس الوزراء، أعلن وزير اإلعالم غازي العريضي مجموعة قـرارات                 

فقـد تبنـت     بوجه قوى المعارضة انطالقاً من العنوان األمني المتصل بـإجراءات المقاومـة،              ااألخطر من نوعه  
 بمثابـة   )شـبكة االتـصاالت    ( إجراءات المقاومة األمنية   ت فيه اعتبرالحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة قرراً       

ة قائد جهاز أمن المطار العميـد وفيـق         اعتداء على أمن الدولة، رافعة سقف المواجهة السياسية الداخلية بقرار إقال          
  .شقير من منصبه

6/5/2008السفير   
  
  التصعيد السياسي واألمني على خلفية قرارات الحكومة .2

، بصورة دراماتيكيـة غيـر مـسبوقة، واسـتفاقت           وأمنياً تسارعت التطورات سياسياً   8/5/2008السفير  نشرت  
 على مشهد أعاد تذكير اللبنانيين بالمشاهد الـسوداء التـي           ،7/5/2008 يوم   العاصمة اللبنانية والضواحي القريبة   

.  غير رجعة، فإذا بخطوط التماس المذهبية الجديدة ترتفع        إلى سنة، وظنوا أنها ذهبت      15عاشوا فصولها أكثر من     
كان اللبنانيون على موعد مع تظاهر وإضراب نقابي عمالي، فإذا بهم أمام حصاد موجـع لتـداعيات القـرارات                   

ية األخيرة، وذلك في اتجاه خوض مواجهة سياسية مكشوفة مع المقاومة، عبر تجريدها من صفتها الوطنية                الحكوم
  . واعتبارها مجموعة ميليشيوية خارجة عن القانون

وقد عاشت بيروت والضواحي وبعض المناطق، جواً محموماً من المواجهات بين عناصر المواالة والمعارضـة،               
 في بعض أحياء العاصمة، طابع مواجهات مسلحة، حيث سـجل سـقوط عـدد مـن                 اتخذ في أحيان عدة، خاصة    

الجرحى بالرصاص والحجارة، فيما أقفلت طريق مطار بيروت الدولي وبعض المداخل الجنوبية للعاصمة، وذلـك               
  . حتى اآلن1990في أسوأ مشهد يرتسم منذ عام 

ام قرر تأجيل التظاهرة التي كانـت مقـررة يـوم           أن  االتحاد العمالي الع     8/5/2008الخليج اإلماراتية   وذكرت  
، وعزا قرار التأجيل ألسباب أمنية، وعقد رئيسه غسان غصن مؤتمرا صـحافيا أعلـن فيـه تعليـق                   7/5/2008

التظاهرة بعد أن تبين أن الحكومة عاجزة عن حماية حرية التحرك فتقرر تعليق التظاهرة مطالبا الجهات المختصة                 
 أنواعتبرت المعارضـة    . الفتا إلى انه من واجب الدولة أن تكون ساهرة على أمن الناس           بحماية التحرك السلمي    

   سيستمر حتى تراجع الحكومة قراراتها بشأن شبكة هاتف المقاومة وإقالة رئيس جهاز امن المطار،اإلضراب
ننـا  إ"، حيث قال     األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا        هأعلن ما   8/5/2008 نقلت السفير    ومن جهة أخرى  

أمام مرحلة جديدة بالكامل في لبنان، بعد القرارات الحكومية األخيرة، وان لبنان ما بعد تلك الجلسة المظلمة هـو                    
. وإسـرائيل ، ووصف القرار الحكومي بأنه إعالن حرب والبدء بها لمصلحة أميركا            "غير لبنان ما قبل تلك الجلسة     

  .  سالح المقاومة ستقطعإلىا بأن اليد التي ستمتد وجدد التعهد والوفاء الذي قطعه سابق
حكومـة وليـد    "وشن حملة عنيفة على النائب وليد جنبالط ووصفه باللص والكذاب، وحرص على ترداد عبـارة                

وأعلن نصر اهللا أنه    .  معتبراً الرئيس فؤاد السنيورة موظفا عنده، وان جنبالط موظف عند كوندليسا رايس            "جنبالط
ا في تصرف القضاء حيال موضوع شبكة االتصاالت، ألنه المسؤول عنها، مؤكدا أن اليد التي               يضع نفسه شخصي  

في موضوع تنحية العميد وفيق شقير عن رئاسـة         و. قطعت الشباب الذين قاموا بتنفيذ هذه الشبكة سوف         إلىستمتد  
 ضابط يحل محله يعتبر منتحل       يبقى العميد شقير في موقعه، وأي      أنجهاز أمن المطار، قال نصر اهللا إن ردنا هو          

 المخـرج   أنلكن نصر اهللا أكـد      . ، أياً كانت طائفة هذا الضابط     واإلسرائيلية األميركيةصفة ينفذ قرار المخابرات     
 إلـى لألزمة الحالية هو في إلغاء القرارات غير الشرعية لحكومة وليد جنبالط، وتلبية دعوة الرئيس نبيـه بـري                   

م تجاوزوا الخطوط الحمر، ونحن لم يعد لدينا خطوط حمر، ولسنا قلقين من فتنة سنية               وقال نصر اهللا، إنه   . الحوار
  .  شيعية، ولن تكون هناك فتنة-

النائب سعد الدين الحريري خالل رده على مؤتمر نصر اللّه وصف ما يجـري               أن   9/5/2008األخبار   وأوردت
ـ   ن ما يحصل فـي     أ، مضيفاً   "ة تلبس عباءة المقاومة   إعالن إفالس المقاومة، تقوم به جماعات مسلّح       "في بيروت ب

وصف العاصمة اللبنانية بالمدينة المحاصرة، مشيراً إلى أن الفلتان المسلّح فيهـا            و. شوارع بيروت هو الفتنة بعينها    
،  المستقبل إلى أن كل لبنان يتألم اليوم أللم بيروت والعالم العربـي واإلسـالمي أيـضاً                 تيار  وأشار زعيم  .جريمة
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، "أنا على يقين أن هناك في إسرائيل فرحة عارمة إلقفال المطار والمرفأ والبلد والنهيار االقتصاد والدولة               "ليضيف  
  :عرض الحريري آلية للخروج من، عبر أربع نقاطو

  .أوالً، وضع القرارين الصادرين عن الحكومة بعهدة الجيش اللبناني
  .ادة فتح الطرقات وتشغيل المطار فوراًثانياً، سحب كل مظاهر السالح والتعطيل وإع

  .ثالثاً، انتخاب الرئيس التوافقي ميشال سليمان فوراً
  .ورابعاً، االنتقال إلى طاولة حوار وطني برئاسة الرئيس المنتخب

ـ    إلى أن  10/5/2008الشرق األوسط   وأشارت    غابـت االشـتباكات العنيفـة       "حرب بيـروت  "في اليوم الثالث ل
 البيروتية التي انتـشرت فيهـا قـوى    األحياء يسود الهدوء معظم     أن مناوشات محدودة، قبل     واقتصر الوضع على  

 لـضحايا االشـتباكات     األوليةوبلغت الحصيلة   . وأسلحتهم" تيار المستقبل "الجيش اللبناني وتسلمت مواقع عناصر      
اوتة، وذلك وفق مـصادر      الجمعة احد عشر قتيالً وعشرات الجرحى إصاباتهم متف        -والتي كان أعنفها ليل الخمس    

 فتح  إعادة مطار رفيق الحريري الدولي مقطوعة عملت قوى الجيش على           إلىوفي حين ظلت الطرق     .  وطبية أمنية
 إشـعار  ذلك، توقف العمل في مرفأ بيروت حتى          إلى .بعض الطرق والسيما الطريق الساحلية بين بيروت وصيدا       

 بحيـث بـات     األحياءحو المعارضة انتشارهم ليشمل معظم      بيروت، وسع مسل   وفي. آخر بسبب األوضاع األمنية   
  .منزل النائب وليد جنبالط ومنشآت تلفزيون المستقبل وسط هذا االنتشار

  
  توسع دائرة الصراع في أنحاء مختلفة من لبنان .3

ة  الطريق الدولي باإلطارات المشتعل    وا في طرابلس قطع    المستقبل مناصرون لتيار أن   10/5/2008األخبار  نشرت  
غير أن التصعيد األبرز حصل في المنية، إذ بعد ورود أنبـاء عـن              ،  وحطام السيارات القديمة في أكثر من نقطة      

 خرج ذووهم ومناصرو التيـار إلـى        ، في المنطقة خالل معارك بيروت     "تيار المستقبل "مقتل شابين من مناصري     
 أطلق مـسلحون النـار      فيما ،ت المشتعلة والحجارة  العبدة الدولي، وعمدوا إلى قطعه باإلطارا      - أوتوستراد المنية 

قرب مكتب الرئيس عمر كرامي في طرابلس، وكذلك أمام مكتبي حزب البعث والقومي السوري االجتماعي، مـا                 
 . في المنطقةما دفع الجيش إلى تكثيف دورياتهمأدى إلى وقوع إصابات وإحداث بلبلة في المدينة، 

رمون ودوحة عرمون وبشامون والشويفات وخلدة معـارك أدت إلـى حـسم             من ناحية أخرى، شهدت مناطق ع     و
رسالن للتعزية  إوعلم أن النائب وليد جنبالط خالل اتصاله بالوزير السابق طالل            .األمور لمصلحة قوى المعارضة   

 فـي   بشابين سقطا في اشتباكات دوحة عرمون، أبدى استعداده لتسليم جميع مراكزه الحزبية إلى الجيش اللبنـاني               
االشتراكي عند بلدة ضهور    الحزب   بعد إقفالها من جانب      ي دمشق الدول  -كما فُتحت طريق بيروت     . مختلف القرى 

 مقاتالً  18وحتى العاشرة من مساء أمس، سجلت غرفة عمليات المديرية العامة لقوى األمن الداخلي مقتل               . العبادية
رعـى   وفـي البقـاع      . جريحاً 54ذا فضالً عن وقوع نحو      ه،   مجهولين 4، بينهم   2008 أيار   8ومدنياً منذ صباح    

 تعلبايـا بـين قـوى المـواالة         -الجيش اللبناني أمس إعالن وقف إطالق النار الذي اندلع عند محور سـعدنايل              
والمعارضة، واستُخدمت في االشتباكات كل أنواع األسلحة الرشاشة، واستمرت متقطّعة ومترافقة مع قنص متبادل              

  . جرحى من الطرفين6وأدت إلى سقوط حتى ظهر أمس، 
مصرعهم في إطالق نار من مجهول أثنـاء تـشييع          لقوا  خمسة أشخاص   أن   10/5/2008الجزيرة نت   وأوردت  

وقد بـدد هـذا      .جنازة على الطريق الجديدة في بيروت ألحد عناصر المواالة الذي قتل في اشتباكات جرت أمس              
وبذلك وت منذ صباح اليوم والتي عادت الحياة فيها جزئيا إلى طبيعتها،            الحادث الهدوء الحذر الذي ساد أجواء بير      

   . شخصا24ً ارتفع عدد القتلى إلى
  
  "حزب اهللا"أسقطت نهائياً شرعية سالح " االنقالبية"المحاولة :  آذار14قوى  .4

جنـبالط،  رئيس الحكومة والنائبين سعد الحريري ووليد       " تطويق"و" احتالل بيروت "تحت عنوان بحث موضوعي     
 آذار، اجتماعاً طارئاً في معراب ترأسه رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سـمير جعجـع،                 14عقدت قوى   

وصدر عن المجتمعين بيان تاله جعجع، وصفوا فيه ما جـرى بأنـه             . وكان معظم حضوره من القيادات المسيحية     
: ، وقـالوا "وانقضاض علـى العـيش المـشترك   . عدديةانقالب مسلح على الوطن والوحدة الوطنية والدستور والت   "
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بيروت اجتاحتها غدراً جحافل حزب اهللا الـذين        . بيروت لم تسقط يوماً أمام االجتياح اإلسرائيلي ولن تسقط اليوم         "
حمتهم برموش عيونها فأداروا سالحهم إلى صدور أهلها، فاجتاحوا أحياءهم ودكّوا منازلهم عبر الـصواريخ مـن          

، "فـرداً فـرداً   "وحيوا أهل بيروت     ".سيكتشفون سريعاً عمق الجرح الذي أقاموه في قلب لبنان        : "افواوأض". إيران
وحزبه، الذي أبى أن يغادر وهو ابن كمال جنبالط الـذي           "، وجنبالط   "الصامد في عاصمته وبين أهله    "والحريري  

 االنقالب الدموي ال يـستهدف بيـروت        أن هذا "، معتبرين   "أبى أن يستسلم بعد أعوام من اغتياله من جانب سوريا         
لن يمثّل هذا االنقالب رادعاً بـل       . وحدها، بل كل لبنان الذي لن نرضى أن يسقط مجدداً رهينة في أيدي أي كان              

أن هذه المحاولة االنقالبية السافرة، أسقطت نهائياً شرعية سـالح          "كما رأوا   ". حافزاً لتكريس سيادة واستقالل لبنان    
 عنه صفة السالح المقاوم، ولن يجدي نفعاً االدعاء أن استعمال السالح هو للدفاع عن الـسالح،                 حزب اهللا ونزعت  

القاطع لهذا االنقالب الـذي ال يمكـن أن يغيـر فـي             "، معلنين رفضهم    "فاستعمال السالح أدى إلى سقوط السالح     
  ".عيشالقناعات، فهذه األعمال لم تستطع أن تغير في مسيرة لبنان وقدرته على ال

بكل إلحاح، إلى االضطالع بواجباتها األساسية في حماية أرواح المواطنين، حقناً للدماء ومنعاً             "ودعوا قيادة الجيش    
إلى كل الدول العربية لتحمل مسؤولياتها تجاه لبنان، ألن االنقالب هدفه إعادة سـوريا              "كما توجهوا   ". لتفاقم األزمة 

". إلى مساعدة لبنـان   "بالدعوة  " دول االعتدال العربي واإلسالمي   "، وخصوا   "سطإلى لبنان وإيصال إيران إلى المتو     
المجتمع الدولي ال يمكن أن يقف متفرجاً حيال هذا التمادي، ويجب أن يقف ضد من يسهم فـي تقـديم                    "ورأوا أن   

شعب لبنان،  "دين  ، ومعاه "بمبادئ ثورة األرز  "وختموا مؤكدين التمسك    ". السالح، والوقوف إلى جانب حكومة لبنان     
ونؤكد وقوفنا بكل قوانا خلف حكومـة الـسنيورة         . االستمرار في تحقيق أهدافنا، ونؤكّد أن أعمال العنف ال ترهبنا         

  ".الشرعية ونطالبها بالثبات في هذا الموقف االستقاللي الذي خطّته لنفسها منذ نشأت
  10/5/2008األخبار 

  
  " حزب اهللا"انقالب لن نقف مكتوفي األيدي أمام :  آذار14قوى  .5

خطوة انقالبية خطيرة في سعي حزب اهللا المتصاعد لتقـويض          " آذار احداث أمس بأنها      14وصفت قوى   : بيروت
لن تقف مكتوفة األيـدي   "ركائز الدولة اللبنانية، وأكدت في بيان صادر عن أمانتها العامة عقب اجتماع طارئ انها               

وجددت دعمها   ". بوحي من ايران باعتداء سافر على السيادة اللبنانية        امام االنقالب المسلح الذي يقوم به حزب اهللا       
مـن  بيروت  لحكومة فؤاد السنيورة مطالبة الدول العربية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ازاء محاصرة مطار              

  ". وانقالباً على المبادرة العربية1701قبل مجموعة مسلحة متمردة والذي يشكل انتهاكاً للقرار 
  8/5/2008لخليج اإلماراتية ا

  
   تدعو القوى األمنية لفرض سلطتها وفتح الطرق  اللبنانيةالقوات .6
القوى األمنية اللبنانية الى فرض سلطتها على أرجاء الوطن كافةً، والعمـل فـوراً لفـتح                " "القوات اللبنانية "دعت   

وقالـت فـي    ". انفالت األوضاع وضياع لبنان   الطرقات وإعادة الهدوء الى األحياء المضطربة منعاً لتفاقم األزمة و         
.  آذار بانتهاك سيادة الدولة اللبنانية والتعدي على المواطنين وامالكهم         8لليوم الثاني على التوالي تمعن قوى       : "بيان

يتّبع أسلوب القضم البطيء ألسس وركائز الدولة بدءاً بتعطيـل االنتخابـات الرئاسـية              " حزب اهللا " إن   :وأضافت
بشرعية الحكومة وتعطيل المجلس النيابي ثم احتالل الوسط التجاري وضرب السياحة واإلقتـصاد عبـر               والطعن  

حالة الال استقرار السياسي واألمني التي يخلقها، وصوالً الى التشكيك بمصداقية قـوى األمـن الـداخلي ورسـم                   
            ضد فريق الذي نشهده  "وأشارت إلى أن  ". آخرخطوطه الحمر بوجه الجيش اللبناني وإظهاره بمظهر المنحاز لفريق

اليوم ال يمت الى المطالب المعيشية والعمالية بأي صلة وهو ليس في الحقيقة سوى انقالبٍ خطيرٍ علـى الدولـة                    
  ". اللبنانية وإعادة استنساخ مجسم ساحة رياض الصلح في محيط المطار ولبنان بأكمله

  9/5/2008السفير    
    
  لحين لدينا ال مس": المستقبلتيار " .7
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الى تمرير  " أمل"وحركة  " حزب اهللا "تعمد محطات تلفزة     : بياناً بعد منتصف الليل جاء فيه     " تيار المستقبل "أصدر   
في عدد  " تيار المستقبل "عناصر من   " فرار"، تفيد بما تسميه     "عاجل"ما توحي بأنه معلومات صحافية، تحت عنوان        

ـ ال ح ". تسليم أسلحتهم "من أحياء بيروت، و    لتكرار تأكيد عدم وجود مسلحين بـين جمهـوره         " تيار المستقبل "اجة ب
وال بد من لفت االهتمام إلى أن       . ومناصريه، إال إذا كان السالح الفردي لدى جميع المواطنين يدل إلى أنهم ميليشيا            

.  أو معتد أو غـاز     ال أحد يفر إال من عدو أو معتد على أمنه وسالمته وسالمة ممتلكاته، وال يستسلم إال أمام عدو                 
إن البحث عن انتصار وهمي على أهل بيروت يدفع بوسائل اإلعالم هذه الى أن تـستخدم التعـابير المـذكورة،                    

  . خصوصاً بعدما باتت بيروت عنواناً لحرب توازي الحرب على إسرائيل، كما بين خطاب األمين العام
  9/5/2008السفير     

  
   ما بقي من هيبة المقاومةالتسوية مطلوبة للحفاظ على: جنبالط .8

، "دخلنا في مرحلة جديدة أصبح فيها تحديد المقاومة أصـعب         " جنبالط  قال رئيس الحزب التقدمي اإلشتراكي وليد       
  ".أن التسوية مطلوبة للحفاظ على ما بقي من هيبة المقاومة"مشدداً على 

وأذكـر أن سـعد     .  على أرض لبنـان    كل قرارات مجلس األمن في مكان ما جيدة، لكن يبقى الحوار أهم           : "وقال
ال أحد يريـد أن     "، مؤكداً أن    "الحريري ووليد جنبالط قاال في باريس وواشنطن إن سالح المقاومة موضوع داخلي           

ولهذا يجب أن تكون هنـاك وقفـة        . لست مستسلماً، لكنني أعلم ما هو ثمن الحكم       : "وأضاف". يدول مطار بيروت  
فليتفضل ويوقف إطالق النـار ونـسلم جميعـاً         : "وتوجه إلى نصر اهللا قائالً    ". حكيمة دون التنازل عن األساسيات    

وطلب من مناصـريه    ".الجيش ونزل الحواجز العفوية وغير العفوية ونذهب إلى طاولة الحوار ونناقش كل القضايا            
  ".أن يدافعوا عن أنفسهم في بيوتهم وأال ينزلوا إلى الشوارع"

  9/5/2008األخبار 
  
  رفضت المعارضة تسوية الحريري فإننا باقون ولن يخرجنا أحد من البلدإذا : جنبالط .9

ـ     " اللقاء الديموقراطي "دعا رئيس    السيد حسن نصر اهللا الى القبـول       " حزب اهللا "النائب وليد جنبالط، األمين العام ل
مـن  " بتحكيم الجيش "النائب سعد الحريري، وأعلن القبول      " المستقبل"بالعرض الذي قدمته المواالة عبر رئيس تيار        

وقال ان استباحة   . دون فرض شروط مسبقة عليه، مشيراً الى أهمية التوصل الى تسوية هادئة لحماية السلم االهلي              
بيروت يجب ان تتوقف، ودعا الى حفظ كرامة اهل العاصمة وطالب بسحب المسلحين من بيروت، وتولي الجيش                 

ان احـد   "تنفيذ المقترحين اللذين تقدم بهما الحريـري، خاصـة          وقوى االمن الداخلي ومساعدة القوى العسكرية، و      
، لكنه  "شقير منتدب من قبل قيادة الجيش والشق اآلخر امني اضافة الى شق تجاري            ) وفيق(االقتراحين اداري ألن    

اما اذا رفضوا فإننا باقون ولن يخرجنا احد من البلد ألنه يجب الحفاظ على الحـد االدنـى مـن هيبـة                      : "اضاف
ان ذلك جيد لكن األهم إجـراء الحـوار بـين           "وعلى صعيد القرارات الصادرة عن مجلس االمن، قال         ". كومةالح

ان علينا تحديد مفاهيم جديدة حول سيادة لبنان وعلـى صـعيد االسـتراتيجية              "وقال   ". اللبنانيين على ارض لبنان   
ذي يستطيع احـتالل بيـروت عـسكرياً لكنـه ال           ال" حزب اهللا "الدفاعية وحدود التعايش بين الدولة اللبنانية ودولة        

  ". يستطيع السيطرة على البلد
سيمنح السيطرة في مراكزه للجيش لكن عناصره سيدافعون عن انفسهم في           " الحزب التقدمي االشتراكي  "وأعلن ان   

  ."احتراما للعمامة"ورفض رداً على سؤال التعليق على اتهامات نصر اهللا . حال الهجوم عليهم
  9/5/2008 السفير

  
  نحن نؤمن فقط بالدولة... تييالجيش يقوم بحما: جنبالط .10

ينتشر لحماية النائـب    "في أحاديث مع أكثر من محطة تلفزيونية، أعلن جنبالط أن الجيش يقوم بحمايته، متمنياً أن                
يع أن  ال أحد يستطيع أن يسيطر على بيروت، وال أحـد يـستط           : "وقال". سعد الحريري، ونحن نؤمن فقط بالدولة     

يسيطر بشكل أحادي على القرار اللبناني، وليست هذه هي الطريقة للتعاطي، وذريعة أن الحكومة تجـرأت علـى                  
السؤال عما يجري في مطار بيروت أو ما إذا كانت تلك الشبكات أمنية أو تجارية، هذه الذريعة التي أدت إلى هذا                     
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بقوته العسكرية ال يقدر أن يلغـي       "، مردفاً أن حزب اهللا      "هلهامع أ "وأكّد بقاءه في بيروت     ". االجتياح، ليست مقبولة  
لن تمتـد إال إذا     "وتوقّع أن األمور    ". اآلخر، والحوار هو الحل، ونحن موجودون له وإذا كانوا جاهزين فليتفضلوا          

  ".كان الحزب قد قرر إلغاء المواالة
  10/5/2008األخبار 

  ال تراجع عن قرارات الحكومة: مروان حمادة .11
ال تراجع عن قرارات الحكومة، فموضوع االتصاالت ومراقبـة المطـار           "د وزير االتصاالت مروان حمادة أن       أك

من المؤسف تحول المقاومة إلى ميليشيا ثـم        : "وقال". أن هذا اعتداء على سلطة الدولة     "، معتبراً   "جاء ليطفح الكيل  
كلمته من قطر، فلقد أعلن تأييـده لقـرارات         إلى عصابة، والبطريرك الماروني مار نصر اهللا بطرس صفير قال           

ولفت إلى أن قائد الجيش العماد ميشال سليمان         ".الحكومة، وقال إنه ال يرى مجاالً لدولة تتعايش معها دويلة أخرى          
تلويح العمـاد   "، نافياً ما أشيع عن      "يراقب األمر ولن يترك األمور على حالها، والجيش لن يسمح بتدهور األمور           "

ـ    "لن يتم أبداً طرح بديل عن مطار بيروت الدولي        "وأكد أنه   ". االستقالةسليمان ب  " حـزب اهللا  "، داعياً األمين العام ل
  ".بين الحكومة والميليشيا، النصر سيكون حتماً للحكومة: "وأضاف ".إعادة حساباته"السيد حسن نصر اهللا إلى 

  9/5/2008األخبار 
  

  االنتصار فخّ سينقلب سريعاً.. رالمعادلة السياسية لن تتغي:  الجميلأمين .12
 اعتبر الرئيس اللبناني األسبق أمين الجميل أن السيطرة المـسلحة       :ب.ف. أ 10/5/2008البيان اإلماراتية   ذكرت  

وقال الجميل أحد أقطاب األكثرية في      . في لبنان " لن تغير شيئا في المعادلة السياسية     "لقوى المعارضة على بيروت     
نؤكد أن هذا الذي يدعونه انتصارا ليس سوى فـخ سـينقلب            : "لعاصمة الفرنسية باريس  مؤتمر صحافي عقده في ا    

  . في لبنان" سريعا على أهله ولن يغير إطالقا في منحى السياسة اللبنانية وال في المعادلة السياسية
يفكّك "هللا بأنه   ، متّهماً حزب ا   "إعادة النظر في كل المفاهيم    "رأى وجوب   أن الجميل   : 10/5/2008األخبار  وأضافت  

المؤسسات ويسهم في تعطيل دور الجيش، وهذا يفتح الساحة اللبنانية على كل المغـامرات، دعونـا ال ننـسى أن                    
إلى عين الحلوة، مـا     " القاعدة في المغرب اإلسالمي   "تهدد لبنان، ولدينا معلومات عن دخول عناصر من         " القاعدة"

، "وال أدري إذا كان االنقالبيون في بيروت مدركين لخطـورة عملهـم           يفتح الساحة اللبنانية على كل االحتماالت،       
 ".موضوع خطر جداً، وآمل أن يكون لنا موقف واضح في أول جلسة حـوار             "مردفاً بأن استخدام الحزب لسالحه      

جيش منظّم ميليشياوي، كان يفترض أن يحارب إسرائيل، فـإذا بـه            "كذلك اتهم الوزير أحمد فتفت، الحزب، بأنه        
أن مـن   "ورأى في الوقت نفسه     ". باستغالل قرارات الحكومة إلعالن الحرب    "، وأن نصر اهللا قام      "رب بيروت يحا

وعلـى  ". سيدافع عن السرايا الحكومية إذا حـاولوا اقتحامهـا        "وقال إن الجيش    ". يقتحم بيروت هما سوريا وإيران    
  ".أصبح فريقاً في الحرب الدائرة"عكس جنبالط، قال إن بري 

  
  "طرقاتنا ستكون آمنة ومدينتنا آمنة": "الحسم العسكري"المعارضة تبرر زعماء  .13

بادرت منذ صباح أمس، إلى تبرير ما حصل ورفض اعتباره انتصاراً لفريق على آخر، فأكد النائب ميشال عـون                   
ني التـي كانـت     بالعودة إلى الميثاق الوطني، إلى إعادة التوازن بين مكونات المجتمع اللبنا          … انتصار للبنان   "أنه  

مفقودة، مما سبب لنا مشاكل سياسية وتدخالت عالمية في لبنان وضرب االستقرار، وبقينا في األزمة أكثـر مـن                   
، مذكّراً بتنبيهاته السابقة للعالم إلى إمكان الوصـول إلـى حالـة             "سنتين ونصف سنة، نعيش األزمة التي ال تنتهي       

، وبتحذيراته من التسلّح ومـن دعـم        "افي لنحل المشكلة قبل وقوعها    لكن مع األسف لم نلقَ اإلصغاء الك      "التصادم  
اليوم، سنرجع إلى حياتنـا العاديـة، طرقاتنـا         : "وقال عون  ".حكم همش اللبنانيين وطائفتين كبيرتين وابتز طائفة      "

  ".ستكون آمنة، ومدينتنا آمنة
ال يمكن أن يـرتهن ألحـد       "يه إن الجبل    وعقد رئيس الحزب الديموقراطي طالل أرسالن، مؤتمراً صحافياً، قال ف         

يـوم جديـد    "، واصفاً يوم أمس بأنه      "خارج إطار المقاومة الوطنية وخارج إطار الدفاع عن هذه المقاومة الوطنية          
هـو اسـتعادة    "، وأن ما حصل     "جرت فيه استعادة بيروت إلى حضنها الطبيعي، ألن بيروت هي بيروت المقاومة           
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ررنا في األمس من حكم السفارات، وأكّدنا للعالم أن المهـم هـو االحتكـام للدسـتور                 لسيادة لبنان واستقالله، تح   
  ". ولمؤسساتنا الدستورية وال أحد يبقى لنا، ال سفارة وال أجنبي، نحن نعرف مصالحنا أكثر بكثير من غيرنا

تين بـأن هـذه     كنا قد نصحناهم خالل سن    : "وأعرب رئيس حركة التوحيد وئام وهاب، عن األسف لما حصل، قال          
عهـد  "ورأى أن   ". الطريقة في الحكم ال تجوز، ولكن يبدو أن الصوت األميركي والصوت السعودي كانا أقوى منا              

ـ  " سنوات، انتهى  3الذين استفادوا من دم الشهيد رفيق الحريري خالل          الحفاظ على أمن النـاس وعـدم       "، مطالباً ب
، موجهاً نداء إلى الجيش ليتسلّم مراكز       "نة من بيروت إلى الجبل    من نقل الفت  "وحذّر  ". التدخل في شؤونهم السياسية   

لن تتصرف بـشكل    "وطمأن الى عدم التعرض ألحد، وإلى أن المعارضة         . الحزب التقدمي االشتراكي في الشوف    
يـوم  من كل العناصر المنتشرة في الجبل الذهاب الى منازلها وترك السالح، وسنعتبر اليوم هو ال              "، طالباً   "انتقامي

وخاطـب  ". أحداً لم يربح، كل الناس خاسرون، ولبنان وحده يجـب أن يـربح            "وقال إن   ". األخير في هذا الوضع   
وختم محيياً الجيش الـذي     ". عليك أن تغادر، والمطلوب هو إعادة صياغة لكل الحكم والسلطة في لبنان           : "السنيورة

  ".عالج األمور بدون ارتكاب أخطاءالذي "، وقائده "أثبت حرصه ووحدته وكان رائعاً في أدائه"
بالكفّ عن لعبة المـوت التـي       "وأيضاً ذكّر رئيس جبهة العمل اإلسالمي فتحي يكن، بالتحذيرات لقيادات المواالة            

، "تحركها األصابع األميركية والصهيونية، والتي تود أن تدفع بلبنان إلى المصير نفسه الذي وصل إليـه العـراق                 
: وخاطب هذه القيادات بالقول   ". ألنها في ساعة الصفر لن تغني عنهم شيئاً       " أميركا وتأييدها    وبعدم الرهان على دعم   

لقد بعتم عمقكم بالعمق الصليبي الصهيوني، ورضيتم بالوصاية األميركية، وأضرمتم نار العداوة والبغضاء بـين               "
قمـتم  . ر، وواددتم من حاد اهللا ورسوله     الشعبين الشقيقين اللبناني والسوري، واستبدلتم الذي هو أدنى بالذي هو خي          

. بإلغاء كل الزعامات السنية البيروتية واستبدلتموها بأشخاص ما عرفت السنة إلى حياتهم وأخالقهم وبيوتهم سبيالً              
نتمنى عليكم اليـوم أن     . وظّفتم المرجعيات السنية لمصالحكم ولم توظفوا مصالحكم لمصلحة أهل السنة والجماعة          

  ".البلد ألنكم كنتم شؤماً عليهترحلوا عن هذا 
ألهالي بيروت األوفياء األشراف، الـذين      "وأصدر الحزب السوري القومي االجتماعي، بياناً أعرب فيه عن تقديره           

انتفضوا ضد طغمة فاسدة متسلطة حاولت تـشويه      "، و "انتصروا لهوية وكرامة بيروت، عاصمة للصمود والمقاومة      
 شباط سابقاً وحكومة فؤاد     14بات حرياً بفريق    "ورأى أنه   ". يير هويتها العربية  صورة بيروت والمس بكرامتها وتغ    

السنيورة الالشرعية سابقاً والساقطة حالياً، أن يخضعوا لخيار تسوية مشرفة تحفظ غير المرتكبين وتلفظ المـسيئين   
 الذين استُشهدوا برصاص غـدر      وزارعي بذور الفتنة والفرقة التي دفع لبنان أثمانها خيرة من شبابه، سواء أولئك            

غداً يوم آخر للبنان المقاومـة والـصمود والكرامـة          : "، خاتماً بالقول  "السلطة، أو أولئك المغرر بهم بالمال الحرام      
  ".والعنفوان

  10/5/2008األخبار 
  

    عن قراراتهاعون يدعو الحكومة للتراجع .14
 عون، الحكومة الى التراجع عن قراراتها، مشدداً علـى          النائب العماد ميشال  " التغيير واإلصالح "دعا رئيس تكتل     

الخطـأ  "أن عنادها سيؤكد التواطؤ الداخلي والخارجي ضد المقاومة ولن يؤدي سوى إلى إطالة أمد األزمـة إثـر            
، إن الـسيد حـسن نـصر اهللا شـرح           "في.تي.او"وقال في مقابلة مسائية مع قناة       ". الجسيم الذي ارتكبته الحكومة   

 مؤتمره الصحافي موضوع شبكة االتصاالت السلكية للحزب، مشيراً الى ان الجيش اللبناني يقـوم               بوضوح خالل 
وأعلن رداً  . بما يستطيعه في االحداث التي رفض وصفها باالحداث المذهبية، مؤكداً ان االنقسام هو انقسام سياسي              

ت على االرض، بل الى المشاركة فقـط        لم يعد نفسه للمشاركة في االحتجاجا     " التيار الوطني الحر  "على سؤال أن    
  . في اإلضراب العام والتظاهر فقط

  9/5/2008السفير 
  

  "إسرائيلية على المقاومة -حرب أميركية ": المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى .15
 بعنف على قرارات الحكومة، التي وصـفها        ،في بيان، بعد اجتماعه أمس    ،  حمل المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى    

كيدية منحازة تنافي مصلحة الوطن وقضاياه وتناقض البيان الوزاري للحكومة بما يكـرس عقليـة التـسلط                 "بأنها  
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التصريحات المسيئة إلى دور ومكانة الجمهورية اإلسالمية اإليرانيـة         "، مستنكراً   "واالستئثار كمنهج حكم في لبنان    
طرد السفير اإليراني تندرج في إطار التحريض       ، معتبراً أن الدعوات المشبوهة ل     "التي وقفت إلى جانب شعب لبنان     

اسـتغرابه وإدانتـه    "الممنهج أميركياً وإسرائيلياً ضد قوى الممانعة والمقاومة في المنطقة والعالم، كما عبر عـن               
ورأى المجلس  أن     ".لتجاهل هذه السلطة للمطالب المشروعة للعمال، رغم صرختهم المدوية دفاعاً عن لقمة العيش            

ت التي اتخذتها سلطة غير شرعية، والتي توجت فيها انتهاكها المستمر للدستور، تمثل جريمة كبرى فـي                 القرارا"
حق لبنان وطوائفه كافة، وانتهاكاً لكل القيم والمبادئ، وهي اعتداء على الشعب وعلى كل نقطة دم قدمها شـهداء                   

ه القرارات هي جزء من حرب أميركية ــــ        هذ"، معتبراً أن    "لبنان ضد العدو الصهيوني منذ انطالقة المقاومة      
، وأريد استكمالها بحرب سياسية، ولألسـف       2006إسرائيلية، هزم لبنان بشعبه ومقاومته شقها العسكري في تموز          

  ".بأيد لبنانية مدعومة من جهات عربية معروفة
خضر واليابس، تنفيـذاً    من قرر استدراج لبنان إلى فتنة تحرق األ       "وحمل المجلس مسؤولية كل ما جرى وسيجري        

أن أحداً لن يكون بمنأى عن التداعيات الكبرى التي ستترتب على االستمرار في هـذا  "، مؤكداً  "لمخططات خارجية 
هي "، ورأى أن العودة عن هذه القرارات        "النهج التسلطي باالستئثار والتهميش الذي ما عاد باإلمكان السكوت عنه         

الخطيرة التي زجت هذه الحكومة غير الشرعية اللبنانيين فيهـا، وأن اإلصـرار             المدخل إلخراج لبنان من األزمة      
، معلناً أن المجلـس     "عليها مشروع خطير يستهدف لبنان واستقراره االجتماعي والسياسي وال أحد يعرف تداعياته           

  ".الغايةدرس سلسلة من الخيارات التي سيتخذها على ضوء التطورات الحاصلة وأبقى جلساته مفتوحة لهذه "
  9/5/2008األخبار 

  
  دولة عربية تضخّ أموالها إليجاد الفتنة: قبالن .16

وجه نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن نداء إلى اللبنانيين، ومن خاللهم إلـى                  
 وفـي طليعـتهم العـدو       درءاً لفتنة طخياء وعمياء يؤسس لها المتربصون ببلدنا ووحدتنا شراً         "العرب والمسلمين   

إن ما يحصل هو تنفيذ لهذه الفتنة التي عمل الكثيرون على إشعالها، وكنا نصبر ونتحمل األذى                : "وقال ".الصهيوني
واإلساءات واالعتداء على حقوقنا في هذا الوطن التقاء شرها، وما القرارات الخطيرة األخيرة التي طالـت أحـد                  

 أحد تعابير هذه الفتنة، والهدف من هذه القرارات هو كشف أمن هذه المقاومة              أسلحة المقاومة وهو االتصاالت، إال    
  ".وقيادتها لتسهيل مالحقتها أمنياً من العدو االسرائيلي الذي يجهد لتصفيتها

إذا ارتضى بعض الزعامات أن يكونوا أدواتها، تحقيقاً ألهداف إسرائيل، هل يجوز لمن هـم               "ورأى أن هذه الفتنة     
هـل  "متسائالً  " لديني االنجرار وراءها وتغطيتها من خالل إطالق خطاب غرائزي الستثارة المشاعر؟          في الموقع ا  

يحق لحكومة ال نقر يشرعيتها أن تعرض المقاومة بقيادتها وكوادرها للقتل على يد العدو، وهل تجـوز الموافقـة                   
حيث ال مـال وال زعامـة وال ملـوك وال           فماذا تجيبون اهللا غداً إن وقفتم بين يديه للحساب،          . على هذه الجريمة  

  ".أمراء
إن هذه الجريمة وتغطيتها هي االستباحة للحرمات واألنفس، وهي االعتداء على الكرامـات، وعلـى كـل                 : "وقال

الطوائف وعلى العرب وعلى فلسطين وقضيتها، وهذا هو التحريف والتزييف لتاريخ بيروت الناصع، بيروت التي               
هي ليست لجهة أو لطائفة أو لفئة، العصابات والدخالء على بيروت هـم مـن رآهـم                 ،  ...انطلقت منها المقاومة،  

أبناؤها بأم العين وعلى شاشات التلفزة، يكدسون السالح ويروعون اآلمنين، نحن نسأل ضد من؟ ولماذا استقدامهم                
ـ              ا أن دولـة أخـرى تمـول        الستباحتها؟ وبكل أسف يأتون بالدعم من دولة عربية تضخ أموالها إليجاد الفتنة، كم

  ".تدريبهم واستقدامهم ليعيثوا فساداً في أحيائها اآلمنة، وليشوهوا تاريخ واسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري
ألن يكونوا على مستوى المرحلة التاريخية فال ينجر البعض إلى السقوط في فـخ المراهنـة علـى                  "ودعا الجميع   

  "....لعدو متربص فيشعلوا فتنة ال تبقي لهم سلطة وال حكومة وال وطناًالتدويل، وال يكون البعض أداة رخيصة 
  9/5/2008األخبار 

  
   يعرض المقاومة لإلصابة والتدمير"حزب اهللا"قرار إلغاء الشبكة السلكية التابعة لـ: عون .17

السلكية التابعـة   قرار الحكومة إلغاء الشبكة     "العماد ميشال عون أن     " التغيير واإلصالح "من جهته، أكد رئيس تكتل      
، "يعرض أمن المقاومة لإلصابة والتدمير عن بعد، وخصوصاً في وجود تقنيات متقدمة في إسرائيل             " حزب اهللا "لـ
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، ودعا الحكومـة إلـى التراجـع عـن          "هذا كشف أمان المقاومة أمام إسرائيل وهو أمر خطر جداً         "مشيراً إلى أن    
  .قراراتها

ـ    ، "الفتنة ليست سنية شيعية، بل فتنة سياسية      "لسيد نصر اهللا في اعتباره أن       ، أيد عون، ا   "OTV"وفي حديث إلى ال
بسبب القرارات المتسرعة حـول أمـان شـبكة اتـصال           "محمالً الحكومة المسؤولية الكاملة عن األزمة الراهنة        

إجراءات من طرف   إصرار الحكومة على    "، وانتقد   "كان أول من نادى بالتفاهم بدل التصادم      "، مذكّراً أنه    "المقاومة
واحد ورفض الحل السلمي، ما يحملها مسؤولية كبيرة، إضافة إلى النتائج االقتصادية على الوضع فـي بيـروت                  

  ".وقطع كل الطرقات وليس فقط طريق المطار
وإذا استطاع الفصل بين المتقـاتلين  . الجيش يقوم بما يستطيع أن يقوم به، وهو ال يستطيع أن يكون فريقاً            "وأكد أن   

  ".فهذا أقصى شيء بإمكانه
  9/5/2008األخبار 

  
  الصراع سياسي ال مذهبي: شخصيات سنية .18

انتقدت شخصيات سياسية ودينية كلمة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، أول من أمس، وقال نائب رئيس                 
إنه : "ة في بيروت  جبهة العمل اإلسالمي في لبنان الشيخ عبد الناصر جبري، في مؤتمر صحافي، في مركز الجبه              

ليزعجني أن أقف هذا الموقف ألصحح به عمل عالم شرع، جعل من نفسه وموقعه مفتياً للقصر، بـدل أن يكـون                     
مفتياً للجمهورية بجميع مؤسساتها وشعبها وطوائفها ومذاهبها وأعراقها، يجمع ويصلح ويرشد ويـؤاخي، عوضـاً               

لـذلك  . ما يقوله النائب وليد جنبالط، مقابل بقية أبناء الوطن        عن أن يفرق ويمزق ويميز وينحاز، ويصبح مردداً ل        
نحن كعلماء من أهل السنّة والجماعة، ندعوه ألخذ دوره المصادق لقيم الشريعة وعدالة اإلسالم، ومقاومة العدوان                

 المـذهبين  أن ما يشهده لبنان اليوم، من صراع ال يمتّ إلى"وأكد  ". أميركي وعمالئه في لبنان والمنطقة -الصهيو  
السنّة والشيعة بصلة، كما ادعى المفتي، وليس هو كذلك دينياً بين المسلمين والمسيحيين، بل هو صـراع سياسـي            

وبين خط مقاوم مجاهد يمتد من أفغانستان وباكستان وإيران إلـى الـصومال             (...)  صهيوني   - بين خط أميركي  
  ".إذن اهللا خط الجهاد والمقاومة ألنه طريق الحق والعدلوالسودان، مروراً بالعراق وفلسطين ولبنان، وسينتصر ب

أن السنّة في لبنان ضـاقوا ذرعـاً بتجـاوزات          "للمفتي قباني   "  المرابطون -حركة الناصريين المستقلين    "وأكدت  
الحكومة الالشرعية وسياساتها التي تفقرهم، ولم تكفّ عن االعتداء على كرامتهم ولقمة عيشهم، وعن هيمنتها على                

وتوجهت إلى أهلنا في بيروت للعمـل علـى درء          ". قدرات البالد ومؤسساته وتنفذ المشروع األميركي المتصهين      م
، وناشدت رجال الدين    "أن تكون لجميع المسلمين وغير منحازة إلى فئة دون أخرى         "الفتنة، متمنية على دار الفتوى      
اً للمقاومة وهو بمنأى عن أي صراع داخلي يحاول         أن حزب اهللا كان وما يزال رمز      "العمل على وأد الفتنة، مؤكدة      

  ".عمالء الداخل زجه به
  10/5/2008األخبار 

  
  يريد إشعال فتنة مذهبية" حزب اهللا: "مفتي جبل لبنان .19

بدوره، اتهم مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، خالل استقباله وفداً من الحزب التقدمي االشتراكي وتيـار                  
يريد أن يشعل نار الفتنة المذهبية بين السنّة والشيعة، ونحن نحاول أن نقاوم هذه الفتنة               "بأنه  "  اهللا حزب"،  "المستقبل"

  ".ألننا نعمل من أجل أن نقيم الدولة اللبنانية وال نقيم دولة أهل السنّة في لبنان
اء هـذه المنطقـة واألمـة       عدم االنسياق وراء الشعارات وأال يكونوا منطقة لتسلل أعد        "ودعا شيعة بلدة الجية إلى      

  ".العربية
السعي الى السيطرة على لبنان وإقامة دولته على حساب         "بـ" حزب اهللا "كما اتهم مفتي عكار الشيخ أسامة الرفاعي        

، متبنياً كل كلمة قالها المفتي قباني       "أن أبناء عكار سيكونون إلى جانب أبناء بيروت السنية        "، مؤكداً   "الدولة اللبنانية 
  .فتنةلوأد ال

وعقد علماء مدينة صيدا وأقضيتها اجتماعاً في مكتب مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، وصدر عن المجتمعين بيان                 
عدم التعدي على األمالك العامـة أو       "، وشددوا على    "االعتصام بحبل اهللا تعالى ونبذ الفتن الطائفية والمذهبية       "أكد  

صيدا ستبقى وفية للسلم األهلـي      "لى إطفاء نار الفتن، مؤكداً أن       وأهاب بالجميع العمل ع   ". أمالك الناس وكرامتهم  
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والوحدة الوطنية ومتمسكة بالشرعية واتفاق الطائف في وطن هو للجميع، للمسلمين بكل مذاهبهم، وللمسيحيين بكل               
  ".طوائفهم

  10/5/2008األخبار 
  

  ة العسكرية استمرار الوضع على حاله خسارة للجميع ويمس وحدة المؤسس: قيادة الجيش .20
تشهد البالد منذ يوم امس حاالت احتجاج حادة علـى        : " مديرية التوجيه امس البيان اآلتي     -صدر عن قيادة الجيش     

الصعيدين السياسي والمطلبي أدت الى ردات فعل شعبية واشتباكات والى اقفال طرق واغالق مرافق حيوية، ممـا                 
من خالل ادائها لدورها الحاضن للبنانيين بجميع فئاتهم، تـدعو          ان قيادة الجيش و    . عرض االستقرار العام للخطر   

ابناء الوطن الى التحلي بالحكمة والوعي على كل صعيد، وتحذرهم من ان غياب الشعور بالمـسؤولية الوطنيـة                  
ا كم. العليا، والخروج عن اطار التبصر في نتائج االمور، يحدان من قدرة الجيش على القيام بدوره الوطني الجامع                

تعلن ان التخلي عن الحوار، وتمسك كل طرف بمواقفه يشكالن ابتعادا واضحا عـن صـيغة العـيش المـشترك                    
واعتمادا للغة العنف والتصادم وتفريطا باالنجازات الوطنية الكبرى التي حققها اللبنانيون، خصوصا ان اسـتمرار               

رية، خـصوصا ان الركيـزة االولـى        الوضع على حاله هو خسارة واضحة للجميع ويمس بوحدة المؤسسة العسك          
ان هذه القيادة تدعو الجميع الى ايجاد الحلول إلخراج لبنان من مأزقـه،             . لألمن في لبنان هو الوفاق وليس البندقية      

وهي تضع نفسها في تصرف االفرقاء جميعا للمساعدة في ايجاد تلك الحلول، كما تؤكد استمرار الجيش في القيـام        
 ".   ارواح المواطنين وارزاقهم على رغم الصعوبات الكبيرة التي يعرفها الجميعبواجبه في الحفاظ على

  9/5/2008السفير 
  

  لحود يناشد القيادات االلتفاف حول الجيش إميل  .21
 العماد إميل لحود القيادات على اختالف انتماءاتها السياسية، االلتفاف حول الجيش            رئيس الجمهورية السابق  ناشد   

لمناخات المالئمة لتمكينه من القيام بالمهمات الوطنية الدقيقة الموكلة إليه في هذه الظروف الصعبة              الوطني وتوفير ا  
ان ما تشهده بيروت ومناطق لبنانية غالية من أحـداث داميـة            : "وقال الرئيس لحود  . والقاسية التي يمر بها الوطن    

ن يتربصون بهذا البلد ويسعون الى ضرب       واضطرابات وممارسات، تصب في النهاية في مصلحة أعداء لبنان الذي         
وحدته واستقراره وأمنه وسالمته، بعدما استهدفوا مؤسساته الدستورية، األمر الذي يفرض على جميـع اللبنـانيين                
حماية وحدتهم وعدم االنجرار في المخططات التي تهدد السلم األهلي وصيغة العيش المشترك التي كانت وستبقى                 

خـتم  و". حيد الذي يعكس الشراكة الوطنية الحقيقية التي تحمي الدولة والكيان والمؤسـسات           الرأسمال األغلى والو  
الرئيس لحود داعيا الجميع الى عدم االحتكام الى الشارع، وتمكين الجيش الوطني من القيام بدوره الجامع ال سيما                  
أن هذه المؤسسة الوطنية عازمة على ان تبقى، كما كانت، قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، حاضنة لجميع اللبنانيين                 

  . مهما تنوعت انتماءاتهم
  9/5/2008السفير 

  
  الحص يهيب بالقيادات تغليب المصلحة الوطنية يم سل .22

أهاب الرئيس الدكتور سليم الحص بالقيادات تغليب المصلحة الوطنية على االعتبارات الفئوية، وقال ان التـاريخ                 
وقال في تصريح من مدينة االسكندرية في       . لن يرحم زعماءنا الذين بترفهم السياسي اوصلوا الوضع الى ما نشهده          

بالرغم من احترامنا الكامل للمطالب التي كانت وراء الدعوة للتظاهر التي دعا اليها االتحاد العمالي العام،                : "مصر
فانه يحز في نفوسنا ما شهدناه امس، من اشكال للتعبير، خرجت عـن مـسارها الطبيعـي، حتـــى ال نقـول                      

ث المؤسفة التي رافقت الدعوة للتظاهر،      ان االحدا . الحضاري، وادت الى صدامات مؤسفة بين ابناء الوطن الواحد        
 . ما هي اال تعبير عن عمق االنقسام السياسي الذي ترك اثره السلبي في النفوس من شحن مذهبي ومناطقي ممقوت                  

ان االجراءات الحكومية المتسرعة كان من الممكن ان تكون مادة الحوار بين االفرقاء، لو استجيب لتلك الـدعوة،                  
 ونهيـب   ... ذلك مطلوبا خارجيا ممن بشرنا بصيف حار ونحن نتمنى ان ال يكون االمـر كـذلك                اللهم اال اذا كان   

بالقيادات الدينية والسياسية ان تغلب المصلحة الوطنية العليا على االعتبارات الفئوية الضيقة، فلبنان يعيش اليـوم                
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وار وليس تأجيج النفوس، فالتاريخ لن      اصعب اللحظات المصيرية، والمطلوب اليوم الدعوة الى الوحدة والوئام وللح         
يرحم زعماءنا السياسيين الذين بترفهم السياسي، اوصلوا الوضع الى ما نشهده اليوم، ونحن ال نرى بعد اي ضوء                  

 ".  في نهاية النفق المظلم فلنرتفع جميعا الى مستوى المسؤولية الوطنية رحمة بالبالد والعباد
  9/5/2008السفير 

  
  عد تدخالً عسكرياً أجنبياً  الحص يستبسليم  .23
استبعد رئيس الوزراء اللبناني األسبق سليم الحص إقدام أي قوة دولية على التدخل العسكري المباشر فـي                 : أ.ب.د

لبنان لفض االشتباكات المسلحة التي اندلعت مؤخرا بين أنصار المعارضة والمواالة، مؤكدا أنه ليس هناك دولـة                 
وأضاف قائال   .ل جنودها إلى لبنان، وحمل الحكومة مسؤولية اكبر في التسبب باألزمة          واحدة تقبل المخاطرة بإرسا   

، مشيرا إلى أن هنـاك قـوات دوليـة          "لبنان بلد صعب وال يمكن حسم الوضع فيه وتلك األزمة الراهنة بالقوة           "إن  
لحص في تـصريحات    وشدد ا . بالجنوب ولكن دورها محدد ومعروف واللبنانيون يقبلون به في إطاره المحدد فقط           

ال توجد قوة في العالم تستطيع أن تقهر اللبنانيين وتفرض عليهم حال يقبلونه دون              "لوكالة األنباء األلمانية على أنه      
إذا كان هناك طرف سيقبل بالتـدخل       "وقال إنه    . ، محذرا من القبول بمثل هذا التدخل الخارجي       "توافق بينهم عليه  

  ". لمعركة، ألن الجميع يعرف جيدا أن أي تدخل سيزيد الوضع اشتعاالًالخارجي فسيكون هو األغبى في ا
فتيل الشرارة األولى جاء من قرارات الحكومة المتسرعة والخاصة بقرار تفكيك شبكة اتصاالت             "غير أنه رأى أن     

ها قـرارات  حزب اهللا وإقالة مدير المطار وغير ذلك من القرارات المتسرعة والتي سعوا أيضا إلى تدويلها رغم أن           
كل الناس تعلم أن حـزب اهللا       "ودافع رئيس الوزراء اللبناني األسبق عن موقف حزب اهللا قائال إن             ".خاصة بلبنان 

مسلح ولكنه لم يبادر الستخدام السالح وإطالق النار إال بعد أن أطلق عليه النار أوال، بمعنى أنه لم يسع للمعركـة                     
  ". أريد أن أظهر بمظهر المدافع عن حزب اهللا ولكن هذا هو ما حدثأنا ال. بل أستدرج إليها للدفاع عن نفسه

 10/5/2008البيان اإلماراتية 
  

  ما يجري ال يخدم االستقرار والسلم األهلي : التكتل الطرابلسي .24
أن األحداث الجارية في لبنان ال تخدم االستقرار والسلم األهلـي وأن أعمـال              " التكتل الطرابلسي "اعتبر  : بيروت
ورأى . ف وفرض األمر الواقع على المواطنين والتحريض الطائفي والمذهبي مرفوضة مـن أي جهـة أتـت                العن

أي اندالع للنار المذهبية سيحرق الوطن ويجعل جميع اللبنانيين مغلوبين وخاسـرين وأن الحـل هـو                 "التكتل أن   
أو التهديد به إال في مواجهـة العـدو         بالعودة الى منطق الدولة واحترام القانون والدستور وتحريم استخدام السالح           

  "".اإلسرائيلي"
 9/5/2008الخليج اإلماراتية 

  
  فضل اهللا يحذر من عبث واشنطن بالوضعين اللبناني والعربي .25

خالله استقبال امس ممثـل منظمـة التحريـر         ،حذر المرجع الشيعي اللبناني السيد محمد حسين فضل اهللا        : بيروت
ان الفتن التي نعيشها هنا وهناك تنطلق من عبث اإلدارة األميركية بالوضع            "، من   الفلسطينية في لبنان، عباس زكي    

ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها القضية األم لكل ما          "مشددا على   ". اللبناني الخاص والعربي العام   
فال ملف القضية الفلـسطينية،     ان اإلدارة األميركية، التي عملت وال تزال إلق       "ورأى  ". نعيشه من أحداث وتطورات   

وشدد ". تعمل للعبث بالواقع العربي واإلسالمي كله، في الوقت الذي تسعى إلى جعل إسرائيل مستقرة أمنيا وسياسيا               
أننـا  "وأشار فضل اهللا الى      .على ضرورة تعاون الجميع في لبنان لحماية الوضع الداخلي وتجاوز المشاكل القائمة           

وعلى الجميع رصد ما تحضر له اإلدارة االميركية في أجواء          .  مستوى المنطقة كلها   دخلنا في مرحلة حرجة على    
ان الفتن تتحرك هنا وهناك من خالل عبث هذه اإلدارة          "، مالحظاً   "االحتفال بالذكرى الستين لقيام الكيان الصهيوني     

 ".بالوضع اللبناني الخاص أو بالوضع العربي واإلسالمي العام
 9/5/2008الشرق األوسط 
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  مبادرة إنقاذية ودعوة ثالثية الى الحوار: الحص .26
ال "، وأن   "من المسلّم به أن لبنان ال يمكن أن يكون فيه غالب وال مغلـوب             "لفت الرئيس سليم الحص الذي إلى أنه        

، طرح مبادرة جديدة، طالب فيها رئيس مجلس النـواب وحـزب اهللا             "مستقبل للبنان الوطن بغلبة فريق على فريق      
 يتبنّيا مبدأ انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية فوراً، على أن يشرع الرئيس المنتخـب                  بأن"

بالدعوة فوراً إلى حوار وطني يجري تحت رعايته، أما القرارات المتسرعة التي اتخذتها الحكومة منذ أيام، فهـي                  
جودة، وينبغي أن ال تكون هذه القرارات في أي حـال حـائالً             في حكم المعطّلة فعلياً، فلنعتبرها في حكم غير المو        

  ". دون خطوة إنقاذية عبر الدعوة النتخاب رئيس الجمهورية فوراً
األخبار تفيد أن مؤسسات معينة يجري تسليمها الى الجيش اللبناني، ولم يعد ثمة مبرر لعدم تسليم قائـد                  : "وأضاف

ار الوطني المطلوب من أجل إنقاذ المصير الوطني، بعدما بلغ الخطر           الجيش زمام رئاسة الجمهورية لمباشرة الحو     
  ".على وحدة المجتمع والوطن أقصاه

  10/5/2008األخبار 
  

  على الجميع  األفرقاء اللبنانيين تغليب المصلحة الوطنية وتحكيم العقل: األحزاب األرمنية .27
ري، في بيان مشترك إثر اجتماعها أمس في مقـر          الطاشناق والهنشاك والرامغفا  : ورأت األحزاب األرمنية الثالثة   

يجب على جميع األفرقاء اللبنانيين، تحمل مسؤولياتهم، وتغليب المصلحة الوطنية وتحكيم العقـل،             "الطاشناق، أنه   
ن بأن اللبنانيين سيتغلّبو  "، معربة عن إيمانها     "والعودة الى الحوار البنّاء إلعادة إنهاض لبنان وتعزيز وحدته الوطنية         

  ".اليوم، كما في الماضي، على هذه المرحلة الصعبة وسيعيدون لبنان إلى سابق عهده
لنفتح صفحة جديدة ونتالقى في     "وفي مواقف المراجع الدينية، دعا الشيخ عبد األمير قبالن، إلى االتعاظ مما جرى              

نحن : "، مردفاً " عن القرارات الكيدية   بالتراجع"وانتقد عدم التجاوب مع الدعوات الى الحوار ومع المطالبة          ". ما بيننا 
ال نريد عداوة مع أحد، وال سيما النائبين سعد الحريري ووليد جنبالط، لذلك نطالب بأن تتم المحافظة على جميـع                    

كل "واتهم أميركا وإسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ودعا إلى تسليم           ". الزعماء وأولهم الحريري وجنبالط   
وإذ عـزا  ". لجيش، ولينزع السالح من بيروت ألننا مع الجيش والدولة، نحن مع العدالة واالسـتقامة             المكاتب إلى ا  

االرتجالية في القرارات الحكومية الخارجـة علـى        "إلى  " هذا الواقع الصعب  "العالمة السيد محمد حسين فضل اهللا       
ال يمكن أن يجري التعاطي معهـا       "مقاومة  ، لفت إلى أن مسألة ال     "أبسط مقومات الوفاق الداخلي والتوازن الطائفي     

  ".على طريقة التعقيدات اللبنانية الداخلية، بل ال بد أن ترتكز على حالة جدية من الهم الوطني والحوار الداخلي
  10/5/2008األخبار 

  
  "شأن داخلي"ما يحصل في لبنان : األسد .28

مس أ ،ير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني       مأسد وضيفه   اعتبر الرئيس السوري بشار األ    :  يوسف كركوتي  ،دمشق
يجـاد  إ"ن يتمكن اللبنانيون من     أمل ب عربا عن األ  أ، و "شأن داخلي "زمة التي يشهدها لبنان حاليا هي       ن األ أ ،الجمعة

وفي سياق متصل، كشفت مصادر واسعة االطالع فـي دمـشق أن األميـر              . "حل لهذا الوضع من خالل الحوار     
عودية لعرضها على دمشق الحتواء تطورات األزمة الداخلية اللبنانية، تحمل الخطوط           القطري كان يحمل رسالة س    

العامة لما كان قد اقترحه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الليل قبل الماضي، لكن هذه الرسالة كانت قد فقـدت                    
معارضة في بيـروت،    مضمونها مع التطورات المتسارعة على األرض، والحسم السريع الذي أقدمت عليه قوى ال            

  .وبالتالي لم تعد المقترحات صالحة كي تكون أساساً للبحث المفصل
10/5/2008الخليج اإلماراتية   

 
  منظمة المؤتمر اإلسالمي تدعو اللبنانيين إلى ضبط النفس .29

عن قلقه  "عرب  أو. لى ضبط النفس  إوغلي اللبنانيين   أحسان  إكمل الدين   أسالمي  مين العام لمنظمة المؤتمر اإل    دعا األ 
االسـوأ  "زمة الحالية هي    ن األ أوغلي  أحسان  إكد  أذ  إو. "العميق حيال المواجهات المسلحة والتوتر الراهن في لبنان       
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لى إلى هاوية الفتنة ودعاهم     إعدم االنجراف   إلى  سالمية  مة اإل طراف اللبنانية باسم األ   األ"، دعا   "هليةمنذ الحرب األ  
 ."ماء وحل الخالفسالم لحقن الدااللتزام بتعاليم اإل

  10/5/2008الشرق األوسط 
  

   "فتنة عمياء "الرياض تحذر من .30
أمس اللبنانيين إلى وقف التصعيد، وحذرت من فتنة عمياء لن تخـدم إال قـوى               العاصمة السعودية   دعت  : وكاالت

التيارات التـي   تدعو  " إن المملكة    "األنباء السعودية "وقال مصدر مسؤول في بيان نشرته وكالة        ،  التطرف الخارجية 
تقف وراء التصعيد إلى أن تعيد حساباتها وأن تدرك أن الزج بلبنان في فتنة عمياء لن يحقق انتصارا ألي طـرف                     

قامت وال تزال بتعطيل كل جهد مخلـص        "وأكد المصدر المسؤول أن هذه القوى       . "سوى قوى التطرف الخارجية   
اق بين أبنائه كما عطلت وتعطل مبادرة الجامعة العربية بهذا          وشريف إلنهاء األزمة السياسية في لبنان وتحقيق الوف       

أنها مستمرة وبكل إمكاناتها في العمل على عودة األمن واألمان ووحدة الـصف للبنـان               " السعودية    وأكدت ."الشأن
وسوف لن تدخر جهدا في سبيل مساعدته والوقوف معه في الدفاع عن شرعيته واستقالل قراره السياسي ووحدته                 

  . "وطنيةال
9/5/2008البيان اإلماراتية   

  
  محادثات سعودية إيرانية الحتواء األزمة اللبنانية .31

أجرى السفيران السعودي واإليراني في بيروت محادثات من أجل تنسيق جهد مشترك لخفض تصعيد األزمة فـي                 
ن إيـران   أادر خليجية   وقالت مص ". حساس وهش جداً  "ن الوضع   ألبنان، وقال السفير اإليراني محمد رضا شيباني        

في اتصاالتها مع السعودية تسعى إلى مقايضة التهدئة في لبنان مقابل وساطة الرياض مع أمريكـا للتـساهل مـع             
  .برنامج الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 9/5/2008الخليج اإلماراتية 
  

  ومواقف عربية مختلفةاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غداً  .32
لى عقد اجتماع طارئ لـوزراء الخارجيـة العـرب          إدعت السعودية ومصر أمس     :  الحياة ،القاهرةجدة، الكويت،   

لـى  إيرانيـاً   إرجح أن يعقد غداً األحد، لمواجهة ما اعتبرته القـاهرة سـعياً             ومن الم للبحث األوضاع في لبنان،     
 لديها إن القاهرة    "فرانس برس "وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية المصرية لوكالة          ."السيطرة على هذا البلد   "
لملك عبد اهللا الثاني القـوى      اودعا الملك عبد اهللا بن عبد العزيز و       . "أفكاراً واقتراحات ستطرحها في هذا االجتماع     "

لى إالقوى السياسية في لبنان     "ودعا العاهل األردني    .  لحل األزمة في لبنان    "تغليب لغة العقل والمنطق   "لى  إاللبنانية  
الحوار هو السبيل الوحيد للخـروج      "، مؤكداً أن    "لى الساحة اللبنانية  إ تهدئة األوضاع وإعادة االستقرار      العمل على 

دعم األردن جهود الجامعـة العربيـة       "لى  إوأشار  . "لى حلول توافقية بين األطراف اللبنانية     إمن األزمة والوصول    
   ."ه لبنانومبادرتها الرامية للوصول إلى حل لألزمة السياسية التي تواج

، "فرض أمر واقع في لبنان تحت وطأة استخدام السالح        " أنها ترفض    "الحياة"وفي القاهرة، أكد مسؤول مصري لـ       
حتـى وإن   " اللبناني على بنايات في بيروت تابعة لتيار المستقبل          "حزب اهللا "وتشعر بقلق عميق من سيطرة أنصار       

 وإيقـاع   "محاولة فرض أمر واقع في لبنان     " أبو الغيط أمس     ودان وزير الخارجية المصري أحمد     ."سلموها للجيش 
لى تنفيذ المبادرة العربية وانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان          إ، داعياً   "في شراك فتنة مذهبية وطائفية     "البالد

لى إ بها   لى القاهرة بعدما قطع زيارة كان يقوم      إوعاد موسى بعد ظهر يوم أمس       . رئيساً للجمهورية في أسرع وقت    
وفي صنعاء، اقترح    .الواليات المتحدة لمتابعة تطورات األزمة اللبنانية، بحسب مصدر رسمي في الجامعة العربية           

الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح في اتصاالت أجراها مع األطراف اللبنانية المعنية ومـع الـرئيس المـصري                   
لى إدارة قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان حواراً         إز  حسني مبارك والعاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزي        

ورحبت الكويت، على لسان مصدر في الخارجية بعقد         .وطنياً لوقف االقتتال، بحسب وكالة األنباء اليمنية الرسمية       
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 إلى ذلك، دعت تونس كـل الفرقـاء اللبنـانيين الـى            .اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب للبحث في األزمة       
  .  وتغليب لغة الحوار"ضبط النفس"ضرورة 

 وقد أحزنه ما يدور في لبنان       ،األزهر الشريف "في غضون ذلك، قال شيخ األزهر محمد سيد طنطاوي في بيان إن             
لى أن يتعاونوا على البر والتقـوى ال علـى          إ وعلى اختالف طوائفهم ومذاهبهم،      ، يدعو أبناء لبنان جميعاً    ،من فتن 

يعملوا على حل مشاكلهم بالحوار وبالقول الكريم والفعل اإليجابي         " وأضاف أن على أهل لبنان أن        ."اإلثم والعدوان 
  .السليم الذي يعيد إلى لبنان أمنه ورخاءه واستقراره

  10/5/2008الحياة 
  

  عباس يدعو الالجئين الفلسطينيين إلى الحياد وحماس تدعو إلى قطع الطرق أمام أمريكا .33
لى االمتناع عن االنحياز ألي طـرف فـي         إ محمود عباس الالجئين الفلسطينيين في لبنان        دعا الرئيس الفلسطيني  

ن، لبنانيين وعرب وغيرهم، في منع انزالق الوضع إلى مـا هـو             يتنجح جهود كل الخيري   "وتمنى أن   . الصدامات
ـ        وفي غزة، اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية      ."أخطر و زهـري، أن    حماس، على لسان الناطق باسمها سامي أب

 أمـام مـساعي     "قطع الطريـق  "لى  إ من االضطرابات الحاصلة في لبنان، ودعت        "المستفيد الوحيد " هي   "إسرائيل"
  ."الفتنة"كية إلغراق لبنان في ياإلدارة األمر

  10/5/2008الحياة 
 

  البرلمان العربي يحذر من عودة لبنان إلى مستنقع الحرب األهلية  .34
 العربي محمد جاسم الصقر أبناء الشعب اللبناني على اختالف انتمـاءاتهم الـسياسية              دعا رئيس البرلمان   :القاهرة

وإخراج لبنان من النفق المظلم وإنقاذه مـن         وطوائفهم المذهبية، إلى العمل على التمسك بالمصلحة اللبنانية العليا،        
لثوابت اللبنانية الوطنية، مـشددا     وأكد الصقر في بيان ضرورة التمسك با       .أزمته الحالية وااللتقاء على كلمة سواء     

على أهمية وضرورة ضبط النفس في الموقف العصيب الذي يمر به لبنان، والعمل على سرعة تنفيـذ المبـادرة                   
العربية للخروج من النفق المظلم، محذرا من ترك لبنان يغرق في مستنقع الحرب األهلية التي ستؤدي إلى تـدمير                   

  .كل المنجزات التي حققها
  9/5/2008ج اإلماراتية الخلي

  
   في لبنان األزمة بالوقوف وراء "إسرائيل"إيران تتهم أمريكا و .35

سفه حيال الوضع المتردي في لبنان، لكنه       أيرانية محمد علي حسيني عن      وأعرب الناطق باسم وزارة الخارجية اإل     
مريكيـة والـصهيونية    تدخالت األ المحاوالت وال "ن  إوقال  . وضاع في هذا البلد   مريكا بتفجير األ  أ و "سرائيلإ"اتهم  

مع األسف، بدأ تطبيـق جـزء مـن         "ضاف  وأ. "المتهورة هي عامل رئيسي الستمرار الوضع المتردي في لبنان        
يـران  إسـالمية فـي   الجهود الحثيثة التي بذلتها الجمهوريـة اإل "ن إوقال حسيني . المؤامرة السياسية المخطط لها  

  ."على االتفاق لم تحظ بأية مساعدة من الدول األخرىلمساعدة المجموعات السياسية المختلفة 
10/5/2008الخليج اإلماراتية   

 
  دول عربية تعد خططا إلجالء رعاياها من لبنان  .36

 وبإشراف الـسفير محمـد      ،نهاإفي بيروت في بيان     اإلمارات العربية المتحدة    قالت سفارة دولة    : بيروت، وكاالت 
نظمـت  كمـا   . لى سـوريا  إ مس، وذلك براً  أماراتيين من لبنان منذ يوم      إلسلطان السويدي، بدأت ترحيل الرعايا ا     

وقـال   .السفارة الكويتية أيضاً عملية مغادرة للرعايا الكويتيين الراغبين بالعودة إلى الكويت عن طريـق سـوريا               
هناك، الفتـاً   ن أمير الكويت أمر بإرسال طائرات خاصة إلى سوريا لنقل المواطنين الكويتيين من              إالسفير الكويتي   

مـن جانبـه     .إلى أن طاقم السفارة مجند على مدار الساعة لتأمين مغادرة أكبر عدد ممكن من الرعايا الكـويتيين                
ن جميع الرعايا المصريين في لبنان بخير ولـم يتعـرض أي مـنهم              أأوضح السفير المصري أحمد فؤاد البديوي       

نها أو التحرك في الشوارع خاصة في هـذه الظـروف           ألذى، ونصح هؤالء بالبقاء في مساكنهم وعدم الخروج م        
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العزيز خوجة على الدعوة إلجالء الرعايا السعوديين من         وأكد السفير السعودي عبد    .حرصاً على سالمتهم وأمنهم   
نها وضعت خطة بالتنسيق مع السفارة في بيروت إلجالء الرعايـا           أوقال مسؤول بوزارة الخارجية االردنية       .لبنان
وعدم تعريضهم لألذى، هذا لمن يرغب بالمغادرة، أما الراغبون في البقاء فسيتم تجميعهم فـي منـاطق                 ردنيين  األ
  .آمنة

  10/5/2008الخليج اإلماراتية 
 

  "ضبط النفس"مجلس األمن يدعو اللبنانيين إلى  .37
قـرأه   في بيان غير ملـزم       ]الخميس [أكد أعضاء مجلس األمن الدولي    : نيويورك من   9/5/2008السفير  أوردت  

األهمية القصوى ألن تعمل كل األطراف سوياً من أجل حل          "رئيسه الدوري المندوب البريطاني جون سورز، على        
كما ناشدوا كل األطراف أن يعملوا سوياً بشكل عاجل من أجـل انتخـاب              . مشاكل لبنان من خالل الحوار السلمي     

الحاجة للحفاظ على أمن وسيادة لبنان وعبـروا        "ى   عل ينكد مؤ ."رئيس للجمهورية وفقاً لخطة جامعة الدول العربية      
استقرار لبنان على المدى البعيد يعتمد علـى التنفيـذ          "، حيث اعتبروا أن     "عن دعمهم للمؤسسات الدستورية للدولة    

القلق العميق من االشـتباكات     "، معربين عن    " وكل القرارت ذات الصلة  بلبنان      1559الكامل لقرار مجلس األمن     
  ."ا لبنان، بما في ذلك إغالق الطرق الرئيسيةالتي يشهده
، 1559بدوره، تحـدث نـاظر القـرار    :  نزار عبودنقالً عن مراسلهانيويورك  من   9/5/2008األخبار  وأضافت  

إنها، بحسب مصادر الحكومة اللبنانية، تمتد مـن  "وقال . تيري رود الرسن، تفصيلياً عن شبكة اتصاالت حزب اهللا 
ومن الغرب إلى الشرق وصوالً إلى سوريا والجبال مروراً بالمخيمات الفلسطينية           . شمال لبنان جنوب الليطاني إلى    

  ."جميعاً
حزب اهللا يتحدى سلطة الدولة ويمثّل تحدياً       "وتحدث الرسن عن تقرير الحكومة بشأن الوضع في المطار، فقال إن            

  . العميد وفيق شقير"يس أمن المطاركبيراً لالستقرار في لبنان، األمر الذي استدعى تنحية الحكومة رئ
ورأى أن ذلـك  . وتطرق الرسن إلى بيان المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى المطالب بتراجع الحكومة عن قرارتها    

الحزب يحتفظ ببنية عسكرية    "ورأى أن   . "مؤسسات منافسة لسيادة الحكومة الحصرية وعلى حرية قرارها       "تحد من   
عدم استجابة  "وركّز الرسن على خطوة الوضع الراهن الناشئ من         . "الستقرار اإلقليمي منفصلة عن الدولة ويهدد ا    

 رئيساً للجمهورية، مؤكداً قلق األمـين       "سوريا والمعارضة للنداءات الدولية والعربية بانتخاب العماد ميشال سليمان        
ممكن من أجـل وحـدة لبنـان        ودعا إلى ضرورة إجراء االنتخابات في أسرع وقت         . العام الشديد من هذا التلكؤ    

الرئيس فؤاد السنيورة مد يد التعاون إلى سوريا، لكنه لم يتلقّ رداً مماثالً ولـم تُُقـم سـوريا    "وقال إن   . واستقراره
لبنان ال يزال ساحة صـراع إقليمـي يهـدد اسـتقرار            "ورأى أن   . "عالقات مع لبنان أو ترسم الحدود بين البلدين       

  ."المنطقة وأمنها
  

  عقوبات على حزب اهللا وسوريا ب تلوح واشنطن .38
من لتجنب إشعال   على الرغم من اللهجة الهادئة التي اعتمدها مجلس األ        : نيويورك من   9/5/2008 السفير   أوردت

الموقف المتدهور في الشارع اللبناني، فإن المندوب األميركي زلماي خليل زاد كان يحدد مساراً مختلفـاً لمجلـس                  
ـ     لتـسوية   "حـزب اهللا  "، بما في ذلك فرض عقوبات، إذا لم تتحرك سـوريا و           "ات إضافية خطو"األمن حيث لوح ب

  .األزمة في لبنان
 لـم يـرد الخـوض فـي         "عقوبات وإجراءات أخرى  "وقال زلماي خليل زاد إن هذه الخطوات المناسبة قد تشمل           

  .تفاصيلها
 على نسخة منهـا، أن لبنـان        "السفير"لت  واعتبر زاد في الكلمة التي ألقاها خالل جلسة المشاورات المغلقة، وحص          

بتطوير دولة داخل الدولة، ورفض سوريا لالعتراف بسيادة لبنـان          "، ورأى أن قيام حزب اهللا       "حافة الصراع "على  
وإذا استمر هذا التوجه، فإن سوريا وإيران، بسبب دعمهما لحزب اهللا           . هي تهديدات واضحة للسلم واألمن الدوليين     

  ."المخاطر التي تسببا بها للبنان والمنطقة والعالمسيتحمالن مسؤولية 
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على الرغم من التحديات القائمة، فإن الواليات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب حكومة لبنان في               "وأكد زاد أنه    
في األسابيع القادمـة فـإن      "وأضاف أنه   . "سعيها للدفاع عن سيادة لبنان واستقالله السياسي ووحدة أراضيه وأمنه         

  ." باالجتماع ثانية للنظر في كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه لبنانلمجلس سيكون مطالباًا
كان ستيف هادلي مستـشار     : حنان البدري نقالً عن مراسلتها    واشنطن   من   9/5/2008الخليج اإلماراتية   وأضافت  

سـيلتقي فـؤاد    ] جورج بـوش  [ مجلس األمن القومي األمريكي قد أخبر الصحافيين، أمس، أن الرئيس األمريكي          
بذكرى النكبة، وكـذلك إلـى   " سرائيلإ"السنيورة رئيس الحكومة اللبنانية، خالل الزيارة التي يقوم بها لالحتفال مع    

شرم الشيخ والسعودية، ومن المتوقع أن يجري لقاء بوش مع السنيورة في شرم الـشيخ، حـسب هـادلي، إال أن                     
  . اللقاء في السعوديةن يتمأمصادر في واشنطن لم تستبعد 

وجنوب آسيا، بمجلس النواب األمريكي أن       وولش في الجلسة التي عقدتها اللجنة الفرعية للشرق األوسط        ديفيد  وأكد  
لبنـان وجعلهـا قـادرة      " ديمقراطيـة "لتحقيق سيادة واستقرار و   " هدفنا النهائي "الدعم المالي األمريكي للبنان يخدم      

لمساعدات األمريكي للبنان سيزودها بخدمات أمنية تدعم قدرتها على فرض القانون           وأضاف ان برنامج ا   . اقتصادياً
  .1701 و1559ومواجهة التهديدات اإلرهابية المتنامية، وتنفيذ قراري مجلس األمن الدولي 

  .ألمن المنطقة هو احتواء التهديد اإليراني" المفتاح"وأضاف وولش أن العامل 
اتخاذ وسائل االعالم األمريكية خطاً واضحاً لتوضيح ما حدث في لبنـان باعتبـاره              لوحظ  وتجدر اٌإلشارة إلى أنه     

  ".صراعاً بين طرفين سني وشيعي"
  

  تطور خطير يقابل لدينا بقلق عميق : موسكو تدعو اللبنانيين إلى ضبط النفس .39
 بوريس  ،لخارجية الروسية القائم بأعمال الناطق الرسمي باسم وزارة ا      "أعلنت سفارة روسيا االتحادية في لبنان أن        

  :  في لبنان، بما يأتيعالم حول تصاعد التوتر حالياً صرح في موسكو في رده على وسائل اإل،ماالخوف
نه يجب القيام بكل ما يمكن فعلـه        أحداث قوبل في موسكو بقلق عميق، ونحن نعتقد          كهذا لأل   خطراً ن تطوراً إ[...] 
و طوائـف  أحـزاب سياسـية   أي  أل،وحة المميتة للبنان ولكل اللبنانيينجل وقف االنزالق نحو المواجهة المفت   أمن  
  .انتموا

لى أكبر قدر من ضبط النفس وعدم السماح باتخاذ خطـوات تزيـد مـن           إننا ندعو كافة القوى السياسية في لبنان        إ
تقرار في لبنان   ن المصلحة في الحفاظ على السيادة واالستقالل السياسي والسالم واالس         إ. كبرأتوتير الوضع بشكل    

لى حـل  إ من اجل ضبط وتسوية التفاهم الوطني الهادف -ي تدخل خارجي   أ من دون    - بناءة جدية    تتطلب جهوداً 
  . [...]"ساس التوافقأالمشاكل الداخلية بشكل جذري على 

  9/5/2008السفير 
  

  االتحاد األوروبي يعرب عن أسفه ألعمال العنف ويدعو إلى وقف المواجهات .40
يعرب عن أسفه العميق للعنف الـذي       "ان للرئاسة السلوفينية الدورية لالتحاد االوروبي، أن االتحاد الذي          جاء في بي  

قالع عن قطع الطرق وفتح المطـار  جميع األطراف الى االنهاء الفوري للمواجهات، واإل     "، يدعو   "اندلع في بيروت  
لمعارضة التي يقودها حزب اهللا إلى التوقف عن        ندعو ا ": وأضاف البيان . "واالمتناع عن القيام بأعمال عنف جديدة     

  ."كل النشاطات المخلة بالنظام والى البدء باالضطالع بدور بناء في البالد
  10/5/2008الحياة 

  
  لن نقف مكتوفي األيدي إزاء ما يحصل في لبنان: يفرنسالخارجية الوزير  .41

 حيث وصـفت  ، إزاء ما يجري في لبنان  "أليديلن تقف مكتوفة ا   "أعلنت فرنسا أمس أنها     :  ميشال أبونجم  - باريس
 بسبب معارك األيام الماضـية فـي        "يساورهم القلق الشديد  " مؤكدة أن المسؤولين الفرنسيين      ،"خطير"الوضع بأنه   

  .بيروت
وفي بيان مطول صادر عن وزير الخارجية، برنار كوشنير، أكدت فرنسا التي حاولـت ألشـهر التوسـط بـين                    

 إما مباشرة عبر وزارة الخارجية أو عبر السفارة الفرنسية          "كل األطراف "نها على اتصال مع     األطراف اللبنانية، أ  
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 فـي   "ال حل لألزمة إال الحل الـسياسي      "وكان الفتا في بيان وزير الخارجية الفرنسي التأكيد على أن           . في بيروت 
ب باريس، فإن سنوات الحـرب      وبحس.  العسكرية الميدانية في شوارع بيروت     "االنتصارات"لى عدم جدوى    إإشارة  

  ."ثبتت أنه ال تستطيع طائفة االنتصار على الطوائف األخرىأ"األهلية في لبنان 
  10/5/2008الشرق األوسط 

  
  حديث عن تغيير قواعد اشتباك اليونيفيل: إيطاليا .42

كريين اإليطاليين  أعلن وزير الخارجية اإليطالي الجديد فرانكو فراتيني أول من أمس أنه سيستشير المسؤولين العس             
). اليونيفيـل ( مع قوة األمم المتحدة في لبنان        "عادة النظر في قواعد االشتباك    إلمعرفة هل من الضروري     "في لبنان   

  ."قواعد االشتباك التي تناقش أيضاً في األمم المتحدة يمكن تغييرها وتحسينها"وأضاف فراتيني أن 
  10/5/2008الحياة 

  
  لبنانوضاع في إزاء تطورات األ قلق ألماني .43
وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم        . لبنان أعربت الحكومة األلمانية عن قلقها إزاء تطورات األوضاع في           :أ.ب.د

 في برلين إنها تتابع بكثير مـن القلـق واالهتمـام التقـارير حـول                ]األربعاء[الحكومة األلمانية أورليش فيلهيلم     
رية ووزارة الخارجية على اتصال مـستمر بـأهم األطـراف           لى أن دار المستشا   إالمصادمات في بيروت، واشار     

  .اللبنانية وقادة دول المنطقة، وأكد أن بالده معنية للغاية باستقرار لبنان
  8/5/2008الخليج اإلماراتية 

  
  ال يجب السماح لحزب اهللا وأنصاره بجر لبنان إلى حرب: كندا .44

، وشددت على ضرورة منع الحزب وأنصاره مـن         "نفأعمال حزب اهللا التي تحرض على الع      " دانت كندا    :أوتاوا
عدم ترك حـزب اهللا وأنـصاره       "وشدد وزير الخارجية الكندي ماكسيم برنييه على وجوب         . "جر لبنان الى حرب   "

  ."لى حربإيجرون لبنان 
 10/5/2008الحياة 

  
   لبنان  السفر إلى منحذر رعاياهاجنبية تأدول  .45

 وجاء في بيان لـوزارة      .حت بريطانيا رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان      نص : وكاالت ،"الخليج" –  عواصم ،بيروت
ننصح بعدم السفر إلى لبنان، ألن المواجهات العنيفة في شوارع بيروت وغيرها مـن المنـاطق بـين                  " :الخارجية

أيـار، ال تـزال تـشكل خطـرا علـى االشـخاص              /المعارضة والمواالة والتي بدأت في الـسابع مـن مـايو          
وقات وتجنـب   بتوخي الحذر الشديد في هذه األ     " نصحت الوزارة البريطانيين المتواجدين في لبنان حالياً      و."العاديين

  ."مكانيام الماضية قدر اإل في األماكن التي شهدت قتاالًاأل
يطالية تعد خطة إلجالء مواطنيها     ن الحكومة اإل  أ ، الجمعة ،يطالي الجديد فرانكو فراتيني   علن وزير الخارجية اإل   أو
  .لراغبين في مغادرة بيروت، على ما نقلت وكالة انسا االيطالية الرسميةا

 أن إجالء الرعايا الفرنسيين من لبنان ليس قيد البحث اآلن فـي             ]الجمعة [مسأأعلنت الخارجية الفرنسية    في حين   
اسـم الخارجيـة    ت المتحدثة الرسمية ب   أضافو. هذه المرحلة، لكنها نصحت الفرنسيين بعدم الذهاب إلى لبنان اآلن         

  ."ننصح الفرنسيين الموجودين في لبنان باتباع أكبر قدر من الحذر في تنقالتهم" :الفرنسية باسكال أندرياني
 10/5/2008الخليج اإلماراتية 

  
  إنه نزاع داخلي.. ليست مفاجأة كبيرة:  عن النزاع في لبنانبيريز .46

، معرباً عن أمله أن     "رك حزب اهللا لتوسيع سيطرته    تح"حذر الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز أمس، من        : وكاالت
. ليست مفاجأة كبيرة  ) أحداث بيروت (إنها  : "وقال بيريز، للصحافيين   ".يتراجع اللبنانيون عن حافة الحرب األهلية     "

 إنـه . األمر ال صلة له بإسرائيل    : "وأضاف ".فنحن نعلم أن حزب اهللا سيفرق البالد ويقودها إلى حافة حرب أهلية           
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كارثة لنا جميعاً وأرجو في اللحظات األخيرة أن ينقذوا أنفسهم مـن حـرب أهليـة                . إنها كارثة لهم  . نزاع داخلي 
ـ             ". دامية السيطرة على  "كما اتهم بيريز إيران بالوقوف وراء االضطرابات الحاصلة في لبنان في إطار محاولتها ل

  ".كل الشرق األوسط
  10/5/2008األخبار 

  
  في لبنان " التدخل فوراً" العالم إلى سلفان شالوم يدعو .47

ونقلت وسـائل   . في لبنان " التدخل فوراً "دعا وزير الخارجية اإلسرائيلي السابق سيلفان شالوم، العالم إلى          : وكاالت
على العالم التدخُّل فوراً لمصلحة القوى المعتدلة فـي لبنـان ومنـع             "قوله إن   ) ليكود(إعالم إسرائيلية عن شالوم     

استيالء إيران على لبنان سينشئ تواصالً شيعياً متطرفـاً سـيهدد           "وأشار شالوم إلى أن      ". اإليراني للدولة  االحتالل
يجب عقد اجتماع طارئ لمجلس األمن الدولي ومنع حدوث         "، مشدداً على أنه     "استقرار الشرق األوسط والعالم كله    

  ".قة على لبنانوضع غير محتمل وغير قابل للتغيير تكون فيه إليران سيطرة مطل
  10/5/2008األخبار 

  
  
 

   جولة بيروت ليست كافية إلحداث تغيير سياسي .48
  األمينإبراهيم

الحسم الميداني للمعارضة في غالبية أحياء بيروت ال يبدو كافياً إلحداث تحوالت نوعيـة حاسـمة فـي المـشهد                    
 إلى خطوات احتوائية تتمثل فـي اسـتقالة          آذار 14وهذا ال يقفل الباب أمام احتمال لجوء فريق         . السياسي الداخلي 

حكومة الرئيس فؤاد السنيورة والتواضع لناحية حجم التمثيل الذي تمثّله في البالد، وتذهب نحو حوار ينتج تفاهمـاً                  
وإذا لم يحصل ذلك، فإن المتوقع هو استمرار األوضـاع  . مقبوالً على ملفات الرئاسة والحكومة وقانون االنتخابات  

الذي يقوم اآلن، ال بل ربما تتجه األمور إلى تصعيد إضافي، ولكن هذه المرة بطريقة تنقـل المعـارك                على النحو   
  .العسكرية إلى بقع ال تتوقع قوى السلطة أن تحصل فيها أي تطورات

إلّا أن  . وإذا كان العنف مرفوضاً بصورة عامة من الجميع، وما جرى في بيروت لم يكن أحد ليرغب في حصوله                 
ة السياسية تفرض قراءة األمور بطريقة مختلفة، تأخذ بعين االعتبار أزمة الثقة غير المسبوقة بين األطراف                الواقعي

المتنازعين، وليس في حدود سوء الفهم أو سوء التفاهم كما قال النائب سعد الحريري، ألن ما قاله وليـد جنـبالط                     
 الحركة، فإن جنبالط كان قـد تلقّـى نـصائح،           بسذاجة عن أنه يستغرب كيف أن قراراً بنقل ضابط يستدعي هذه          

وكذلك الحريري والرئيس السنيورة لجهة عدم اتخاذ القرار، ألنه سيقود إلى أزمة، ومع ذلك فإن الحكومـة التـي                   
تعاني أزمات كبيرة ال مجال للخروج منها بالدعم الخارجي فقط، لم تأخذ التحذيرات بجدية، وتعاملت مع موقـف                  

وتجاهـل هـذا الفريـق    . احتجاج من النوع الذي ينقضي مفعوله خالل يومين على أبعد تقدير       المعارضة على أنه    
الشعور القوي باالضطهاد واإلقصاء الذي عانته قوى المعارضة، بما تمثّل سياسياً، وحتى على مـستوى تمثيلهـا                 

  .ومضى في خطته حتى وصلت األمور إلى ما وصلت إليه. الطائفي
 آذار في بيروت ومحيطها، لم يشمل فقـط         14الذي أصاب البنية العسكرية الشكلية لفريق       ومع ذلك، فإن االنهيار     

العناصر الذين جرى تدريبهم وتجميعهم بفوضى وخفّة ال سابق لهما خالل العامين المنصرمين، وهي العملية التي                
نفخ فيها حتى صـورت     استندت إلى تعبئة قامت على هياج عاطفي إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وجرى ال             

بأنها تمثّل واقعاً يصعب تجاوزه، ثم جرى إيهام الناس بأن فريق السلطة يمثّل األكثرية الحقيقية في لبنان، وصـار                   
أقطاب هذا الفريق يفبركون حكايات عن لبنان واللبنانيين، وينشرونها عبر وسائل إعالمهـم ثـم يـصدقونها هـم                

 درجة أنه ليس هناك أي تفسير سياسي أو عقائدي أو إنـساني أو حتـى                ويتصرفون على أساس أنها حقائق، إلى     
هل هو ينتظر المزيد من الدم والنار في بيروت وبقية المناطق، هل هو             : أخالقي لتمسك الرئيس السنيورة بمنصبه    

القتصادية والماليـة   يصدق فعالً أنه يمثّل قيم الحرية السيادة واالستقالل؟ أم يعتقد فعالً أنه يمثّل المخلّص لألزمة ا               
والمعيشية التي يتحمل هو نفسه جزءاً كبيراً من المسؤولية عن خططها ووسائل تنفيذها؟ أم هو يعتقد أن جحافـل                   
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من اللبنانيين سوف تسير على طرقات ال تتسع لها تطالبه بالبقاء في منصبه وتفديه بروحها وأوالدها وما بقي من                   
  أموالها؟

 آذار،  14 على هذا األمر، بل تتجاوزه إلى المكان األكثر خطورة وحساسية داخل فريـق               إال أن المشكلة ال تقتصر    
 وليد جنبالط وسمير جعجع، حيث يعتقد األول أن بمقدوره خوض المزيد من الحروب              "أميري الحرب "وتحديداً إلى   

 عـن هزائمـه     بواسطة أجساد وممتلكات اآلخرين، وحيث يظن الثاني أن بمقدوره خوض معارك يعـوض فيهـا              
. التاريخية، ويرسم مجدداً صورة جديدة تعيد إليه صور الدويالت المغلقة الصافية إال من الذين يـسبحون بحمـده                 

ويبدو أن كالً من جبنالط وجعجع لم يستوعب بعد البرقية التي ُأرسلت عبر ما جرى في بيروت، أو هكـذا علـى                     
قد أن التحول السياسي يجب أن يقوم على قاعـدة إنهـاء حالـة              األقل هو انطباع قيادات بارزة في المعارضة، تعت       

الورم التي قامت خالل العامين الماضيين، وجرى تضخيمها ونفخها بوسائل متعددة، وإعادة الجميع إلـى حجمـه                 
 يمثّل القوة األكبر بين السنّة، وسوف يظل آل الحريـري يمثّلـون العنـصر    "المستقبل"الطبيعي، حيث سيظل تيار  

دي ألكثر من نصف السنّة في لبنان، لكن بالتأكيد أي قيادة أخرى بين السنّة سوف تجد الطريق أمامها سـهلة                    القيا
إلبراز ما تمثّل إذا كان هذا التمثيل حقيقياً، وستجد أن اإلمساك بالدولة ومؤسساتها من رقبتها لم يعد أمراً ممكنـاً،                    

ال على المستوى السياسي ما يجعله شريكاً كامالً فـي القـرار،   كما أن جنبالط ال يمثّل ال على المستوى الطائفي و   
 التي تحكّمت في عقله هو وأمـين  "الجبل لبنانية"وهذه حقيقة يجب أن يتعودها هو ومن يعده ناطقاً باسمه، والنزعة        

 الحقيقـي   الجميل ودوري شمعون وكارلوس إده وآخرين من القيادات البائدة، لم يعد لها مكان في المشهد السياسي               
بـل  . ، والدور اإلضافي للبنان خارج حدوده، ليس لهؤالء أي دور في بنائه أو المحافظة عليـه               2008للبنان عام   

يمثل هؤالء إلى أن يقضي اهللا أمره حالة بحجم التصاقهم بالقوى الجديدة التي تمثل غالبية فعلية بين اللبنانيين، وإذا                   
 وبعض القيادات في تمثيل مـا هـو جديـد فـي التـوزع               "المستقبل"ر  نجح حزب اهللا والتيار الوطني الحر وتيا      

الديموغرافي واالقتصادي واالجتماعي والسياسي في لبنان، فإن اآلخرين هم في مرحلة االلتحاق ال أكثر، وهـذه                
  .حقيقة قاسية، ولكن المهم أن ال تحتاج البالد إلى ما يشرح لها األمر بصورة دموية

 اهللا في مؤتمره الصحافي أول من أمس، لم يكن يمثّل حالة غضب مـن جانـب قيـادة                   ما قاله السيد حسن نصر    
سياسية محلية، بل كان يمثل نقطة التحول التي تأخرت في لبنان، والتي حالت دون ترجمتها ظروف كثيرة بينهـا                   

كلفته، ولكن األكيـد    العفن العالق في العقل السياسي الفردي والجماعي، وبالتالي فإن منطق التغيير سوف تكون له               
أن بيد فريق كبير من اللبنانيين أن يجعل هذه الكلفة محدودة وغير قابلة للتوسع، إال إذا كان هناك فعالً من ينتظـر                  
األساطيل من البحر، وهذا ما يدفع إلى االعتقاد بأن الجولة األولى من عملية التغيير قد ال تكون كافية، وقد يكـون                     

  !والت سوف تكون أشد قساوة بالتأكيدبعض لبنان مقبالً على ج
  10/5/2008األخبار اللبنانية 

  
  بوابات األخطار  .49

  لغسان شرب
ال يحكم بمنطق األكثرية واألقلية خصوصاً إذا غاب عن تلـك           . توازناته حساسة . تركيبته معقّدة . لبنان بلد صعب  

وال . ال يمكـن شـطبه    . بح رقماً صـعباً   من يمسك بقرار طائفة كبرى يص     . األكثرية ممثلون فعليون لطائفة كبرى    
  .تزيد رصيده في معسكره والتفاف طائفته حوله. وأي محاولة لتهميشه تحقق عكس المراد منها. تجاهله

ال تسري عليها القواعد التي تدرس في كليات العلـوم      . الديموقراطية اللبنانية ديموقراطية مطبوخة باأللوان المحلية     
يبقى التفويض ناقصاً إن لم تشارك كل العائالت اللبنانيـة          . بات ال تكفي وحدها إلدارة البالد     نتائج االنتخا . السياسية

ال بد من االلتفات دائماً إلى المخـاوف        . ال يكفي االتكاء على النصوص الدستورية     . في وليمة الحكم ووليمة القرار    
ال بد من حضور كل المكونات      . ألقلية وحده لهذا ال يحكم لبنان بمنطق األكثرية وا      . والحساسيات ومشاعر اإلحباط  

غياب طائفة رئيسية عن الحكومة اللبنانية ينال عملياً من التفـويض الـشعبي             . األساسية وعبر ممثلين أساسيين لها    
  .الممنوح لهذه الحكومة حتى ولو احتفظت بالتفويض النيابي

هذا الغياب يعطي تلك الطائفة نوعاً مـن حـق          . سيةال تستطيع أكثرية نيابية إدارة البالد إذا غابت عنها طائفة رئي          
ويمكن القول إن األكثرية الحالية في لبنان اصيبت بهـذا          . النقض حيال قرارات الحكومة المنبثقة من تلك األكثرية       

لكن لبنان الذي ال يمكن ان يحكـم        . العطب منذ مغادرة الوزراء الشيعة مقاعدهم في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة          
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والقدرة على السيطرة على الشارع ال تعنـي أبـداً          . ياب طائفة رئيسية ال يمكن ان يحكم أيضاً بمنطق القوة         في غ 
امتالك تفويض بإدارة البالد وتحديد خياراتها خصوصاً إذا كانت الجهة المسيطرة مصابة بعطـب رئيـسي وهـو       

وغالـب الظـن ان مـن       . الى طائفة واحدة  غياب طائفة كبيرة عن صفوفها أو إذا كانت تمكن نسبة قوتها الفعلية             
انتصر في شوارع بيروت باألمس سيعاني من المرارات التي تفرضها الحقائق اللبنانية علـى كـل مـن يـسجل                    

سيعاني من كون القوى األكثر تمثيالً في الطوائف األخـرى          . انتصاراً أكبر من قدرة المعادلة اللبنانية على احتماله       
  .سيرة مشاعر الغضب والتهميش واإلحباطهي اآلن في موقع الضد وأ

لم يكن في   . إنها الحقائق اللبنانية تفرض نفسها بغض النظر عن األرقام النيابية أو السيطرة العسكرية على األرض              
 هو األوسع تمثيالً للطائفة الشيعية وان أمينه العـام          "حزب اهللا "استطاعة قادة األكثرية في الفترة الماضية إنكار ان         

 بعد سيطرته على بيروت إنكار ان سـعد الحريـري    "حزب اهللا "لن يستطيع   . زعيم غير المنازع لهذه الطائفة    هو ال 
األمر نفسه بالنسبة الى وليد جنبالط المحاصر في        . المحاصر في قريطم هو الزعيم غير المنازع في الطائفة السنّية         

مـن  . زعيمها المحاصر وتعتبر نفسها محاصرة معه     والتجارب تقول إن الطائفة تزداد تعلقاً ب      . منزله في كليمنصو  
هنا حاجة المنتصر إلى تسوية معقولة ومقبولة مع المحاصرين كي ال يتحول االنتصار طلقة أولى في فتنة حارقـة             

ال تستطيع األكثرية إنكار ان شيئاً ما قد تغير         . أو في حرب طويلة تؤدي الى سقوط الدولة والمقاومة وضياع لبنان          
وال تستطيع المعارضة االعتقاد بأن كل شيء قد تغير بمجرد نجاحها في السيطرة على              . الذي حدث في بيروت   بعد  

  .بيروت
لهـذا  . ال الهزائم فيها دائمة وال االنتصارات دائمة      . ال تسمح بالضربات القاضية   . التركيبة اللبنانية غريبة وخطيرة   

. اللبنانية والعودة إلى لغة منتصف الطريق كي ال تضل الطريـق          على القوى المعنية أن تسارع الى تذكر الحقائق         
الشعور باالنتصار يجب أال يعطل القناعـة       . الشعور بالخسارة او الهزيمة يجب أال يعطل هاجس البحث عن الحل          

ال تـستطيع   . ال يستطيع لبنان احتمال وضع بغدادي في بيـروت        . بأن لبنان ال يحكم إال بمنطق التسوية والتوافق       
ان عدم الرجوع سريعاً الى احترام الحقائق اللبنانية سيفتح بوابات األخطار           . المنطقة احتمال حالة عراقية في لبنان     

على مصراعيها وهي تبدأ بالفتنة وصوالً الى العزلة والعرقنة فضالً عن تـوفير المناخـات المالئمـة النخـراط                   
القول إن الفتنة في بيروت ستكون أشد خطورة على المنطقـة           وال مبالغة في    .  في حروب الساحة اللبنانية    "القاعدة"

  .من الفتنة في بغداد
ال يستطيع المرء إال أن يسجل بألم عميق مخاوفه من فتح بوابات األخطار على مصراعيها، وألمه أيـضاً لرؤيـة                    

  .مؤسسات إعالمية تتعرض لما تعرضت له
  10/05/2008الحياة 

  
  إلى أين بلبنان؟  : افتتاحية .50
أليدي على القلوب هذه األيام خشية أن تصدق التكهنات التي تطلق من غير مكان، وفيها ما فيها من تحذيرات من                    ا

  .صيف ساخن ومن مطبات أمنية، وغير ذلك مما يعكر صفو االستقرار في لبنان
والعـسكرية،  ما يزيد الخوف ويرفع درجة الخطر في آن، أن المنطقة كلها حبلى بالمخاطر والتحديات الـسياسية                 

، أي ضغوط االحتالل وأطماعـه، بمزيـد مـن          ”اإلسرائيلية”حيث يواجه العرب الضغوط واألطماع األمريكية و      
التراخي، ومزيد من التراجع، ومزيد من الخالفات والنزاعات التي تغيب العدو األساسي لألمة، وهذا هو أكثر مـا                  

  . عدوانهيفيده ويعبد الطريق أمامه لتثبيت احتالله ورفع منسوب
حديث الخالفات السياسية في الداخل اللبناني جعل الكثيرين في العالم، وخصوصاً من تستهويهم التدخالت لمـآرب                
وغايات، أبعد ما تكون عن مصلحة لبنان وشعبه، خبراء يغوصون في التفاصيل، ويعرفون لمن ينتمـي هـذا أو                   

طرف وتلك الجهة القيام به، ويحددون المخارج ووصفات        ذاك، ويقررون ما الذي يفيد هذا أو ذاك، وما على هذا ال           
  .الحلول وسبل تنفيذها

واالنقسام اللبناني هو الذي سمح لمثل هذه التدخالت بالنفاذ والتالعب بالداخل وفق أهداف أصحابها ومـا تـشتهيه                  
 الذي اجتذب   واهتراء الوضع اللبناني، خصوصاً في ضوء صراعات السنوات األخيرة، هو المغناطيس          . مصالحهم

الغرب والشرق، خصوصاً األمريكيين، نظراً لسيطرتهم وهيمنتهم على مؤسسات القرار الدولية، للتدخل وتصنيف             
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اللذين يعاين العرب تطبيقاتهما من خالل الكوارث       ” الشرق األوسط الجديد  ”و” الفوضى البناءة ”ب” التبشير”البشر، و 
  .التي حلت وتحل بالعراق

ف اللبنانية الخارج أو راهنت عليه، من هذه الجهة أو تلك، وهذا المحور أو ذاك، لن يفيـدها                  مهما انتظرت األطرا  
غير ما تتفق عليه ما بينها، من أجل تخليص بلدها، قبل أن يتم تذويبه أيضاً، على غرار الحاصـل مـن تـذويب                       

بي المشترك، ولكل ما يمكـن      لفلسطين والعراق، ومن تذويب لألمن القومي العربي والتضامن العربي والعمل العر          
  .أن ينقذ هذه األمة

بالشرق األوسط الجديد تكهنوا مؤخراً بصيف ساخن في لبنان، وبعدها اشتدت العواصف الـسياسية،              ” المبشرون “
وصارت التوترات األمنية في الشارع اللبناني حالة شبه يومية، فإلى أين يدفع لبنان؟ ولماذا يأخذ الفرقاء اللبنانيون                 

م بأيديهم إلى هاوية الفتنة والفوضى، فيما العدو الصهيوني يكمن ويتربص ويكيد لالنقضاض على هذا البلـد                 بلده
 2000 مروراً بالفرار الكبيـر عـام   1982ثأراً من هزائمه فيه منذ أن بدأ طرده من العاصمة بيروت بعد اجتياح             

  ؟2006وصوالً إلى فشل العدوان  المحرقة عام 
8/5/2008ة  الخليج اإلماراتي  
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