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ّ
ـلك!

على بعض العبارات والنصوص التي
ّ
يتضمنها املشروع».
وك ��ان ي ��وم أم ��س ق��د ش�ه��د ت �ش��اورًا بني
امل�س�ت�ق�ب��ل وال �ق ��وات م��ع ح ��زب الكتائب
ل� �ل� �ت � ّ
�وص ��ل إل � � ��ى «ح � � ��ل وس � � � ��ط» بشأن
املشروع املقترح.
وف� ��ي س �ي ��اق آخ � ��ر ،ل �ف��ت أم� ��س الهدوء
ال ��ذي خ� ّ�ي��م ع�ل��ى خ�ط��اب رئ�ي��س الهيئة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ل �ق��وات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،سمير

5

تحليل إخباري

ّ
ال يأس إسرائيليًا من اليونيفيل
يحيى دبوق
ّ
جعجع ،تجاه حزب الله ،إذ أكد جعجع
«ال ي�م�ك��ن ح��ل م�س��أل��ة س�ل�اح حزب
أن ��ه لاّ
ا ّل�ل��ه إ ب��ال�ح��وار وع�ل��ى م�ه��ل ،باعتبار
أن ه �ن��اك أم � ��ورًا ت��أخ��ذ وق �ت��ًا أط� ��ول من
أج ��ل ح �ل �ه��ا» .ف��ي امل �ق��اب��ل ،ق ��ال جعجع
ُ
إن��ه لم يالحظ بعد ح��دوث «ت�ح� ّ�ول كما
يجب من أجل جعل العالقات بني لبنان
وس��وري��ا طبيعية ومتقدمة بالفعل ،إذ
ّ
وأهمها
م��ا زال��ت ه�ن��اك مسائل ع��ال�ق��ةّ ،
ق�ض�ي��ة ت��رس�ي��م ال �ح��دود ،وال�ت�خ��ل��ي عن
دع��م ًال�ق��واع��د العسكرية الفلسطينية،
ف�ض�لا ع��ن قضية املعتقلني اللبنانيني
في السجون السورية».
وف� ��ي ال �س �ي ��اق ن �ف �س��ه ،ن �ق �ل��ت صحيفة
ال�ش��رق األوس ��ط أم��س ع��ن األم�ي�ن العام
للمجلس األع �ل��ى اللبناني ـــــ السوري
ّ
نصري خوري «نفي علمه بأي تفاصيل
األسد
عن زيارة الرئيس السوري بشار ّ
إل��ى ب �ي��روت» ،مشيرًا إل��ى أن��ه «ل��م ُ يبلغ
ّ
ُ
ب �ع��د م��وع��د ال � ��زي� ��ارة ،وع �ن��دم��ا تحدد
سيبلغونه».
وف� �ي� �م ��ا ان� �خ� �ف ��ض م� �س� �ت ��وى التراشق
السياسي بشأن قضية اليونيفيل ،مع
امللف إلى مجلس األم��ن الدولي،
سحب
ّ
كان الفتًا أن مندوب فرنسا الدائم لدى
األم��م امل�ت�ح��دة ل��م يكن م��رت��اح��ًا لصيغة
ال �ب �ي��ان ال� ��ذي ص ��در ع ��ن م�ج�ل��س األمن
ُ
لق اللوم على املقاومة
الدولي ،والذي لم ي ِ
واأله��ال��ي ف��ي ج�ن��وب ل�ب�ن��ان بصراحة،
ّ
بل اكتفى باستنكار «األح��داث» بشدة.
أورو ب�ع��د جلسة مجلس
وق ��ال ج �ي��رار ّ
األم ��ن ال�ط��ارئ��ة إن األح� ��داث ال�ت��ي جرت
ل��م تكن عفوية وال ول�ي��دة ساعتها ،بل
ت� �ن ��درج ض �م��ن س�ل�س�ل��ة م ��ن الحوادث،
م�ط��ال�ب��ًا ب�ض�م��ان ح��ري��ة ال�ح��رك��ة لقوات
اليونيفيل.
وف ��ي ال �ج �ن��وب ،وردًا ع �ل��ى التهديدات
اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة األخ� � �ي � ��رة ،ق � ��ال مسؤول
منطقة ال�ج�ن��وب ّ ف��ي ح��زب ال�ل��ه الشيخ
ن �ب �ي��ل ق � ��اووق إن ل� ��دى امل �ق��اوم��ة «بنك
أهداف إسرائيلية».

أن ت�ت�ح��دث إس��رائ �ي��ل ع��ن وج ��ود ق� ��درات ع�س�ك��ري��ة غير
م�س�ب��وق��ة ل��دى ح��زب ال �ل��ه ،أو أن��ه ي�ع�م��ل ع�ل��ى استكمال
جهوزيته ملواجهة الجيش اإلسرائيلي ،فليس بالحديث
غير االعتيادي ،وق��د ألفته األذن اإلسرائيلية كما ألفته
األذن ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ج �ي �دًا .ل�ك��ن م��ا ي�ح�ت��اج إل ��ى ت��أم��ل ،هو
توقيت تل أبيب حديثها عن «كشف استخباري» ملخازن
ومواقع تقول إنها تابعة لحزب الله ،داخل قرى وبلدات
تقع في منطقة عمل ق��وات ال�ط��وارئ الدولية ،في سياق
حملة دبلوماسية واسعة النطاق ،ال يتوقع أن تتوقف.
في إط��ار التعليق على استهدافات إسرائيل ،من خالل
«ال�ك�ش��ف االس �ت �خ �ب��اري» ال �ج��دي��د ،تنبغي اإلش� ��ارة إلى
اآلتي:
املعيار الذي ّ
تقوم إسرائيل بموجبه القرار  ،1701ووجود
ال �ق��وات ال��دول�ي��ة ف��ي ج�ن��وب لبنان وأداء ه� ��ا ،ه��و مسألة
واحدة ،وواحدة فقط :مدى قدرة اليونيفيل على منع أو
ّ
العسكرية لحزب الله .وما عدا
عرقلة عملية بناء القدرات
ذلك ،فليس إال أمرًا هامشيًا ،ال توليه تل أبيب أي أهمية.
م��ن البديهي ال �ق��ول ،وب�لا ح��اج��ة الستحضار كثير من
الشواهد واملؤشرات الدالة ،إن التقدير اإلسرائيلي ألداء
اليونيفيل في هذا املجال ،يالمس الصفر ،فهذه القوات
ّ
املهمة املوكولة إليها ،بعد فشل عام
لم تتمكن من أداء
 2006ب��اج�ت�ث��اث ح��زب ال�ل��ه ب ��أداة عسكرية إسرائيلية،
وبالتالي ترى تل أبيب أن تعاظم قدرات الحزب وتحديدًا
القدرة الصاروخية لديه ،فشل ذري��ع لقوات اليونيفيل،
ومن ورائها فشل املجتمع الدولي.
لكن ،وكعادة ّالدولة العبرية ،وعلى قاعدة «م��ا ال يدرك
كله ال يترك ج��ل��ه» ،لم يعن الفشل أن تستغني تل أبيب
ب��امل �ط �ل��ق ع ��ن ره��ان �ه��ا ح �ي ��ال ال � �ق ��وات ال ��دول� �ي ��ة ،وإنما
تواضعت املطالب والطموحات من عمل اليونيفيل ضد
ح��زب الله ومنع تعاظم ق��درات��ه العسكرية ،ال��ى محاولة
تسخير ه��ذه ال �ق��وات مل�ه�م��ة ت��رى أن �ه��ا ق��د ت �ك��ون قادرة
عليها ،وهي مناكفة الحزب وإزعاجه والتشويش على
جهوزيته ،اذ يبقى لليونيفيل ،ومهما تقلصت قدرتها
ال�ع�م�ل�ي��ات�ي��ة ف��ي م�ق��اب��ل ح ��زب ال �ل��ه وم �ق��اب��ل االحتضان
ّ
نسبية على القيام بهذه املهمة.
الشعبي له ،قدرة
أم ��ا ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ـ«ال �ك �ش��ف االس �ت �خ �ب��اري» األخير،
فيمكن القول إنه يأتي في سياق سياسة اسرائيلية عامة
مقررة ملواجهة االنتقادات الدولية في الحرب املقبلة مع
حزب الله ،في حال ّ
تعرض تل أبيب للمدنيني في سياق

ال �ح��رب ،وت �ه��دف ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة إل ��ى تهيئة ال� ��رأي العام
العاملي لتجاوز استهداف املدنيني ،عبر اإليحاء مسبقًا
بأن الدور السكنية في القرى والبلدات الجنوبية ،ليست
إال مخازن ومواقع عسكرية تابعة لحزب الله.
ضمن ه��ذه السياسية ،يأتي الحديث االسرائيلي شبه
ال��دائ��م وال ��دوري ،عن وج��ود مواقع عسكرية لحزب الله
داخ� ��ل ال �ق��رى وال �ب �ل ��دات ،او ال �ح��دي��ث ع��ن ان ال �ق��رى قد
تحولت ال��ى ثكن عسكرية ،أو أن األنفاق داخ��ل األحراج
قد نقلت الى داخل القرى ...وبحسب املنطق اإلسرائيلي،
من شأن هذه الحملة أن تساهم في مواجهة االنتقادات
الدولية ،حال التعرض للمدنيني في الحرب املقبلة ،سواء
وقعت الحرب في موعد قريب أو بعيد.
ت�ض� ّ�م��ن ال�ك�ش��ف األخ �ي��ر ص ��ورًا وم�ج�س�م��ات ،ت�ه��دف الى
اإليحاء بأنه حقيقة ال لبس فيها ،والتشديد أيضًا على
ان ب�ل��دة ال�خ�ي��ام ليست إال «ع� ّ�ي�ن��ة م��ن ض�م��ن  160قرية
وبلدة في جنوب لبنان» يتمركز فيها حزب الله .وتشير
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن هذه املعطيات طرحت
من الجيش اإلسرائيلي في أروقة األمم املتحدة ،بل عمدت
االس�ت�خ�ب��ارات االسرائيلية إل��ى إب�ل�اغ ق��ائ��د اليونيفيل،
الجنرال اإلس�ب��ان��ي ،ألبرتو أس��ارت��ا ،عنها قبل األحداث
األخيرة بني قواته واألهالي في جنوب لبنان.
واك��ب اإلع�ل�ان ع��ن ه��ذه امل�ع�ط�ي��ات تغطية إع�لام�ي��ة غير
مسبوقة وتركيز على واق��ع منع دخ��ول اليونيفيل الى
القرى بهدف تفتيش دوره��ا السكنية بحثًا عن أسلحة
ومخازن ،تقول إسرائيل إنها مخبأة فيها.
وإذا ك��ان��ت امل�ع�ط�ي��ات األخ �ي ��رة ،أي ال�ك�ش��ف ع�م��ا تقول
إسرائيل إنها مخازن في الخيام وغيرها ،تخدم إعداد
الرأي العام العاملي لتجاوز جرائم حرب إسرائيلية في
الحرب املقبلة ،إال أن توقيت اإلع�لان عنها يهدف ،كما
يبدو ،الى مالقاة بعض وحدات القوات الدولية والجهات
التي تحركها ،عبر إضفاء الشرعية على مساعيها في
فرض أمر واقع على الجنوبيني وعلى الجيش اللبناني،
من خالل تمكني اليونيفيل من ممارسة صالحيات غير
منصوص عليها في ال�ق��رار  ،1701وتحديدًا ما يتصل
ب��ال�ق�ي��ام بعمليات تفتيش ل �ل��دور السكنية ف��ي القرى
وال�ب�ل��دات الجنوبية ،م��ع ت�ج��اوز للتنسيق م��ع الجيش
اللبناني ،وهو واقع ،تسعى الى تحقيقه اسرائيل ،وتصر
ع�ل�ي��ه ،وم ��ن ش ��أن ال �ح��دي��ث ع��ن م �خ��ازن وم��واق��ع تابعة
لحزب الله في هذه القرى ،بحسب املنطق االسرائيلي،
إيجاد بيئة مالئمة للتجاوزات ومحاوالت فرض األمر
الواقع.

علم
و خبر
هناك بين نواب
المعارضة السابقة من
يتردد في اإلشارة إلى
ال ّ
«تحايل»
يؤكد نواب المستقبل
أن «تعطيل النصاب» ليس
مطروحًا والقوات لم
تتلق أي اقتراح
َّ

مشروعها» .وهو ما يتعارض مع مبدأ
«ت��رك �ي��ب ال� �ب ��ازل» ،ال ��ذي ي�ت�ح��دث عنه
امل�ق��رب��ون م��ن ب ��ري ،وي�ن��ص ع�ل��ى جمع
أطراف نقاشات القانون واملشروع.
وهناك بني نواب املعارضة السابقة من
ّ
ال ي �ت��ردد ف��ي التعبير ع��ن «ش��م رائحة
ت �ح��اي��ل» ،م�ع�ت�ب��ري��ن أن ال �ط��رف اآلخر
«عمل على الظهور ف��ي وج��ه إيجابي،
ف�ي�م��ا ه��و ي�ع�م��ل س�ل�ب�ي��ًا ف��ي الخفاء».
يستند امل��وق��ف امل�ت�ش��ائ��م ل �ه��ؤالء على
التركيز املتواصل لنواب  14آذار على
ّ
عنواني «م��دى ج��دي��ة مناقشة اللجان
لالقتراح ،في ظل عدم انتهاء الحكومة
م��ن ع�م�ل�ه��ا ،وع� ��دم ق� ��درة ال� �ن ��واب على
النقاش ألن امللف تقني وعلمي».
ف��ي خ�ل�ف�ي��ة ه� ��ؤالء امل�ت�ش��ائ�م�ين أيضًا،

ما قل
ودل
ك��ل م��ا ي �ج��ري ال �ت �م��اس��ه م��ن «تسخني
األجواء على صعيد امللفات كلها» .فهم
يتابعون األداء اإلع�لام��ي والسياسي
ملن بقي من ثورة األرز ،والذي يتمحور
حول املحكمة الدولية وإشكاالت أهالي
ال�ج�ن��وب وت��وق�ي��ف ال�ش�ب�ك��ات العميلة
وغيرها من امللفات األساسية األخرى.
وه��م الح �ظ��وا ف��ي ال��وق��ت عينه تراجع
حدة مواقف صقور  14آذار ،وهو األمر
ال��ذي ل��م يتناولوه بـ«طيبة ق�ل��ب» ،ألن
الخلفيات السياسية معروفة.
رغ ��م ال �ق �ل��ق وال �ت �ش��اؤم وال �ت �ف ��اؤل ،من
امل�ت��وق��ع أن تسير الجلسة ال �ي��وم على
ن�ح��و ط�ب�ي�ع��ي ،فيفتتح ال��رئ �ي��س بري
اللقاء بحضور النواب وعدد من الوزراء
املعنيني ،لتنطلق مناقشة املواد الكثيرة
ال �ب ��اق �ي ��ة م� ��ن ن� ��ص االق � � �ت� � ��راح .فيؤكد
ن��واب املستقبل أن «تعطيل النصاب»
ليس م�ط��روح��ًا ،فيما ي�ش��دد ن��واب ّمن
ال�ق��وات اللبنانية على أنهم لم يتلقوا
حلفاء لهم ،لالنسحاب
أي اق�ت��راح م��ن ّ
ّ
م��ن ال�ج�ل�س��ة .إال أن م��ا س �ي �ح��دد مدى
ّ
جدية جلسة اليوم ،هو أجواء النقاش
ومدى السعي إلى تأخير النقاش الذي
ق��د يلجأ إليه البعض ،كما حصل في
الجلسة ّاألولى.
ومن املتوقع أن يعيد نواب مستقبليون
ال � �س� ��ؤال ع� ��ن م ��وض ��وع ��ي «الصندوق
السيادي» و«الهيئة املشرفة على تنفيذ
املشروع» ،وهما مسألتان لحظتا بعض
االحتجاج في الجلسة السابقة.

كشفت مصادر
املستوى
دبلوماسية رفيعة
ّ
في مجلس األمن الدولي أن
املدعي العام الدولي ،دانيال
بلمار ،زار نيويورك األسبوع
املاضي ،وعقد سلسلة
اجتماعات مع األمني العام
بان كي مون ،ومساعدته
للشؤون القانونية باتريشا
أوبراين ،ليطلعهما على

التغيير الحكومي وجنبالط
ّ
يبدو أن موضوع التغيير الحكومي م��دار بحث على أكثر من صعيد،
ّ
معنية
وبني أكثر من جهة ّمحلية وإقليمية .وقال مسؤول بارز في دولة
بالوضع اللبناني إن الجميع ينظر إل��ى النائب وليد جنبالط ملعرفة
حقيقة موقفه ،وما الذي يمكنه القيام به إذا ّ
تقرر حصول هذا التغيير،
ألسباب تتعلق بالوضع الحكومي نفسه ،أو بالوضع السياسي العام
في البالد واملنطقة.

ّ
يتوقع الهدوء!
ّ
مسؤول أممي مرجعًا حكوميًا لبنانيًا عن توقعاته لردود الفعل
سأل
ّ
�رار االتهامي ف��ي قضية اغتيال
�
ق
�
ل
ا
�دور
�
ص
لبنان
�ي
�
ف
فها
يخل
�د
�
ق
التي
ّ
ّ
الرئيس رفيق الحريري ،فرد املرجع متوقعًا استمرار الهدوء في لبنان،
ّ
وعدم صدور أي رد فعل سلبي على القرار.

االتهام في نهر البارد
ّ
ّ
مدى التقدم الذي تحقق
حتى اآلن في سير التحقيق
بجريمة اغتيال الرئيس
رفيق الحريري .واجتمع
بلمار إلى أعضاء مجلس
الدولي الدائمي
األمن
ً
العضوية ،كال على حدة.

ّ
أكدت مصادر قضائية أن القرار االتهامي في قضية ّمعارك نهر البارد
بني الجيش وفتح اإلسالم بات ّ جاهزًا منذ أشهر ،وأن إصداره مرتبط
حصرًا بتوفير مكان ملحاكمة املتهمني ،الذين سيزيد عدد من سيحضر
املحاكمة منهم على مئتني ،علمًا بأن مجلس ال��وزراء كان قد قرر منذ
أكثر من عام بناء قاعة محاكمة ضمن األراضي التابعة للسجن املركزي
في رومية.

رسالة امتعاض
منعت قيادة أحد األح��زاب ،عضوًا في الكتلة النيابية الخاصة به ،من
برقية إلى مرجع حكومي يشير فيها إلى مدى االمتعاض من
إرس��ال لاّ ّ
أدائه .إ أن هذا النائب نقل فحوى رسالته إلى أحد مستشاري املرجع،
وهي رسالة قاسية وشديدة اللهجة.

