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ّ
القرار االتهاميّ

بييتون حفل إف �ط��ال ،ودع��ا إل�ي��ه بعض
األص� � ��دق� � ��اء وال� �س� �ي ��اس � ّ�ي�ي�ن .ف� � ��اق عدد
ال�ح�ض��ور امل �ئ��ة ،وك ��ان ض�م��ن املشاركني
مسؤول العالقات الدولية في حزب الله،
ع� ّ�م��ار امل ��وس ��وي .ي��وم�ه��ا ُس� ّ�ج��ل حرص
ف��رن�س� ّ�ي ش��دي��د ع�ل��ى ح �ض��ور املوسوي
ول ��و أن ح�ف��ل اإلف �ط��ار ل��م ي�ك��ن مناسبًا
ّ
لتبادل النقاش ووج�ه��ات النظر مع أي
كان.

ّ
يتكرر
االن�ف�ت��اح ال�ف��رن�س��ي ع�ل��ى ال �ح��زب
ّ
ويتكرس من خالل دعوات غداء أو لقاءات
يدعو إليها ،من وق��ت إل��ى آخ��ر ،السفير
ّ
الفرنسي مسؤولي
باألعمال
أو القائم ّ
ال�ح��زب .وي��ؤك��د املسؤولون الفرنسيون
خ�لال ه��ذه املناسبات ض��رورة استمرار
ال�ت��واص��ل ،فيما تلتمس «ال �ح��ارة» أكثر
من وجهة نظر بشأن أكثر من موضوع
ّ
حساس.
س �ي �س �ع��ى ب �ي �ي �ت ��ون ،إذا ج � ��رى اللقاء
ّ
السي ّد حسن نصر الله ،إلى
بينه وب�ين
ال�ت�ش��دي��د ع�ل��ى أن ف��رن�س��ا ه ��ذه امل ��رة لم
�ار «اآلخ � ّ�ري ��ن» ف��ي م��ا ي�خ��ص القرار
ت �ج� ِ
فرنسية بالنسبة
نيات
ال
ه
وأن
االتهامي،
ّ
إلى املحكمة الدولية ،وسيؤكد صوابية
أن فرنسا باتت ترى في القرار االتهامي
خ �ط �رًا ع �ل��ى ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ج �م �ي �ع��ًا ،وأنه
ل �ي��س مل�ص�ل�ح��ة أح� ��د .ف�ي�م��ا ي��ؤك��د ّ
زوار
ق�ص��ر ال�ص�ن��وب��ر أن ال�س�ف�ي��ر سيتحدث
ب�ك��ل ش�ف��اف�ي��ة وص ��دق ع��ن خ��وف دولته
ع �ل��ى رع��اي��اه��ا ف��ي ب� �ي ��روت ،وجنودها
املنضوين تحت ل��واء ق��وات اليونيفيل
في حال حصول أي «فلتان أمني ،نتيجة
ّ
يصيب ال��داخ��ل» .بمعنى آخر،
أي خلل
ّ
يمكن القول إن بييتون يسعى إلى إعادة
تأكيد التزام بالده االتفاقات «الشفهية»
ال �ت��ي ت�ج�م�ع�ه��ا وال �ب �ع��ض ف��ي املنطقة،
ّ
وأولهم حزب الله.
وف �ي �م��ا ي �ح��اول ال�س�ف�ي��ر ال �ف��رن �س��ي نقل
م �س �ت��وى ال �ت ��واص ��ل م ��ع ح� ��زب ال �ل��ه من
درجة إلى أخرى ،يبقى على الحوار بني
ّ
مستمر في شأن كيفية
الطرفني ،نقاش
تنظيم العالقة في الجنوب ،وأسئلة على
ال�ف��رن�س�ي�ين اإلج ��اب ��ة ع�ن�ه��ا بخصوص
ض�ب��اب�ي��ة م��واق�ف�ه��م م��ن ب�ع��ض القضايا
األساسية.
ووفقًا ألحد الظرفاء ،قد يستعني بييتون
ب �ك �ل �م��ات ال �ن �ش �ي��د ال ��وط� �ن ��ي الفرنسي
ّ
للتقرب من الحزب ،فيقول« :إلى السالح
أيها امل��واط�ن��ون» ،م��ا م��ن شأنه تنظيف
ّ
أي غبار عن موضوع سالح حزب الله.
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تحليل إخباري

طمأنة الداخل تطغى على إسرائيل
يحيى دبوق
ُ
تشغل إسرائيل في إطار مواجهة حزب الله ،وتحديدًا في
أعقاب فشل جيشها عام  2006في احتواء الحزب وإنهاء
تهديده بالقوة العسكرية ،ب�ين اإلع ��داد للحرب املقبلة
ك��ي ال ت�ك��ون نسخة فشل ج��دي��دة ع��ن ال�ح��رب السابقة،
واإلع��داد والرهان على خيارات أخ��رىُ ،ي َ
ؤمل أن تحقق
ّ
نتيجة الحرب املتعذرة حاليًا ،وفي أقل تقدير أن تشغل
ّ
حزب الله وتحرف أولوياته .ويعد القرار االتهامي بقتل
ّ
الرهان اإلسرائيلي املفعل في
الرئيس رفيق الحريري،
ه��ذه الفترة ،رغ��م اإلدراك ّأن تداعياته املفترضة ابتداءً
ضد حزب الله ،لم تعد كما كانت.
على خلفية املواجهة القائمة ،وإن بشكل صامت في هذه
امل��رح�ل��ة ،ي�ج��ب ف�ه��م امل��واق��ف وال�ت�ص��ري�ح��ات واألبحاث
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ال�ت��ي ك��ان آخ��ره��ا التقدير االستراتيجي
ل�ع��ام ّ ،2010ال�ص��ادر ع��ن م��رك��ز دراس ��ات األم��ن القومي،
الذي ركز على وجود ّ«حقائق» ثالث ،حيال حزب الله:
ارتداع املقاومة عن شن عمليات ضد الجيش اإلسرائيلي؛
مواصلة التعاظم العسكري بطريقة غير مسبوقة من
جانب حزب الله؛ وفي املقابل ،اإلص��رار على أن الجيش
اإلس��رائ�ي�ل��ي يعمل ع�ل��ى تحقيق االس �ت �ع��داد العسكري
املطلوب للحرب املقبلة ،على نقيض الحرب السابقة.
و«ال �ح �ق ��ائ ��ق» ال� �ث�ل�اث ه ��ي ن �ف��س «ال � ��رواي � ��ة» الرسمية
اإلسرائيلية مليزان القوى بني املقاومة والدولة العبرية،
وم��ا ترويج مركز دراس��ات األم��ن القومي لهذه الرواية،
مجاراة للمقاربة العلنية ً الرسمية في إسرائيل.
سوى ّ
وي�ب��دو أن تقدير امل��رك��ز ،إض��اف��ة إل��ى م��واق��ف وتقديرات
وت�ق��اري��ر إسرائيلية أخ ��رى ،تشير إل��ى وج��ود ن��وع من
التوظيف ف��ي ال�ت��روي��ج ل�ـ«ال�ح�ق��ائ��ق ال �ث�لاث» املذكورة،
يفترض
وكل منها يهدف إلى تحقيق نتيجة أو ظرف،
ّ
أن��ه يساعد إسرائيل ف��ي املواجهة ض��د ح��زب ال�ل��ه ،لكن
إمعان النظر أكثر في املسائل الثالث :ارت��داع حزب الله
ومواصلة تعاظم قدرته العسكرية ،والجهود اإلسرائيلية
استعدادًا للحرب املقبلة ،قد تشير إلى غايات أخرى.
ضمن ال��واق��ع العملي ل�ح��زب ال�ل��ه ،وت�ح��دي�دًا ف��ي أعقاب
ع � ��دوان ع ��ام  ،2006وت �ن��ام��ي ال �ت �ه��دي��دات اإلسرائيلية
والوعود بحرب جديدة مغايرة للحرب املاضية ،ال يمكن
الفصل بني الحراك العملي لحزب الله ،بمعنى تنفيذ أو
على تعاظم
عدم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل ،والعمل ُ ّ
القدرة العسكرية للمقاومة ،بالطريقة الذي تمكنها من
الدفاع الفاعل والناجع في الحرب املوعودة إسرائيليًا.

لكن رغم إدراك إسرائيل هذا الواقع ،تعمل على الفصل
ب�ين املطلبني ل�غ��اي��ات دع��ائ�ي��ة وأي�ض��ًا عملية ،مرتبطة
بتوفير األس�ب��اب ل�ع��دم حراكها ح�ي��ال ح��زب ال�ل��ه طوال
الفترة املاضية ،رغم اإلقرار بتعاظم تهديده غير املسبوق.
فتل أبيب ،من جهةّ ،
توجه إلى الداخل اإلسرائيلي رسالة
ّ
َُّ
طمأنة ،ب��أن امتناع ح��زب الله عن تنفيذ عمليات ،يرد
إل��ى حالة ارت��داع وخشية منه ،أي اإلش��ارة إل��ى نجاعة
إج ��راءات امل�س��ؤول�ين اإلسرائيليني وسياساتهم حيال
املقاومة؛ ومن جهة ثانية ،تحاول بناء بيئة «شرعية»
ض��روري��ة ،داخ�ل�ي��ة وخ��ارج�ي��ة ،إذا ق��ررت ش��ن اعتدائها
املوعود على لبنان ،إن تمكنت من ذلك ،من خالل اإلقرار
والتشديد على واقع التسلح غير املسبوق لحزب الله.
من ناحية فعلية ،يبرز السؤال اآلتي :كيف أمكن إسرائيل
أن ّ
تفسر امتناع ح��زب الله عن شن عمليات عليها في
ّ
هذه الفترة ،باعتباره ارتداعًا ،بينما تقر بأنه غير مرتدع
عن مواصلة تعزيز قدراته العسكرية ،املفترض أن ًتكون
إقالقًا إلسرائيل من العمليات نفسها ،وخاصة أنها
أكثر ّ
ّ
تقر ب��أن تعزيز ال�ق��درات يشمل ح�ي��ازة أسلحة تصفها
ّ
بالكاسرة للتوازن ،أي من شأنها أن تكسر تفوق الجيش
اإلس��رائ�ي�ل��ي على امل�ق��اوم��ة ،م��ن ناحية عسكرية ،وهذا
ّ
الواقع أشد وأكثر تهديدًا من العمليات نفسها.
ّ
ّ
في الوقت نفسه ،تشدد إسرائيل ضمن الوعود على أن
ال�ح��رب املقبلة ستكون م�غ��اي��رة للحرب امل��اض�ي��ة ،على
أن جيشها يعمل ع�ل��ى إك �م��ال ج�ه��وزي�ت��ه ض�م��ن عملية
تدريب وتجهيز متواصلة منذ أكثر من أرب��ع سنوات،
لكن من دون أن تصل إلى كفايتها ،بل ويجري الحديث
عن إمكان تواصلها ل�لأع��وام املقبلة ...في املقلب اآلخر
م��ن ه� ّ�ذه «الحقيقة» نفسها ،ي��وج��د تأكيد غير مباشر
على أن الجيش اإلسرائيلي لم يجهز بعد لشن عدوان
ّ
ّ
املرجوة منه حيال حزب الله ،وهذا الجزء
يحقق النتائج
م��ن «الحقيقة» ي�ج��ري إهماله وال يتعرض ل��ه أح��د في
إسرائيل.
امل��واق��ف وال�ت�ح�ل�ي�لات وال �ت �ق��دي��رات ال� �ص ��ادرة م��ن تل
أبيب ،ومن بينها تقدير مركز دراس��ات األم��ن القومي
األخ� �ي ��ر ،ه ��ي ج� ��زء م ��ن امل��واج �ه��ة ال �ص��ام �ت��ة ف ��ي هذه
املرحلة بني املقاومة وإسرائيل ،وبالتالي يجب فهمها
والتعامل معها على هذا األس��اس ،إذ باتت ضرورات
طمأنة الداخل في الدولة العبرية ،على خلفية القلق
امل�ت�ن��ام��ي م��ن ق� ��درات امل �ق��اوم��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ،ال ��ذي يلف
الكيان من أقصاه إلى أقصاه ،تحتل حيزًا متقدمًا جدًا
ّ
عما سبق.

علم
و خبر
تهنئة بال جواب

باريس تعتقد
ّأن جنبالط ممسك بعدد
وأن
من الخيوط
المهمة ّ
ّ
عون ضعيف

متابعًا يقول بشأن الشكوك التي باتت
م�ل�ازم ��ة ل�ل�أح ��ادي ��ث ع ��ن ال �ت �ع��ام��ل مع
اإلس��رائ�ي�ل� ّ�ي�ين« :ي��وج��د ف��ارق كبير بني
الخوض
ال�ت�خ��اب��ر واإلخ� �ب ��ار» ،راف �ض��ًا ّ
عدم
بأن
في هذه املسألة ،إال أنه يعترف
ّ
معرفة نسبة ّ
تورط املتهمني «قد يمثل
أزمة ثقة أمنية» لدى حزب الله.
وب��ال �ع��ودة ّ إل ��ى ت��وق�ي��ت ال ��زي ��ارات ترى
ّ
«سياسية
امل �ص��ادر أن ه ��ذه ال ��زي ��ارات
م �ح��ض» ي �ج��ري ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ب�ي�ن مكتب
ال� ��وزي� ��ر وال � ّش �خ �ص �ي��ات ال � ��زائ � ��رة ،مع
ّ
اع�ت��راف�ه��ا ب��أن «كوشنير ال ي��رف��ض أي
ل�ق��اء» ،وخصوصًا عندما يتعلق األمر
ب �ل �ب �ن��ان ،رغ ّ��م أن ل �ق��اء ش�خ�ص�ي��ات من
حزب الله مثل في السابق ،قبل مؤتمر
س� �ي ��ل س � ��ان ك� �ل ��و« ،ع� �ق� �بلاّ��ة منطقية»،
حسب تعبير تلك األي��ام .إ أن املصدر
ي��ؤك��د أهمية ه��ذه ال�ل�ق��اءات «بالنسبة
إل ��ى ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ع �م��وم��ًا» ألن �ه��ا تأتي
ف��ي س �ي��اق اإلع � ��داد ل �ل �ق��اءات نيويورك
وال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ل�لأم��م املتحدة،
ّ
نافيًا أي عالقة لهذه ال��زي��ارات بمسألة
املحكمة الدولية.

ي �ت��وس��ع امل �ص��در ف��ي م �س��أل��ة املحكمة:
«بعد اللغط الكبير ال��ذي ي��دور حولها
ّ
ف��ي ل �ب �ن��ان» ،م� �ش ��ددًا ع �ل��ى أن «فرنسا
ّ
ت� �ق ��دم ت �س �ه �ي�لات ت �ق �ن �ي��ة» أل ّن� �ه ��ا تفي
ب �ش �ع��ار دع� ��م امل �ح �ك �م��ة .وي ��ؤك ��د «عدم
ّ
وج ��ود أي ت�غ�ي�ي��ر ف��ي م �ق��ارب��ة باريس
لعمل املحكمة ال��دول�ي��ة» .وينفى بشدة
ّ
أي تأجيل لعملية اخ�ت�ب��ارات محاكاة
ال�ت�ف�ج�ي��ر ال ��ذي أودى ب�ح�ي��اة الرئيس
رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ،وي��ؤك��د أن ه��ذا األمر
منوط بعمل خبراء ،وأن فرنسا لديها
خبراء يمكنهم إعطاء تحليالت تقنية.
وق� ��د ل �ف��ت م �ص ��در دب �ل��وم��اس��ي عربي
إل��ى «ن �ش��اط م�ح�م��وم» ت�ق��وم ب��ه بعض
ّ
األوس ��اط ل�ـ«ن��زع أي صفة حيادية عن
تعامل فرنسا واملحكمة ال��دول�ي��ة» ،في
خ �ط��وة ي�م �ك��ن أن ت �ق��ود إل ��ى «رد فعل
م �ع��اك��س» .وق ��د رد امل �ص ��در الفرنسي
موافقًا على وج��ود هذا التوجه لـ«دفع
باريس إلى ً االنزالق في هذا املوضوع»،
ّ
م��ؤك �دًا م ��رة أخ ��رى «ض �م��ان أن ال أحد
يستطيع اليوم معرفة ما يحمله القرار
االت � �ه ��ام� ��ي» ،وك� ��ل م ��ا ي� �خ ��رج ع ��ن هذا
اإلطار يجب وضعه في سياق التمنيات
أو االستشراف أو ّحتى الضغوط غير
املباشرة ،مضيفًا إن «باريس تدعم هذه
املحكمة في إطار دعم العدالة الدولية»،
ّ
وإن ب��اري��س لديها م�ق��درة على تبيان
م�ق��دار التسييس ف��ي ال �ق��رار االتهامي،
ل �ك ��ن ل �ي ��س ق �ب ��ل أن ي � �ص� ��در ،ويختم:
«عندها لكل حادث حديث».

ما قل
ودل
لوحظ أنه خالل اإلفطار
الذي أقامه الرئيس سعد
الحريري في ُ قريطم لعائالت
كسروان ،استثني من الدعوة
مسؤول القوات في املنطقة،
شوقي الدكاش ،الذي

ّ
ّ
بشخصيتني
الجميل ،خالل اليومني املاضيني،
اتصل مكتب الرئيس أمني
ّ
القيادة السورية ،طالبًا الحديث إليهما للتهنئة بحلول
مهمتني في ّ
عيد الفطر ،لكن التواصل املباشر لم يحصل.

طلبات أمنية إلكترونية
طلب مسؤولون في جهاز أمني رسمي من مواقع إلكترونية صيداوية،
إبراز أخبار ومواقف أئمة وخطباء مساجد في منطقة صيدا ،ومسؤولني
ف��ي جمعيات إسالمية معروفني بمواقفهم املتطرفة تجاه ح��زب الله،
وض��م الطلب األمني االهتمام بالئحة شخصيات حزبية واجتماعية
وت�ج��اري��ة تناصب ح��زب ال�ل��ه ال �ع��داءّ .أم��ا إن�م��ائ�ي��ًا ،فقد اقتصر الطلب
األمني على ضرورة االهتمام بأخبار بلدية صيدا.

ارتباك داخلي
كان مرشحًا لالنتخابات
النيابية ّعام  ،2005علمًا
ّ
بأن من تولى إدارة توجيه
الدعوات هو النائب السابق
منصور غانم البون
(الصورة).

ُرغ��م م�ح��اول��ة ق �ي��ادة ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة اس�ت�ي�ع��اب ال �ت �س��اؤالت التي
طرحت تعليقًا على احتواء ملصق ّ
القوات املخصص لـ «ذكرى شهداء
املقاومة اللبنانية» ،على ص��ورة الرئيس السابق لحزب الوطنيني
األح � � ��رار ،دان� ��ي ش �م �ع��ون ،ف ��إن األم� ��ر وص ��ل إل ��ى ح� ��دود االحتجاج
والتعبير ع��ن االن��زع��اج ،وال سيما أن الجميع م��ا زال��وا ي��ذك��رون أن
امل�ج�ل��س ال�ع��دل��ي أدان رئ�ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف��ي ال �ق��وات ،سمير
جعجع ،باغتيال شمعون.

 30ألفًا أفطروا في قريطم
املالية التي يعانيها تيار املستقبل في مؤسساته الداخلية
رغم املشكلة ينّ
ُ
اإلفطار في قريطم خالل شهر
إلى
عوا
د
الذين
عدد
أن
واإلعالمية ،تب
ّ
رمضان فاق ثالثني ألف شخص .مع العلم بأن كلفة هذه اإلفطارات لم
تزد طيلة شهر رمضان على  150ألف دوالر أميركي.

