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«األخبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات األميركـ

حرب تموز مؤامرات ومفـ
ّ
ولش :التوقعات في القرار 1559
ليست التزامات مفروضة على لبنان
رقم الوثيقة 06TELAVIV3079 :
التاريخ 8 :آب 04:49:20 2006
امل� � � ��وض� � � ��وع :وزي� � � � � ��رة الخارجية
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ل�ي�ف�ن��ي ت�ع�ل��ن رفض
ّ
للمسودة الحالية لقرار
إس��رائ�ي��ل
األمم ّاملتحدة
م �ص ��ن ��ف م � ��ن :ال �س �ف �ي��ر ريتشارد
جونز
()...

إسرائيل ترفض تحويل مزراع شبعا
إلى مشكلة لبنانية – إسرائيلية
)...( .3
ب �ع��د م� �غ ��ادرة م�م�ث�ل��ي اإلع �ل��ام للغرفة،
ك� ّ�ررت ليفني ملساعد وزي��رة الخارجية
ولش أن إسرائيل – كما لبنان – ال توافق
ّ
املسودة الحالية للقرار .وعلى امتداد
على
س��اع��ة ون �ص��ف ،وج �ه��ت ليفني نداءات
متلهفة وم�ت�ك��ررة ل��ول��ش ل�ع��دم السماح
ب ��أن ت�ن��ص م �س��ودة ال �ق��رار ع�ل��ى النزاع
الطويل األمد املتعلق بمزارع شبعا.
ف ��ي ال� �ب ��داي ��ة ،ذك � ��رت ل�ي�ف�ن��ي أن مسألة
م� � ��زارع ش �ب �ع��ا ه ��ي ن � ��زاع ح� � ��دودي بني
يحق إلسرائيل
لبنان وسوريا .ولذلك ،ال ُ
ال�ت��دخ��ل ب�ه��ا ،وتتمنى أن ال ت�ط��رح على
األجندة الثنائية مع لبنان .وأضافت أنه
إذا أعيدت امل��زارع إل��ى لبنان في أي نوع
من الحلول التي سينتهي إليها النزاع،
وكانت إسرائيل على صلة بهذه اإلعادة،
فإن سوريا قد تهاجم إسرائيل ،مشيرة
إلى أنه ال يحق إلسرائيل أن تسلم هذه
املنطقة إلى لبنان.
 .4ورجعت وزيرة الخارجية ليفني (في
حديثها) إل��ى ما قالت إن��ه االعتراضات
األول � �ي� ��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة على
�رار ال��دول��ي) إل��ى قضية
التطرق (ف��ي ال�ق� ً
مزارع شبعا أصال .وأوضحت أن إعادة
أراض متنازع عليها كجزء من حل
أية ٍ
ل�ل�ن��زاع ال�ح��ال��ي ستكون بمثابة مكافأة
ل �ل �ع��دوان .وزع �م��ت ليفني أن ح��زب الله
سيزداد قوة وأن اإلرهابيني في املنطقة
سيكونون أكثر جرأة انطالقًا من فهمهم
ب��أن اعتداءهم ك��ان مجزيًا .واستطردت
ليفني ،بعد أن طلبت خمس دقائق لعرض
موقف إسرائيل من م��زارع شبعا« :في
مناقشات سابقة بني إسرائيل والواليات
امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ،ك� ��ان واض� �ح ��ًا أن
م�س��أل��ة م� ��زارع ش�ب�ع��ا س�ت�ك��ون املحطة
النهائية في مسار التنفيذ الكامل للقرار
 .1559أم ��ا اآلن ،ف �ت��وض��ع امل� � ��زارع في
البداية! لقد سئمت من القادة الضعفاء
ال��ذي��ن ي��ري��دون تحقيق أم��ر ج�ي��د بدون
تطبيق املطالب املتعلقة بهم» .وتساءلت
�ال ع� ّ�م��ا س�ي�ح��دث الح �ق��ًا :قد
ب �ص� ٍ
�وت ع � ٍ
ي�ض�غ��ط ح ��زب ال �ل��ه الس �ت��رج��اع الضفة
ال �غ��رب �ي��ة؟ وض ��رب ��ت ل�ي�ف�ن��ي بقبضتها
على الطاولة وقالت «بالطبع ،إن الواليات
املتحدة ً وحكومات غربية أخ��رى ليست
س��اذج��ة لتصدق أن ح��زب ال�ل��ه موجود

ب�س�ب��ب م � ��زارع ش�ب�ع��ا ف �ق��ط .ح ��زب الله
م��وج��ود بسبب إي� ��ران .وك��ل م��ن إيران
وس��وري��ا وح�م��اس يراقبنا .نحن ّ
نوجه
ال��رس��ال��ة ال �خ��اط �ئ��ة .س �ي�لاح �ظ��ون أنهم
يكسبون شيئًا جراء قتل اإلسرائيليني.
ال ّآب ��ه ب �ت� ّ�ره��ات ال �س �ن �ي��ورة ح ��ول كيف
تمثل هذه املسألة شيئًا بالنسبة له .إذا
استعاد ّلبنان م��زارع شبعا ،ف��إن حزب
الله سيتبنى قضايا أخرى .إنه موجود
ل�ح�ش��د ال�ت��أي�ي��د م��ن أج ��ل تنفيذ تدمير
إسرئيل .هذا يتعلق بوجودنا ال بمزارع
شبعا .مزارع شبعا هي نزاع إسرائيلي

ليفني :مزارع
شبعا هي نزاع حدودي
بين لبنان وسوريا وال يحق
إلسرائيل التدخل بها
إسرائيل وأميركا متفقتان
على معالجة مسألة
شبعا بعد تنفيذ الـ1559
ّبري يرى نفسه
قادرًا على تمثيل مصالح
مستعد
الشيعة وهو
ّ
لذلك
كل محاوري ولش
ّ
يفهمون أن من المفيد
إبقاء حزب اهلل «تحت
ضغط عسكري»
يريد اللبنانيون
اتفاق هدنة يضمن لهم
يمكنهم من القيام
غطاء ّ
ً
بمبادرات مع إسرائيل
السنيورة يسعى
إلى أن تكون غالبية
الجنود المسلمين
المشاركين في اليونيفيل
السنة
من ّ

– سوري .أطلب منكم أن ال تقودونا إلى
وضع تصبح نهاية الصراع فيه انتصارًا
لحزب الله».
 .5وردًا ع �ل ��ى ط �ل ��ب م �س ��اع ��د وزيرة
ال �خ��ارج �ي��ة م�ن�ه��ا ال �ت �ط��رق إل ��ى مخاوف
إس��رائ�ي��ل امل�ح��ددة ح�ي��ال صيغة القرار،
أشارت ليفني مرارًا إلى الفقرة اإلجرائية
السادسة (التي تقول ليفني إنها تفرض
ع�ل��ى إس�ّ�رائ �ي��ل ح��ل م�س��ائ��ل ك ��ان على
لبنان حلها سابقًا) والفقرة اإلجرائية
السابعة م��ن م�س� ّ�ودة ال�ق��رار ،التي قالت
األمني العام لألمم املتحدة
إنها تطلب من ٍّ
تأمني موافقة ك��ل م��ن لبنان وإسرائيل
على إطار سياسي.
وأوض �ح��ت ليفني أن إس��رائ�ي��ل تخشى
م��ن أن تفهم ال�ح�ك��وم��ة اللبنانية إعادة
م��زارع شبعا على أنها ج��زء من اإلطار
السياسي .وتتوقع إسرائيل سيناريو
أس ��وأ ي �ش��رط ف�ي��ه ل�ب�ن��ان م��واف�ق�ت��ه على
اإلطار السياسي بتنفيذ إسرائيل أمرًا ال
يمكنها تنفيذه ،أو ما هو أسوأ ،استعادة
مزارع شبعا.
في هذه الحالة ،ستبدو إسرائيل الطرف
غ�ي��ر امل �ت �ع��اون .وأض��اف��ت ،يمكن ّ
تخيل
ّ
س�ي�ن��اري��و ت�س��ل��م ف�ي��ه م ��زارع ش�ب�ع��ا ،ثم
تختار حكومة السنيورة الضعيفة أن ال
تنفذ أيًا من واجباتها ،بما في ذلك تنفيذ
كامل للقرار  .1559وخلصت ليفني إلى
أن ل�ب�ن��ان سيكسب ش�ي�ئ��ًا م�ق��اب��ل عدم
تقديمه شيئًا باملقابل ،وحزب الله ،الذي
ب��دأ ه��ذه ال�ح��ربُ ،
سيكافأ على اعتدائه،
فيما إسرائيل ستكون مثقلة بالتزامات
تستند إلى حرب لم تشعلها.
 )...( .6رغم قبولها توضيحات مساعد
ّ
وزيرة الخارجية ولش بأن التوقعات التي
وردت في القرار  1559ليست التزامات
م �ف ��روض ��ة ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة اللبنانية،
ناقشت ليفني في الحاجة إلى توضيح
أن النزاع ًهو نتيجة ق��رارات غير منفذة
ت ��دع ��و دوال أخ � ��رى ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،غير
إسرائيل ،إلى القيام بخطوات .وجزمت
ليفني بأن إسرائيل قد طبقت القرارات
املطالبة بتنفيذها.
ّ
وش� ��ددت ع�ل��ى أن إس��رائ �ي��ل ال تتحمل
ع��بء أي أع �م��ال تنتج ع��ن ن ��زاع ل��م تبدأ
ب ��ه .وأض��اف��ت «ال �ط��ري��ق إل ��ى ح��ل النزاع
هي الرجوع الى القرار  .1680إذا كانت
ال �ح �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال ت ��ري ��ده ،فليكن!
علينا اإلشارة إلى التنفيذ الكامل للقرار
 .1680نريدكم أن توافقوا على فكرة أن
مسألة شبعا ستعالج فقط بعد التنفيذ
الكامل للقرار .»1559

ّ
إسرائيل ال تستسيغ القرار األول

�ال :ملاذا
 .7وت�س��اءل��ت ليفني ب�ص��وت ع � ٍ
قررت الواليات املتحدة وفرنسا مسارًا
ي �ت �ض� ّ�م��ن (اس � �ت � �ص� ��دار) ق� ��راري� ��ن عن
م �ج �ل��س األم� � ��ن ،ي� �ن ��ادي أول �ه �م��ا بوقف

وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني خالل زيارة إلى شمال إسرائيل (أرشيف ــ أ ف ب)

إطالق النار ،والثاني ّ
يفوض إدخال قوة
ّ
متعددة الجنسيات إلى جنوب لبنان .إذا
كانت إسرائيل مصيبة في فهمها بأنه
ت� ّ�م��ت ص�ي��اغ��ة  %90م��ن ال �ق��رار الثاني،
تساءلت ليفني ،فلماذا ال تقوم الواليات
املتحدة بدمج ال�ق��راري��ن .وشكت ليفني
م��ن أن ف�ص��ل ال �ق��راري��ن يجعل العملية
مفتوحة النهاية ،فيما تكون البداية وقف
إطالق نار قد يصبح غير ّ
محدد املعالم،
م��ا يعني ال �ع��ودة إل��ى ال��وض��ع ال��ذي كان
قائمًا من قبل .وش��ددت ليفني على أن
إس��رائ�ي��ل «م�س�ت�ع��دة لتسليم املفاتيح»
للقوة امل�ت�ع��ددة الجنسيات ،وال تسعى
إل ��ى ك �س��ب امل��زي��د م��ن ال��وق��ت ملصلحة
ال �ج �ي��ش االس ��رائ� �ي� �ل ��ي« :ن �ح ��ن ال نريد
م��زي�دًا م��ن ال��وق��ت يجعل ق��وات�ن��ا عرضة
لهجمات حزب الله .قلنا منذ البداية إننا
مستعدون للخروج م��ن لبنان .ولكننا،
في الوقت ذاته ،ال نريد أن نواجه يونيفيل
أخرى مجددًا».
()...

ّ
ول���ش ي��ق��دم لليفني م��وج��زًا عن
اجتماعاته في لبنان

 .9أط�ل��ع ول��ش وزي ��رة ال�خ��ارج�ي��ة ليفني
على نتائج اجتماعاته في  4و 5آب في
لبنان مع رئيس الوزراء السنيورة ،وزير
االقتصاد السابق مروان حمادة ،الزعيم
الدرزي وليد جنبالط ،املمثل الشخصي
لألمني العام لألمم املتحدة غير بيدرسن،
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،والقائد
امل ��ارون ��ي ن��ات��ال م �ل�اوي [ب�ح�س��ب نص
البرقية!] .مشددًا على أنه التقى بممثلني
عن كل الطوائف اللبنانية ،وصف نائب
وزي � ��رة ال �خ��ارج �ي��ة االج �ت �م��اع��ات بأنها

كانت في غاية املهنية.
تحديدًا ،أخبر ولش ليفني اآلتي:
 ب ��ري ي ��رى ن�ف�س��ه ق� ��ادرًا ع�ل��ى تمثيلص��ال��ح ال �ش �ي �ع��ة ،وه ��و م�س�ت�ع��د لذلك،
م� ّ
يشعر بأنه مجبر على القيام
ال
ه
ولكن
بهذا األمرّ .إنه ّ
يقدم عونًا ّ
مهمًا لرئيس
الوزراء السنيورة الذي يعتمد عليه إلبقاء
الشيعة في خط الحكومة اللبنانية .بري
أشار إلى استعداده للقيام بدور الوسيط
مع حزب الله.
 ل � ��دروز ل �ب �ن��ان ٌدور ف ��ي ك ��ل املسائل
امل�ط��روح��ة ّوي��ؤك��دون أن على شخصية
شيعية تسلم املبادرة إليقاف النزاعّ .أما
املوارنة ،فهم منقسمون أكثر في آرائهم،
ولكنهم أكثر ع� ً
�داء لحزب الله وسوريا
وإيران من سائر الطوائف.
 ّادع��ى جنبالط أن الجيش االسرائيليال يحقق ت�ق� ّ�دم��ًا فعليًا ض��د ح��زب الله
وي �ح �ت��اج إلب� � ّق ��اء ال �ض �غ��ط ق��ائ �م��ًا على
امل �ن �ظ �م��ة .ك� ��ل م � �ح� ��اوري ن ��ائ ��ب وزيرة
الخارجية يفهمون أن م��ن املفيد إبقاء
حزب الله «تحت ضغط عسكري».
 ّتوصل محاورو ول��ش اللبنانيون إلى
اقتناع مشترك حيال تعويضات الحرب.
وهم طلبوا مساعدة الواليات املتحدة في
إعادة بناء الجسور.
 ت �ش��ارك ك��ل امل �ح��اوري��ن ف��ي نظرتهممل � ��زارع ش �ب �ع��ا ،ب �م��ا ف ��ي ذل � ّ�ك تقديرهم
ألهمية امل��وض��وع ول�ك��ون ح��ل��ه سيحرم
املقاومة .يريدون
حزب الله من ادعاءاته
ِ
جميعًا أن تعاد م��زارع شبعا ال��ى لبنان
ك� �ج ��زء م� ��ن ع �م �ل �ي��ة ت �غ �ي �ي��ر سياسي
وانتصار على حزب الله .إنهم ال يريدون
أن تعود كل األرض ،وال يريدون ترسيمًا
للحدود ،ألن ذل��ك سيعطي س��وري��ا حق

