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ـية حول العالم

ـاوضات تحت الحصار
وصلت بعد .أوح��ى ب� ّ�ري ب��أن ح��زب الله
س�ي��واف��ق ،وت �ط� ّ�وع ب��أن ي�ق��ود شخصيًا
ط �ل �ي �ع��ة م� ��ن  15-10أل � ��ف ج� �ن ��دي الى
ج� �ن ��وب ل� �ب� �ن ��ان .واف � �ق� ��وا ج �م �ي �ع��ًا على
ال��رأي االسرائيلي القائل بأنه ال ينبغي
إب�ق��اء ف��راغ ب�ين املرحلة األول��ى واملرحلة
ال�ث��ان�ي��ة .ول�ك��ن ال�ن�ظ��رة اللبنانية ه��ي أنه
لبنان،
م��ا دام ال�ج�ي��ش االس��رائ�ي�ل��ي ف��ي ّ
ف��إن عليه توقع استمرار القتال .فضل
كل محاوري نائب وزي��رة الخارجية أن
تنسحب إس��رائ�ي��ل ف ��ورًا ،الف�ت�ين ال��ى أن
امل��أس��اة املتفاقمة للمهجرين ت��زي��د من
إم �ك��ان ت��دخ�ل�ات س��وري��ا وإي� � ��ران .كان
رئيس الوزراء السنيورة على اتصال مع
ال ��دول املساهمة ب�ق��وات مسلمة – بمن
فيها ماليزيا وأندونيسيا – وي��ري��د أن
تكون غالبية القوى املسلمة سنية.
 ي��واف�ق��ون جميعًا على أن��ه يجب أن اليكون هناك سالح في منطقة العمليات
عدا سالح الجيش اللبناني والقوة املتعددة
ال �ج �ن �س �ي��ات .ه ��م ي �ق �ب �ل��ون بمسؤولية
ّ
يصرون على أن على لبنان أن
الفيتو .ال
يسيطر على األراض ��ي امل�س�ت�ع��ادة ،وال
على أن يعود جميع اللبنانيني املهجرين
وال�لاج �ئ�ين .ه��م س�ي��واف�ق��ون ع�ل��ى إبقاء
ال �ج��زء امل�س�ت�ع��اد م �ن��زوع��ًا م��ن السالح
تمامًا .اتفق الجميع على النقاط السبع
ّ
املتضمنة في تفاهم الحكومة اللبنانية.
إنهم يتوقعون جميعًا اق�ت��راح��ًا محددًا
إسرائيل بشأن اإلنسحاب.
من
ّ
 رأى ك ��ل م �ح��اوري ول ��ش أن املجتمعال��دول��ي يضغط على لبنان لعقد سالم
م��ع إس��رائ �ي��ل .ي��ري��د ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون اتفاق
ً
غطاء حتى يتمكنوا من
هدنة يؤمن لهم
ّ
القيام بمبادرات مع إسرائيل .تم تحقيق
ت �ق��دم ح ��ول م� �ب ��ادئ ال �ه��دن��ة .ل ��و تمكن
اللبنانيون من إحراز املبادئ والعناصر
�اق ال�ه��دن��ة ،فإنهم
ال�ت��ي يبغونها ف��ي ات�ف� ّ
يحبون
ال
�م
�
ه
�
إن
س �ي��واف �ق��ون ب �س��رع��ة.
ّ
م �ش��روع ال �ق��رار بشكله ال�ح��ال��ي ألن ��ه ال
يعالج مسألة االنسحاب( .مالحظة ّ :شدد
م�س��اع��د وزي ��رة ال�خ��ارج�ي��ة ع�ل��ى أن ��ه قد
يتمكن من التأثير أكثر على اللبنانيني
إذا عاد إليهم بصياغة حول االنسحاب
تقبل بها إسرائيل .انتهت املالحظة).
 ك��اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ،ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ليسواس �ع��داء ب��ال��دور ال �ق �ي��ادي ال ��ذي رسمته
فرنسا لنفسها في تنظيم القوة املتعددة
الجنسيات.
 ق��ال��وا جميعًا إن��ه ال يمكنهم الطلب أوامل��واف �ق��ة ع�ل��ى ق��وة م�ت�ع��ددة الجنسيات
سيقبلون
الفصل السابع ،ولكنهم
تحت ُ
ّ
ب��ذل� ّ�ك ل��و ف��رض األم��ر على ل�ب�ن��ان .إنهم
يخططون لنشر الجيش اللبناني فورًا
إثر انسحاب الجيش االسرائيلي ،حتى
لو لم تكن القوة املتعددة الجنسيات قد

ك �ش��ف وزي� ��ر ال ��دف ��اع اإلس��رائ �ي �ل��ي السابق،
عمير بيريتس ،ع��ن أن ت��ل أب�ي��ب ل��م تفكر
خ�لال الحرب في القيام ب��إج��راءات عسكرية
ض ��د «ال� � � ��دول ال ��راع� �ي ��ة ل� �ح ��زب ال � �ل� ��ه» .وردًا
ع�ل��ى س ��ؤال ب �ه��ذا ال �ش��أن ّ
وج �ه��ه إل �ي��ه عضو
ال�ك��ون�غ��رس األم �ي��رك��ي ،أرل�ي�ن س�ب�ك�ت��ور ،قال
بيريتس (وثيقة  )06TELAVIV3316إن
املسألة اإلي��ران�ي��ة تتعلق باملجتمع ال��دول��ي ال
بإسرائيل ف�ق��ط .وأش��ار بيريتس إل��ى حجم
الدعم اإلي��ران��ي لحزب الله عبر القول إن��ه «ال
ي�م�ك��ن ت�ج��اه��ل أن ق�ت��ال�ن��ا ك ��ان ف��ي مواجهة
بالنسبة إلى سوريا ،فقال بيريتس
إيران» .أما
ّ
إن إسرائيل تجنبت فتح «جبهة ثانية» معها
ملنع دف��ع س��وري��ا «ف��ي أح�ض��ان إي ��ران بنحو
أعمق» ،ولعدم إعطائها ذريعة لدخول قواتها
إلى لبنان.
وزعم بيريتس أن إسرائيل قد انتصرت على
ح��زب الله وأن جيشها «ف��از ف��ي ك��ل معركة
خاضها» ّ
مقرًا في الوقت نفسه ب��أن «حزب
ال �ل��ه يمكنه االدع � ��اء أن ��ه ك ��ان راب �ح��ًا بمجرد
ال� �ص� �م ��ود» .وش � ��دد ب �ي��ري �ت��س أم � ��ام ضيفه
األميركي على أهمية أن يقود املجتمع الدولي
إعادة إعمار جنوب لبنان للحؤول دون تزايد
النفوذ اإليراني في املنطقة.

م�ن��ع إع ��ادة ت��زوي��د ح��زب ال�ل��ه بالسالح،
ومستعدون للقبول بدور ما لليونيفيل
في مراقبة هذا األم��ر( .مالحظة :أجابت
ليفني« :هذا أمر مهم جدًا إلسرائيل في
الوقت الحالي» – انتهت املالحظة).
 ات�ف��ق الجميع على أن س��وري��ا وإيرانتريدان استمرار القتال.
 ك��ان ك��ل امل�ح��اوري��ن واق�ع�ي�ين ج �دًا فيم��ا خ��ص مسألة ال�س�ج�ن��اء .ي��ري��دون أن
يروا املسألة مذكورة في مشروع القرار
ّ
ولكنهم لن يربطوا موافقتهم على القرار
ب��ذل��ك .مجيبًا ليفني ،ق��ال ن��ائ��ب وزيرة
الخارجية إنه ال يملك معلومات إضافية
عن حالة الجند اإلسرائيليني املسجونني.
اس �ت��ذك��ر أن رئ �ي��س ال � ��وزراء السنيورة
ك��ان ق��د أخ�ب��ره ،مباشرة بعد اختطاف
الجنديني ،أنهما آمنان و»خارج الجنوب».
كما أن السنيورة قال أمورًا مطمئنة جدًا
ع��ن كيفية االع �ت �ن��اء ب��األس��رى بحسب
الشريعة اإلسالمية.
()...

طلب املبعوث الخاص لألمم املتحدة ،تيري
رود الرس��ن ،من املسؤولني اإلسرائيليني،
إف ��ادة امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة ب��أي��ة م�ع�ل��وم��ات عن
محاوالت ح��زب الله ال�ت� ّ
�زود باألسلحة بعد
ال� �ح ��رب ق �ب��ل ال �ت �ح ��رك ع �س �ك��ري��ًا ضدها.
وبحسب وثيقة رقم 06TELAVIV3369
ً
فإن كال من رئيس ال��وزراء ،إيهود أوملرت،
ووزيرة الخارجية ،تسيبي ليفني ،لم يعلقا
ع�ل��ى طلبه ه��ذا ،لكنهما ح��ذرا م��ن أن��ه «إذا
فشل املجتمع الدولي في اتخاذ اإلجراءات
الضرورية للحفاظ على حظر تسلح ضد
ح ��زب ال �ل��ه ،ف ��إن إس��رائ �ي��ل س ��وف تفرض
حظرًا بنفسها».
وأع ��رب الرس��ن وف�ق��ًا مل��ا نقله م��راف�ق��ون له
للسفارة األميركية عن «إحباطه الشديد»
من بعض ال��دول األوروب�ي��ة التي لم ّ
يسمها
ب �س �ب��ب ف �ش �ل �ه��ا ف ��ي إرس� � ��ال ج� �ن ��ود لقوة
اليونيفيل امل �ع��ززة .وس� ّ�ج��ل الرس��ن خالل
اج�ت�م��اع��ات��ه ال�ت��ي أج��راه��ا ف��ي ت��ل أب�ي��ب بعد
انتهاء ال�ح��رب أن «اإلسرائيليني يتطلعون
إل ��ى أن ت �س �ه��م ك ��ل م ��ن أمل��ان �ي��ا وإسبانيا
بجنود مل��راق�ب��ة ال�ح��دود ال�س��وري��ة اللبنانية
وال �ح �ي �ل��ول��ة دون إع � ��ادة ت ��زوي ��د ح ��زب الله
بالسالح».

اشتكت رئيسة الكنيست،
داليا إيتسيك ،من رد
الفعل «القاسي جدًا»
لوزيرة الخارجية األميركية،
كوندوليزا رايس ،على «هجوم
سالح الجو اإلسرائيلي على
قانا» .وقالت تسيبي ليفني
لوفد من الكونغرس األميركي
(وثيقة )06TELAVIV3198
إن الحكومة اإلسرائيلية ّ
عبرت
ٍ
عن أسفها للخسائر البشرية
غير املقصودة ،وتساءلت
بلهجة تبريرية «هل العرب
اعتذروا ّ
مرة عن خسائر
بشرية إسرائيلية» .وأضافت
«إذا كان ال بد من التطرق إلى
هذا املوضوع ،فإن الجيش
اإلسرائيلي تصرف بأخالقية
أكثر من الالزم من خالل عدم
العمل بعدائية أكبر في لبنان».
وقالت إيتسيك في السياق
إن سلوك حزب الله أقنعها
بأن الشيعة ال يتطلعون إلى
التعايش السلمي مع إسرائيل
بل فقط إلى تدميرها.
ّ
حذرت عضو الكونغرس
األميركية ،نانسي جونسون،
مسؤولني إسرائيليني من أن
تل أبيب «قد ال تكون قادرة
على إنهاء املهمة (هزيمة حزب
الله) عبر استخدام الوسائل
العسكرية فقط .وقالت
جونسون لعدد من أعضاء
الكنيست الذين التقتهم ضمن
وفد من الكونغرس األميركي
(وثيقة )06TELAVIV3198
إن العملية العسكرية تخلق
ّ
ً
أعداء إلسرائيل بقدر ما تدمره
في حربها .ورأت جونسون
أن إسرائيل تخسر الحرب
الدعائية ضد حزب الله داعية
إلى جعل الدبلوماسية الشعبية
أولوية عليا في أية عملية
عسكرية إسرائيلية.
استبعد ضباط في
االستخبارات العسكرية
اإلسرائيلية أن تكون إيران
أمرت حزب الله بخطف
الجنديني اإلسرائيليني .وقال
الضباط في تقدير وضع
قدموه أمام وفد من الكونغرس
األميركي بعد عشرة أيام
من انتهاء الحرب (وثيقة
 )06TELAVIV344إنهم غير
متأكدين من أن إيران راضية
عن توقيت عملية األسر ،لكن
عندما بدأ القتال كان على
إيران دعم حزب الله بأي
وسيلة ممكنة.
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