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دبي ـ سي ان ان: اختار قراء موقع شبكة االخبار 
االميركية »ســــي ان ان« بالعربية الرئيس السوري، 
بشار األسد، ليكون شخصية العام 2009، بعد تنافس 
دراماتيكي شارك فيه أكثر من 30 ألف شخص، وشهدت 
أيامه األخيرة تقلبات محمومة في النتائج، التي كانت 
متيل في البدء لصالح رئيس الوزراء التركي رجب 

طيب أردوغان.
وفي التصويت الختيار شخصية العام الذي اجرته 
سي ان ان بالعربية وشارك فيه نحو 30 الف شخص، 
نال األسد 20687 صوتا، بواقع 67%، بينما كان نصيب 
رئيس الوزراء التركــــي، رجب طيب أردوغان 8442 
صوتا، مبا نســــبته 28%، وحصل الرئيس اإليراني 
محمــــود أحمدي جناد علــــى 1550 صوتا، بواقع %5 

من األصوات.
وبصرف النظر عن طبيعة املنافسة خالل التصويت، 
فإن األسد بال ريب كان أحد أبرز الوجوه السياسية 
إقليميا ودوليا خالل الفترة املاضية، فقد جنح في فك 
عزلة طالت لسنوات حول بالده، منذ اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني األسبق، رفيق احلريري عام 2005، 
كما وطد عالقاته مع جهات أوروبية وعربية، وأعاد 
وصل ما انقطع مع السعودية، وعزز صالته بالالعب 

اإلقليمي اجلديد تركيا.
فدمشق التي عانت الكثير من املشاكل بعد اغتيال 
احلريري، جراء توجيه أصابع االتهام إليها، من قبل 

جهات لبنانية، في القضية، عادت لتلعب دورها في 
محيطها، فكان لها خــــالل الفترة املاضية الكثير من 
املشاركة في صنع »االستقرار السياسي« اللبناني، 
فاسترجعت بالسياسة ما فقدته مع انسحاب جيشها 
من بيروت. وتــــوج هذا األمر بزيارة رئيس الوزراء 
اللبناني، ســــعد احلريري، قبل أيام من انتهاء العام 
املاضي إلى دمشق، لتحمل الزيارة زخما مكثفا على 
املستويني الشخصي والسياسي، جعل األسد في موقع 
قوة باملنطقة، تتسابق قوى سياسية إلى التنصل من 

مواقفها السابقة ضده.
ولكــــن الثمار التي جناها األســــد في نهاية العام 
كانــــت قد زرعت في مطلعه، ففي مثل هذه األيام من 
العام املاضي، كان قطاع غزة يشتعل بفعل العملية 
العسكرية اإلسرائيلية التي شنت فيه حتت عنوان 
»الرصاص املصبوب«، وترافق ذلك مع انقسام عربي 
حول املوقف من العملية، تعزز ما بات يعرف بـ »قمة 
الدوحة الطارئة«، التي ضمــــت مجموعة من الدول 

العربية، على رأسها سورية.
وجاءت القمة بنتائج شــــعبية ملن حضرها، مبن 
فيهم األسد، الذي وجد نفسه بعد أيام من حضورها 
يشارك في مصاحلة عربية، أطلقها خادم احلرمني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز في قمة الكويت االقتصادية، التي 
كان من ثمارها كسر العزلة العربية عن األسد، وذلك 
من خالل القمة الرباعية التي عقدت في مارس 2008 

بالرياض، مبشاركة قادة سورية والسعودية ومصر 
والكويت. وخلف البعد العربي في حتركات األســــد، 
يبرز البعد الدولي، فوصول الرئيس األميركي باراك 
أوباما، وما حمله معه من مشروع لـ »مقاربة جديدة« 
جتاه سورية، كان له أبعد األثر في تخفيف الضغط 
عن األسد، وباتت دمشق من جديد محطة للعديد من 
الوفود األميركية التي ناقشت قضايا متتلك سورية 
فيها أوراقا رابحة، وخاصة مبلفات لبنان واألراضي 

الفلسطينية والعراق واإلرهاب وإيران.
وبالتوازي مع االنفتاح األميركي، كانت فرنســــا، 
حتت قيادة الرئيس نيكوال ساركوزي، حتاول الطالق 

مع إرث الرئيس السابق جاك شيراك.
وسعى ساركوزي إلى تعزيز عالقاته بدمشق لتقوية 
موقع بالده في الشــــرق األوسط من جهة، ولضمان 
النجاح ملشــــروعه املتمثل ببناء »احتاد متوسطي«، 
وتوجت هذه العالقات املتوطدة بني الطرفني من خالل 
الزيارة التي قام بها األســــد إلى باريس في منتصف 

نوفمبر املاضي.
والواقع أن االنفتاح العربي والغربي على سورية، 
كان في جزء كبير منه مدفوعا برغبة دولية لفصل دمشق 
عن طهران، التي ترزح حتت وطأة ضغوطات دولية على 
خلفية برنامجها النووي املثير للجدل، واحتجاجات 

داخلية ولدتها أزمة االنتخابات الرئاسية.
وعلى خط متصل، فتح األسد قنوات اتصال مع 

الالعب اإلقليمي اجلديد، وهو تركيا، فأنقرة التي ملت 
من انتظار قرار ضمها إلى االحتاد األوروبي، بدأت تلعب 
أوراقها في الشرق األوسط، فتراجع منسوب عالقاتها 
مع تل أبيب، مبقابل تعزيز صالتها بدمشق ودول في 
آسيا الوســــطى، وحل نزاعها التاريخي مع أرمينيا. 
واستفاد األسد من هذا التوجه التركي اجلديد، بسبب 
إدراكه لوجود فائض قوة لدى أنقرة، التي تدرك مدى 
ضعف معظم املوجودين على الساحة اليوم، مبن فيهم 
الواليات املتحدة، فكسب بذلك حليفا قويا يتمثل في 

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
ولم يكتف األسد بردات الفعل ومحاولة استغالل 
تطورات األوضاع في املنطقة لصاحله، بل قام بطرح 
»نظريات« سياسية واقتصادية، حاول خاللها وضع 
بالده في قلب األحداث، مثل فكرة »البحار األربعة«، 
التي تناول فيها ربط األسود وقزوين واخلليج وحتى 
البحر األحمر بالبحر املتوسط، لبناء شراكة اقتصادية 

في مجاالت النقل والطاقة.
يشــــار إلى أن التصويت الختيار شخصية العام 
على CNN بالعربية الذي شارك فيه 30679 شخصا، 
ال يحمل الطابع العلمي، وقد نال األسد 20687 صوتا، 
بواقع 67%، بينما كان نصيب رئيس الوزراء التركي، 
رجب طيب أردوغان 8442 صوتا، مبا نسبته %28، 
وحصل الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد على 

1550 صوتا، بواقع 5% من األصوات.

األسد شخصية العام 2009 في استفتاء »سي إن إن« العربية
حصل على 67% من األصوات.. ونجاحاته في مقاربة الملفات العربية الساخنة دفعت به للتقدم على أردوغان

الرئيس السوري د.بشار األسد

)رويترز( الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي مرحبا بنظيره اللبناني ميشال سليمان في االليزيه أمس   

سليمان من باريس: العالقات مع سورية »طبيعية وجيدة«
وهاب لـ »األنباء«: زيارة جنبالط 

إلى دمشق يتابعها السيد نصراهلل

مصادر: زيارة عطري إلى بيروت باتت وشيكة

المطران مطر: ال أحّمل الصحافي 
السعودي مسؤولية ما كتب

عواصم ـ اتحاد درويش - هدى العبود
اكد الوزير السابق وئام وهاب الذي يستضيف رئيس اللقاء النيابي 
الدميوقراطي وليد جنبالط على الغداء في منزله ببلدة اجلاهلية )الشوف( 
اليوم انه ليس بوابة جنبالط الى دمشق. وابلغ وهاب »األنباء« ان السيد 
حسن نصراهلل األمني العام حلزب اهلل يتولى هذا األمر بناء على طلب 
جنبالط شخصيا. وعن العنوان الذي يعطيه وهاب لهذا اللقاء قال: انه 
لقاء وطني، وســــيظهر مضمونه واملشاركون فيه بعد حصوله، اليوم 
األحد، متجنبا الدخول في التفاصيل. مصدر قريب من وهاب حتدث لـ 
»األنباء« واصفا »غداء اجلاهلية« اليوم بأنه في اطار املجامالت السياسية 
ال أكثر. إلى ذلك ذكرت مصادر متطابقة أن زيارة رئئيس الوزراء السوري 
محمد ناجي عطري إلى لبنان باتت وشيكة ويترأس خاللها وفدا وزاريا 
لبحث ملفات الترسيم واملفقودين باإلضافة إلى املواضيع االقتصادية 

املشتركة بني الدولتني.

بيــــروت: دعــــا راعي ابرشــــية 
بيروت املارونية املطران بولس مطر 
فــــي قــــداس رأس الســــنة الى 
الشــــراكة كشــــرط لثبات الوطن، 
ومتنى ان تكون الدعوة الى الهدنة 
بني اللبنانيني والتي اطلقها السيد 
حسن نصراهلل في ذكرى عاشوراء، 
فسحة امل للتفكير في امورنا. ولفت 
مطر الى كون كل منا شريكا أساسيا 
في تكوين هــــذا الوطن، فنتصارح 
مــــع بعضنا ضمن الثقــــة واملودة 
واالحترام، كشــــرط اساسي النقاذ 
وطننا املشــــترك من الضياع، وال 
يتكلمن بعضنا مع بعض كمسيحيني 
او كمسلمني، بل كلبنانيني لهم نفس 
احلقوق وعليهــــم نفس الواجبات 
حيال وطن صار فوقنا جميعا. وحول 
املقالــــة التي صــــدرت في صحيفة 
»عكاظ« السعودية وتناولت عظة 
مطر في قداس امليالد، واثارت لغطا 

في بيروت، قال مطر ان الصحافي 
السعودي كاتب املقال يعيش في جو 
معني، وال يعرفنا او نعرفه، كما انه 
ال يعرف تراثنا، وقد دخل على هذا 
املوضوع عن عدم معرفة لذلك، ال اريد 
ان احمله اية مسؤولية حيال املوقف 
الذي اتخذه اطالقا. واضاف: نحن 
مسلمني ومسيحيني نحترم بعضنا 
بعضا، وهذا االحترام هو ثروتنا. 
وكان السفير السعودي في بيروت 
علي عواض عسيري اتصل باملطران 
مطر معتـــذرا له عما جاء في مقالة 
الصحافي الســـعودي، باسم وزير 
االعالم والثقافة د.عبدالعزيز خوجة، 
مؤكدا له احتـــرام اململكة ومحبتها 
جلميع اللبنانيني، وعن »نصيحة« 
نصراهلل للمســـيحيني قال املطران 
مطر ان السيد نصراهلل زعيم لبناني 
حتدث عن املسيحيني، واعتقد ان في 

قرارة نفسه احتراما للمسيحيني.

بيروت ـ عمر حبنجر
احلدث اللبناني امس كان فــــي باريس حيث التقى الرئيس اللبناني 
ميشال ســــليمان نظيره الفرنسي نيكوال ساركوزي في قصر االيليزية، 
وتركزت احملادثات على العالقات اللبنانيةـ  الفرنسية، وعلى آخر مستجدات 

العالقات اللبنانية ـ السورية.
واعلن الرئيس اللبناني ميشــــال ســــليمان امس بعيد لقائه نظيره 
الفرنســــي نيكوال ســــاركوزي في قصر االليزيه ان العالقات بني لبنان 

وسورية »طبيعية وجيدة«.
وقال ســــليمان بعيد اللقاء الذي استغرق نحو ساعة ان العالقات بني 
لبنان وسورية »عالقات طبيعية وجيدة كما كانت سابقا في ظل التبادل 
الديبلوماســــي وسيادة كل دولة على اراضيها« مضيفا »كما اننا سننظر 

في حتسينها«.
واوضح ســــليمان ايضا ان البحث تطرق الى »مواضيع عديدة وفي 
مقدمها التطور الــــذي حصل في الوضع الداخلــــي اللبناني، انتقاال الى 
العالقات اللبنانية-الفرنسية وهي عالقات صداقة بني شعبني في عدد من 

املجاالت، وصوال الى آفاق احللول في منطقة الشرق االوسط«.
واضاف الرئيس اللبناني »ناقشنا ايضا موضوع انتسابنا الى مجلس 
االمن الدولي للعامني 2010 - 2011 وضرورة التنسيق في معاجلة االمور 
املهمة واملفيدة للبنان واملنطقة العربية. كذلك متت مناقشة جميع القضايا 

العربية التي تهم لبنان واملنطقة«.
ووسط امللفات السياسية التي تنتظر عودة سليمان وانعقاد مجلس 
الوزراء اطــــل امللف االمني من جديد على ابواب العام 2010 ليســــجل 
امس إلقاء قنبلة صوتية على منزل احد مســــؤولي حركة حماس في 
مخيم اجلليل في مدينة بعلبك شرقي لبنان، دون ان تسفر عن وقوع 
اضرار وســــط استنكار الفصائل الفلسطينية في املخيم للحادثة التي 
اعتبرتها محاولــــة للفتنة داخل املخيم، فيما قامت اجلهات االمنية في 
املخيم بالتحقيق ملعرفة االشخاص الذين ألقوا القنبلة واجلهات التي 
تقف وراءهم، كما وقع اشتباك في مخيم عني احللوة حيث اطلق عنصر 
من تنظيم جند الشام النار على مركز حلركة فتح في حي الصفصاف 
عصر امس، أوقع جريحا يعرف باسم ابوامين من فتح وتطور االمر الى 
اشــــتباك باألسلحة الرشاشة بني الطرفني، وسرعان ما انتشر »الكفاح 

املسلح« الفلسطيني في منطقة االشتباك وسيطر على الوضع.
العميد منير املقدح مســــؤول ميلشيا فتح في املخيم، قال إن جلنة 
املتابعة في املخيم باشــــرت معاجلة الوضــــع واالتصال ملعرفة دوافع 
مطلق النار. وبالعودة الى امللفات السياســــية فإن الرئيس ســــليمان 
قرر االستفادة من لقاء الرئيس ساركوزي، مبراجعة مشتركة ملواقف 
البلدين، وخصوصا املوقف الفرنسي، او باالحرى الدور الفرنسي الذي 
كان اساســــيا في عملية التقارب اللبنانيـ  الســــوري. وتقول املصادر 
املتابعة ان الرئيس الفرنســــي، رغب في الوقوف من الرئيس سليمان 
شــــخصيا على ما دار بينه وبني الرئيس االميركي باراك أوباما، خالل 
لقائهما في البيت االبيض، وخصوصا حول القرارات الدولية واملقاومة 
وسالح حزب اهلل. وكانت اخلروقات االسرائيلية شبه اليومية لالجواء 
اللبنانية في اجلنوب، ضمن الشــــواهد اللبنانية على جتاهل اسرائيل 
ملوجبات القرار 1701، وآخرها حتليق طائرة مراقبة من نوع اواكس فوق 
اخلط االزرق امس، انطالقا من الناقورة غربا حتى مرتفعات اجلوالن 
الســــورية احملتلة شرقا. وفي هذا الســــياق يقول وزير الدولة عدنان 
السيد حسني انه سبق للرئيس ميشال سليمان ان حدد خطرين على 
لبنان: اخلطر االسرائيلي واخلطر االرهابي، وفي البيت االبيض اشار 
امام الرئيس االميركي الى اننا نتصدى في لبنان لالرهاب، ونحن على 
كتف الشرق االوسط الذي ميوج باالرهاب، نحن على حدود اسرائيل، 

ومبواجهة ذلك، لم نصل بعد الى املناعة األمنية الداخلية.  ونفى وزير 
الدولــــة في حديث لصوت لبنان ان يكــــون حصل منع الجهزة الدولة 
األمنيــــة والقضائية من الوصول الى مــــكان االنفجار في مقر حماس، 
و»القصة ليست فالتة«، وتوقع املزيد من حضور الدولة في الضاحية 
وغير الضاحية عام 2010، كما توقع الوزير خروج االمن من الطائفية 
وكذلك القضاء، وســــئل عن مبرر وجود مكتب مســــلح حلركة حماس 
فــــي الضاحية وخارج املخيمات، ومــــن وراء فتح هذا املكتب وهل من 
مكاتب في مكان آخر؟ فأجاب الوزير حسني: هناك قرار بسحب السالح 
الفلسطيني خارج املخيمات يجب ان يتم وبالتعاون مع سورية، وانا ال 
علم لي مبن سمح بهذا املكتب، حزب اهلل او غيره. وردا على سؤال حول 
تأجيل اجتماع مجلس الوزراء االربعاء املاضي، رغبة في جتنب بحث 
موضوع التفجير الذي حصل في مقر حماس في الضاحية، قال الوزير 
حسني: انا ضد األمن بالتراضي، الن االمن بالتراضي يعني الالأمن، الفتا 
الى تســــلم االمن الداخلي من الضاحية في الشهرين املاضيني. وحول 
االنفجار في مكتب حماس قال: ال علم لي ويســــأل عنه وزير الداخلية، 
وعن اجتماع مجلس الوزراء قال انه ســــينعقد برئاسة الرئيس سعد 
احلريري في السراي احلكومي يوم الثالثاء املقبل، وميكن عقد جلستني 
في االســــبوع الواحد، ولكن ليس كل اســــبوع، وامامنا قانون املوازنة 

نهاية هذا الشهر.
وردا على سؤال آخر حول الوضع في الضاحية قال الوزير حسني: 
لبنــــان كله حتت اخلطر، في الضاحية وغيــــر الضاحية، حتت اخلطر 

االمني والتدخل اخلارجي.
وعلى املستوى الداخلي قال الوزير حسني، لم يعد في لبنان 8 و14 
آذار، خصوصــــا بعد متايز موقف كتلة النائب وليد جنبالط، باعتماده 
الوجه األصح، في كل حالة. وعن موقف توزيره ضمن فريق الرئيس، 
قــــال: انا مع قرار الرئيس ألن الرئيــــس توافقي وال يتخذ قرارا اال بعد 

التشاور وقراءة التقارير، وهو ال يفرض علينا اي رأي ال نتوافق معه 
عليه. وقال: علينا ان نضع حدودا في تصريحاتنا، فالسياســــة ليست 
تهميشا وال هي نيل من اآلخرين وال هي امتهان لكرامة اآلخرين، بل هي 
دراية علم وإدارة، واستباق األمور، وضبط اخلطاب السياسي ال يعني 
القمع، والتعدد السياسي ال يخيفنا، بل يخيفنا التمترس خلف املواقف، 

وعلى طريقة »يا قاتل يا مقتول«. 
وأضاف: من أخطر األمور وأسهلها حتريك الغرائز والعصبيات، وأنا 
أؤمن بالوطن اللبناني وباملواطن اللبناني، وردا على سؤال قال: انا وزير 
توافقي من فريق رئيس اجلمهورية اللبنانية، علما ان هناك من لم يصدق 
حتى اآلن ان هناك وزيرا شيعيا ميكن أال يكون متحزبا لطرفه السياسي 

الشيعي، او ان هناك سنيا ليس متحزبا لطرفه السني. 
وقال ان االستراتيجية الدفاعية ستكون على طاولة احلوار وخارج 
البحث في الشارع او في املهاترات اإلعالمية، هناك جوانب تقنية وسرية 
ليســــت للبحث العلني، واعتبر ان مــــن صالحية رئيس املجلس نبيه 
بري طرح هذا املوضوع لكن احلوار سيكون برعاية رئيس اجلمهورية. 
وتوقع انعقاد مؤمتر احلوار خالل اســــابيع وليس اشهرا، لكنه جتنب 

حتديد املوعد الذي مازال قيد الدرس.
إلــــى ذلك، دعا البطريرك املاروني نصراهلل بطرس صفير في قداس 
رأس السنة الى سياســــات وطنية طموحة واجتاه دولي يحمل منافع 
مهمة راجيا ان تتجسد جهود املجموعة الدولية الرامية الى نزع السالح 
تدريجيا والى عالم خال من االسلحة النووية التي يهدد وجودها حاضر 

البشرية ومستقبلها. 
وخالل استقباله املهنئني بالسنة اجلديدة متنى صفير السالم للبنان 
والتوفيـــق جلميع ابنائه، وختم بالقول: تفاءلوا باخلير جتدوه، وانا 
مطمئـــن الى حد ما، واهلل موجود، وهو يســـير امور الناس وآراءهم 

وافكارهم.

وضع ساركوزي في أجواء لقائه أوباما واألسد

لبنان عاد إلى دائرة النقاش اإلسرائيلي: حزب اهلل عزز مكانته سياسيًا والهدوء الهش يمكن أن ينهار
بيروت: عاد لبنان الى النقاش اإلســــرائيلي في إطار 
محورين أساسيني: وضع احلدود الشمالية وحتويلها 
الى جبهة حربية في ظل ارتفاع مكانة حزب اهلل سياسيا 
داخل لبنان وتعاظم قدراته العســــكرية، من جهة، وما 
تدعيه إسرائيل من دور كبير إليران في املنطقة عموما، 
ولبنان على وجه اخلصوص، من جهة أخرى. وقد توج 
رئيس أركان اجليش، غابي اشــــكنازي، ورئيس هيئة 
االستخبارات العسكرية، عاموس يدلني، النقاش بالعودة 
الى اطالق نغمة التهديدات، فقاال إن الهدوء الذي يسود املنطقة نابع 
من قوة الردع التي حققها جيشهما في حرب يوليو 2006، وإن مثل 
هذا الردع، سيحتاج الى وجبة أخرى بسبب تعزيز القوة العسكرية 
حلــــزب اهلل، ما يعني أن هناك احتماال كبيــــرا النهيار الهدوء الذي 

تشهده املنطقة احلدودية منذ أكثر من ثالث سنوات.
وفي غضون ذلك، يكثف السياسيون والعسكريون احلديث عن 
املوضوع ليتفقوا جميعا على أن ارتفاع سقف التهديدات للبنان نابع 
في األساس من قرار رئيس احلكومة اللبنانية، سعد احلريري، ضم 
حزب اهلل الى االئتالف احلكومي، وهو قرار اعتبره اإلســــرائيليون 
خطوة خطيرة تنذر باحتمال خرق قرار مجلس األمن الدولي 1701 ما 
يجعل لبنان كدولة جزءا مما يســــميه اإلسرائيليون »محور الشر«. 
وحسب ما يقول تسفي مازال من مركز القدس للشؤون العامة والذي 
شغل منصب سفير إســــرائيل في أكثر من دولة، إن الوضع احلالي 

في لبنان يظهر ازدواجية خطيرة، حيث يعمل جســــمان عسكريان 
في مكان واحد ولكن من دون قائد مشــــترك، وفي الوقت نفسه فإن 
احلكومــــة اللبنانية، وبقرار احلريري، تعطي شــــرعية حلزب اهلل 
لتعزيز قدراته العســــكرية والتمسك بســــالحه مقابل التعاون مع 

اجليش اللبناني.
ويتفق مازال في هذا مع عدد ليس قليال من العسكريني والسياسيني، 
الذين ساهموا في وضع ســــيناريوهات مختلفة حول أبعاد وجود 
حزب اهلل في احلكومة اللبنانية. األمنيون في مركز املعلومات حول 
االستخبارات واإلرهاب التابع ألجهزة االستخبارات اإلسرائيلية يرون 
في بحث حول املوضوع »إن قرار حكومة لبنان برئاســــة احلريري 
االعتراف بشرعية وجود املليشــــيات املسلحة التابعة حلزب اهلل، 
يثبت أن احتماال بأن يكون لبنان قد عبر مســــيرة »حزبلة« )نسبة 
الى حزب اهلل(، هو أكبر من احتمال أن يكون حزب اهلل قد »تلبنن« 
)نســــبة الى لبنان(«. وهكذا، فإنه الى جانب تبني الفكرة الوطنية 

اللبنانية، حافظ حزب اهلل على ارتباطه اجلوهري مع إيران.
وفي ظل التطورات األخيرة يقول تســــفي مــــازال إن الوضعية 
التي يعيشها الشرق األوسط تخلق حتديات خطيرة جدا جتاه دول 
املنطقة نفسها وجتاه املجتمع الدولي. ففي لبنان عندما تكون أحزاب 
املعارضة بقيادة حزب اهلل خارج احلكومة يكون الوضع مختلفا آليا 
عما هو احلال لو دخلت الى االئتالف. ودخول حزب اهلل جاء خالفا 
لرغبة األغلبية اللبنانية، كما ظهرت في نتائج االنتخابات. ويزعم أن 

سعد احلريري ألزم بتشكيل حكومة »وحدة وطنية«، وأكثر من هذا 
يضيف: »فإن العالقة التي يقيمها احلريري مع حزب اهلل تناقض آليا 
القرار الدولي 1701 الذي حسم بأنه ال يسمح إال بوجود سالح اجليش 
اللبناني. ويخلص مازال الى القول إن الشرعية التي منحتها حكومة 

احلريري حلزب اهلل كقوة محاربة هي شرعية جدية للغاية.
أما اخلبير العســــكري رونني بيرغمان فوصل الى أبعد من ذلك 
ورأى أن وضعية حزب اهلل اليوم ومواصلة توثيق عالقته مع سورية 
وإيران تساهم بشكل كبير في توثيق العالقة أيضا مع حماس، وهنا 
تكمن اخلطورة. ويقول بيرغمان معلقا على تصريحات رئيس هيئة 
االســــتخبارات العسكرية في اجليش اإلســــرائيلي، عاموس يدلني، 
حول مصير الهدوء الذي تشهده احلدود الشمالية واجلنوبية وقوة 
الردع التي يعتبرها اإلسرائيليون إجنازا حلربي غزة ويوليو: »إن 
جهاز املوساد اإلسرائيلي يرى أن إجنازات حزب اهلل في حرب 2006 
وسلســــلة الضربات التي تلقاها بعد ذلك كل أعضاء محور الشــــر، 
ساعدا على توثيق العالقة بني حزب اهلل واجلهات األخرى في محور 
الشر وأن التعاون بينها بات مذهال حقا، ال سيما إذا أخذنا باحلسبان 
حقيقة أن احلديث يدور عن ربط بني اإلســــالم املتطرف الشــــيعي، 
اجلهاد الســــني ونظام علماني، وهو الربط الذي يرى في كل الباقني 
تقريبا عبدة أصنام«. وبحسب هذه الرؤية اإلسرائيلية، فإن وجود 
حزب اهلل في احلكومة اللبنانية يعني أن لبنان كدولة هي األخرى 

انضمت الى محور الشر.

كيف ســــتتعامل حكومة لبنان مقابل إســــرائيل؟ ســــؤال طرحه 
اإلسرائيليون لكنهم لم يأتوا بالرد الكافي واقتصروا على القول إن 
»لبنان بات اليوم جزءا من محور الشــــر«. ويضيفون انه من جهة 
إسرائيل فإن الوضع على احلدود اللبنانية يتفاقم نحو األسوأ رغم 

ما يظهر على أرض الواقع من هدوء.
وفي ظل التطورات اجلارية، يقدم اإلســــرائيليون نصائحهم الى 
املجتمــــع الدولي فــــي كيفية التعامل مع الوضــــع اجلديد في لبنان 
و»املعقــــد«، على حد وصفهم. وجاء في بعــــض ما قدم من نصائح: 
»لقــــد أعلنت الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي حزب اهلل تنظيما 
إرهابيا وهذا يعني على نحو غير قابل للتأويل عدم إقامة أي عالقة 
مع هذا احلزب« بحسب ما يقول الباحث مازال، ويضيف ان عددا من 
الدول األوروبية تدعي انه يجب الفصل بني الذراع السياسية للحزب 
وامليليشيات العسكرية، وبناء على ذلك عقدت لقاءات بني نواب من 
حزب اهلل وشــــخصيات بريطانية، وهذا يعني منح احلزب شرعية 
وبالتالــــي قلب قواعد اللعبة، إذ ان حــــوارا كهذا يعني أن احلكومة 
اللبنانية نفسها باتت شريكة مع »حزب إرهابي« وبذلك تتبنى، الى 
حد ما، مواقف احلزب املتطرفة وتخرق القرارات الدولية مبا في ذلك 
تلك التي حددت شــــروط وقف اطالق النار مع إسرائيل عند انتهاء 
حرب يوليو، وبالتالي يجب حتديد كيفية التعامل مع حكومة شرعية 
كحكومة لبنان تدير سياســــة مزدوجة وتنقض القرار الدولي 1701 

الذي سبق ووافق عليها الطرفان.
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