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السنيورة وموقفه التذكيري: أبلغ الرئيس فؤاد السنيورة أعضاء 
كتلة »املس���تقبل« )في اجتماعها أمس برئاسته( ان احلكومة 
اللبنانية أيام رئاسته لها وافقت بإجماع أعضائها الثالثني في 
اجللسة املنعقدة في 16 أغسطس 2006 على القرار 1701 متضمنا 
الفقرة التنفيذية رقم 12. كما نقل عن مصادر وزارية في احلكومة 
السابقة ان القرار بفقرته هذه وصف يومذاك بأنه دون الفصل 
السابع في ميثاق األمم املتحدة، لكنه فوق الفصل السادس من 
هذا امليثاق وسمي آنذاك القرار »ستة ونصف«. )الفقرة 12 تقول 
انه »يسمح لقوات اليونيفيل بالقيام بكل التحركات الضرورية 
في مناطق نشر قواتها وفي إطار قدراتها للتأكد من ان مناطق 
عملياتها ال تس���تخدم لألعمال العدائية بأي ش���كل ومقاومة 
احملاوالت عبر وسائل القوة ملنعها من أداء مهماتها بتفويض 

من مجلس األمن«(.
إجراءات احترازية: أبلغ مصدر فرنسي رفيع املستوى جهة لبنانية 
رسمية انه اذا كان الهدف مما يحصل في اجلنوب هو التأثير على 
موقف احلكومة الفرنسية من القضايا املطروحة فان الرسالة تذهب 
في االجتاه اخلاطئ ألن باريس ستذهب الى مزيد من التشدد مهما 
بلغت درجات التصعيد. واعتبر مسؤول برملاني فرنسي زار لبنان 
أن ما يحصل في اجلنوب اللبناني ضد الكتيبة الفرنس��ية العاملة 
في إطار قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل ليس سوى رسالة للدول 
املمولة للمحكمة اخلاصة بلبنان. من جهة أخرى، اتخذت الس��فارة 
الفرنسية سلس��لة من اإلجراءات االحترازية بعد سلسلة األحداث 
التي شهدتها مناطق انتشار الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار القوات 

الدولية في جنوب لبنان.
احملكمة جسم مستقل: املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة 

مايكل وليامز )في حديث صحافي( قال ان 
من الصعب عليه ان يعطي تقوميا لتفسيرات 
احلوادث التي حصلت بني القوات الدولية 

وبعض األهالي في اجلنوب على ان أسبابها خارجية، وبدا مياال 
الى األخذ باألس���باب احمللية. وعلق على أحد التفسيرات التي 
تقول بأن سبب احلوادث هو ما سيصدر عن احملكمة الدولية 
قائ���ال: »احملكمة ليس���ت تابعة ل���ألمم املتحدة، انها جس���م 

مستقل«.
خيبة أمل إسرائيلية: التقى في األيام األخيرة في نيويورك رئيس 
شعبة األبحاث في االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية العميد يوسي 
بايدتس مع عدد من س��فراء الدول األعضاء في مجلس األمن لكي 
يعرض أمامهم قلق إسرائيل من الوضع في اجلنوب اللبناني، ومن 
األحداث في اجلن��وب، والتي هاجم فيها س��كان محليون القوات 
الدولية وعرقلوا عملهم. وأش��ار إلى اعتقاد إسرائيل بأن حزب اهلل 
»نظ��م الهجم��ات«. من جهة أخرى، ذكرت صحيف��ة »هآرتس« أن 
إسرائيل أبدت خيبة أمل شديدة من التقرير الدوري األخير لألمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون حول القرار 1701. وقالت إن اخليبة 
تنبع من إلقاء التقرير ذنب التوتر األخير على احلدود على اجلانب 
اإلسرائيلي الذي ادعى أن سورية سلمت حزب اهلل صواريخ »سكود«. 
وترتكز اخليبة أيضا على جتاهل التقرير لالتهامات اإلسرائيلية بأن 

احلزب ينظم احلمالت على القوات الدولية لعرقلة نشاطاتها.
صوابية خيار ح�زب اهلل: هناك من يقول اآلن في صفوف 8 آذار 
إن من أبرز دالالت عملية إلقاء القبض على املوظف في شركة 
»ألفا« شربل ق. انها أثبتت صوابية خيار حزب اهلل باللجوء 
الى الدفاع عن ش���بكة االتصاالت األرضي���ة العائدة إليه، في 

مواجهة احملاولة الشهيرة لنزع هذه الشبكة 
من يده، وبالتالي جتريده من احد أهم عناصر 
قوته، مبا يجعل أس���راره مكش���وفة أمام 
اجلواسيس احملترفني وتقنيات االختراق اإلسرائيلية. ويتضح 
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ان تلك »الش���بكة املس���تترة« 
ش���كلت والتزال صمام أمان حيويا حلماية املقاومة في لبنان، 
بل ه���ي كانت عنصرا حاس���ما ف���ي صناع���ة انتصار حرب 

يوليو.
حتفظ سوري على سلوك جنبالط: تنقل معلومات بعض زائري دمشق 
انه رغم االنفتاح الكبير الذي يبديه رئيس اللقاء الدميوقراطي وليد 
جنبالط جتاه س��ورية، إال انه مازال هناك مس��ؤولون س��وريون 

يتحدثون بتحفظ الفت عن السلوك السياسي للزعيم الدرزي.
تأهيل املكاتب احلدودية: يتم العمل على موضوع تأهيل املكاتب 
احلدودية املشتركة بني لبنان وسورية املوجودة على املعابر 
الرس���مية وهي 5: املصنع، جديدة ياب���وس، القاع، العبودية 
ووادي خالد. وهناك فكرة النعقاد اجتماع مش���ترك لبناني � 
س���وري لهذه الغاية، بحيث تدرس اقامة مكاتب مش���تركة أو 
متالصقة على املعابر مثلما هو احلال على املعابر األردنية - 
الس���ورية والسورية � التركية، وهناك جلنة تألفت سابقا من 

األمن العام واجلمارك لهذا الغرض.
فراغ سياسي: تقول مصادر قصر بعبدا ان إجراء تغيير حكومي 
اآلن، ف��ي ظل غموض حول وظيفة ه��ذا اإلجراء وجدواه الداخلية 
واخلارجية، قد يؤدي الى فراغ سياس��ي، وهو أمر عانى منه لبنان 

في أكثر من فترة وليس هناك حاجة لتكراره في هذه املرحلة.
املس�تقبل يرتب وضعه الداخلي: ينتخب تيار املس���تقبل رئيسا 

ومكتبا سياسيا منتصف الش���هر اجلاري على أساس النظام 
الداخلي اجلديد الذي وضعته اللجنة اخلماسية منذ 4 أشهر. 
ويشرف الرئيس سعد احلريري شخصيا على امللف الداخلي 
للتي���ار ويوليه أهمية كبيرة،  ت���اركا التفاصيل ملقرر اللجنة 
أحمد احلريري. وأكدت مصادر في التيار ان املؤمتر العام هدفه 
إعادة هيكلة التيار تنظيميا وإداريا، وان متغيرات س���تحصل 
على كل املستويات. وتضع مصادر قيادية في التيار املشكالت 
التي يتخبط بها »املس���تقبل« في إطارها الطبيعي »ألن التيار 
عريض والظروف السياس���ية واألمنية التي منر بها قاسية«، 
مؤكدة ان الهيكلية التنظيمية اجلديدة من ش���أنها حلحلة كل 
األمور. أما املشكالت التي يعاني منها التيار فتختصرها املصادر 
في اآلتي: فقدان القيادات الوس���طية بني الرئيس واحملازبني، 
وهي مش���كلة حتل من خالل املكتب السياسي املركزي، اللغط 
السياس���ي احلاصل بعد زيارة الرئيس احلريري الى سورية 
وعدم شرح األمور واملستجدات للكوادر التي أربكتها التحوالت 
السياسية، تراجع اخلدمات املادية وعدم تنفيذ مشاريع امنائية، 
ال هيكلية حزبي���ة واضحة حتى اآلن، وال تراتبية في س���لم 

املسؤوليات واملناصب.
احلقوق الفلسطينية: قالت مصادر قيادية في حزب الكتائب انه ال 
عالقة للحزب بالورقة التي تعدها قوى 14 آذار حول احلقوق املدنية 
للفلسطينيني املقيمني في لبنان، وأشارت الى أن احلزب يعد ورقة 
متكاملة حول هذا امللف. وأوضحت ان مضمون هذه الورقة يختلف 
ف��ي أمور عديدة ع��ن الورقة التي تعدها ق��وى 14 آذار وان كانت 
املصادر ذكرت ان اجتماعا عقد في هذا الس��ياق بني قيادة احلزب 

ورئيس كتلة »املستقبل« النيابية الرئيس فؤاد السنيورة.

أخبار وأسرار لبنانية

المطارنة الموارنة: حقوق إنسانية
للفلسطينيين مرهون بضبط سالحهم

تساؤالت 8 و14 آذار عن أحداث الجنوب

تدابير مشددة لحماية المرجعيات الروحية والسياسية

بيروت: دعا مجلس املطارنة املوارنة في لبنان 
املؤسسات الدولية الى التجاوب مع املطالبة 
باحلقوق اإلنسانية لالجئني الفلسطينيني في 

لبنان.
واعتبر املجلس في بيان له عقب اجتماعه 
الش���ه��ري ام��س برئاسة البطريرك نصراهلل 
صفير ان هذه احلقوق تستوجب ضبط السالح 
خارج املخيمات وداخلها وبسط سلطة الدولة 

عليها.
وأكد البيان ان قضية الالجئني التزال تقض 

مضاجع اللبنانيني الذين يخشون من أن تتحول 
املطالبة اإلنسانية الى قضية سياسية محلية 
وإقامته���م كالجئ���ني الى مقيم���ني دائمني وان 
يؤدي األمر حلرمانهم من حق العودة وفرض 
توطينه���م فيما أبناء لبن���ان يهاجرون بداعي 

األزمة االقتصادية وضيق مساحته.
ونوه املطارنة املوارنة بهدوء الوضع األمني 
اللبناني مبا يساعد على إجناح موسم الصيف، 
داعيا الى جتنيب البالد كل ما ميكن ان يعرضها 

للمحن.

بيروت: أثارت احلوادث األخيرة جنوب الليطاني 
تساؤالت كبيرة جتاوزت في حجمها وطبيعتها 

ما حدث.
1 - من تساؤالت فريق 14 آذار:

- هل يقف حزب اهلل وراء حتريض األهالي 
على »اليونيفيل«، وهل هدفه املباشر التخلص 
م���ن القرار 1701، أو في أق���ل تقدير إفراغه من 
مضمونه، حتى يتمكن من اس���تعادة حريته 

في احلركة؟
- هل هناك رابط بني اإلشكاالت مع »اليونيفيل« 
في اجلنوب واحملكمة الدولية اخلاصة بلبنان؟ 
وهل الرس���ائل التي توجه الى الدول املشاركة 
ف���ي »اليونيفيل« ال تقل ع���ن اعتبار جنودها 

رهائن«؟
- هل يس���جل حزب اهلل مرة جديدة هدفا 
في مرمى السلطة باعتباره قوة موازية لها، اي 
للدولة اللبنانية، وهل تكرس باريس حزب اهلل 
مفاوضا أمنيا وعسكريا يشارك في االجتماعات 
األمنية التي تعقد أحيانا بني اجليش اللبناني 

وقوات االمم املتحدة في اجلنوب«؟
2 - من تساؤالت فريق 8 آذار:

- هل ما جرى مؤخرا يندرج في إطار سيناريو 
مت���درج، يفترض ان يقود في آخر حلقاته الى 

انسحاب الوحدة الفرنسية بذريعة أن البيئة 
أصبحت معادية، ما يؤدي الى تصدع جس���م 
القوات الدولية وإحراج حزب اهلل، وصوال الى 
إعطاء شرعية ألي ضربة عسكرية إسرائيلية 

مستقبلية او ألي ضغط دولي على لبنان؟
- ما مفهوم »اليونيفي���ل« حلرية احلركة 
واالنتشار التي تنادي بها في منطقة ال حتتمل 
اخلطوات غير احملس���وبة، وه���ل ثمة وظيفة 
مضمرة لها تتمحور حول مراقبة املقاومة عن 
قرب، في موازاة »املهمة البروتوكولية« الظاهرة 

وهي حفظ السالم؟
- الى أي حد يعتم���د »صقور« اليونيفيل 
القراءة االسرائيلية للقرار 1701، والتي تعتبر 
ان مهمة القوات الدولية في اجلنوب هي احلؤول 
دون تنامي قوة حزب اهلل وتقييد حركته، وان 
أي تقصير في تنفيذ هذه املهمة يحول اليونيفيل 

الى عبء على اسرائيل؟
- ه���ل هناك من أراد ان يض���ع لبنان امام 
خيارين، أحالهما مر، فإما القبول بتعديل قواعد 
االشتباك وتوس���يع هامش احلركة امام قوات 
اليونيفيل، وإما حتمل تبعات االزمة معها وترك 
اجلنوب مكشوفا امام ضغوط املجتمع الدولي 

واحتمال احلرب؟

بي���روت: لوحظ أن تدابير أمنية اس���تثنائية 
اتخذت في األسبوع األخير، حلماية مرجعيات 
سياس���ية وروحية لبنانية، وذلك بنصيحة من 

عاصمة أوروبية قال���ت إن التقارير التي تصلها 
حول احتماالت الوضع الداخلي في لبنان تدعو 

إلى القلق.

مصطفى علوش

متام سالم 

)محمود الطويل( دورية للقوات الدولية »اليونيفيل« جتول على الشريط احلدودي جنوب لبنان

علوش ل� »األنباء«: إمكانية الحرب في المنطقة شبه حتمية!

سالم ل� »األنباء«: الجنوب يشهد إشارات مبكرة ألوضاع التأجيج

بيروت � أحمد منصور
اعتب���ر النائ���ب الس���ابق 
والناش���ط في تيار املستقبل 
امكانيات  ان  مصطفى علوش 
احلرب في املنطقة اصبحت شبه 
حتمية، موضحا انها ليس���ت 
على املدى القريب، مرجحا ان 
تكون في االشهر املقبلة، مشيرا 
الى ان االشكاالت واالحداث ما 
ب���ني القوات الدولي���ة واهالي 
ب���دأت تتصاعد بعد  اجلنوب 
تش���ديد العقوبات على ايران 
واحلديث عن ص���دور البيان 
االتهامي بالنس���بة للمحكمة 

الدولية.
ل�  ورأى علوش في حديث 
»األنباء« ان املقصود من تلك 
االحداث هو التهديد بأخذ القوات 
الدولية كرهينة لضرب هيبتها 
وهيبة القرارات الدولية، السيما 

بيروت � أحمد منصور
لفت النائب متام سالم الى ان 
هناك اجواء غير مريحة اقليميا 
من جراء التشنجات والتجاذبات 
القائمة والتي لن تهدأ طاملا ان 
اسرائيل ومن خلفها يحاولون 
ان يقوموا بأعمال تتجاوز كل 
منطق وكل ما يصب في سياق 
الشأن الطبيعي لشعوب املنطقة 
وبلدانها، مؤكدا ان اس���رائيل 
تضرب عرض احلائط باستمرار 
الدولية وتقوم مبا  بالقرارات 
يناسبها، مش���يرا إلى ان ذلك 
كله على حساب حقوق شعب 
بأكمله، معتبرا انه من الطبيعي 
انه مادام هذا األمر قائما، ومادام 
ان التشنج قائما فإن افتراض 

القرار 1701 ومن ضمنها استطرادا 
الق���رارات املتعلق���ة باحملكمة 

والعقوبات على ايران.
واضاف علوش »ان املسألة 
شديدة الصعوبة والدقة وتتطلب 
جهودا كبيرة للعمل على كيفية 
جل���م التوت���ر والتخفبف من 
التش���نجات، فالتوازنات التي 
حتكم احلكومة اللبنانية وحتكم 
الوضع في لبنان قد جتعل من 
القضية شديدة التعقيد، فهناك 
صعوبة ف���ي ان تأخذ الدولة 
اللبنانية موقفا، الن هذا يعني 
املواجهة السياسية في الداخل 
على االقل ورمبا اكثر من ذلك، 
اعتقد ان الرئيس سعد احلريري 
يقوم اليوم مبا ميكن القيام به 
في محاولة لتهدئة القوى الدولية 
والتخفيف من ردات فعلها حتى 
ال يكون هن���اك خطوات اكثر 

حدوث مواجه���ات أو حروب 
قائمة أيضا.

 وق���ال س���الم ف���ي حديث
ل���� »األنباء« من خالل ما تقدم 
ف���إن الوضع في جنوب لبنان 
شهد ومازال يشهد رمبا اشارات 
مبكرة ألوض���اع هذا التأجيج 
في املنطقة، فإسرائيل تستبيح 
جنوب لبنان بش���كل مستمر، 
وهي تعّول في ذلك على قدرتها 
العس���كرية وعلى دعم الغرب 
لها، ومن جه���ة ثانية تراهن 
على ضعف اجلبهة الداخلية في 
لبنان، فمن هنا علينا ان نأخذ 
األمور بجدية كاملة واعطائها 
حقها كامال وعدم االستخفاف 
مبا يجري واالس���تنفار على 

من ذلك، فاالجتماع الذي عقد 
بني قيادت���ي اجليش اللبناني 
والقوات الدولية قد يكون مقدمة 
حللحلة االمور، ولكن اذا كان 
هناك قرار جدي في اس���تمرار 
االعتداء على »اليونيفيل«، فال 

املس���توى الرسمي واملسؤول 
وحتى الش���عبي ملواجهة هذه 
التطورات بكثير من املسؤولية 

اعتقد ان هناك مجاال لوقف هذه 
احلمالت«.

وأوضح علوش ان الهدف من 
تلك االحداث ايضا ضرب املنظمة 
الدولية وبالتحديد مجلس األمن 
والقرارات الصادرة عنه، معتبرا 
ان هناك نوعا من التهديد بسالمة 
عناصر القوى الدولية في جنوب 
لبنان ووضعها في وضع حرج، 
فإما املواجهة واما االنسحاب او 
القبول باالمر الواقع، ففي كل 

احلاالت هناك خسارة كبرى.
واك���د عل���وش ان رئيس 
احلكومة سعد احلريري يقوم 
باتصاالت عدي���دة مع جميع 
املعني���ني للتخفي���ف من وقع 
هذا الوضع، ورمبا إقناع الدول 
الكبرى وخصوصا الفرنسيني 
الذين ميلك���ون اكبر عدد من 
ب���أال تكون  الدولية  الق���وات 

والتبص���ر واالعتن���اء لكي ال 
تتفاقم األمور ويحصل ما هو 
غير مرغوب في حلظة ما ويدفع 

لبنان مجددا ثمنا لذلك.
وأكد س���الم ان ممارس���ات 
اسرائيل ومن يدعمها تضرب 
عرض احلائط بالقرارات الدولية 
وتنفيذها مبا يضمن احلد األدنى 
من االستقرار في املنطقة، أمر 
يشكل مصدرا خلطورة كبيرة في 
تطور األمور، فالعرب مجتمعني 
ومفرقني لم يوف���روا جهدا او 
طريقا اال وحاولوا س���لوكها 
للتوصل الى ما أنش���دوه وما 
سعوا اليه من سالم في املنطقة، 
مش���يرا الى انه من���ذ اللحظة 
األول���ى التي قرروا فيها العام 

هناك ردات فع���ل حادة جتاه 
هذا الوضع.

العالقة مع سورية  وحول 
وموضوع ترسيم احلدود ما بني 
لبنان وسورية قال علوش: »ال 
شك ان االمور تسير ببطء، ولكن 
هي افضل مما كانت عليه في 
السابق، فمجرد االعتراف بوجود 
احلدود والسفارات والعالقات 
على املستوى الرسمي هي افضل 
من العالقات غير احملددة التي 

كانت قائمة في السابق«.
وفي موضوع املجلس االعلى 
اللبناني � الس���وري قال: »انا 
لست من دعاة هذا املجلس اال 
اذا كان الزما لتطوير العالقات، 
ولكن املسألة تعود الى مجلس 
الوزراء ومجلس النواب الذي 
ليس فيه اي مش���روع اللغاء 

هذا  املجلس«.
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بالنسبة لها كابوسا كبيرا.
اض���اف ان معادل�����ة قيام 
التوس���ع  اس���رائيل عل�����ى 
والعدائي���ة س���يتم وضع حد 
نهائ���ي لها في اط���ار عملي��ة 
الس��الم فم��ن هنا نشهد ك��ل 
تل���ك التط���ورات وتتذرع في 
الوقت نفسه اس���رائيل جتاه 
حلفائه��ا في العالم بان العرب 
مش���تتون وبان الفلسطينيني 
منقس���مون، وبالتالي ليست 
هناك ارضية صاحلة بحد ادنى 
الجراء مفاوضات سالم جدية، 
وفي هذا الواقع يستمر التشنج 
وتستمر املواجهات واالخطار.

أكد أن األحداث مع اليونيفيل بدأت بعد العقوبات على إيران

رأى أن األجواء غير مريحة بسبب ممارسات إسرائيل

»احتكاكات« اليونيفيل وأهالي الجنوب تنتقل إلى مجلس األمن!
بيروت: األحداث التي شهدتها املنطقة احلدودية جنوب الليطاني 
وأخذت طابع »إشكاالت واحتكاكات« بني قوات اليونيفيل و»األهالي« 
لم تنته فصولها بعد ومرش���حة للتفاعل على املس���توى السياسي 
الدول���ي، وان كان الوضع س���لك على أرض الواق���ع منحى التهدئة 
واالحتواء وإعادة حتديد آلية العالقة والتنسيق بني اجليش والقوات 

الدولية.
امللف اجلنوبي ينتقل برمته إلى مجلس األمن في غضون األيام 
واألس���ابيع املقبلة، حيث تنتظره محطتان أساسيتان: األولى هي 
جلسة املشاورات التي يعقدها مجلس األمن منتصف األسبوع املقبل 
)14 يوليو( حول التقرير ال���ذي أصدره أمني عام األمم املتحدة بان 
كي مون بش���أن مدى التزام لبنان وإس���رائيل بتطبيق بنود القرار 
1701 رغ���م ان )التقرير انتهى إعداده قب���ل وقوع احلوادث األخيرة 
ولم يغطه���ا بالتفاصيل(، حيث من املتوق���ع ان تتجه األنظار الى 
مواقف الدول األوروبية املشاركة في »اليونيفيل« )فرنسا وايطاليا 
واسبانيا( والتي تتجه الى بلورة موقف واضح وحازم من األحداث 

والصدامات األخيرة.
اما الثانية فهي جلس���ة التجديد للقوات الدولية منتصف شهر 
أغس���طس املقبل تلبي���ة لطلب لبنان بالتجديد لهذه القوات س���نة 
اضافي���ة من دون تغيير ال في املهمة وال ف���ي العدد وال في »قواعد 

االشتباك«.

تعقيدات وعراقيل

ومن حي���ث املبدأ ليس هناك ما يس���تدعي حصول تعقيدات أو 
عراقيل بالنسبة ملسألتي التجديد للقوات الدولية وإبقاء مهمة هذه 
القوة كما هي محددة في القرار 1701 ولكن احلوادث األخيرة أرخت 
بظاللها وتدفع الى اجراء تقييم للوضع في جنوب لبنان والى بروز 
رغبة دولية في قرار التجديد للقوات الدولية الى التشديد على حرية 

حركتها داخل منطقة عملياتها.
وتفيد تقارير ديبلوماسية من نيويورك باملعطيات التالية:

1 - هناك اندفاعة فرنسية في اجتاه اتخاذ موقف صارم يفرض 
تغييرا م���ا في اجلنوب ويتي�����ح لل��دول املش���ارك��ة ف��ي ق��وات 
»اليونيفي��ل« فرض ش���روطه��ا بالنس���ب��ة الى حرية حركة هذه 

القوات ومتكينها من اجناز مهمتها ومن الدفاع عن نفس���ها في وجه 
أي محاولة استفزاز أو تخويف.

تعرض غير مبرر

وهذه االندفاعة الفرنسية ناجمة عن التعرض املتكرر و»غير املبرر« 
من وجهة نظر باريس لوحدات القوات الدولية وللدور الذي تقوم به، 
ان من ناحية احلفاظ على السالم أو اخلدمات األمنية )نزع األلغام( 

أو املدنية )الرعاية الصحية واالجتماعية( التي تقدمها لألهالي.
وبقدر ما تبدو باريس قلقة لتركز املضايقات املتكررة على الوحدات 
الفرنس���ية، فإنها قلقة من أبعاد هذه األحداث التي متتد الى ما وراء 
احلدود اللبنانية، في اش���ارة الى تطورات امللف االيراني السوري 

ووجود أصابع ايرانية وراء حتريك الوضع في جنوب لبنان.
2 - اجتاه املوقف الدولي يتوقف الى حد بعيد على تطور الوضع 

على األرض في األيام واألسابيع املقبلة.

فاستمرار مثل هذه األحداث واملصادمات من شأنه ان يعزز القلق 
الدولي ويؤدي الى تطورات سلبية، كما ان العودة الى ضبط الوضع 
جنوبا وتخطي األزمة التي نش���أت سيس���اعد على مترير التجديد 

للقوات الدولية من دون معوقات وشروط.
وحت���ى اآلن ال يوجد أي توجه الى اعادة النظر في مجلس األمن 
بقواعد االش���تباك أو مبضمون القرار 1701 ح���ول مهمة اليونيفيل 
لفرض وضعية أكثر تشددا ملهمتها، وال مؤشرات على وجود توجه 
أو مصلحة لدى أي طرف دولي أو اقليمي حلصول تغيير في مهمة 

القوات الدولية أو لسحبها.

الغموض البناء

وعلى األرجح يستمر »الغموض البناء« في عمل »اليونيفيل« املرتكز 
الى اجراء غامض في القرار 1701 وأهدافه، وما اذا كان حلماية وخدمة 

إسرائيل أم حلماية جنوب لبنان وخدمة سكانه.
وهذا الغموض هو الذي يش���كل الثغرة األساسية التي تنفذ منها 

راهنا حاالت التوتر واالحتكاك.
3 - ثمة اهتمام دولي مبوقف احلكومة اللبنانية الذي لم يكن في 
مستوى األحداث األخيرة، وثمة اهتمام أكثر بأداء اجليش اللبناني الذي 
ف���ي حال لم يتحرك ألداء مهمته ولتعزيز دوره لن تكون هناك حرية 

حركة للقوة الدولية ويضيق هامش التعاون بينهما.
من الواضح ان قيادة اجليش اللبناني بذلت، الس���يما عبر الزيارة 
االس���تثنائية للعماد جان قهوجي الى اجلنوب، جهودا مركزة إلعادة 
ضبط الوضع واحتواء ذيول احلوادث األخيرة، ومت التوصل نتيجة 
هذه اجلهود الى زيادة التنسيق العمالني بني قيادتي اجليش والقوات 
الدولية ووضع آليات اجرائية لتطويق أي حادث وللعودة الى الوضع 
الذي كان سابقا، كما اتخذت ترتيبات جديدة ميدانيا أبرزها ان تتحول 
حواجز ودوريات »اليونيفيل« املعتادة الى دوريات وحواجز سيارة 
مش���تركة مع اجليش اللبناني، في مسعى الحتواء ما يحكى عن تفرد 

»اليونيفيل« في اتخاذ قراراتها والقيام بخطواتها.
ولكن األهم من هذه االجراءات هو اعادة بناء الثقة بني القوة الدولية 
واجليش وقطع الطريق على دخول »أطراف ثالثة« على خط العالقة 

بني اجلانبني، كما على خط الوضع اجلنوبي لتحريكه واستثماره.

لبنان يطالب بتمديد عمل القوات الدولية سنة إضافية دون تغيير في مهامها أو عددها أو قواعد االشتباك


