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جنبالط يدعو إلى نظام سياسي جديد.. ومخاوف أكثرية من اتساع »الوسطية«
بيروت ـ عمر حبنجر ـ ناجي يونس

عامر عز الدين
املراوحة في تشكيل احلكومة 
مستمرة، وليس ثمة ما يدعو الى 
توقع بدء الهرولة باجتاه تشكيلها 
في األمد االقليم����ي القريب، وقد 
حث األمني الع����ام حلزب اهلل في 
خطاب »يوم النصر« على استعجال 
تشكيل احلكومة التي سيشارك بها 
احلزب »نكاية بنتنياهو« وأكد هذا 
في خطابه الذي ركز على تسفيه 
التهديدات االسرائيلية وتفريغها 
م����ن كل مضمون ام����ام جهوزية 

احلزب.
من هنا، بقي السجال احلكومي 
الراس����بني في  محصورا بتوزير 
االنتخابات، وعن����د بوابة وزارة 
االتص����االت، والوزي����ر املكل����ف، 
يحاول بالتش����اور م����ع الرئيس 
ميش����ال س����ليمان تدوير الزوايا 
و»تروي����س« اخليطان، على امل 
التش����كيلة احلكومية من  مترير 
خروم االبر احمللية الضيقة، مبعزل 
عن اصولها االقليمية او الدولية، 
وبغفلة من مديري اللعبة اللبنانية 
عن بعد، وهذه احملاوالت مشكورة، 
ولو انها لم تثمر بعد، او ان ثمرها 

لن ينضج اال بعد حني.
فاملرحلة احلكومية اآلن تتمثل 
في توزيع احلقائب وتنزيل االسماء 
عليها، ويقوم الرئيس املكلف سعد 
احلريري باتص����االت بعيدة عن 
األض����واء، اال انه اصطدم ومازال 
بعقدة مطالب العماد ميشال عون، 
وخصوصا ما يتصل بتوزير صهره 
جبران باسيل األمر الذي يخالف 
املبدأ الذي اعتمده رئيس احلكومة 
املكلفة مبؤازرة األكثرية، والرافض 
توزير راس����بني ف����ي االنتخابات 

النيابية.

عقدة الصهر المعطل

وتقول »النهار« ان هناك عقدت 

العقل الش���يخ نعيم حس���ن في 
احلديث عن تاري���خ الدروز في 
مواجهة االستعمار الفرنسي من 
خالل الثورة السورية الكبرى من 
أجل استقالل سورية ثم في حرب 
فلسطني، وفي اجليش اللبناني، 
وجيش االنقاذ، وصوال إلى العام 
1958 النقاذ لبنان ورفض حلف 
بغداد، وعام 1989 دفاعا عن لبنان 
وختم صفح���ة احلرب من خالل 
معركة »سوق الغرب« للوصول 
إلى اتفاق الطائف، والعالقات مع 
سورية، والذي شرع املقاومة، داعيا 
إلى استمرار احلوار وصوال إلى 

الدولة القادرة.
وتوقف جنبالط امام مصاحلة 
اجلبل التي بدأت بجهود دماء انور 
الفطايري وج���ورج ديب نعمة 
)النائب السابق(، وفي 14 آذار 2005 
كان الدروز في طليعة املشاركني في 
اربعني الشهيد العربي الكبير رفيق 
احلريري متمس���كني باالستقالل 
وعروبة لبن���ان ورافضني قوى 

الغدر.
واضاف الى اصحاب الش���أن 
وفي مقدمتهم الصديق الش���يخ 
س���عد احلريري والكالم من باب 
التمني والرج���اء بأال جنعل من 
السنة طائفة، هذا يخالف املنطق 
والتاريخ، مستشهدا بآية قرآنية 
وقال الرسالة في االساس عربية 
ونحن فروع منها وفي العودة الى 
الكيان والصيغة من الصعب انتاج 
وطن في يوم ما إال من خالل نظام 
سياسي جديد وهذه فقط اشارة، 

لعلهم يفكرون.
وش���دد جنبالط على اجلهود 
من اجل ازالة رواس���ب الس���ابع 
من مايو، وق���ال رغم لعبة االمم 
تصاحلنا مع اجل���ار ولن يكون 
بصعب التصالح مع اجلار اآلخر 
وهو الطائفة الشيعية مبكوناتها، 
فلعبة األمم كادت أن تدمر اجلوار، 

اصبح اسمها املتداول، »عقدة الصهر 
املعطل« ادت الى اعتراض اجلهود 

املبذولة الطالق قطار التأليف.
»املستقبل« اتهمت قوى 8 آذار 
العونية«  بالتلطي وراء »العقدة 
لتأخير عملي����ة تأليف احلكومة 
احلريرية، على اساس صيغة )15 � 
10 � 5( التي يفترض ان تعني ضمن 
ما تعنيه تقاس����م املعارضة فيما 
بينها احلصة الوزارية اخلاصة بها 
وليس ان يتصرف فريق من ضمن 
هذه املعارضة على هواه، وتغاضي 
املعارضة عن هذا التصرف مببررات 

ال تركب على قوس قزح.
الوزير جبران باسيل نفى من 
جهته ان يكون توزيره هو السبب 
في تأخير تشكيل احلكومة، وقال ان 
الكرة في امللعب اآلخر، لقد طرحنا 
ما نريد لكن حتى اآلن لم يحصل 
اي نقاش منذ اسبوعني، واستنتج 
من ذلك ان هناك افالسا أكيدا لدى 
الطرف اآلخر ال����ذي يحاول رمي 

املشكلة خارج ملعبه.
اما الوزير محمد فنيش )حزب 
اهلل( فقد اعتبر في رفض توزير 
افتعاال  الراسبني في االنتخابات، 
ملشكلة من ال شيء. والتركيز على 
االطالة بحجة عدم القبول بتوزير 
هؤالء، علما ان الدستور ال ينص 

على منع توزيرهم.

بري: اتركونا صائمين

أوساط الرئيس بري انضمت 
الي����ه في صيامه ع����ن الكالم منذ 
خابت توقعاته بتشكيل احلكومة، 
قبل نهاية ش����هر يوليو املاضي، 
وامتنعت األوساط عن حتديد مكامن 
التعقيدات الراهنة وحددت مصدر 
انزعاج بري وقالت انه س����بق ان 
قام مبا وجد ان من واجبه القيام 
ب����ه، حتى وصل الى تكريس تلك 
التوافقي����ة للحكومة  الصيغ����ة 
العتي����دة )15 � 10 � 5( وق����د جنر 

آملني ان تنسحب املصاحلات في 
كل مناطق لبنان.

بطة عرجاء

ال���ى ذلك، قال نائ���ب اكثري 
متمس���ك ب� 14 آذار ان الظروف 
املس���تجدة س���تجعل االكثرية 
النيابي���ة مبنزلة بط���ة عرجاء 

تتلمس التعايش بني اعضائها.
واضاف النائب املتحمس لبقاء 
االكثرية اكثرية: ان التجاذب حول 
الثلث الضامن  او  الثلث املعطل 
في احلكومة لم يع���د من مبرر 
ل���ه، بعدما تب���ني ان التصويت 
على املواضيع سيكون ممنوعا 
على وزراء احلكومة العتيدة، وان 
التوافق سيكون الشرط احلاسم 
لتمرير اي قرار حكومي، واذا تعذر 
التوافق ينحى امللف املعني جانبا 

بانتظار الوقت املناسب.
ونقل النائب املعني تأكيدات 
النائ���ب وليد جنب���الط للنائب 
احلريري على ان الزعيم االشتراكي 
لن يغادر 14 آذار، وان وزراءه في 
احلكومة سيكونون ضمن وزراء 
االكثرية اخلمس���ة عشر، اال ان 
النائب املتابع يستغرب امكانية 
االلتزام به���ذا املوقف العتبارات 
خارجة عن حدود الواقع اللبناني.  
واعرب املصدر عن خش���يته من 
انضمام كت���ل نيابية اخرى الى 
الوسطية اجلنبالطية التي بدأت 
تتبلور في اطار التوزع اجلديد 
للقوى في مجلس النواب، وامتنع 

عن التسمية او التوضيح.
وقال ان ما اقدم عليه جنبالط 
كان متوقعا في اي وقت استكماال 
ملا كان قد بدأه بعد احداث السابع 
من مايو، مالحظا ان اهمية جنبالط 
ان الطائفة الدرزية متشي خلفه في 
اي اجتاه اختار، وهذا ليس متيسرا 
لس���واه من القيادات السياسية 

اللبنانية.

يوميا للتفاؤل ولتحديد املواعيد، 
لكن فجأة توقفت األمور وتراجعت 

ولذلك قال: اتركونا صائمني.
رئي����س ح����زب الكتائب أمني 
اجلميل رأى بدوره ان عملية تأليف 
احلكومة ليست مسهلة، اذ يضع 
العراقي����ل والصعوبات  البعض 

و»معروف من هم«.
وقد نفى اجلميل ما يشاع عن 
تعليق حزب الكتائب مشاركته في 

قوى 14 آذار.
القوات  أم����ا نائ����ب رئي����س 
اللبنانية، جورج عدوان فقد دعا 
الى حل املشاكل بني اللبنانيني فقط، 
ما يعك����س اعترافا ضمنيا بحجم 

الس����يد حسن  احلكومي، ش����دد 
نصراهلل االمني العام حلزب اهلل 
على التضامن والوحدة، وبالتالي 
االسراع في تشكيل احلكومة ردا 

على التهديدات االسرائيلية.
السيد نصراهلل وفي مهرجان 
»عيد النصر« مساء اول من امس، 
وض����ع هذه التهدي����دات في اطار 
النفسية، مستبعدا حربا  احلرب 
قريبة على لبنان، مكررا معادلة 
الرد على قصف بيروت والضاحية 

بقصف تل ابيب.
وكان الالفت في احتفال »عيد 
النص���ر« انت���داب النائب وليد 
جنبالط جنله البكر تيمور لتمثيله 

العملية  التأثير اخلارجي عل����ى 
احلكومية.

لكن املعاون السياسي للرئيس 
بري النائب علي حسن خليل اكد 
امس االستمرار على قرارنا بتسهيل 
مهمة الرئيس املكلف، وصوال الى 
توليه حكوم����ة الوحدة الوطنية 
على قاعدة التوافقية بني اجلميع، 
ما أوح����ى بعكس م����ا ذهب اليه 

عدوان.
بدوره النائب اغوب بقرادونيان 
عض����و 8 آذار رأى ان التش����كيلة 
احلكومية لم تنضج بعد، ألسباب 

تتخطى الدواخل اللبنانية.
وامام هذا التخبط في الوضع 

في االحتفال نظرا حلضور السيد 
نصراهلل عبر الشاش���ة واطالق 
املفرقعات في الضاحية عند بدء 
خطاب نص���راهلل، دون القذائف 

والرصاص كما درجت العادة.

الكيان والصيغة

من جهته دع���ا رئيس اللقاء 
الدميوقراطي النائب وليد جنبالط 
الرئيس املكلف للعودة إلى الكيان 
والصيغة، ورأى من الصعب انتاج 
وطن اال من خالل نظام سياسي 
جديد. واسهب جنبالط في كلمة 
ألقاها مبناسبة االحتفال املركزي 
ملدارس العرفان بحضور ش���يخ 

تعقيدات في وجه الرئيس المكلف تؤخر الحكومة.. ومصدر أكثري يرى 14 آذار بعد رئيس اللقاء الديموقراطي »بطة عرجة«

)محمود الطويل(النائب وليد جنبالط خالل حضوره االحتفال املركزي ملدارس العرفان امس

حزب اهلل: ال حكومة من دون إرضاء عونجنبالط إلى طهران .. بعد دمشق
بيروت: ينتظر النائب وليد جنبالط

زيارة الرئيس سعد احلريري الى 
دمشق للذهاب الى العاصمة السورية 
بعدما حصلت زيارته »سياس���يا« 
وفتحت أبواب دمش���ق، ولم يبق اال 
الشكليات والتوقيت املناسب. وينتظر 
جنبالط امتام زيارته الى دمشق ليقوم 
بخطوته التالية: زيارة طهران بعد 
انقطاع لس���نوات اس���تقبلت في خاللها ايران 
شخصيات سياس���ية لبنانية معارضة شملت 
الطائفة الدرزية )ارسالن ووهاب(، وكان أبرز 
هذه الشخصيات العماد ميشال عون. وبعدما كان 
جنبالط صديقا للرئيس محمد خامتي، فإنه لم 
يلت���ق حتى اآلن الرئيس محمود أحمدي جناد، 
وقطع صالته باجلمهورية االسالمية وذهب بعيدا 

في مناوئتها واحلمالت عليها.
في طهران تبدو األمور مهيأة متاما الستقبال 
جنبالط. وينق���ل عن مصادر ايرانية ان طريق 
جنبالط إلى طهران ميسرة، تنقصها فقط محطة 
دمشق الرئيسية التي تنظر إليها طهران بكثير 
من االرتياح ملا س���يكون لها من انعكاس على 
الوض���ع اللبناني الداخلي، »فزيارة دمش���ق ال 
تعن���ي فقط إع���ادة وص��ل ما انقط�����ع، إمن��ا 
قطع كل خطوط التوتر التي وصل��ت ببعضها 
لتفجير الوضع الداخلي اللبنان��ي وإشعال فتنة 
س���نية شيعية درزية ال يستفيد منها إال العدو 
اإلس���رائيلي املتربص شرا واملنتظر أي فرصة 
لالنقضاض واالنتقام من لبنان بعد هزمية يوليو 

التاريخية«.
وتشير املصادر إلى اجلهود اإليرانية املستمرة 

لتفكيك األلغام السياسية واألمنية التي زرعتها 
إدارة الرئيس األميركي جورج بوش وتزرعها 
إدارة الرئيس اجلديد باراك أوباما، ومنها اللغم 
اللبناني الذي كان يقلق طهران دوما ألنه يشكل 
حجر رحى االستقرار في منطقة املشرق العربي، 
وأي خطوة تس���اعد في تفكيك اللغم اللبناني 
مرح���ب بها حتى لو كان ذلك يتطلب تناس���ي 
بعض املواقف اجلارحة. وفي هذا اإلطار، تنقل 
املصادر ترحيب اإلدارة اإليرانية بعودة جنبالط، 
مشيرة إلى استالمه رسالة مباشرة مفادها أنه 
مرحب به في طهران مبجرد زيارته للشام، وان 
عالقة إيران بالدروز لم ولن تتأثر كونها عالقة 
تاريخية وهي ل���م تتجمد في املرحلة املاضية، 

واستمرت رغم اخلطاب التحريضي.
هل تكون خطوة جنبالط التالية هي زي��ارة 
طه��ران؟ ه��ذا الس��ؤال يط��رح اآلن بقوة داخ��ل 
األوس����اط السياس���ي��ة اللبناني��ة وذلك بعد 
إشارات أطلقها النائب جنبالط في اجتاه القيادة 
اإليرانية، الس���يما في مقاالته األس���بوعية في 
صحيفة »األنباء« الناطقة باسم احلزب التقدمي 

االشتراكي.
واملثير أن هناك مقربني من النائب جنبالط 
اعتبروا تلك اإلش���ارات عل���ى أنها محاولة منه 
لالستيعاب املسبق ألي تداعيات يتركها القرار 
الظني في جرمية اغتيال رئيس احلكومة الراحل 
رفيق احلريري، السيما أن نائب الشوف كان قد 
»أوحى« من خالل تعليقاته على ما نشرته مجلة 
»دير شبيغل« األملانية بشأن اجلرمية بأن املضبطة 
االتهامية تسير في اجتاه ما أوردته املجلة التي 

تعرف بصالتها الوثيقة مبصادر القرار.

بيروت: خرج حزب اهلل عن صمته
السياس����ي حيال املعركة اجلانبية 
الناشبة اعالميا بني الرئيس املكلف سعد 
احلريري والعماد ميشال عون، ودخل 
على اخلط بشكل علني ورسمي متبنيا 
مطالب حليفه التي وصفها بأنها حقوق 
طبيعية،  وداعيا احلريري الى التعاطي 
معها ايجابا، واضعا املشكلة عنده ومحمال 
إياه مس����ؤولية التأخير احلاصل. وقد اضطر حزب 
اهلل الى التدخل بعدما ملس ضراوة الهجوم على عون 
واحملاوالت اجلارية الستفراده وااليقاع بينهما عبر 
ايح����اءات 14 آذار بأن حزب اهلل ال يؤيد عون في كل 
مطالبه أو بأنه يتلط����ى وراء مواقف عون في لعبة 
التف����اوض حول احلكومة أو عب����ر دعوة حزب اهلل 
الى ممارسة ضغوط على عون لتليني موقفه وتقدمي 
تنازالت، مبعنى ان عون هو مشكلة وعقدة، وحل هذه 
العقدة مسؤولية ودور حزب اهلل الذي رد على ذلك 
بأن تبنى مطالب عون معلنا بطريقة غير مباشرة انه 
ال حكومة من دون عون ومن دون ارضائه وتلبية ما 
يطلبه. وهذا ما يعزز االنطباع بأن عملية احلكومة 
معقدة وطويلة. وكش����فت مصادر سياسية ان ثمة 
اجتاها الى استيضاح عون والقوى املعارضة األخرى 
ما اذا يفت����رض ان جتري املفاوضات مع عون كقوة 
سياسية ضمن قوى املعارضة أم كقوة مستقلة قبل 
اخلوض معه في تفاصيل مطالبه في احلقائب ومن 
ثم في األس����ماء، خاصة بعد موقف حزب اهلل الذي 
رد على دعوة األمانة العامة لقوى 14 آذار املعارضة 
الى املساعدة في حل مشكلة عون، »فاتهمها باللجوء 
ال����ى توتير األجواء وافتعال األزم����ات«، معتبرا انه 
»ليس هناك مش����كلة اسمها عون لتساعد املعارضة 

على حلها، وامنا هناك حقوق طبيعية للجنرال عون 
كرئيس ألكبر ثاني تكتل نيابي في البلد في ان يطالب 
بعدد معني من احلقائب الوزارية وان يسمي من يشاء 

لهذه الوزارات«.
� مصادر قيادية في املعارضة تقول ان اثارة موضوع 
توزير اخلاسرين تنطوي على كيدية واضحة، واالصرار 
على هذا األمر ميكن ان يفتح بابا واسعا على حتفظات 
أو »ڤيتوات« ميكن ان تضعها املعارضة على معظم 
األس����ماء املطروحة للتوزير من قبل تيار املستقبل 
و14 آذار، ويعني ذلك فتح الباب على بازار ال ينتهي، 
وتدخل احلكومة املنوي تش����كيلها في نفق تأخير ال 
أفق له. � مصادر قيادية في األكثرية تقول انه ما دامت 
حصة العماد ميش����ال عون هي من حصة املعارضة 
فإن مطالبته بحقيبة س����يادية تثير االستغراب ألن 
االتفاق احلاصل مع حلفائه الذين لم يثيروا مشكلة 
حولها هو حصول كل من االكثرية واملعارضة على 
حقيبة س����يادية في حني يحصل رئيس اجلمهورية 
العماد ميش����ال سليمان على وزارتني سياديتني هما 
الدفاع والداخلية. فاما ان حصة العماد عون هي من 
حصة املعارضة على ما مت االتفاق في االصل، واما هي 
خارجها. فاذا كانت من داخلها، وهي كذلك في املبدأ 
ووفقا الدبيات اركانها، فيتعني عليه ان يفاوض حلفاءه 
عل����ى ان يأخذ الوزارة الس����يادية من حليفه رئيس 
مجلس النواب نبيه بري التي هي وزارة اخلارجية 
في املب����دأ، واال فإن مطالبته تثي����ر بلبلة وخربطة 
ل����كل االتفاق من حيث ان تف����اوض الرئيس املكلف 
سعد احلريري معه على وزارة سيادية يعني اعادة 
التفاوض مع كل من رئيس اجلمهورية والرئيس بري 
وحزب اهلل من اجل اعادة توزيع احلقائب السيادية، 

في حال قبلوا هم بذلك.
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قماطي: ثالث محطات 
لتشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت ـ محمد حرفوش
رأى نائب رئيس املجلس السياسي في 
حزب اهلل محمود قماطي ان موضوع تشكيل 

احلكومة مازال ينتظر ثالثة أمور:
األول يتعلق بانتهاء مضاعفات وردود 
الفعل ومفاعيل املواقف التي أطلقها النائب 
وليد جنبالط، وقد أصبحت هذه القضايا 
ف����ي نهايتها بعد ان أعلن جنبالط التزامه 
مع سعد احلريري داخل احلكومة وداخل 
البرملان وليس مع فريق 14 آذار. األمر الثاني: 
رهن األج����واء اإلقليمية التي التزال تؤثر 
على تشكيل احلكومة، خصوصا موضوع 
العالقات السعودية � السورية، وزيارة خادم 
احلرمني الى دمشق، يعني تنضيج احلكومة 
يرتبط بتنضيج هذه الزيارة. أما األمر الثالث 
فيرتبط باالتفاق على احلقائب ويبدو في 
األفق ان هناك حال ما لعقبة احلقائب وميكن 
التوصل الى تفاهم بالنسبة لهذا املوضوع، 
وهناك إمكانية ملعاجلة سريعة، واعتقد ان 
األمور الثالثة تتجه نحو التنضيج لكنها لن 
سم خالل يومني أو ثالثة، بل حتتاج الى  حتحُ
وقت ال تستطيع حتديده، فاجلو اإلقليمي 
ليس سلبيا لكن يسوده الضباب ويحتاج 
الى اخ����راج. قماطي وفي حديث أمس قال 
ان اجلو املس����يحي في فري����ق 14 آذار هو 
املتضرر من موقف جنبالط، لذلك جتري 
احملاوالت لوض����ع عراقيل مصطنعة أمام 
إعادة متوضع ولي����د جنبالط، لكنهم لن 
ينجحوا، ألن جنبالط اتخذ القرار وأبواب 
تحت والوضع اإلقليمي مالئم  دمشق قد فحُ
وليس هناك اشكاالت ومحاوالتهم ستبوء 

بالفشل.

حملة نفسية »ردعية« أم مقدمة لحرب.. لماذا رفعت إسرائيل وتيرة تهديداتها ضد لبنان؟!

مناورات اسرائيلية مستمرة مبوازاة التهديدات املتواصلة للبنان

ضائقة لبنانية وعربية، ويريد ان يخرج من 
ضائقته بواس���طة تنفيذ عملية أو أكثر ضد 
اس���رائيل )أهداف ديبلوماسية أو سياحية( 
تعيد له مكانته في العالم العربي واالسالمي. 
ولكن حزب اهلل يتفادى عملية ميكن ان جتر 
الى حرب مع اس���رائيل ألنه لم يتخلص بعد 
من آثار الضربة املدمرة عام 2006. ورمبا يقع 
ثانية كما يرى االسرائيليون في خطأ تقدير 

ردة الفعل االس���رائيلية كما حصل قبل ثالث 
سنوات عندما لم يتصور ان رد اسرائيل على 

خطف جنديني لها سيكون بهذا احلجم.
ولذلك فإن تهديدات اسرائيل ال تهدف الى 
حتضي���ر األجواء حلرب بق���در ما تهدف الى 
ردع حزب اهلل ودفعه الى مراجعة حساباته 
جيدا وعدم اللعب بالنار حتى ال يؤتي بنتائج 

كارثية.

على أساس حل الدولتي��ن وان حتب��ط مساعيه 
باالعتداء على لبنان في هذه املرحلة.

ملاذا رفعت اس���رائيل وتيرة ومس���توى 
تهديداتها ضد لبنان؟ هل تندرج هذه التهديدات 
في سياق حرب نفسية  اعالمية »وقائية« لردع 
ح���زب اهلل؟ أم انها تؤش���ر الى حرب ممكنة 
في املدى املنظور تتراكم عناصرها وظروفها 

تباعا؟
من الثابت ان اسرائيل تتحني فرصة االنتقام 
ورد االعتبار جليشها والثقة به بعدما فشلت 
في حرب يولي���و 2006 وأكملت على امتداد 
ثالث سنوات س���د الثغرات وخطط التدريب 

للجيش واجلبهة الداخلية.
ولكن ثمة أس���بابا وعوام���ل راهنة تدفع 
باسرائيل الى التهديد والوعيد، وميكن تفصيلها 
في أربع »نقاط � احتماالت« قد تكون احداها 

أو كلها مجتمعة:
1 � امتالك اس���رائيل معلوم���ات وتقارير 
استخباراتية تفيد بأن حزب اهلل يسعى لتنفيذ 
تهديده باالنتقام الغتيال مسؤوله العسكري 
عماد مغنية عبر اس���تهداف سفراء أو سياح 
اسرائيليني في اخلارج، بعدما كشف النقاب عن 
تخطيط الغتيال السفير االسرائيلي في مصر 
وعن تخطيط لتفجير الس���فارة االسرائيلية 

في كازاخستان.
ويرى االسرائيليون ان حوافز حزب اهلل 
للقيام بعملية انتقامية قد ازدادت. فهو يعيش 

2 � امتالك اسرائيل معلومات حول سعي 
حزب اهلل مبس���اعدة من سوريا وايران الى 
التزود بأس���لحة نوعية ومنظومة مضادة 
للطائرات )محطات انذار وبطاريات صواريخ 
وصواري���خ تطلق على الكتف( كانت برزت 
لدي���ه كإحدى »العب���ر � الثغرات« في حرب 
يوليو 2006. وهذا ما سيؤدي الى احلد من 
حرية حركة سالح اجلو االسرائيلي في لبنان، 
ويضاف الى قوة حزب اهلل الصاروخية التي 
منت وتضاعفت في ثالث سنوات لتصل الى 40 
ألف صاروخ ميكن ان تبلغ تل أبيب ومفاعل 
دميونة النووي، اضافة الى التحصينات والبنى 
التحتية التي أقامها استعدادا للمواجهة املقبلة. 
اس���رائيل تراقب عن كثب تنامي قوة حزب 
اهلل وتدرس اتخاذ خطوات في حال االخالل 
بالتوازن الدقيق، أو في حال جتاوز خطوط 
حمراء ومنها امتالك حزب اهلل ونشره قدرات 

ووسائل قتالية مضادة للطائرات.
3 � قرب التجديد للقوات الدولية العاملة 
في جنوب لبنان )نهاية الشهر اجلاري( على 
أساس القرار 1701. وما تفعله اسرائيل عبر 
رفع صوتها وتهديداتها انها توجه رس���ائل 
اعالمية الى املجتمع الدولي )مرفقة برسائل 
ديبلوماسية الى األمم املتحدة( للفت نظره 
حول ما ميثله تس���لح حزب اهلل من تهديد 
بالنس���بة اليها والى االستقرار في املنطقة، 
وما يقوم به احلزب من انتهاكات للقرار 1701 

ال���وزراء بي���روت: رئي���س 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
جال »جنوبا« قرب حماس وقطاع 
غزة ولكنه وجه تهديداته »شماال« 
ضد حزب اهلل واحلكومة اللبنانية، 
مس���اهما في التسخني السياسي 
للحدود اللبنانية االس���رائيلية، 
وفي حملة التهديدات التي ارتفعت 
وتيرتها التصعيدية في األيام األخيرة وانخرط 
فيها كبار املسؤولني من وزير الدفاع ايهود باراك، 

الى نائب وزير اخلارجية داني أيالون.
وفي حني حذرت جميع األطراف اللبنانية من 
خطورة هذه التهديدات التي تشبه تهديدات ما 
قبل االجتياح االسرائيلي للبنان عام 1982، كما 
قال النائب وليد جنبالط، واستندت املعارضة 
الى هذه التهديدات لتبري���ر وحتفيز عملية 
تش���كيل احلكومة في أسرع وقت وحتصني 
الوضع الداخلي. فإن األجواء السائدة في بيروت 
تعاكس التصعيد االسرائيلي وتعكس استرخاء 
واستبعادا لوقوع حرب وشيكة أو مفاجئة، 
ألن اسرائيل ال ميكن ان تخالف االستراتيجية 
االميركي���ة للمرحلة املقبلة وحتى نهاية عام 
2010، وهي استراتيجية القوة الناعمة في الشرق 
األوسط التي تعمل على جتميد اجلبهات في 
العراق وايران مقابل تسخينها في أفغانستان 
وباكستان، وألن اسرائيل ال ميكن ان تواجه 
استراتيجية أوباما للسالم في الشرق األوسط 

)ما حصل في خربة س���لم وكفرشوبا(. وما 
تريده عبر هذه الرسائل تعميق شعور اخليبة 
الدولية م���ن أداء احلكومة اللبنانية والدفع 
في اجتاه ادخال تعديالت على مهام القوات 
الدولية و»قواعد االشتباك« أو على األقل ان 
يأتي التجديد ل� »اليونيفيل« مرفقا بصيغة 

ولهجة حازمة ومشددة حيال لبنان.
4 � التط���ورات الداخلي���ة في لبنان التي 
تشير الى تعزز وضع حزب اهلل العائد الى 
احلكومة اجلديدة ومن موقع أقوى واملغتبط 
بتحول جنبالط وخروجه من حتالف 14 آذار، 
ما أدى الى كسر التوازن القائم منذ اخلروج 
الس���وري من لبنان وال���ى تقويض نتائج 
االنتخابات األخيرة التي خسرها حزب اهلل 

مع حلفائه.
وهذا ما يدفع حكومة نتنياهو للدخول على 
اخلط اللبناني وحتديدا على خط احلكومة 
اجلديدة التي ال تريد حلزب اهلل ان يكون جزءا 
منها. مثلما يدفعها الى ان تش���مل احلكومة 
اللبنانية بالتهديدات وحتميلها مس���ؤولية 

الوضع مع حزب اهلل بالتكافل والتضامن.
»حزب اهلل هو العنوان األول إلسرائيل في 
أي عملية، ولكنه في حال دخوله الى االئتالف 
احلكومي ف���ي لبنان فإن احلكومة اللبنانية 
تصبح كلها مسؤولة عن نشاط هذا احلزب«، 
هذا ما قاله نتنياهو وهو يتجول في املنطقة 

اجلنوبية قرب قطاع غزة.
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