 4سياسة

االثنني  1آذار  2010العدد 1055

على الغالف
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ّ
التهديدات اإلسرائيلية :خطوات إلى الوراء
متشددون لك ّنهم ليسوا مجانين
اإليرانيون
باراك:
ّ
ّ
ح ��ذر وزي ��ر ال��دف��اع اإلس��رائ �ي �ل��ي إيهود
ب� � ��اراك م ��ن ت �ط ��ور ال � �ق� ��درات اإليرانية،
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن م �خ��اط��ر ه ��ذه القدرات
«ت�م�ت��د إل ��ى أب �ع��د م��ن إس��رائ �ي��ل» ،لكنه
استبعد أن «تجن إي��ران لدرجة توجيه
ضربة صاروخية للدولة العبرية».
وق��ال ب��اراك ف��ي كلمة ألقاها ف��ي معهد
سياسات الشرق األدن��ى في واشنطن،
ّ
ال�ج�م�ع��ة امل ��اض ��ي ،إن «إي � ��ران ال تمثل
تحديًا إلسرائيل فحسب ،بل أظن أنها
تمثل تحديًا للعالم بأسره ،وال يمكنني
ت �ص� ّ�ور ن �ظ��ام ع��امل��ي م�س�ت�ق��ر ،ف��ي ظل
وج ��ود ق ��درات ن��ووي��ة إي��ران �ي��ة» .وأشار
في الوقت نفسه إلى استبعاد أن توجه
ً
إي ��ران ض��رب��ة ن��ووي��ة ،ق��ائ�لا «ال أظ��ن أن
اإلي ��ران �ي�ي�ن ،ح �ت��ى وإن ام �ت �ل �ك��وا قنبلة
نووية ،سيكون في وسعهم استخدامها
في املنطقة املحيطة بهم ،وهم يدركون
ط�ب�ي�ع��ة األم� ��ور ال �ت��ي ق��د ت�ع�ق��ب خطوة
من ه��ذا ال�ن��وع .إنهم متشددون ،لكنهم
ليسوا مجانني».
وأضاف باراك أن «امتالك إيران للسالح
ال �ن��ووي م��ن ش��أن��ه أن ي��زع��زع استقرار
امل �ن �ط �ق��ة ،وأن ي�ط�ل��ق س �ب��اق��ًا للتسلح»
ً
ف�ي�ه��ا ،ق��ائ�لا إن ال�س�ع��ودي��ة «ستتحول

إل ��ى دول ��ة ن��ووي��ة ف��ي غ �ض��ون أشهر»،
ومصر وتركيا قد تحذوان حذوها بعد
ف�ت��رة قصيرة ،م�ش��ددًا على أن امتالك
إيران لسالح نووي سيشجع الجماعات

اإلسالمية التي تدعمها إيران ،وسيعوق
اإلمدادات النفطية ويعزز حلفاء طهران
من اإلرهابيني» .وطالب الواليات املتحدة
وال�ق��وى ال�ك�ب��رى ب��إب�ق��اء «ك��ل الخيارات
م �ط��روح��ة ع �ل��ى ال� �ط ��اول ��ة» ،ف ��ي إشارة
منه إلى الخيار العسكري في مواجهة
إيران.
ودعا ب��اراك إلى فرض عقوبات جديدة
ع �ل��ى إي� � � لاّ�ران ل��وض��ع ح� � ّ�د لطموحاتها
النووية ،إ أنه حذر من ّأن العقوبات لن
تنجح إذا ل��م تدعمها الصني وروسيا.
لكنه رفض اإلجابة ،في مقابلة أجرتها
معه شبكة سي أن أن األميركية أمس،
ّ
«عما سيحصل إذا لم تفلح العقوبات
ف��ي ردع إي� ��ران» ،وش��دد ع�ل��ى أن��ه يريد
أن ي��رى «ن�ت��ائ��ج ف��ي غ�ض��ون أش �ه��ر ،ال
سنوات».
وفي إطار إظهار القدرة اإلسرائيلية على
توجيه ضربة جوية إل��ى إي��ران ،ذكرت
صيحفة جيروزاليم ب��وس��ت ،أم��س ،أن
سالح الجو اإلسرائيلي ّ
وسع من برامج
تدريباته لتشمل عمليات ّ
تزود بالوقود
على مدارج هبوط الطائرات« ،في إعداد
ألية عمليات طويلة املدى محتملة ،وأي
نزاع محتمل مع إيران».

لم يكن لتهديد وزير
الدفاع اإلسرائيلي ،إيهود
باراك ،من واشنطن قبل يومني،
وتكرار اإلشارة إلى أن بنية لبنان
التحتية هي جزء من املعادلة،
في حال املواجهة العسكرية
مع املقاومة ،وزن مماثل
لتهديدات باراك السابقة،
أو لغيره من املسؤولني
اإلسرائيليني
يحيى دبوق
إح � � ��دى ن� �ت ��ائ ��ج خ � �ط� ��اب األم � �ي ��ن العام
لحزب الله ،السيد حسن نصر الله ،قبل
أسبوعني ،أنه منع عن تهديدات تل أبيب
إن �ت��اج م�س�ت��وى ال�ت��أث�ي��ر ال�س��اب��ق نفسه
ل �ل �ت �ه��دي��دات ،ت �ج��اه ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين وكذلك
اإلسرائيليني ،س��واء من ناحية التأثير
املادي أو التأثير املعنوي والنفسي .لقد
أوجد الخطاب ،وما ورد فيه من مواقف
دال��ة على وج��ود ق��درات دفاعية خاصة
ل ��دى امل �ق ��اوم ��ة ،وأي �ض ��ًا إرادة حقيقية
الستخدامها ،إفراغًا لتهديدات إسرائيل
ُمن تأثيراتها الردعية.
ت ِّ
وصف الدولة العبرية امتناع املقاومة
عن املبادرة إلى ضربها ،على أنها حالة
من االرتداع ناتجة من خشية حزب الله
من قدرات الجيش اإلسرائيلي .هذه هي
ال��رواي��ة امل �ع �ت��ادة ل��دى ح��دي��ث ت��ل أبيب
ع��ن امل��واج�ه��ة ال �ب��اردة ،إل��ى اآلن ،بينها

وب�ين امل�ق��اوم��ة .ف��ي ال��وق��ت نفسه ،يؤكد
امل �س��ؤول��ون اإلس��رائ �ي �ل �ي��ون ،ك�م��ا باراك
أخ �ي �رًا ف��ي واش �ن �ط��ن ،اس �ت �م��رار تعاظم
ال�ق��درة العسكرية لحزب الله ،املفترض
أن ي �ك��ون م ��ردوع ��ًا ،ب��ل ي �ت �ج��اوز حديث
إس��رائ�ي��ل ع��ن تعاظم ال �ق��درة العسكرية
ال �ت��ي ب � ��دأت ت �ك� ّ�ي��ف ن�ف�س�ه��ا م �ع �ه��ا ،من
ناحية ع��دد ال�ص��واري��خ وال�ك�م�ي��ات غير
املسبوقة ف��ي ح��وزة امل�ق��اوم��ة ،للحديث
ّ
تسميه «م �ح��اوالت» م��ن ح��زب الله
عما
وس ��وري ��ا ل �ت �ج��اوز «ال �خ �ط��وط الحمراء
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» ،وح �ي��ازة وس��ائ��ل قتالية
خاصة ضمن مصطلح« :كاسر للتوازن»،
األمر الذي ال يمكن تل أبيب أن تقبل به
أو أن تتجاوزه.
آخر أنباء إسرائيل عن تعاظم قدرة حزب
ال�ل��ه العسكرية ،م��ا أش��ارت إل�ي��ه القناة
الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي قبل
ي��وم�ين ،ف��ي إط ��ار ال�ت�ع�ل�ي��ق ع�ل��ى زيارة
الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد
إل ��ى س��وري��ا ،إذ ت �ح��دث م��راس��ل القناة
ل �ل �ش��ؤون ال �ع �س �ك��ري��ة ،رون� ��ي دانيئيل،
ع� ��ن «أخ� � �ب � ��ار ت �ف �ي��د ب� ��وص� ��ول أسلحة
خ��اص��ة م �ض��ادة ل�ل�ط��ائ��رات دخ �ل��ت إلى
ل�ب�ن��ان» ،أي إل��ى ح��زب ال�ل��ه .وق�ب��ل ذلك،
ت �ح��دث��ت ت ��ل أب �ي��ب ب��ال��واس �ط��ة (مجلة
ج�ي�ن��ز ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة) ع��ن ام �ت�ل�اك حزب
ال �ل��ه ص��واري��خ دق�ي�ق��ة (ص��واري��خ فاتح
 ،)110م��ع رأس ح��رب��ي ي��زن ن�ص��ف طن
م��ن امل �ت �ف �ج��رات ،وه��ي ص��واري��خ دقيقة
وسهلة التشغيل وذات ق��درة تدميرية
هائلة.
ض �م��ن اإلط� � ��ار ن �ف �س��ه ،ي �م �ك��ن إسرائيل
وغ�ي��ره��ا ،أن تفهم م��ا ورد ف��ي الخطاب
األخ � �ي� ��ر ل �ل �س �ي��د ن �ص ��ر ال � �ل� ��ه ،ع �ل ��ى أنه
إع�ل��ان غ �ي��ر م �ب��اش��ر ع ��ن وج� ��ود قدرات
ج��دي��دة ب��ات��ت ف��ي ح ��وزة امل �ق��اوم��ة .لقد

ّ
مراجعة الـ  :1701تضخيم حوادث وتجاهل شبكات التجسس
صدر التقرير الثاني
عشر لألمني العام لألمم
املتحدة يان كي مون ،عن
تطبيق القرار  ،1701مساء ّ
الجمعة الفائت .وقد استمر
التقرير في تجاهل ّ شبكات
ّ
التجسس اإلسرائيلية وكذلك
التهديدات اإلسرائيلية بتدمير
البنى التحتية في لبنان
نيويورك ــــ نزار عبود
ّ
ات�س��م التقرير ال�ث��ان��ي عشر ل�لأم�ين العام
ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ،ع��ن تطبيق ال �ق��رار ،1701
بتضخيم ال �ح��وادث ال�ص�غ�ي��رة ال�ت��ي تقع
على الجانب اللبناني مع صبية وفتيان،
وت�ص�غ�ي��ر ال �خ��روق ال�ج�س�ي�م��ة للسيادة
ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ه��ا إس��رائ �ي��ل ،وب ��دا ك�م��ا لو
ّ
أن ��ه ي�م�ن��ح إس��رائ �ي��ل ذرائ � ��ع ل �ت �ب��ري��ر أي
استهداف مقبل للمدنيني في الجنوب.
م��واج �ه��ة ص �غ �ي��رة ب�ي�ن ف �ت �ي��ان ف ��ي بنت
ج �ب �ي��ل ودوري � � � ��ة ل �ل �ي��ون �ي �ف �ي��ل يمنحها

ح�ي�زًا واس�ع��ًا ف��ي ت�ق��ري��ره ي�ف��وق الخروق
ال �ج��وي��ة وال �ب��ري��ة وال �ب �ح��ري��ة وعمليات
الخطف وشبكات التجسس اإلسرائيلية
امل �ن �ت �ش ��رة ف� ��ي ل �ب �ن ��ان م� ��ن ش �م ��ال ��ه إلى
ج �ن��وب��ه ،ال �ت ��ي أغ �ف �ل �ه��ا ك �ل �ي��ًا .وتجاهل
التهديدات اإلسرائيلية اليومية بتدمير
ال�ب�ن��ى األس��اس�ي��ة واس �ت �ه��داف الحكومة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ف ��ي أي ح� ��رب م �ق �ب �ل��ة .كذلك
ت�ج��اه��ل ع��رض وزي ��ر خ��ارج�ي��ة إسرائيل
أفيغدور ليبرمان مقايضة م��زارع شبعا
بشمال الغجر وغ�ي��ره م��ن التصريحات
التي تمس سيادة لبنان واستقالله .فيما
بنى قلقه من تعاظم قدرات املقاومة على
التصريحات والخطابات والتقارير ،رغم
ّ
إق ��راره ب�ع��دم ضبط أي عمليات تهريب
ل�ل�س�لاح ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال � ّق��رار  .1701لكنه
ن��اق��ض ن �ف �س��ه ،ورأى أن ش�ح�ن��ة ال � �ـ250
كيلوغرام التي ح��اول مجهولون زرعها
في سهل الخيام في كانون األول املاضي
دل�ي��ل ع�ل��ى وج ��ود ت�ه��ري��ب س�ل�اح ،وعلى
وج� ��ود م�س�ل�ح�ين م �م� ّ�وه�ي�ن .ون �س��ب إلى
تقارير إسرائيلية أن مصدر املتفجرات
«سوريا أو إيران».
وإذا ك� ��ان� ��ت ال �ي ��ون �ي �ف �ي ��ل ح ��اس� �م ��ة في
ت �ح �ق �ي �ق��ات �ه��ا ف� ��ي ح � � � ��وادث م� �ث ��ل خربة
س �ل��م وط �ي��ر ف�ل�س�ي��ه ب�ت�ح�م�ي��ل املقاومة
امل�س��ؤول�ي��ة ،ف��إن التحقيقات األخ��رى في
أج� �ه ��زة ال �ت �ج �س��س وامل� �ت� �ف� �ج ��رات ،التي

ُ
زرع� ��ت ق��رب ب �ل��دة ح��وال وخ��رب��ة س�ل��م لم
تصل إل��ى نتيجة ،حسب التقرير .كذلك
تحديد ما إذا كان
لم تستطع اليونيفيل ُ
الفتى ربيع نزهة قد اختطف قرب مزارع
شبعا الشهر املاضي من أراض لبنانية
أو م��ن ج �ن��وب ال �خ��ط األزرق ،رغ ��م بيان
ق �ي��ادة ال�ج�ي��ش ،ال ��ذي ي��ؤك��د ع�ك��س ذلك.
لكن أخطر ما في التقرير كان تناغمه مع
االتهامات اإلسرائيلية للمدنيني بأنهم
ّ
مدنيني .أمر له داللته ،لكونه يمنح
غير
امل �ع �ت��دي ال ��ذرائ ��ع وال �غ �ط��اء الستهداف
املدنيني في أي نزاع مقبل.
ّ
فاملتتبع للخطابات اإلسرائيلية العديدة
ف��ي األم� ��م امل �ت �ح��دة ي�لاح��ظ ال �ت��رك �ي��ز على
استخدام عبارات مثل «مدنيني مزعومني»
ّ
«يحركهم حزب الله» ،كما ورد على لسان
النائب األول في البعثة اإلسرائيلية دان
ك ��ام ��رون ف� ً�ي ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة األسبوع
املاضي مثال ،ويكثر حديثهم عن استخدام
«ح� � ��زب ال � �ل� ��ه» امل ��دن� �ي�ي�ن دروع � � ��ًا بشرية،
والتستر وسطهم.
ّ
ب��ان ك��ي م��ون ّ
ثبت ه��ذه االدع ��اءات ،ومنح
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي�ي�ن م� ��ا ي �ح �ت ��اج ��ون إل� �ي ��ه من
ح �ي �ث �ي��ات ب��ال �ت��وس��ع ف� ��ي ش � ��رح حوادث
ص �غ �ي��رة ،أه� ّ�م �ه��ا م��ا وق ��ع ف��ي ب�ن��ت جبيل
في  23كانون الثاني املاضي ،وفيه أوقف
ق��ائ��د م��ن ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل دوري �ت��ه ليطلب من
«م �ج �م��وع��ة م ��ن امل ��دن� �ي�ي�ن» ش �ط��ب صور

ال �ت �ق �ط��وه��ا ل� �ل ��دوري ��ة م ��ن آل� ��ة التصوير.
وق��ال إن اليونيفيل أخ��ذت أرق��ام سيارات
املدنيني عندما رفضوا االنصياع .وعلى
أث� � ��ر ذل� � ��ك «اس� �ت� �ن� �ف ��ر امل� ��دن � �ي� ��ون خمسني
ش �خ �ص��ًا ،ك� ��ان ب�ع�ض�ه��م ي �ح �م��ل مضارب
بيسبول وقضبان حديد ،وأحدهم يحمل
سكينًا ،واع �ت��رض��وا ط��ري��ق ال ��دوري ��ة»ّ ،
ثم
أط�ل�ق��ت ال ��دوري ��ة ث�ل�اث ط�ل�ق��ات تحذيرية
ّ
فتفرق املدنيون .وحضرت بعدها دورية
ّ
من الجيش اللبناني وهدأت األمور.

ث ��م ي �ش �ي��ر إل� ��ى أن ن �ش��اط��ات اليونيفيل
ّ
«تتعرض للمراقبة من حني آلخر على يد
مدنيني» في مناطق مختلفة ،دون إيضاح
كيفية امل��راق�ب��ة أو أب�ع��اده��ا .ويتحدث عن
«رشق مدنيني لبنانيني ،معظمهم فتيان،
لدوريات اليونيفيل قرب دير قانون النهر
ملحقني أضرارًا بآلياتهم».
ثم يتابع أن ذلك الحادث وقع عقب حادث
راح ضحيته مدني عندما سقطت قطعتان
ت�خ�ص��ان م��دف�ع�ي��ة ل�ل�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي من

ّ
بان كي مون وسليمان في األمم املتحدة (أرشيف ــ أ ب)

