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افتعلت سلطات االحتالل االرسائييل ازمة سياسية - ميدانية جديدة مع لبنان الشهر 
ارايض  داخل  اىل  اللبنانية  الحدود  من  انفاق  وجود  عىل  الضوء  بتسليط  املايض، 
الله تهدد االمن االرسائييل، ورمت اىل تحقيق  انها لحزب  فلسطني املحتلة، ادعت 
اهداف سياسية داخلية وخارجية واغراض عسكرية غري مبارشة للضغط عىل لبنان  

دفعت االدعاءات االرسائيلية اىل تحرك قوات 
من  للتحقق  الجنوب  يف  العاملة  اليونيفيل 
وجود هذه االنفاق، وتم االعالن عن وجود 
املحتل،  الفلسطيني  الجانب  يف  منها  اربعة 
تتصل  انها  عىل  ثابت  دليل  اي  دون  من 
التدقيق  خالل  من  ظهر  اللبنانية.  باالرايض 
الدويل وجود فتحات يف االرض، لكنها مقفلة 
عىل اي اتجاه آخر، ما طرح الكثري من االسئلة 
حول صحة هذه االنفاق ودقة وجودها، وما 
اذا كانت تتصل حتى االن باالرايض اللبنانية، 
وان حزب الله يستخدمها الغراض عسكرية، 
حفرت  التي  هي  ارسائيل  كانت  اذا  ما  او 

إفتعال إسرائيل حرب االنفاق: 
تصويٌب على البند السابع في القرار  1701

هذه الفتحات الفتعال االزمة مع لبنان.
االرسائييل،  الداخل  من  كانت  املفاجأة  لكن 
سيايس  مسؤول  من  اكرث  انربى  حيث 
رواية  لتسخيف  وسابق  حايل  وعسكري 
بنيامني  االرسائييل  الكيان  وزراء  رئيس 
نتنياهو حول هذه االنفاق. وكشف عدد من 
جرناالت جيش العدو انها قدمية، وان قيادة 
الجيش تعلم يف شأنها منذ سنتني عىل االقل، 
وان  الكيان،  عىل  خطر  مصدر  تعتربها  ومل 
السباب  ذريعة  االمر  هذا  يستخدم  نتنياهو 
سياسية داخلية تتعلق بوضعه بعد االتهامات 
بالفساد املوجهة اليه، واثر تضعضع االئتالف 

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

الحكومي نتيجة الفشل العسكري يف الحرب 
االخرية عىل قطاع غزة.

اليوم  من  االمر  هذا  تابع  الذي  لبنان  لكن 
نتائج  اىل  خلص  وميدانيا،  سياسيا  االول، 
حاسمة بأن االنفاق قدمية العهد، واملطلوب 
تدقيق دويل حاسم باحداثياتها وما اذا كانت 
ال تزال تستخدم من الجانب اللبناين. واكدت 
لبنانية ان هذا االمر سبق  قيادات عسكرية 
واثري قبل سنوات يف االجتامعات الثالثية التي 
تعقد دوريا بني لبنان وقوات االحتالل برعاية 
فلامذا  بسببها.  ازمة  تحصل  ومل  اليونيفيل، 
اسبابه  هي  وما  االن،  املوضوع  هذا  اثارة 

الحقيقية والنتائج املمكن ان يصل اليها.
خبريين  رأي  اىل  استمعت  العام"  "االمن 
عسكريني هام النائب العميد املتقاعد انطوان 
بانو والنائب العميد املتقاعد وهبي قاطيشا 

للوقوف عىل قراءتهام للحدث وتداعياته.

تحقيق

بانو: االنفاق كذبة 
وال نشاط لحزب الله عند الحدود 

موضوع  ارسائيل  اثارة  توقيت  ترى  كيف   ■
االنفاق، وما هي االهداف التي تسعى اليها؟

وراء  من  وارى  قدمية،  االنفاق  هذه  صحيح،   □
القرار 425  اىل  عدنا  اذا  سياسية.  اسبابا  الحملة 
الصادر عام 1978 الذي قىض بنرش قوات دولية 
يف الجنوب، ومن ثم حصول التحرير عام 2000 
وتعديل مهمة قوات اليونيفيل، وصوال اىل العام 
ارسائيل  ان  نجد   ،1701 القرار  وصدور   2006
البند السابع من ميثاق االمم  تحاول ان تضيف 
املتحدة عىل القرار 1701 لتفرض عرب االمم املتحدة 
ما تريده عىل لبنان، وهذا االمر مرفوض من لبنان، 
والدول  االمريكيني  من  ايضا  مرفوض  انه  واتصور 
املشاركة يف اليونيفيل. كام تهدف اىل منع حصول 
الجيش اللبناين عىل مزيد من االسلحة االمريكية. 
النهاية التي اخلص اليها ان ال نشاط لحزب الله 
عند الحدود، كام ان وزيرة الخارجية االرسائيلية 
السابق  االركان  ورئيس  ليفني  تسيبي  السابقة 
ايهودا باراك اقرا بأن هذه االنفاق مكتشفة منذ 
سنة 2014، ونحن نعلم انها حفرت عام 2006 من 
املقاومة واستعملت ملقاومة اجتياح قوات العدو 
االرسائييل للبنان. اؤكد ان ال انفاق مفتوحة من 
الجانب اللبناين باملعنى الذي يثريونه، وليسمحوا 
اجهزة  بوجود  السيام  الكذبة،  هذه  متر  فلن  لنا 
متقدمة لدى العدو للتحسس يف االرض واملراقبة 
االرضية والجوية من الطريان الذي يخرق االجواء 
والسيادة اللبنانية عرشات املرات، امل تر ارسائيل 

هذه االنفاق من قبل؟

مشكالته  من  يهرب  نتنياهو  ان  تعتقد  هل   ■
الداخلية بافتعال ازمة خارجية؟

□ طبعا. ال ننىس مشاكل رئيس الوزراء الداخلية 
والخسارة العسكرية له يف غزة. لكن ايضا ارسائيل 
تراقب الوضع املتوتر بني امريكا وايران وتسعى اىل 
استغالله الستدرار عطف املجتمع االمرييك والدويل 
عليها، وااليحاء بوجود خطر من ايران وحزب الله 
عليها، ويف الوقت ذاته اثارة مسألة وجود صواريخ 
املقاومة البعيدة املدى للحصول عىل مساعدات 
لرضب  لبنان  عىل  وللضغط  ومالية،  عسكرية 

املقاومة. اذا كان الوضع فعال هكذا، فلامذا ال تثري 
ارسائيل املشكلة مع ايران مبارشة بدل اثارتها مع 

لبنان؟
■ قلت ان ارسائيل تسعى اىل فرض الفصل السابع 
اىل  تسعى  انها  ترى  هل   .1701 القرار  لتنفيذ 
تعديل هذا القرار ليشمل انتشار اليونيفيل عند 

الحدود؟
االزمة  هذه  عرب  تسعى  ارسائيل  ان  صحيح   □
املفتعلة للوصول اىل فرض البند السابع لتنفيذ 
االمر  بهذا  ستقبل  دولة  اي  لكن   ،1701 القرار 
الدولية؟  القوات  يف  املشاركة  الدول  خاصة 
اي قوة عىل  تريد وجود  ان ارسائيل ال  صحيح 
الحدود مع سوريا تشكل خطرا عليها، مع انها 
ان من  اعتقد  ولكن  ارايض سورية.  ايضا  تحتل 
الصعب توسيع انتشار القوات الدولية يف اتجاه 
تسعى  املشاركة  الدول  الن  سوريا  مع  الحدود 
اصال لتخفيف عدد جنودها، عدا عن املشكالت 
السياسية واملالية التي تعاين منها االمم املتحدة 
ومتنع اي تغيري يف مهمة اليونيفيل. بالنسبة اىل 
قواعد االشتباك، ال يوجد اصال اشتباك، ولبنان مل 
يرتكب اي مخالفة او خرق للقرار 1701، بالعكس 
ارسائيل تخرقه اكرث من 150 مرة شهريا برا وبرا 
اللبناين  النفط  السيطرة عىل  وجوا، وتسعى اىل 
يف البحر، وتخرق مجالنا الجوي لترضب سوريا. 
نحن ننفذ عمليا القرار 1701 من جانب واحد 
يتحدثون؟  تعديل  اي  تنفذه. فعن  وارسائيل ال 

لينفذوا ما هو موجود اوال.

■ هل تعترب ان افتعال هذه املشكلة من قبيل 
لعمل عسكري  متهيد  ام  فقط  السيايس  الضغط 

ارسائييل ما؟
ارى يف االفق اي عمل عسكري ارسائييل  □ ال 
السباب عدة. ارسائيل مرتاحة عمليا اىل الوضع 
عسكري  عمل  تقدم عىل  فهل  املرتدي،  العريب 
فان  ذلك  عدا  العربية؟  الدول  توحيد  يعيد 
اقتصاد ارسائيل يتطور ويتقدم فهل تحتمل حربا 
الجبهة  ان  اقتصادها؟ عدا عن  تؤثر سلبا عىل 
الداخلية لديها ال تحتمل اي حرب وهي ليست 

جاهزة لها. واي حرب مع لبنان تؤذي وضعها 
تدخل حربا  انها ال  والسياحي. كام  االقتصادي 
ما مل تكن متأكدة من ربحها. فهل هي متأكدة 
من ربح الحرب عىل لبنان؟ عدا عن ان الدول 
الحرب حفظا  الكربى لن تسمح بحصول هذه 
لالستقرار فيه. االمريكيون يرفضون طلب ارسائيل 
والعتاد،  السالح  اللبناين  الجيش  تزويد  وقف 
النهم يعتربون انه  من افضل جيوش املنطقة، 
وساهم مساهمة فعالة يف القضاء عىل االرهاب، 
بينام دول اخرى اكرب واقوى مل تتمكن من ذلك 

حتى االن.

■ كيف ميكن ان تنتهي هذه القضية اذن؟
□ ارسائيل تطرح هذه القضية امام االمم املتحدة، 
ويف رأيي انه لن تتم املوافقة عىل اي اجراء دويل 
ضد لبنان، واالمور ستأخذ وقتها سياسيا وتنتهي 
املوضوع  يف  دويل  تدقيق  يحصل  ورمبا  القضية، 
ويجري حل املوضوع بعد التأكد من عدم وجود 
انفاق مفتوحة من لبنان. لكن ارسائيل تريد الهاء 
شعبها عن املشاكل الداخلية بامور اخرى، واال ملاذا 
سنوات؟  من  وهومعروف  االن  املوضوع  فتحت 
االوضاع  ونراقب  عقالين،  منطقي  تحليل  لدينا 
االقليمية والدولية، وال نرى استعدادا دوليا لتحمل 
حرب ارسائيلية ضد لبنان. ال ارى امكان تعديل 
القرار 1701 وادراجه تحت الفصل السابع نظرا 

اىل وضع االمم املتحدة االقتصادي واملايل.

ال انفاق مفتوحة 
اللبناني الجانب  من 

النائب العميد املتقاعد انطوان بانو. 
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قاطيشا: اسرائيل تريد 
زيادة سخونة الصراع االقليمي

اكتشاف  موضوع  االن  ارسائيل  افتعلت  ملاذا   ■
االنفاق مع انها قدمية ومقفلة؟

□ برصف النظر عام اذا كانت االنفاق قدمية او 
جديدة، انا اعتربها مزاعم ارسائيلية، وانا كمراقب 
وهل  بامللموس  وجودها  من  اتأكد  مل  عسكري 
هي انفاق حقيقية ام ال؟ ما فعلته ارسائيل هو 
زعمها اكتشاف انفاق يف االرض، فكيف نعلم انها 
مل تفتحها من جهتها ام ال؟ طلبنا اللجوء اىل االمم 
املتحدة وذهب املراقبون الدوليون من اليونيفيل، 
وكشفوا وقالوا انه توجد انفاق، لكنهم مل يقولوا 
انها تصل اىل االرايض اللبنانية. وهي عمليا فتحات 
وما  انفاقا،  تكون  ان  بالرضورة  وليس  االرض  يف 
هناك  للمزارعني  مالجىء  كانت  اذا  ما  ادرانا 
يضعون فيها عتادهم، ورمبا كان هناك من حفر 
هذه االنفاق الستخدامها يف تهريب املخدرات او 
السالح او مواد وسلع اخرى. لذلك اشكك يف جدية 
وجود انفاق صحيحة، وارى ان القضية ال تزال يف 
الحقيقة  ربع  شاهدت  واليونيفيل  املزاعم،  طور 
ان هذه  بامللموس  تعلن رسميا  كلها، ومل  وليس 

االنفاق تصل اىل االرايض اللبنانية.

■ ملاذا اثارتها ارسائيل االن اذن؟
االرايض  تدخل  ان  وارد  يف  ليست  ارسائيل   □
تفعل  كانت  كام  وتبقى  وتحتل  بّريا  اللبنانية 
التعديات  لكن  انتهى.  املوضوع  هذا  سابقا، 
والتجسس  والتنصت  الرصد  واعامل  والخروقات 
يعد  مل  الربية  الحروب  من  النوع  هذا  يومية. 
تأخذ  الحروب  واصبحت  العامل  كل  يف  موجودا 
طابعا آخر. لذلك تقوم ارسائيل بتكديس ما تعتربه 
مخالفات او تجاوزات من الدولة اللبنانية متهيدا 
رمبا للقيام باعامل عدوانية - وليس برية - وهناك 
تقوم  ان  ميكن  االعتداءات  من  كثرية  مجاالت 
بها. املهم ان نعرف ملاذا تقوم ارسائيل مبا تقوم 
به والي هدف؟ اعتقد ان الرصاع االقليمي يزيد 
سخونة بني محور املامنعة وبني الغرب االمرييك، 
وارسائيل تسعى اىل زيادة سخونة هذا الرصاع يف 
كل مكان، حتى ترضب االفرقاء االخرين الخصوم، 
السالح  تسميه  عام  لبنان  تغايض  بحجة  خاصة 

الفريق  وضد  ضده  مخالفات  لتكديس  الرشعي 
الخصم لتحاسب يوما ما اذا قررت ان تحاسب. 
لكن كيف سيكون هذا الحساب؟ انا ال اعتقد انها 
قادرة او انها يف وارد الدخول اىل االرايض اللبنانية 
بقوى برية. وهي تكدس مخالفات لتعتدي رمبا 
جويا او باغارات او انزاالت عىل بعض النقاط التي 
تعتربها اهدافا لها، كام روجت سابقا عن وجود 
مصانع صواريخ واسلحة لحزب الله. لذلك باتت 
تهديداتها تشمل الدولة بحجة انها مسؤولة عن 

االرض اللبنانية.

■ هل متارس ارسائيل نوعا من الضغط السيايس 
عىل الدولة اللبنانية من باب الضغط عىل حزب 

الله؟
□ ارسائيل تريد تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية 
سالح حزب الله، وليس بالرضورة لتحريضها ضد 
الحزب. الكل يعلم ان موضوع سالح الحزب ال يتم 
حله بالضغط او العمل العسكري، بل باملفاوضات 
والحوار بني املكونات السياسية للدولة وبني حزب 
الحكومة  عىل  تضغط  انها  اعتقد  ال  لذلك  الله. 
وهي  الله.  حزب  عىل  بدورها  لتضغط  اللبنانية 
تحّمل لبنان املسؤولية النه وفق القانون الدويل 
ارايض الدولة اللبنانية مسؤولة عنها حكومة لبنان، 
غري  املسلحة  بالقوى  يعرتف  ال  الدويل  والقانون 
قوى الدولة الرسمية. لهذا السبب تتوجه ارسائيل 
اىل الشكوى اىل االمم املتحدة ضد الدولة اللبنانية، 
اىل  االرهايب، وتسعى  الله يف موقع  وتضع حزب 
اصدار قرار اممي من كل الدول بتصنيف الحزب 

ارهابيا وتدينه بهذه الصفة الدولية.

■ هل ترى رابطا بني حملة االنفاق وبني مسعى 
ارسائيل تعديل القرار 1701 لجهة انتشار قوات 

اليونيفيل لتشمل الحدود مع سوريا؟
□ ارسائيل ليست مضطرة اىل تعديل القرار 1701 
النها تخرقه كل يوم، بينام لبنان يحرتمه وينفذه 
بينها  االشتباك  قواعد  تعديل  فان  لذا  بالكامل. 
وبني الدولة اللبنانية وبينها وبني حزب الله ليس 
هدفا. اما اذا كان الهدف نرش قوات االمم املتحدة 

عىل طول الحدود اللبنانية - السورية ملنع دخول 
السالح اىل حزب الله، فهذا االمر ليس عمليا الن 
الدولة اللبنانية ال تسيطر عىل كل الحدود اسوة 
الصاروخ  العسكري  العلم  يف  العامل.  دول  ببقية 
الله  ان حزب  ارسائيل  تزعم  الذي  املدى  البعيد 
اىل  حاجة  يف  النه  املواجهة،  يف  يفيد  ال  ميلكه 
اطالقه،  قبل  طويل  ووقت  طويلة  تحضريات 
اكتشف مكان  العدو قد  الوقت يكون  ويف هذا 
الصاروخ، بينام االفضل ان يكون الصاروخ قصري 

املدى النه ال يحتاج اىل فرتة تحضري لالطالق.

■ هل تهرب ارسائيل من ازماتها الداخلية بعد ما 
يعاين منه رئيس الحكومة نتنياهو من مشكالت 

شخصية وحكومية؟
□ اوال، نحن كرشقيني نفكر بالعاطفة اكرث، لكن 
يف دولة مثل ارسائيل ال يستطيع رئيس حكومة 
كائنا من كان ان يفتعل ازمة عىل الحدود لتحسني 
ال  لذا  يحاسبه.  العام  الرأي  الن  الداخيل  وضعه 
اعتقد ان اثارة موضوع االنفاق هو لتعزيز وضع 
نتنياهو الداخيل. ثانيا بعد انهاء املعركة يف قطاع 
غزة او تخفيف الضغط العسكري عليها واستقال 
نتيجة ذلك وزير الدفاع، شعرت بنوع من الخوف 
من احتامل ان تكون ارسائيل تحرّض ليشء اكرب يف 
لبنان، مع انه كان يف امكانها االستمرار يف حرب 
غزة. جاءت حجة االنفاق مع انها مكتشفة قدميا، 
وقد تركتها ارسائيل مثابة شاّمعة الستثامرها وقتام 

تريد، وجاء االن اوان استغاللها.

ما اعلنته اسرائيل ال يزال في 
طور املزاعم ال الحقيقة

النائب العميد املتقاعد وهبي قاطيشا.


