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  تيمور غوكسيل،  ،تصريح للمتحدث باسم قوات الطوارئ الدولية يف لبنان
  من املناطق احملررة غير واقعية" الله حزب"يعتبر املطالبة بطرد 

  ]مقتطفات[ *.)لبنان(الناقورة  
  
  

 إن حــزب اللــه عنــدما نفــذ عمليــة خطــف اجلنــود اإلســرائيليين مل يختــر احلــدود التــي يعتــرف بهــا لبنــان،[....] "  
وكانت هـذه العمليـة بمثابـة رسـالة سياسـية واحلـزب ال يخفـي مطالبتـه ). مزارع شبعا(إنما اجلزء الذي يعترض عليه 

حـزب "ووصـف غوكسـيل االنطبـاع السـائد عـن  ."باألسرى اللبنانيين يف إسرائيل، لذلك فإن قيامه بعمليـة أمـر متوقـع
إن املطالبـــة بطـــرد حـــزب اللـــه مـــن "وقـــال . إلســـرائيليايف مرحلـــة مـــا بعـــد االنســـحاب " منضـــبط وحمتـــرس"بأنـــه " اللـــه

املنطقــة احلدوديــة غيــر واقعيــة، ألن ذلــك يعنــي طــرد عناصــره مــن منــازلهم وقــراهم، فهــم ليســوا غربــاء عــن املنطقــة، 
  ."يف غياب السلطة اللبنانية الشرعيةوهذا ال يتحقق  األرضسلطة على  'حزب الله'والطلب األجدى هو عدم حتويل 

قـرار األخيــر  ]لــِ[ ر إىل أن تقريـر األمـين العـام لـألمم املتحـدة كــويف أنـان إىل جملـس األمـن يسـتجيبوإذ أشـا  
إىل حـين بسـط السـلطة اللبنانيـة سـيادتها يف اجلنـوب،  ،املاضي مهلة عمـل قـوات الطـوارئ) يوليو(حين مدد يف تموز 

يفسر على أنه ابتزاز للبنان، خصوصاً عنـدما يـربط  أن البيان األخير جمللس األمن الداعي إىل هذا األمر يجب أالّ"أكد 
 فاجملتمع الدويل يرى يف اجليش اللبناين املؤسسة الوطنية الوحيدة التي ال تعـاين انقسـامات. بمؤتمر الدول املانحة

اس ألن النقاش الدائر اآلن هو انعكـبه لإلمساك بالوضع يف املنطقة احلدودية، وكل  وبالتايل هو ال يثق إالّ ،طائفية
  .[....] رعة التي يتمناها اجملتمع الدويلاألمور ال تسير بالس

  ].......[  
فهـم يلجـأون إليـه حلـل ". حـزب اللـه"ولفت إىل أن املرجعية الوحيدة أمام األهايل يف املنطقة احلدودية هي   

تقد أنه يريد هذا الـدور، وهـذه مشكالت تتعلق باملاء والكهرباء والطرق والطبابة، ألن ال أحد غيره يف املنطقة، وال نع
  .[....]إنه حريص جداً . املسؤولية، وقد يستحق احلزب تنويهاً بما يفعله، فهو ال يتدخل يف حياة الناس يف املنطقة

  ].......[ 
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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