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«األخبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات األميركـ

حرب تموز مؤامرات ومفـ
طوال حرب تموز ،كان السفير األميركي في بيروت
جيفري فيلتمان يحرص على تبرير كل ما يقوم
به الجيش اإلسرائيلي .لم يتوقف يومًا عند حجم
األضرار البشرية أو املادية الناتجة عنها ،رغم
علمه الدقيق بها ،وإرساله تقارير دورية بشأنها

إلى رؤسائه في وزارة الخارجية .لكن إسرائيل لم
تقم وزنًا للرجل األمني على مصالحها في لبنان.
كان فيلتمان يظن أن املناطق الواقعة شمالي
بيروت آمنة من االعتداءات اإلسرائيلية .وكان يرى
في ذلك عنصرًا إيجابيًا للتحرك وكسب الرأي العام

اللبناني ،املسيحي منه بالتحديد« .باءت توقعاتنا
بالفشل» .قالها السفير يوم الرابع من آب ،عندما
قصفت إسرائيل الجسور في منطقة كسروان .صارت
وصعبة ،وكذلك تحركات بعض
تحركاته محدودة
َ
حلفائه .ونتيجة لذلك ،غ ِضب السفير األميركي

يوم غضب فيلتمان من إسرائيل
رقم الوثيقة 06Beirut2534
التاريخ  4آب 13:38 2006
امل��وض��وع :الهجمات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة على
ال� �ج� �س ��ر ال� �س ��اح� �ل ��ي ال� �ش� �م ��ال ��ي تؤذي
مهمات ال�س�ف��ارة ،وص��ورت�ن��ا وجهودنا
لعزل حزب الله
مصنف من :جيفري فيلتمان ،سفير.
موجز وتعليق
 .1م�م��ا ال ش��ك ف�ي��ه أن ��ه ي�م�ك��ن اإلسرائيليني
ت �ق��دي��م ت �ب��ري��ر ع �س �ك��ري ل �ه �ج �م��ات �ه��م على
ً
ابتداء
ال�ج�س��ور ال�ث�لاث��ة ف��ي منطقة ال�ش�م��ال،
م��ن اس�ت�ه��داف منطقة جونية املسيحية هذا
الصباح ( )8:04وقطع املمر إلى سوريا ،الذي
أكدت الحكومة اإلسرائيلية أمام العالم بأسره
أن��ه سيبقى س��ال�ك��ًا .ل�ك��ن مهما ك��ان التبرير
ّ
اإلسرائيلي ،ف��إن قطع الطريق الرئيسية التي
تصل بيروت بقلب املنطقة املسيحية في لبنان
هو بمثابة تدمير نفسي ،إذ إنه يعزل املناطق
املسيحية بعضها عن بعض ،ويقطع الطريق
أم��ام زوار البطريرك صفير (املقيم في مقره
الصيفي) وسمير جعجع .إضافة الى ذلك ،إن

استهداف «مارونستان» سيزيد
من تعاطف مسيحيين مع حزب اهلل
ويعزل صفير وجعجع
أحد المسيحيين المعتدلين قال لنا
يعد قصف الجسور :كلنا مقاومة
القصف اإلسرائيلي للجسور في
سرع في خسارتنا
المناطق المسيحية ّ
لمعركة العالقات العامة
يجب تسليط الضوء على معارضتنا
للتكتيكات اإلسرائيلية ألن ذلك يعزز
صدقيتنا في لبنان
هذا الهجوم يوجه ضربة قاسية إلى مهمات
السفارة ،إذ لن يتمكن املوظفون (ومن ضمنهم
موظفو األمن) من الوصول إلى عملهم .نحن
نواجه نقصًا في احتياط البنزين لدينا بسبب
الطرق غير السالكة الى الشمال والخوف من
هجمات إسرائيلية إضافية .أضف إلى ذلك أن
ثمة مجموعة جديدة من املدنيني األميركيني
ّ
يطلبون مساعدتنا في ترحيلهم .بما أن كل
ت��وق�ع��ات�ن��ا ح �ي��ال م��ا ه��و آم��ن ب ��اءت بالفشل،
أص��درت لجنة الطوارئ ق��رارًا بعدم مغادرتنا
للمجمع من دون تنسيق تحركاتنا مع جيش
سفارتنا في تل أبيب،
الدفاع اإلسرائيلي عبر
ً
األم��ر ال��ذي يتطلب وق�ت��ًا ط��وي�لا ويمنعنا من
القيام بأي جهود دبلوماسية طارئة وعاجلة.

 .2ال أح��د م��ن م�ص��ادرن��ا اللبنانية يعتقد أن
ه��ذه الجسور ك��ان��ت أه��داف��ًا تابعة ل�ح��زب الله
(حتى لو نجح اإلسرائيليون في تبرير ذلك).
ومن أجل صدقيتنا في لبنان ،فإننا نوصي
الحكومة االم�ي��رك�ي��ة ب�ش��دة ،ب��اس�ت�خ��دام هذا
األم ��ر للفصل بيننا وب�ي�ن ب�ع��ض التكتيكات
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان .وم��ن أج��ل مهماتنا،
فإننا نحث على االتفاق مع اإلسرائيليني على
تحييد منطقة ب�ي��روت الكبرى وم��ن ضمنها
ع��وك��ر (ح �ي��ث ت �ق��ع ال �س �ف ��ارة) وج��ون �ي��ة عن
هجمات جيش الدفاع اإلسرائيلي ،باستثناء
م �ع��اق��ل ح � ��زب ال� �ل ��ه امل � �ع ��روف ��ة ،كالضاحية
الجنوبية .ون�ح��ث أي�ض��ًا على إط�ل�اق مبادرة
رفيعة املستوى – (ربما فتح طريق بحري بني
قبرص وج��ون�ي��ة ،أو معبر ج��وي م�ح��دود الى
ّ
آخر) لتجميل صورتنا
مطار عمان أو أي بلد ّ
وتأمني الراحة النفسية للبنانيني املحاصرين.
(نهاية املوجز والتعليق)

ّ
ساحلية
إسرائيل تستهدف ثالثة ّجسور ّ
في وسط املناطق املسيحية اللبنانية

 .3ف��ي س��اع��ات ال ��ذروة الصباحية ،قصفت
إسرائيل ثالثة جسور على الطريق الساحلية
(ال�ط��ري��ق اللبنانية الرئيسية ال��وح�ي��دة التي
ت��رب��ط ال�ج�ن��وب ب��ال �ش �م��ال) ،ب ��دءًا م��ن الجهة
ال�ش�م��ال�ي��ة مل �ي �ن��اء م��دي �ن��ة ج��ون �ي��ة املسيحية
(تبعد نحو  10كلم ع��ن ال�س�ف��ارة) صعودًا
ب��ات�ج��اه ال �ب �ت��رون .أف ��ادت ت�ق��اري��ر صحافية
ع��ن م�ق�ت��ل وج ��رح ال �ع��دي��د م��ن ال��رك��اب على
ال�ط��ري��ق .ورغ��م أن ع��دد الضحايا منخفض
نسبيًا ،فإن الضرر النفسي هائل جدًا :فهذه
الطريق كانت إسرائيل ق��د وع��دت بإبقائها
ّ
آمنة( ،وقد أبرزتها في ملف وزع على نطاق
واس ��ع) ب�م��ا أن�ه��ا ش��ري��ان ال�ح�ي��اة ال ��ذي يمر
عبر طرابلس ومعبر العريضة إلى سوريا.
وأك� ��دت إس��رائ �ي��ل ل�ع��ام��ة ال �ن��اس أن الطريق
ستبقى سالكة .واعتمد العديد م��ن ممثلي
منظمات اإلغاثة اإلنسانية على هذه الطريق
لنقل املساعدات اإلنسانية ال��ى لبنان ،األمر
التي أوقف اليوم.
 .4يعاني املجتمع ُ املسيحي ،بوجه الخصوص،
م��ن ص��دم��ة ،إذ ق �ط� َ�ع��ت ال �ط��ري��ق م��ن جونية
وب � �ي� ��روت امل� ��ؤدي� ��ة إل � ��ى ال� �ب� �ل ��دات املسيحية
الساحلية وهي طبرجا ،املعاملتني ،عجلتون،
جبيل ،البترون ،إلخ ...وقال لنا أحد املسيحيني
إن «جبل لبنان» لم يعد مكانًا آمنًا بعد اليوم.
رغم اعتقادنا بوجود بعض الطرقات الوعرة
وغير املباشرة بني الجبال واألودية ،والجسور
الجانبية الصغيرة التي يمكن السكان عبورها
الى ما ّ
يسمى بشكل فكاهي بـ»مارونستان»
وبيروت ،يخاف السكان من سلوكها خشية
اس �ت �ه��داف إس��رائ �ي��ل ل �ب��اق��ي ال �ج �س��ور( .في
ال�ي��وم�ين امل��اض�ي�ين ّ
دم ��رت إس��رائ �ي��ل جسورًا
عثمانية أثرية في عكار ،شمال لبنان ،بهدف
ق �ط��ع ط ��رق اإلم� � ��داد ال �ع �س �ك��ري ب�ي�ن سوريا

ً
وحزب الله) .فضال عن ذلك ،قد تواجه القوافل
ّ
املحملة بالدعم اإلنساني التي سلكت الطريق
ال��رئ�ي�س��ي س��اب �ق��ًا ،ص�ع��وب��ة ف��ي س �ل��وك هذه
الطرق الجانبية.

ع��زل البطريرك صفير وسمير جعجع؛
تزايد التضامن املسيحي مع حزب الله
بيروت
 .5ف��ي ه ��ذه األث �ن ��اء ،إن ال�ت�ن�ق��ل ب�ين ّ
وطرابلس ،عاصمة لبنان الثانية (معقل ًسني
رئيسي) ،صعب ويستغرق وقتًا طويال ،إال
أنه ممكن عن طريق سلوك الجسور الجانبية
الصغيرة ال�ت��ي يخافها ال�س�ك��ان .ال يتمكن
البطريرك املاروني صفير من التواصل مع
أن �ص��اره وم��ع ال�ق�ي��ادات اللبنانية ،ه��و املقيم
حاليًا في مقره الصيفي في الديمانّ ،
وأدى
دورًا مهمًا ف��ي حشد رج��ال دي��ن ّ
متنوعني
ل ��دع ��م ح �ك ��وم ��ة ال� �س� �ن� �ي ��ورة ،وط� � ��رح فكرة
«املساواة بني املواطنني» (في إشارة إلى نزع
سالح حزب الله) .واألم��ر عينه ينطبق على
سمير جعجع ،ق��ائ��د ال�ق��وات اللبنانية ،أبرز
ّ
قياديي حركة ال��راب��ع عشر م��ن آذار .بغض
ّ
هذه الطرقات الرئيسية
النظر عما إذا كانت ّ
لعبور املسيحيني والسنة أهدافًا تابعة لحزب
الله (كما ذكرنا يمكن اإلسرائيليني تبرير
أنفسهم) ،فان كل املسيحيني والسنة الذين
يتصلون بنا ،ي��رون أن ه��ذه الهجمات تطال
مجتمعاتهم .أح��د املسيحيني املعتدلني قال
للسفير« :كلنا مقاومون اآلن».

ّ
ّ
مهمات السفارة تأثرت تأثرًا بالغًا

 .6ت��أث��رت ال �س �ف� ً�ارة ب��ال�ه�ج�م��ات اإلسرائيلية
من ن��واح ع� ّ ّ�دةّ .أوال ،إن معظم موظفينا ،ومن
ضمنهم موظفو األمن (حراس األمن ،وقوات
ال �ط��وارئ األم �ن �ي��ة) ،ال يمكنهم ال��وص��ول إلى
م��رك��ز ال �ع �م��ل ،م��ا ي �ع��وق عملنا ن �ح��ن .ثانيًا،
لقد استنفدنا احتياط البنزين لدينا ،بسبب
اس�ت�ه��داف ال�ط��ري��ق امل��ؤدي��ة إل��ى ش�م��ال لبنان.
(واف � � ��ق ال �س �ف �ي��ر ج ��ون ��ز ف ��ي ت ��ل أب� �ي ��ب على
م�س��اع��دت�ن��ا ف��ي تنسيق اس �ت �خ��دام الطرقات
ال �ج��ان �ب �ي��ة ،ون� �ح ��ن ن �ب �ح��ث ف ��ي االحتماالت
امل �ت��وف��رة .إن�ن��ا ن�ع��ان��ي أزم ��ة وق ��ود م��روع��ة .ال
يمكننا حتى اآلن معرفة ما إذا ك��ان بإمكان
شاحنة الصهريج التي تنقل الوقود أن تسلك
الطرقات الوعرة والضيقة ،لكن السالكة .ثالثًا،
إن املئات من األميركيني الذين كانوا يشعرون
ب��األم��ان ف��ي م�ن�ط�ق��ة ج�ب��ل ل �ب �ن��ان ،ح�ت��ى هذه
اللحظة ،نزحوا إل��ى بواباتنا وشغلوا خطوط
الهواتف لالستعالم عن أي مساعدات ممكنة
لترحيلهم.
 .7ي �ص �ع��ب ع�ل�ي�ن��ا ت�ن�ف�ي��ذ أي م ��ن مهامتنا
ّ
عززنا ّ
القوة حول املجمع
الدبلوماسية .ففيما
وحددنا من تحركاتنا تفاديًا ألي هجمة من
ح��زب ال�ل��ه ،فقد زاول�ن��ا أعمالنا على افتراض
أن اإلسرائيليني لن يستهدفوا أيًا من املناطق
التي نقيم أو نعمل فيها ،خصوصًا من غرب

قصف الجسور يعزل سمير جعجع (بالل جاويش)

ً
بيروت وص��وال إل��ى امل��دن املارونية املسيحية
األساسية .إال أن توقعاتنا باءت بالفشل هذا
الصباح .ولذلك فإن لجنة الطوارئ حددت لنا
أنه ال يمكننا مغادرة املجمع إال بالتنسيق مع
اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين ،م��ا يستهلك وق�ت�ن��ا وطاقاتنا
البشرية التي تعتمد كليًا على ال�س�ف��ارة في
ّ
مثاليًا لتلبية
ت��ل أبيب (ال�ت��ي تعاونت تعاونًا
طلباتنا ،لكن ربما على حساب أولوياتها).
إن �ن��ا ق �ل �ق��ون ج � �دًا ،ألن أح � �دًا ل��م ي �ق��دم إنذارًا
مسبقًا بهذه الهجمات املفاجئة ،أو يضع في
الحسبان أي هجمات مستقبلية على بيروت
املركزية ،قد ّ
تهدد عملياتنا وحياتنا أيضًا.
التعليقات والتوصيات
ّ
 .8إن �ن��ا ن��ؤك��د أن�ن��ا ن�ت��وق��ع أن ت �ق� ّ�دم إسرائيل
ت�ب��ري��رات عسكرية لعملياتها ه��ذا الصباح،
ونحن نتطلع إل��ى الحصول على التفسيرات
التي ّ
يرجح الخبراء العسكريون في السفارة
أنها هجمات مخطط لها سابقًا .لكن ،مهما
كانت األس�ب��اب ،ف��إن تكاليف تحقيق أهدافنا
ف��ي لبنان باهظة الثمن .واس�ت�ن��ادًا إل��ى ردود
الفعل الهستيرية ملصادرنا وموظفينا ،الذين
يشعرون بالتضرر جراء هذا النزاع أكثر من
أي وقت مضى ،فإننا ال نبالغ عندما نقول إن
ه��ذه ال�ه�ج�م��ات ق��د س� ّ�رع��ت عملية خسارتنا
ملعركة «العالقات العامة» هنا.
 .9هذه الهجمات على امل��دن املسيحية تسهم
في ّزيادة الشعور باالضطهاد لدى املسيحيني
إضافة
والسنة (بسبب التأثير على طرابلس)،
ّ
إل��ى زي��ادة التضامن ب�ين املسيحيني والسنة
�زب ال�ل��ه .يسود ج� ّ�و ،ف��ي بعض األوساط،
وح� ّ
م��ن ق��ل��ة ،ول�ل�أس ��ف ،ت��راج��ع ال �ح �م��اس��ة تجاه
ق��درة إسرائيل على القضاء على بنية حزب
ال�ل��ه ف��ي ال�ج�ن��وب .ف�ه��ذه ال�ج�س��ور ال�ث�لاث��ة هي
شأن آخر .فنظرًا إلى عظمة األضرار النفسية

