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«األخبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات األميركـ

 7أيار أميركا ...أميركا ...لمـ
منذ بدء نشر وثائق ويكيليكس ،تكشف الكثير
السياسية على حقيقتها .ففي
املواقف ُ
من ُ
عظم ما يقال خلف األبواب املغلقة ال
لبنان ،م ُ ّ
يشبه ما يعلن أمام وسائل اإلعالم .وفي البرقيات
الصادرة عن السفارة األميركية في بيروت ،تزداد

مواقف السياسيني وضوحًا خالل األزمات ،سواء
خالل حرب تموز  ،2006أو في األي��ام القليلة
الالحقة بقراري الحكومة الشهيرين ي��وم 5
أيار  .2008ففي تلك األي��ام ،وفيما كان إطالق
النار هو الوسيلة املعتمدة حصرًا للخطاب

ُ
خرجون ما في
ي
السياسي ،ك��ان ًرج��ال الدولة ِ
صدورهم ،وخاصة أمام املسؤولني األميركيني.
رئيس تيار املستقبل ،سعد الحريري ،يصف
حزب الله باإلرهابي ،طالبًا مساعدة األميركيني
على مواجهته .يتحدث معاونه ،وابن عمته

الحريري :إيران سيطرت على لبنان
رقم البرقية08BEIRUT704 :
22:25
التاريخ 15 :أيار 2008
ّ
امل ��وض ��وع :ل�ب�ن��ان :س�ع��د ال �ح��ري��ري :توقعات
قليلة من الدوحة ،إيران سيطرت على لبنان
م �ص �ن �ف��ة م � ��ن :ال� �ق ��ائ� �م ��ة ب� ��األع � �م� ��ال ميشيل
سيسون
ملخص
 .1خالل اجتماع عقد يوم  15أيار مع القائمة باألعمال،
أكد زعيم تيار املستقبل سعد الحريري مقتل القائد
العسكري الرفيع املستوى في حزب الله أبو الفضل.
كان الزعماء السياسيون يستعدون للقاء في الدوحة
يوم  16أي��ار إلع��ادة إط�لاق الحوار الوطني ،رغم قلة
الحماسة والتوقعات بشأن املحادثات ،األمر الذي ّ
يعد
تكتيكًا آخر للمماطلة تمارسه املعارضة .من وجهة
نظر سعد ،فإن إيران سيطرت على لبنان .فاألحداث
األخ��ي��رة ال��ت��ي وق��ع��ت األس��ب��وع امل��اض��ي ،أع���ادت فتح
جراح عميقة في لبنان من الصعب أن تلتئم مجددًا.
كان دعم الجيش اللبناني الوسيلة الوحيدة املتاحة
ملواجهة حزب الله .فحاليًا ،تتفاوض األغلبية كطرف
ضعيف بما أن حزب الله كسب قوة إضافية( .نهاية
امللخص)

ّ
ّ
ّ
رغم التحفظات يتوجه الزعماء السياسيون إلى
الدوحة

()...
ّ
 .3أش���ارت القائمة ب��األع��م��ال إل��ى أن ع��ون ع��ب��ر عن
استيائه من «صيغة» الدوحة املؤلفة من الزعماء الـ14
الرئيسيني ،األم��ر ال��ذي نسبه سعد إل��ى ع��دم رضى
عون عن تمثيل النائب ميشال املر (والد وزير الدفاع
ال��ي��اس امل���ر) للمسيحيني األرث���وذك���س .ل��م ي��ب��در عن
الحريري أي رد فعل بشأن تعليق القائمة باألعمال
القائل ب��أن زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون
يسعى إلى أن يحظى تياره بوزارة املالية أو الداخلية،
واكتفى بالقول «لن أناقش الحقائب الوزارية» .حني
سئل ع��ن استئناف البحث ف��ي معادلة 10-10-10
لتأليف ال��ح��ك��وم��ة ،ق���ال ن���ادر م��س��ت��ه��زئ��ًا« ،ل���ن نمنح
ع��ون ه��ذا ال��ش��رف» .يسعى ع��ون إل��ى تعليق الحوار
م��ن خ�ل�ال زي����ادة س��ق��ف م��ط��ال��ب��ه ،ق���ال س��ع��د ،بينما
ه��و ي��ط��م��ح فعليًا إل���ى رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة .تساور
بعضنا ش��ك��وك بخصوص ق��ائ��د الجيش اللبناني
العماد ميشال سليمان ،قال سعد ،ملقيًا نظرة إلى
بطرس ومن ثم أطلق كال الرجلني ضحكة في الهواء.
(مالحظة :حرب ،أحد املرشحني املفضلني لـ 14آذار
للرئاسة ،أمل سابقًا أن ُيصبح مرشحًا توافقيًا من
خ�لال تقربه م��ن رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب ،نبيه بري.
نهاية املالحظة).
 .4قال سعد إن وفد الجامعة العربية الذي يترأسه
وزي��ر الخارجية رئيس الحكومة القطري ،حمد بن
جاسم ،لم يتوقع أن تمتد املحادثات إلى أكثر من 3
أيام .إال أن حرب أضاف أن محادثات اتفاق الطائف
عام  1989التي خطط لها أن تمتد على  3أيام فقط،
ّ
امتدت إلى  24يومًا.

إعادة فتح جراح عميقة

ً
 .5ل��م ي��ب ُ��د س��ع��د م��ت��ف��ائ�لا ب��إم��ك��ان أن ت��ج��د الدوحة

 331مليون دوالر على م��دى السنتني املاضيتني،
كانت مقابل تأدية الجيش ل��دوره كما يجب .وافق
س��ع��د ع��ل��ى أن م��ح��اول��ة س��ل��ي��م��ان إل���ق���اء ال���ل���وم على
قوى األم��ن الداخلي غير صادقة ،إذ إن قوى األمن
الداخلي كانت تحت إمرة جيشه اللبناني خالل حالة
الطوارئ.
ّ .10
شدد سعد على أن أداء الجيش اللبناني خالل
األس��ب��وع امل��اض��ي ،ي��ج��ب أال ي��ؤث��ر ع��ل��ى املساعدات
األميركية ،بل على العكس ،فلو كان الجيش اللبناني
مجهزًا كما يجب ،لكان بإمكانه التصدي بطريقة
أفضل لبنادق األم  16والصورايخ الروسية واألر.
ب����ي .ج���ي ال��خ��اص��ة «ب���إره���اب ّ���ي���ي» ح����زب ال���ل���ه .نحن
لألسف،
بحاجة إلى خطة مارشال للجيش اللبناني.
ً
إن وصول األسلحة إلى لبنان يستغرق وقتًا طويال
جدًا ،ما زلنا بانتظار الطائرات املروحية وسيارات
الهمفي .أجابت القائمة باألعمال أن الواليات املتحدة
سترسل قريبًا شحنة مهمة من الذخائر ،وما زالت
تبحث في أم��ر س��ي��ارات الهمفي امل��درع��ة ،واملناظير
الليلية ،والسترات الواقية من الرصاص.
()...

الرئيس سعد الحريري (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

ً
كرر القول «سنرى» ّ
حال لألزمة الحالية ،إذ ّ
بتجهم.
«ال��ج��راح عميقة ج��دًا» ،ق��ال سعد ،وأح���داث األسبوع
املاضي أعادت فتح جراح عديدة إلى حد أنه يصعب
التئامها مجددًا .نجح الجيش «في ّ إعادة الوعي بني
الناس» ومنع حدوث مذبحة بالسنة قرب طرابلس،
لكن إلى ّأي حد يمكن االستمرار بذلك؟
 .6باملقابلّ ،
تكبد ح��زب الله خسائر أكثر من تلك
التي وردت ،ق��ال سعد ،زاعمًا أنهم خسروا حوالى
العسكري في
 45إلى  50مناصرًا ،بمن فيهم القائد
ّ
حزب الله أبو الفضل /الذي وصفه سعد بأنه «قائد
فوج التدخل»( .مالحظة :نعتقد أن ابا الفضل هو من
قادة حزب الله الرفيعي املستوى .نهاية املالحظة).
م���وت أب���ي ال��ف��ض��ل ك���ان امل��ح��رك األس���اس���ي لهجوم
ح���زب ال��ل��ه ف���ي ال���ش���وف ،زع���م س��ع��د ،م���ا دف���ع وليد
للهجوم املضاد .رغم الهدوء الذي ساد منذ
جنبالط
ّ
ذلك الحني ،حذر سعد من أن «الجولة الثانية سوف
تقع ،لكنني لن أتحول إلى ميليشيا».
 .7قال سعد إن حزب الله حاول منع أي ذكر لسالحه
ف��ي ج���دول األع���م���ال ،لكنه ف��ش��ل ،زاع��م��ًا أن الحزب
واف���ق ع��ل��ى ال��ح��وار ال��وط��ن��ي لحاجته إل���ى «الخروج
م��ن ال���ش���ارع» ،األم���ر ال���ذي ش ّ���وه ص��ورت��ه ف��ي العالم
العربي .طرأ ّ
تطور أخطر ،أال وهو تضاعف املواقع
اإللكترونية املشجعة للجهاديني ،واتخاذ حزب الله
ق��رارًا غير مسؤول بنشر ص��ور التشويه بالجثث
بواسطة الفيديو واليوتيوب.

ُ
حكم سيطرتها
إيران ت ِ

 .8قال سعد إن االتفاق على إطالق الحوار الوطني
لم ّ
يغير من واقع أن إيران سيطرت على لبنان .فقد
أظ��ه��روا ب��وض��وح ،أن���ه إذا ل��م يملكوا ال��ث��ل��ث املعطل،
ف��إن��ه��م س��ي��س��ت��خ��دم��ون ال��س�لاح مل��ن��ع ال��ح��ك��وم��ة من
ات��خ��اذ ال����ق����رارات .ف��ق��د ه ّ����دد ب���ري ب��ن��ف��س��ه ،الساعة

خيبة األمل من الجيش واملجتمع الدولي

سعد الحريري :حزب اهلل
خسر أكثر من  45مناصرًا بينهم
التدخل أبو الفضل
قائد فوج
ّ
الحريري :ستحدث
جولة ثانية من النزاع ،لكنني لن
أتحول إلى ميليشيا
ّ

ال���ع���اش���رة م���ن م���س���اء ال���ي���وم ال��س��اب��ق (ع��ن��دم��ا كان
مجلس الوزراء ال يزال في خضم مناقشة دارت لـ4
و 5ساعات كي يقرر ما إذا كان سيسحب قراري
 5أي���ار أم ال ،ملواجهة ح��زب ال��ل��ه) ،ب��أن��ه إذا ل��م تقدم
ّ
يتحمل مسؤولية أي شيء
الحكومة على ذلك ،فلن
أخبرتك منذ ستة أشهر،
يحدث ف��ي ال��ش��ارع .كما
ِ
ّ
سيحول السوريون واإليرانيون لبنان إلى
قال سعد،
غزة ثانية.
ّ
«إرهابيي» حزب
ساعدوا الجيش اللبناني ملحاربة
الله
ّ
ّ .9
كرر سعد أن لبنان يمثل مشكلة للواليات املتحدة
األميركية .أجابت القائمة باألعمال بأن هدف زيارة
قائد املنطقة الوسطى العسكري بالوكالة الجنرال
دمبسي ي��وم  14أي��ار إل��ى بيروت ،هو إظهار الدعم
ل��ل��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ك��م��ؤس��س��ة ح��ك��وم��ي��ة والتأكيد
لسليمان أن امل��س��اع��دات األميركية البالغة قيمتها

 .12بعد اجتماع القائمة باألعمال مع سعد ،تحدث
م��س��اع��د ن��ائ��ب رئ��ي��س البعثة ع��ل��ى ان��ف��راد م��ع نادر
ال��ح��ري��ري ال����ذي ع ّ��ب��ر ع��ن ارت��ب��اك��ه ح��ي��ال ردة فعل
املجتمع الدولي بشأن سيطرة حزب الله على وسط
ب��ي��روت .فالرئيس امل��ص��ري حسني م��ب��ارك انتظر
خ��م��س��ة أي����ام ل��ل��رد ع��ل��ى ات��ص��ال ًاألغ��ل��ب��ي��ة الهاتفي،
والفرنسيون لم يكونوا أفضل حاال ،قال نادر .عالوة
ع��ل��ى ذل���ك ،وردت����ه م��ع��ل��وم��ات ب��أن��ه خ�ل�ال محادثات
فرنسية – مصرية (غير ّ
محددة) لم تكن هناك أدنى
فكرة عما يمكن فعله للبنان .حني سئل عن سبب
ات��خ��اذ الحكومة ق���رارات ت��ع��رف أن��ه��ا مثيرة للجدل
عشية ت��ظ��اه��رة االت��ح��اد العمالي ال��ع��ام ،م ّ��م��ا ّ
سهل
ل��ح��زب ال��ل��ه ال��ط��ري��ق لتسييس ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رات في
الوقت الذي كانت فيه قوى  14آذار تستعد لفرض
انتخابات يوم  13أيار ،أجاب نادر بأن وزير الدفاع
املر أكد ملجلس ال��وزراء أن الجيش اللبناني سيدافع
عن قرارات الحكومة ،وفي كل األحوال كان حزب الله
سيبحث عن ذريعة أخرى إلثارة املشاكل.
 .13قال نادر إن تيار املستقبل اتخذ قرارًا صعبًا لكن
واعيًا بعدم توزيع األسلحة على مناصريه ،مشيرًا
إل��ى أن ح��زب ال��ل��ه اس��ت��ول��ى على ف��ن��دق البريستول
ال���ذي يبعد  300متر فقط (للمفارقة ،البريستول
ّ
التجمع ال���ذي ع���ارض التمديد للرئيس لحود
مقر
ف��ي  .)2004وأوض����ح أن رف��ي��ق ال��ح��ري��ري ل��م يلطخ
ّ
يتحول إلى
يديه بالدماء ،وأن ابنه ال يسعى إلى أن
قائد ميليشيا .لم يتوقع نادر أن ينتج عن محادثات
ال��دوح��ة ال��ك��ث��ي��ر ،ص��ارف��ًا ال��ن��ظ��ر عنها معتبرًا أنها
تكتيك آخ��ر للمعارضة ك��ي تماطل ،إل��ى أن تنقلب
األم��ور مجددًا ملصلحتها .حاليًا تفاوض األغلبية
بصفتها ال��ط��رف األض��ع��ف ،فيما كسب ح��زب الله
قوة جديدة.
سيسون

