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تركتني؟
ـاذا
ِ
نادر الحريري ،بأسى عن تخلي ال��دول العربية
وقت
واملجتمع ال�ّ�دول��ي عن ق��وى  14آذار في
ً
محنتها ،لكن الحريري ،الذي لم يكن ّمتفائال
بالنتائج التي سيحققها اتفاق الدوحة ،أكد أنه
لن يلجأ إلى إنشاء ميليشيات تجهيزًا لجولة

ثانية من النزاع ،كان يتوقع حدوثها .أما وزير
الدفاع الياس املر ،الذي اتهم حزب الله بتنفيذ
عمليات االغتيال السياسي في لبنان ،فقد وضع
عملية زرع كاميرا مراقبة قبالة املدرج الـ 17في
مطار بيروت الدولي ،في إطار استعدادات حزب

الله الغتياله والرئيسني سعد الحريري وفؤاد
الصادرة عن
السنيورة .ويبدو املر ،في البرقيات
ً
السفارة األميركية في بيروت ،األكثر صراحة في
رسم الخطط التي ستؤدي ،في رأيه ،إلى تخلص
الجيش اللبناني من سالح حزب الله.

المر :حزب اهلل يريد اغتيالي
رقم البرقية08BEIRUT687 :
التاريخ 14 :أيار 21:23 2008
ّ
م �ص��ن��ف م ��ن :ال �ق��ائ �م��ة ب��األع �م��ال م�ي�ش�ي��ل ج.
سيسون
()...
 .4زار قائد املنطقى الوسطى بالوكالة الجنرال مارتن
دمبسي ومدير السياسات والتخطيط في املنطقة
الوسطى الجنرال أالرديس والقائمة باألعمالَ ،
وزير
الدفاع الياس املر يوم  14أي��ار .أصر املر ٍّ
بتحد على
اف�ت�ت��اح االج�ت�م��اع ب��ال�ت�ق��اط ص��ور ل�لإع�لام ،شارحًا
لديمبسي أن الصور ستكون جوابه على اتهامات
املنار (قناة حزب الله) له بأنه «لعبة في يد الواليات
امل�ت�ح��دة» .شكر امل��ر ديمبسي على ّ
تكبده املخاطر
لزيارته( .مالحظة :نحو  200عضو من ح��زب الله
كانوا متمركزين حول مقر إقامة ميشال عون زعيم
التيار الوطني الحر ،على بعد بضع مئات من األمتار
آخر الشارع .نهاية املالحظة).

ّ
شرح استراتيجية حزب الله بالنسبة لكاميرات
املطار

 .5ال يوجد جيش في العالم باستطاعته إنجاز انقالب
خالل  12ساعة من دون تحضيرات ذات شأن ،بهذا
ب��دأ امل��ر حديثه .كاميرات املراقبة التي ثبتها حزب
الله في املطار ،واملستخدمة ب�م��وازاة أجهزة اتصال
الس�ل�ك��ي ،ك��ان��ت ج ��زءًا م��ن خ�ط��ة أوس ��ع ل �ح��زب الله
تهدف لإلخالل بالتوازن في الحكومة ،على حد قوله.
وش��رح أنه في االغتياالت السياسية السابقة ،عادة
ما أمضى حزب الله شهرين إلى ثالثة أشهر يراقب
الهدف ،ثم ،خالل األسابيع القليلة األخيرة ،يزيد من
التدقيق قبل الهجوم.
 .6لفت املر إلى أن كاميرات املطار ،التي سرقت في
أيلول  2007من مكتب ُشركة الطيران الخاصة بوزير
النقل الصفدي ،والتي ثبتت يوم  23نيسان ،2008
ملراقبة حركة مرور الطائرات الخاصة.
كانت موجهة ً
كانت توفر عمال استخباريًا ملحاولة اغتيال وشيكة.
هو يعتقد أن زعيم  14آذار السني سعد الحريري
(ال ��ذي ي��ذك��ر غ��ال�ب��ًا اس�م��ه ك��رئ�ي��س م�ق�ب��ل للوزراء)
ورئيس الوزراء الحالي فؤاد السنيورة (سني أيضًا)
كانا الهدفني األولني ،وأنه هو كان املقبل على الئحة
حزب الله .لفت إلى أنه كان من املرجح لثالثتهم أن
يسافروا خالل األسابيع القليلة املقبلة.
 .7يظهر االن �ق�ل�اب أن ّح��زب ال�ل��ه ك��ان ي��ري��د القيام
بشيء م��ا إلس�ق��اط ال�س��ن��ة ،ق��ال امل��ر .إذا قتل سعد،
فستنتهي ساللة الحريري ،وسينزل املقاتلون السنة
إلى الشارعَ .
تاب َع ،سيكون لحزب الله عذر الستخدام
السالح في الدفاع عن نفسه ألنه سوف يشير إلى
ال�ق��اع��دة بصفتها ال��رأس امل��دب��ر لالغتيال .دع��م املر
الكشف عن تقارير تسلمها
فرضيته هذه من خالل ّ
تفيد بأن تنظيم القاعدة يحضر للهجوم على طائرة
فوق مطار بيروت الدولي .لفت املر إلى أن مصدر تلك
التقارير االستخبارية هو مكتب استخبارات الجيش
في الضاحية الجنوبية لبيروت ،الشيعية في الغالب.
خلص امل��ر إل��ى أن أح��ده��م ك��ان ي�غ��ذي استخبارات
الجيش بمعلومات مغلوطة لتهيئة األجواء.

 .8ب��رز ع��ذر إض��اف��ي ح�ين أع�ل��ن ال��زع�ي��م ال�ث��ان��ي في
القاعدة ،املزعوم أنه َّ
يمول من إيران ،أيمن الظواهري،
ّ
خ�ل�ال ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ،أن ل �ب �ن��ان «س� �ي ��ؤدي دورًا
محوريًا في النضال اإلس�لام��ي» ،بحسب افتراض
املر .ثم ،حني رد مجلس الوزراء على قضية الكاميرات
يوم  5أي��ار من خالل نقل رئيس جهاز أمن املطار،
استغل حزب الله الفرصة ليطلق انقالبه.

تقويم أداء الجيش اللبناني

« .9لم يقم الجيش اللبناني بالعمل كما كان يجدر
به أن يفعل» ،ق��ال امل��ر ّ
مقومًا .ق��ال إن الجيش ليس
بوسعه الدخول في حرب أهلية ألنه سوف ينقسم.
نقطة ال�ض�ع��ف األخ� ��رى ،بحسب امل ��ر ،ه��ي أن قائد
الجيش اللبناني الحالي ،العماد ميشال سليمان ٌ،هو
أيضًا املرشح الرئاسي الوحيد .حاملا يضع جنرال ما
عينه على منصب الرئيس ،قال املر ،ال يعود بمقدوره
ات �خ��اذ م��وق��ف ض��د أي ف��ري��ق« .س ��وف ي� � ّ
�ؤدي دور
البطل حتى النهاية» تابع امل��ر .ك��ان سليمان ّ
يؤدي
دورين ،قال املر ّ ،حاول في البدء املوازنة بني الشيعة
املنتصرين والسنة املهزومني ،في الوقت الذي يؤدي
فيه خدمته كقائد للجيش يخاف من حزب الله ومن
انقسام الجيش)...( .
« .11ال أستطيع القول إنني مصاب بالخيبة (حيال
أداء الجيش اللبناني) ألنني لطاملا كنت أع��رف ماذا
يمكنني توقعه .باإلضافة إلى ذلك ،فإن كل جيش ّ
يمر
بمرحلة اضطراب» ،قال املر« .أستطيع األخذ بإحدى
مقاربتني اآلن .باستطاعتي انتقاد الجيش اللبناني
وشرح أخطائه للعالم ،أو باستطاعتي االعتراف بأن
الجيش اللبناني ّ
مر بلحظة صعبة ،واآلن حان وقت
تجهيز وتدريب وتطوير برنامج يتطلع إلى األمام».

خيبة أمل من الواليات املتحدة

 .12ق��ال امل��ر إن��ه سمع م��ن سياسيني وض�ب��اط في
الجيش اللبناني ومواطنني ع��ادي�ين ،أنهم يشعرون
ّ
من ال��والي��ات املتحدة
بخيبة مما ي��رون أن��ه قلة دع��م ُ
األميركية .بعضهم يعتقد أنه قد «ترك في سايغون»،
أضاف املر .قال إنه ،بالنسبة له ،لم يكن يتوقع املزيد،
ألن ��ه ي�ت�ف�ه��م ك�ي��ف أن «أج �ن ��دة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال
تتحرك وفقًا ألجندات سعد َووليد جنبالط» .أضاف
ان��ه «رغ��م ذل��ك ،أن��ا واق�ع��ي وق� َ�دم��اي مغروستان في
األرض .لقد آن أوان التحرك قدمًا»)...(.
ّ
�دروز الصلب ف��ي قتالهم م��ع حزب
 .14ن��وه ب��أداء ال� ً
الله في الشوف ،قائال إن «شبابًا مسلحني بالكاد»
ت�م�ك�ن��وا م��ن ه��زي�م��ة م�ق��ات�ل�ين ص � ّ�دوا إس��رائ �ي��ل عام
ّ
في الجنوب
 .2006أض��اف أن قائد ق��وات حزب الله ُ َ
(هو بالتحديد من قاتل إسرائيل) ،قد قتل على يد
الدروز ،ختم املر إن حزب الله هو أقل مما يبدو عليه،
رغم أنه ال يزال قويًا.
سيناريوهات يواجه فيها الجيش اللبناني حزب الله
 .15ردًا على اهتمام ديمبسي بما قد يدفع الجيش
اللبناني للوقوف في وجه حزب الله ،أوجز املر ثالثة
سيناريوهات إقليمية محتملة قد ينتج عنها ضعف
ح��زب ال�ل��ه ،وب ً�ن� ً�اء على ذل��ك ،ت�ت��اح للجيش اللبناني
ال�س�ي�ط��رة .أوال ،أن تعلن إي ��ران أن�ه��ا تمتلك أسلحة
ن��ووي��ة وي� ّ
�وج��ه امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي ض��رب��ات عسكرية

قال المر إنه تعب من
فعلقت سيسون
الوزارةّ ،
نصدقه
بالقول :نحن ال ّ
المر :في االغتياالت
السياسية السابقة كان
حزب اهلل يراقب الهدف لشهرين
أو ثالثة

تقضي على منشآتها النووية .باإلضافة إل��ى ذلك،
ّ
تهدد ال��والي��ات املتحدة (أو املجتمع ال��دول��ي) سوريا
أو تهاجمها .ب�ن� ً�اء على ذل��ك ،سيضعف ح��زب الله
ّ
املجرد من قوته ومصادر تمويله وستتجرأ الحكومة
اللبنانية على مناقشة أسلحة حزب الله.
 .16ثانيًا ،تابع امل��ر ،ق��د تشتعل ال�ح��رب م�ج��ددًا بني
إسرائيل وحزب الله ،ويهزم حزب الله .يتسلم الجيش
الحكومة جاهزة هنا أيضًا
اللبناني الجنوب وتصبح
ّ
ملناقشة نزع سالح حزب الله .وعلق املر بأنه يستبعد
أرجحية هذا السيناريو.
 .17ال�س�ي�ن��اري��و ال�ث��ال��ث يتطلب م�ق��ارب��ة ع�ل��ى املدى
الطويل تجري خاللها تقوية الجيش ّاللبناني شيئًا
فشيئًا بينما «ننتظر أيامًا أفضل» .حذر املر من أن
حزب الله يبحث اآلن ،بدوره ،في استراتيجياته ،وقد
تكون ه��ذه املقاربة الطويلة األم��د بمثابة سباق في
تعزيز النفس« .اليوم األفضل للبنان سيكون حني
ّ
نحول حزب الله من حركة مقاومة إلى مجموعة من
رجال العصابات» .هدف هذا السيناريو هو االنتظار
حتى ّ
تتغير الديناميات ملصلحة الحكومة اللبنانية
والقوى املسلحة اللبنانية ،عندها ،تتغلب الحكومة
اللبنانية والقوى املسلحة اللبنانية اللتان ازدادتا قوة
على حزب الله .إال أن هذه االستراتيجية ،حذر املر،
ستستغرق الكثير من الوقت.
 .18في ه��ذه السيناريوهات الثالثة ،االف�ت��راض هو
أن يضعف حزب الله بسبب أح��داث خارجية بينما
ت�ج��ري تقوية الجيش اللبناني ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه .مع
تصميم الحكومة اللبنانية ،يستطيع الجيش اللبناني
ال�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى ح ��زب ال �ل��ه .ع�ن��د س��ؤال��ه ع�م��ا إذا كان
الجيش اللبناني سيستخدم مروحيات هجومية إذا
م��ا وف��رن��اه��ا ،ض��د ح��زب ال�ل��ه ،أج��اب امل��ر «كلما كان
الجيش اللبناني أقوى كان حزب الله أضعف».

ّ
وزارة الدفاع األكثر أهمية

 .19بعد محاججته بأن جيشًا لبنانيًا قويًا يستطيع
في نهاية املطاف الوقوف في ّوجه حزب الله ،استمر
املر في عرض استراتيجيته ،مركزًا على دور الحكومة
اللبنانية .قال املر إن سعد ،الذي من املحتمل أن يكون
رئيس الوزراء التالي ،ال يملك الخبرة وسيحتاج إلى
وزراء أقوياء في مراكز مهمة في الحكومة الجديدة،
«أو سيفشل»( .ن��أى بنفسه خ��ارج السباقّ ،
مدعيًا
«ل�ق��د ت�ع�ب��ت!») (تعليق :ال ن�ص� ّ�دق ه��ذا وال للحظة.
انتهى التعليق))...( .
 .24أخبرنا املر أن  %58من أف��راد الجيش اللبناني
من الشيعة حني تسلم منصبه وزي�رًا للدفاع.
كانوا ّ
اآلن ،يمثل الشيعة  %23كما ق��ال ،بفضل جهوده.
ش ��رح ك�ي��ف أن ��ه ،ب�ع��د ص ��دور ال �ق��رار  ،1701شرع
ال�ج�ي��ش ب��ال�ت��وظ�ي��ف ل� ّن�ش��ر ق ��وات ف��ي ال �ج �ن��وبّ ،وأن
ال�ج��زء األك�ب��ر ممن ُوظ �ف��وا ك��ان��وا ،ع�م�دًا ،م��ن السنة
والدروز واملسيحيني« .ال يحتاج حزب الله ألن يوجه
اللبنانيني إذا كان يسيطر على الجيش
سالحه ضد
ً
اللبناني» تابع محلال «اليوم ّ ،إذا استقال الشيعة من
القوى املسلحة اللبنانية ،يظل لدي حوالى  %80من
الجيش»)...( .
سيسون

