4

الثالثاء  10آذار  2015العدد 2538

سياسة

مراجعة المرحلة الماضية
¶ ب ــن ال ـع ـمــاد ع ــون ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات،
والعماد عون اليوم ،نالحظ فرقًا .املرونة
ال ـتــي ت ـقــارب بـهــا األمـ ــور ال ـيــوم لــم تكن
م ــوج ــودة يـ ــوم ق ـ ــررت ت ـح ــدي الـجـمـيــع،
وأعلنت «حرب التحرير»؟
ـ ـ ليس األمر كذلك .الظروف مختلفة.
يومها ُوضـعــت أم ــام خـيــاريــن :إما
ان أقـبــل مــا يـحــدث او أرف ــض ،وقد
رف ـض ـت ــه ب ــوع ــي .ك ـق ــائ ــد لـلـجـيــش،
طــرح عـلـ ّـي األمـيــركـيــون (ريـتـشــارد
م ــورف ــي ودي ـف ـي ــد ن ـيــوتــن ودي ـف ـيــد
س ــات ــرفـ ـيـ ـل ــد) أن فـ ــانـ ــا س ـي ـك ــون
رئيسًا للجمهورية ،وطـلـبــوا مني
تأمني إجراء االنتخابات ،وحاولوا
إقناعي بأنهم بذلوا جهودًا جبارة
القناع دمشق باألمر ،وهذا لم يكن
ص ـح ـي ـحــا ،ألن ال ـس ــوري ــن ه ــم من
رشـحــوه« .كــانــوا جايني يضحكوا
عـ ـلـ ـي ــي» .قـ ـل ــت ل ـ ـهـ ــم :ل ـي ـس ــت املـ ــرة
األولى في لبنان التي ننتخب فيها
رئ ـي ـس ــا ،وك ـل ـنــا ي ـع ــرف أن مــوظـفــا
م ــن ال ــدرج ــة ال ـثــال ـثــة ف ــي ال ـس ـفــارة
األم ـيــرك ـيــة «ب ـي ـع ـمــل» رئ ـي ــس ،وأن
الـ ـس ــوري ــن وحـ ــدهـ ــم «ب ـي ـع ـم ـل ــوا»
ً
رئ ـي ــس ،ول ـك ــن اح ـف ـظــوا ل ـنــا قـلـيــا
من ماء الوجه ليقال إن اللبنانيني
انـتـخـبــوا رئـيـسـهــم .أعـطــونــا شهرًا
او شـهــريــن .نعلن مهلة انتخابية
لإلعداد .ومن يرد ان يترشح يفعل،

حزب الله مع التوازن
تعلموا من أخطاء
والشيعة ّ
الموارنة والسنة
أنا في محور المقاومة ضد
«داعش» واسرائيل و بين الشرق
والخط األميركي اخترت جذوري
الغرب «انتزع» أكثر وحقوق
اإلنسان باتت ورقة تواليت
يتاجرون بها
ومــن ينجح فليكن ،ألنـنــا ال يمكن
أن نـعـتــرف عـلـنــا ،لـكــم أو لـغـيــركــم،
بأنكم مــن ّ
تعينون الــرئـيــس مهما
كان السبب .كان جوابهم :الThat is.
 !a Dealبما معناه :ليس أمامك إال
أن تقبل أن تمسح نفسك وتمسح
الشعب اللبناني من دون أن تحفظ
ماء ّالوجه .قلت لهم :طاملا أنه ،Deal
إذًا نفذوه وحدكم .لوال ذلك ما الذي
كان بقي منا؟
¶ كم ّ
تغير الغرب من وقتها حتى اآلن؟
ـ ـ «انتزع» (فسد) أكثر .باتت حقوق
اإلن ـس ــان ورقـ ــة تــوال ـيــت يـتــاجــرون
بها.
¶ كيف تستعيد مرحلة القرار 1559؟
ك ـنــا نـسـعــى ال ــى قـ ــرار م ــن مجلس
األمـ ـ ــن بـتـطـبـيــق ال ـ ـقـ ــرار  .520كـنــا
نعمل في اتجاه معني فصدر القرار
فــي اتـجــاه آخــر .هناك بنود تخرق
س ـيــادة لـبـنــان مـثــل مـ ّســألــة رئــاســة
الجمهورية ،وهذا تدخل سافر في
دسـتــورنــا ألن رؤس ــاء الجمهورية
اآلخـ ــريـ ــن مـ ـ ـ ــددوا ألن ـف ـس ـ ّه ــم حـتــى
سميناها «جمهوريات املغيط».
¶ لكن الـقــرار مرتبط فــي أذه ــان الناس
بنزع سالح املقاومة؟
ـ ـ لــم يكن هــذا مــا كنا نسعى اليه.
ف ـ ــي ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء م ـ ــع لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون
ال ـخــارج ـيــة ف ــي ال ـكــون ـغــرس ،تكلم
أح ــد األمـيــركـيــن عــن أن ح ــزب الله
منظمة إرهابية .فأجبته بأن ليس
ف ــي لـبـنــان مـنـظـمــات إره ــاب ـي ــة ،بل
دول إرهــاب ـيــة .وقـلــت إنـنــا ال نريد
أن ن ـفـ ّـجــر ح ــرب ــا أه ـل ـي ــة .اكـتـشـفــت
أن ه ـن ــاك ف ـخ ــا .الـ ـق ــرار  1559كــان
م ـش ـبــوهــا .أنـ ــا خ ــرج ــت م ــن لـبـنــان

ألنني حــاربــت الـســوريــن ،والغرب
يريد مني أن أعــود الــى لبنان لكي
احاربهم مجددًا! في تشرين الثاني
 ،2004دعينا الــى احتفال ملناسبة
استقالل لبنان في باريس .ودعونا
الـلـبـنــانـيــن ،م ــوال ــن وم ـعــارضــن،
الـ ــى مــؤت ـمــر مل ـنــاق ـشــة ال ــوض ــع في
ل ـب ـنــان ب ـعــد االن ـس ـح ــاب ال ـس ــوري.
ّ
وزع ـنــا ال ــدع ــوات .الــرئـيــس الــراحــل
رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري والـ ـن ــائ ــب ول ـيــد
ً
ج ـن ـب ــاط ،اس ـت ـق ـبــا م ــن سلمهما
الــدعــوة بــأسـلــوب ســاخــر .أحدهما
قـ ــال :أي ان ـس ـحــاب؟ لـسـنــا قــادريــن
على أن نخرج السوريني إلى ضهر
ال ـب ـي ــدر! قـطـعــت األم ـ ــل ،فنصحني
الوزير السابق كريم بقرادوني بأن
أتـصــل بــالـســوريــن لكي يضغطوا
على اللبنانيني للمشاركة .كتبت
رس ــال ــة ال ــى الــرئ ـيــس ب ـشــار األس ــد
فــي  2كــانــون الثاني ّ 2005
(نصها
مرفق وتنشر للمرة األولى) للبحث
في التفاهم على عدم تفسير القرار
 1559ب ـم ــا ال ي ـح ـت ــوي ــه ،وط ـل ـبــت
م ـ ـشـ ــاركـ ــة مـ ــوفـ ــد م ـ ــن دم ـ ـشـ ــق فــي
اللقاء لتبديد أي هواجس سورية.
الــرســالــة أوصـلـهــا أح ــد األصــدقــاء،
غ ــاب ــي ع ـي ـســى ،وهـ ــو ال ـت ـقــى لـهــذه
الـ ـغ ــاي ــة نـ ــائـ ــب وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
السوري آنذاك وليد املعلم .كان هذا
قبل  14شباط  2005وقبل التفاهم
م ـ ــع ح ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه .كـ ـن ــت م ـت ـح ـم ـســا
النعقاد املؤتمر ،حتى إنني كتبت
مـ ـس ــودة ل ـل ـب ـنــان ال ـخ ـت ــام ــي ،وفـيــه
نـشـكــر س ــوري ــا عـلــى ك ــل م ــا قدمته
إلى لبنان .كان هذا مخرجًا مشرفًا
لسوريا ،وألنني أؤمــن بــأن سيادة
لبنان تستأهل أن نفعل ذلك.
¶ إذًا ّ
تتبرأ من القرار 1559؟
ـ ـ كنت أؤيــده لسبب واحــد ،هو أنه
يؤمن خــروج السوريني من لبنان،
لـكـنــه ف ــي ج ــوه ــره ك ــان ي ــرم ــي إلــى
أمور أخرى .عاتبني سفير أميركي
م ــرة عـلــى الـتـفــاهــم م ــع ح ــزب الـلــه،
أجبته :البند العاشر فــي التفاهم
يحكي عن االستراتيجية الدفاعية
الـتــي تـنــزع ســاح حــزب الـلــه« .شو
ب ــدك أح ـســن م ــن ه ـي ــك»؟ أن ــا أطـ ّـبــق
الـقــرار  .1559بقيتم  22عامًا حتى
 425بالقوة .أعطونا كم
نفذ القرار ّ
سنة حتى ننفذ القرار .1559
املوقف من املقاومة
¶ متى قمت بمراجعة موقفك من حزب
الله؟
ـ ـ هـنــاك نقطة لــم تـكــن تـحـتــاج الــى
مــراج ـعــة ب ــل ال ــى تــوض ـيــح تتعلق
بــالــدولــة الــديـنـيــة .كنت فــي فرنسا
ولم أكن أعــرف األشخاص ،لكنني،

أساسًا ،مقاوم عن قناعة ،وأكثر من
يعرف ذلــك هــو السيد حسن نصر
الله .قبل عودتي من املنفىُ ،سئلت
فــي مقابلة على قـنــاة «امل ـن ــار» :إذا
شـنــت اســرائ ـيــل حــربــا عـلــى لبنان،
فمع من ستكون؟ أجبت مستغربًا
الـ ـ ـس ـ ــؤال :ب ــال ـت ــأك ـي ــد مـ ــع امل ـق ــاوم ــة
وم ـ ــع وط ـ ـنـ ــي .ق ـل ــت ذل ـ ــك ول ـ ــم أك ــن
أع ـ ــرف م ـ ـيـ ــزان ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ـس ـكــريــة
على األرض .وهذا املوقف كان قبل
ً
تــوق ـيــع ورقـ ــة ال ـت ـفــاهــم .أص ـ ــا ،في
الــورقــة مــا مــن تـفــاهــم عـلــى املــوقــف
مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب ،ولـ ـك ــن ع ـن ــدم ــا بـ ــدأت
حــرب تـمــوز  2006اتـخــذت موقفي،

ألن الـ ـق ــذائ ــف الـ ـت ــي ت ـس ـقــط تـقـتــل
لبنانيني.
¶ مــن ال ـخ ــارج ،هــل كـنــت ت ــرى أن كــام
املـ ـق ــاوم ــة ع ــن ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ال ـت ـصــدي
إلسرائيل مبالغ فيه؟
ـ ـ ـ ـ ـ ب ــرغ ــم أن ال ـع ــال ــم ك ـل ــه كـ ــان ضــد
املـ ـق ــاوم ــة ،ك ـنــت اول س ـيــاســي في
لبنان ،في حرب تموز ،من يقول إن
حزب الله سيربح .قلت ذلك بعدما
تعرفنا على الـحــزب وعلى بيئته.
سئلت في مقابلة يومها على قناة
«الحرة» األميركية ،عن كالم السيد
عــن الـحــرب املفتوحة ،فأجبت بأن

حـ ـ ــزب الـ ـل ــه هـ ــو األفـ ـ ـض ـ ــل ،ول ــذل ــك
سيربح في الحرب املفتوحة .قلت
ذلـ ــك ع ـلــى ق ــاع ــدة أن اإلنـ ـس ــان هو
ّ
من اخترع اآللــة ،وهو من يعطلها.
واألم ـيــرك ـيــون ي ــدرك ــون ذل ــك جـيـدًا
بعد تجربتهم في فييتنام.
¶ وق ـ ــت ت ــوقـ ـي ــع الـ ـتـ ـف ــاه ــم ،ه ـ ــل كـنــت
تستشرف ما وصلنا اليه اليوم؟
ـ ـ يــومـهــا ح ـ ّـددت خ ـيــاراتــي .إم ــا أن
تختار الخط الشرقي ،أو أن تختار
الـ ـخ ــط اإلس ــرائـ ـي ـل ــي ـ ـ ـ ـ ـ األم ـي ــرك ــي.
تــوجـهــت شــرقــاّ ،ألن ج ــذوري هنا،
ول ـ ـسـ ــت م ـ ــن مـ ـخ ــلـ ـف ــات الـ ـ ـغ ـ ــزوات
الصليبية.
¶ أال يحرجك السيد حسن نصر الله
عندما يعلن أن املـقــاومــة ستكون حيث
يجب ان تكون ،وعندما يقاتل حزب الله
في سوريا ،ويرسل خبرات الى العراق؟
ـ ـ أن ــا عـسـكــري وتــاري ـخــي جـيــد في
األك ــادي ـم ـي ــات وم ـي ــدان ـي ــا .الـشــاطــر
هو من يحارب خــارج أرضــه .سبب
«التعصيب» االسرائيلي الـيــوم أن
الحرب وصلت إلى أرضهم ،بعدما
كانوا سابقًا يضربون أينما ومتى
شــاؤوا« .القبضاي» يحارب خارج
أرض ـ ــه .ســاب ـقــا ،ك ـنــا إذا دخ ــل أحــد
أرض ـنــا نـقـفــز عــن ص ـخــرة الــروشــة.
«داع ـ ــش» و»ال ـن ـص ــرة» صـ ــارا على
حـ ــدودنـ ــا ،ودخـ ـ ــا إلـ ــى أرض ـ ـنـ ــا .ال
يمكن أن نفصل العراق عن سوريا
أمنيًا ،وال سوريا عن لبنان .ألم يأت
فيلتمان وليبرمان الى وادي خالد
لــاسـتـطــاع؟ فــي الـسـيــاســة ،يمكن
القول إنه ممنوع التدخل أو القتال
فــي ال ـخــارج ،ولـكــن هــل استأذنونا
عـنــدمــا اسـتـخــدمــوا مــرفــأ طرابلس
(باخرة لطف الله) .في الغبيري ،كان
قــديـمــا تــاجــر م ــواش .عـنــدمــا كــانــوا
ي ــري ــدون أن ي ـض ـعــوا أخ ـتــامــا على
الـبـقــر وال ـث ـيــران كــانــوا ي ـعـ ّـدون لها

