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حوار بني الحريري
وعون (بالل حسني ــ أ ب)

حزب اهلل :حرب أميركية «ناعمة»
ضدنا أدواتها لبنانية
نادر فوز

العسكرية والصاروخية لحزب الله في
تصرف الجيش اللبناني» ،حتى بدأت
مالمح الحيرة تغطي وجه األرثوذكسي
الثاني على الطاولة ـ ـ ـ وزير الدفاع الياس
املر الذي استفاد من أول فرصة ليوضح
ل���ج���اره ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��راب��ي��ة أن الجيش
س��ب��ق أن أوض����ح م��وق��ف��ه ،وش����رح أن���ه ال
ي��ق��دم إال م��ا تطلبه �ّي�نّالسلطة السياسية
م��ج��ت��م��ع��ة م��ن��ه .وت���ب للمجتمعني أن
صديقهم املبتهج غالبًا ال يتقن كثيرًا
ق���راءة اللغة العربية ،فخريج الهندسة
املعمارية من جامعة تكساس أوسنت في
الواليات املتحدة سار أمس على طريق
ال���ح���ري���ري ف����ي ت���ل��اوة ال���ب���ي���ان الوزاري
ل��ح��ك��وم��ت��ه األول������ى ،وواج��ه��ت��ه أك��ث��ر من
ص��ع��وب��ة ف���ي ت�����رداد م���ا ك��ت��ب��ه .وبحسب
م�����ك�����اري ،ف������إن أه���م���ي���ة ط�����اول�����ة الحوار
ت��ك��م��ن ف��ي «م��ن��ع اه���ت���زاز األم����ن الوطني
بسبب االخ��ت�لاف ب��ش��أن االستراتيجية
الدفاعية ،وإبقاء االختالفات بعيدة عن
أي تشنج أو أي ان���زالق إل��ى مواجهة».
وع��ل��ى ط��ري��ق��ة رج����ال األع���م���ال ،استعار
مكاري ثالثة مبادئ تتردد في النقاش
ال��ح��اص��ل ال��ي��وم ب��ش��أن امل���وازن���ة العامة
ليطبقها على االستراتيجية الدفاعية:
أولها ،شمولية املقاومة ،بحيث ال تكون
توجهاتها ملكًا لفريق م��ن اللبنانيني،
أو لحزب منهم ،مهما كانت تضحياته،
ب��ل ت��ت��ش��ارك ف��ي تحديدها ك��ل ّ
مكونات
ال��وط��ن ،وبحيث يكون سالحها عنصر
م������وازن������ة م�����ع ال�����ع�����دو ال ع�����ام�����ل إخالل
ب��ال��ت��وازن َالوطني .ثانيها ،ع��دم إدخال
الوطن في أنفاق (بفتح األلف) من خارج
«امل��وازن��ة السياسية» املتفق عليها بني
ك��ل ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ،وم���ن خ���ارج مؤسسات
ال����دول����ة ،وع�����دم ال��ت��س��ب��ب ل��ل��ب��ن��ان بدفع
امل���زي���د م���ن األث���م���ان ال��ب��اه��ظ��ة ن��ي��اب��ة عن
هذا الطرف أو ذاك املحور .وثالثها ،عدم
إه����دار أرواح ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين وممتلكاتهم
واقتصادهم وإنجازاتهم في أي مغامرات
غير محسوبة .مع العلم هنا بأن فريق
م��ك��اري ال��س��ي��اس��ي ي��رف��ض ف��ي النقاش
االق��ت��ص��ادي امل��ب��دأ ال��ث��ان��ي ال���ذي يطالب
مكاري باعتماده على صعيد املقاومة.
وال ت��س��أل��وا ع��ن ال��ب��دي��ل ،ف��ن��ائ��ب رئيس

يبدو أن قضية
مزارع شبعا في طريقها
إلى الحل؛ ألن الرئيس
مواال جديدًا مرتبطًا
يغني
ً
ّ
بالنفط
الجميل يقترح رفع
ّ
الخالفات بشأن االتفاقيات
مع سوريا إلى لجنة
التحكيم الدولية في
الهاي
حردان يسأل عن
المساعدات األميركية
الحد من
التي تهدف إلى ّ
انجذاب الشباب اللبناني إلى
حزب اهلل

ً
املجلس ينتظر س���ؤاال ك��ه��ذا1 :ـ ـ ـ توفير
ق��وة ردع صاروخية للجيش اللبناني.
2ـ ـ ـ إع�ل�ان ح��زب ال��ل��ه وإع�لام��ه م��ن يجب
أن يعلم أن سالحه وقوته الردعية هي
حصرًا وفقط للدفاع عن لبنان في حال
االع��ت��داء عليه .األم��ر ال��ذي دف��ع برئيس
كتلة الوفاء للقماومة النائب محمد رعد
إلى الرد رافضًا التصريحات التي تتهم
����زب ال��ل��ه ب��ال��ت��ب��ع��ي��ة إلي�����ران وسوريا،
ح ً
قائال« :إذا كنتم تطالبون الحزب بعدم
تخوين أي جهة فعليكم باملقابل أن ال
ت��خ ّ��ون��وا أي جهة أخ���رى ألن ق���رار حزب
الله هو قرار لبناني».
رؤي������ة م����ك����اري اس���ت���دع���ت ت��ص��وي��ب��ًا من

العماد ع��ون أع��اد فيه توضيح دور كل
م��ن ال��ج��ي��ش وح���زب ال��ل��ه وواجباتهما،
قبل أن ُي��خ��رج ال��ج��ن��رال الحاضرين من
ال��ج��و ال���ذي أدخ��ل��ه��م م��ك��اري ف��ي��ه ،داعيًا
إل���ى ال��ن��ظ��ر ص���وب ج���رد ق��وس��اي��ا حيث
«ال���س�ل�اح ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ي��س��رح ويمرح،
وال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ي��م��ن��ع��ون م���ن االستثمار
ف����ي أراض����ي����ه����م ب���ح���ج���ة ح���م���اي���ة العمل
الفدائي الفلسطيني» ،األم��ر ال��ذي جعل
ّ
الرئيس نجيب ميقاتي يعدل مداخلته،
ف��ي��ع��ل��ق ع��ل��ى ك��ل�ام ع����ون ب����دل التعليق
ع��ل��ى ك��ل�ام م���ك���اري ،داع���ي���ًا إل����ى تطبيق
النصوص وحث لجنة الحوار اللبناني
ـ ـ ـ الفلسطيني على التقدم بالعمل.
ب����دوره ،ف ّ��ج��ر ح����ردان االج��ت��م��اع بسؤاله
عن املساعدات األميركية لقوى لبنانية
ّ
غ���ي���ر ح���ك���وم���ي���ة «ب�����ه�����دف ح������د انجذاب
الشباب اللبناني لحزب ال��ل��ه» ،كما قال
م���س���اع���د وزي�������رة ال���خ���ارج���ي���ة األميركية
ج��ي��ف��ري فيلتمان خ�ل�ال إح���دى جلسات
امل����س����اء ل����ة ف����ي ال���ك���ون���غ���رس األميركي.
وبالسرعة املطلوبة ،أثنى رعد وفرنجية
ّ
ّعلى سؤال ح��ردان .فرد الحريري مؤكدًا
أن املساعدات األميركية وصلت للجيش
ول��ج��م��ع��ي��ات أه��ل��ي��ة وم��ؤس��س��ات بهدف
تنمية املجتمع اللبناني .لكن الرئيس
على
ب�������ري ف����ض����ل ت����ص����دي����ق ف���ي���ل���ت���م���ان ً
الحريري ،فقاطع رئيس الحكومة قائال:
��ان فيلتمان واضحًا،
«ليس صحيحًا ،ك ّ
وهذه األموال لم تسلم للدولة ،لذا يجب
م��ع��رف��ة م��ن اس��ت��ف��اد م��ن��ه��ا وأي����ن صرفت
وفي أي اتجاه ،وخصوصًا أنها ّ
موجهة
سياسيًا تجاه أحد األح��زاب اللبنانية».
ج���ي���ة ال����ن����ق����اش ف�����ي هذا
واخ����ت����ت����م ف���رن��� ً
امل���و ّض���وع ،ق��ائ�لا للرئيس ب ّ����ري« :بركي
ّ
(معوض) وين
بتبلشوا وبتسألوا نايلة
راحوا املصريات».
ّ
ت��دخ��ل ال��رئ��ي��س ـ ـ ـ الحكم م��ج��ددًا ليدعو
إل��ى ع��دم ال��خ��روج ع��ن امل��وض��وع ،مسلمًا
مصير املقاومة إلى رؤية الوزير ميشال
ف�����رع�����ون ه������ذه امل���������رة ،ف���ان���ت���ق���ل الجميع
م���ن ال��ع��رب��ي��ة ب��اإلن��ك��ل��ي��زي��ة إل���ى العربية
ب��ال��ف��رن��س��ي��ة ً .ف��دع��ا ف���رع���ون إل���ى ترسيم
ال����ح����دود أوال ل��ت��ش��ري��ع ح���ق ل��ب��ن��ان في
تحرير م��زارع شبعا (ح��ق ّ
كرسه البيان
ال�������وزاري ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ت��ي ي���ش���ارك فيها
ف���رع���ون ،ب��امل��ن��اس��ب��ة) .ورأى ف���رع���ون أن
املقاومة واج��ب وتحصني الدولة واجب
أيضًا ،ويفترض املالءمة بني الواجبني.
قبل أن يختم الرئيس سليمان الجلسة
م���ع���ت���ذرًا ع����ن ع�����دم ت���ق���دي���م م��ل��خ��ص لكل
ال���ن���ق���اش���ات ال���ت���ي ح��ص��ل��ت ح���ت���ى اليوم
ب��ش��أن االستراتيجية ال��دف��اع��ي��ة ،بسبب
ض�����ي�����ق ال��������وق��������ت ،ط�����ل�����ب ال��������وزي��������ر جان
أوغاسبيان الكالم ليؤكد أنتنّ ما يحصل
اليوم بني لبنان وسوريا يم العالقات
امل����ؤس����س����ات����ي����ة ك����ث����ي����رًا ب��ي��ن الدولتني،
ويتطابق مع تطلعات معظم اللبنانيني.
ت��ب��ق��ى ف���ي ال��ن��ه��اي��ة م�لاح��ظ��ة أساسية:
تعهد امل��ج��ت��م��ع��ون أم���س ع���دم التسريب
م��ج��ددًا ،لكن يكفي التجوالينّ على مواقع
األح����زاب اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ليتب أن معظم
الزعماء لم يستطيعوا حرمان أنصارهم
االط���ل���اع ع���ل���ى م���واق���ف���ه���م امل���ش���رف���ة على
طاولة الحوار.

نظيف في بيروت
من جهة أخ��رى ،وصل أمس إلى بيروت
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء امل���ص���ري أحمد
ن���ظ���ي���ف ل���ي���ت���رأس إل�����ى ج����ان����ب الرئيس
سعد ال��ح��ري��ري أع��م��ال ال����دورة السابعة
ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل�� ّي��ا امل��ش��ت��رك��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ـ ـ ـ
امل��ص��ري��ة .ووق����ع ال��ج��ان��ب��ان ع��ل��ى ثماني
عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجًا
ت��ن��ف��ي��ذي��ًا ،أه��م��ه��ا ات���ف���اق إن���ش���اء خطوط
ج���وي���ة م��ن��ت��ظ��م��ة ،وم����ذك����رات ت��ف��اه��م في
م��ج��االت امل��راك��ز التكنولوجية ،وحماية
البيئة ،والتعاون السينمائي والدرامي
وغيرها.

حضر مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األوسط ،جيفري فيلتمان،
إلى الكونغرس األميركي في الثامن من حزيران الجاري ،وق� ّ�دم شهادته ورؤيته في
«تقويم قوة حزب الله» .إلى جانبه جلس ّ
املنسق في مكتب تنسيق «مكافحة اإلرهاب»،
دانيال بنيامني ،الذي أسهم في التقويم الذي عرضه على مجلس الشيوخ .أبرز ما جاء
في تقرير فيلتمان وصديقه بنيامني ،أن اإلدارة األميركية ّقدمت للبنانيني «منذ عام
للتنمية ومبادرة
عبر الوكالة األميركية
 ،2006أكثر من  500مليون دوالر أميركي ً
ّ
الشراكة الشرق ـــــ أوسطية» .مبلغ ضخم نسبة إلى املجتمع اللبناني ،ويمثل «الدعم
األميركي للبنان ،بهدف تنميته وضمان استقراره».
ّ
إال أن تقرير فيلتمان وبنيامني ّ
يشدد على أن العنوان األساسي لهذه األموال كان وال
ّ
«الحد من جاذبية حزب الله لدى الشباب اللبناني».
يزال:
ّ
يبدو أن أسئلة الشيوخ األميركيني وإدارتهم عن وضع حزب الله ،اضطرت الرجلني إلى
الكشف عن مبلغ الـ 500مليون دوالر هذا ،وأنهما لم يجدا مخرجًا للهرب من السؤال
عن الفشل األميركي في إضعاف حزب الله ،فأكدا أنه ال تقاعس في مواجهة حزب الله،
َّ
مستندين للدفاع عن ّ
مهمتهما ،إلى مئات املاليني التي رصدت لتوزع لهذه الغاية.
لم يلحظ اللبنانيون هذه التفاصيل في تقرير فيلتمان ـــــ بنيامني ،إلى أن صعد النائب
نواف املوسوي إلى منصة املجلس النيابي في جلسته التشريعية األخيرة ،وكشف
عن تفاصيل شهادة الرجلني.
في تلك الجلسة ،عندما أتى املوسوي على ذكر مبلغ الـ 500مليون دوالر ،وغيره من
أرقام وتفاصيل التقرير «الفيلتماني» ،لم يجد في املجلس من ّ
يرد أو ّ
يبرر أو يعترض
ّ
«اصفرت بعض الوجوه ،ولم ينبس أحد ببنت شفة».
عليه .يقول املوسوي:
وف��ي ه��دوئ��ه امل�ع�ت��اد ،ي�ش��رح ن��واف امل��وس��وي كيف سيواجه ح��زب ال�ل��ه ه��ذه «الحرب
الناعمة» ،كما يصفها ،التي بدأتها اإلدارة األميركية منذ أكثر من خمسة أعوام ،فيؤكد
ّ
ّ
سيستمر في دراسة هذا امللف وتجميع عناصره الكاملة بهدف كشف
أن حزب الله
كل ما قامت به اإلدارة األميركية في لبنان منذ  ،2006أو حتى منذ  .2005يضيف
ّ
سيعدون «ملفًا اسميًا ملن دفعت ووصلت له هذه األموال،
أن «اإلخ��وان» في الحزب
من أفراد وجمعيات ومؤسسات غير حكومية ومؤسسات إعالمية مكتوبة ومرئية
ومسموعة» .ويشدد على أن هذا املوضوع ُ
سيطرح في كل اللجان النيابية املعنية.
ّ
يسأل« :أال يستدعي االس�ت�غ��راب ،أن يكون ما يسمى الدعم األميركي للمؤسسات
العسكرية اللبنانية  600مليون دوالر ،فيما دعم الجمعيات واملؤسسات  500مليون؟».
يستخلص« :إذًا ،ثمة جيش مدني يقود األميركيون من خالله حربهم الناعمة على
الحزب».
ّ
الخطوط التي يعمل عليها األميركيون في توزيعهم
للمقاومة
الوفاء
كتلة
عضو
ويحدد
ّ
ّ
هذه األم��وال« ،فهذه ًاألم��وال تولد أو تغذي السعي إلى تشويه ص��ورة حزب الله عبر
ثالثة مستويات :أوال ،العمل على تغذية الخوف والشكوك املسيحية تجاه الحزب.
ثانيًا ،العمل على تشويه الصورة داخل األوساط ُّ
السنية .ثالثًا ،محاولة التشويه داخل
الطائفة الشيعية» .خالصة أخرى« :اإلدارة األميركية تواجه حزب الله عبر التحريض
املذهبي والطائفي».
في حديثه عن «الحرب الناعمة» ،يعود املوسوي إلى فضيحة االتفاقية األمنية التي
ّ
وق�ع�ت�ه��ا ح�ك��وم��ة ال��رئ�ي��س ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة م��ع اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ع��ام  .2007يقول
إن ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة تشير علنًا إل��ى مجموعة م��ن ال �خ��روق األم�ي��رك�ي��ة ب�ح��ق السيادة
والقانون اللبنانيني :إجبار لبنان على تبني املفهوم ـــــ التعريف األميركي لإلرهاب،
حق األميركيني في االط�لاع على امللفات الشخصية لعناصر املؤسسات العسكرية
اللبنانية ،الحصانة الكاملة ألي عمل تقوم به مؤسسات التدريب األميركية ،وغيرها
من الفضائح القانونية والسياسية.
ّ
تتضمن هذا
سؤال أخير يطرحه املوسوي« :إذا كانت هذه االتفاقية العلنية مع الدولة
الكم من الشوائب واملخاطر ،فبأي مستوى يكون خطر املشاريع األخرى التي ّ
تمولها
اإلدارة األميركية؟» .قد يتوافر الجواب في غضون أسابيع.

3

