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«األخبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات األميركـ

حرب تموز مؤامرات ومفـ
ّ
ّ
ّ
ّ
الجميل :نصر الله خدع كل لبنان وانتصار حزب الله كارثة
رقم البرقية06BEIRUT2443 :
9:37
التاريخ 23 :تموز 2006
ّ
ّ
الجميل يقول إن وقف
املوضوع :أمني
إطالق النار يجب أن يحمي الحدود
ً
ّ
وقضيتا شبعا واألسرى تأتيان
أوال
الحقًا ّ
م � �ص� ��ن� ��ف م� � � ��ن :ال � �س � �ف � �ي ��ر جيفري
فيلتمان
()...

الرؤية من بكفيا
 .2يوم  21تموز ،استقبل الرئيس األسبق
ّ
الجميل ،السفير وأحد املوظفني في
أمني
ال �س �ف��ارة ف��ي م�ن��زل��ه ال�ج�ب�ل��ي ف��ي بكفيا.
وفيما كان جالسًا على شرفته املطلة على
ّ
الجميل
الحصن املاروني لحاريصا ،قال
للسفير إن أي��ًا م��ن اإلسرائيليني وحزب
�وح ب��االس �ت �ع��داد ل��وق��ف إطالق
ال �ل��ه ل��م ي� � ِ
ال �ن ��ار .وأش � ��ار إل ��ى أن ح �س��ن ن �ص��ر الله
يبدو متشبثًا بموقفه ،وهو م��درك تمامًا
ّ
ستحدد مصير محور
أن نتيجة حملته
حزب الله – إيران في الشرق وعلى امتداد
ّ
الجميل أن انتصار حزب
املنطقة .ورأى
الله سيكون «ك��ارث��ة» للبنان .سيسيطر
ع�ن��اص��ر ح��زب ال�ل��ه س�ي�ط��رة ك��ام�ل��ة على
ّ
وسيشتد عود حلفائهم السوريني
لبنان،
واإليرانيني على ام�ت��داد الشرق األوسط.
عندهاّ ،أية مبادرات إصالحية تخرج من
ب�ي��روت ف��ي إط��ار لجنة التحقيق الدولية
(وامل �ح �ك �م��ة ال��دول �ي��ة) للتحقيق بجريمة
اغتيال الحريري« ،سيقضى عليها».
ّ
الجميل إن حسن نصر الله خدع
 .3وقال
ك��ل ل �ب �ن��ان ب�ش�ك��ل واض� ��ح خ�ل�ال الحوار
الوطني ،وبنتيجة ذلك ،فإن الشعب اللبناني
ّ
ّ
الجميل الطوائف
ب��دأ ينقلب ض ��ده .وع��د ً
اللبنانية على أصابعه قائال «املسيحيون
وال�س�ن��ة وال� ��دروز وح�ت��ى الشيعة ضاقوا
ذرع � � ��ًا» .وع� ��ن ال� ��دم� ��ار ال � ��ذي ت �س �ب �ب��ت به
ال�ه�ج�م��ات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ق ��ال ال�ج�م� ّ�ي��ل إن

ّ
استقبل الجميل فيلتمان على شرفته املطلة على حاريصا (أرشيف)

اللبنانيني ب��دأوا يسائلون قيادة حزب الله
وم��راج �ع��ه أي �ض��ًا ،رغ ��م وع ��ود ن�ص��ر الله،
األس �ب��وع امل��اض��ي ،ب��امل��ال «ال�ن�ظ�ي��ف» (في
قاس لثروة الحريري) إلعادة إعمار
انتقاد ٍ
الجنوب .ولفت إلى أنه فور بدء تطبيق وقف

إط�ل�اق ال�ن��ار ،سيخرج بسرعة إل��ى العلن
ص ��وت س�ي��اس��ي ش�ي�ع��ي م�س�ت�ق��ل ،يضم
العديد من املناصرين السابقني لحزب الله،
الخائبني م��ن عجز ال�ح��زب ع��ن حمايتهم
من االعتداءات اإلسرائيلية الشرسة.

آفاق وقف إطالق النار:
أمن طويل األمد في الجنوب

ّ
الجميل
 .4لكن على سبيل التحذير ،أشار
إل��ى أن ح��زب ال�ل��ه سيفقد ال��دع��م الشعبي،
ف �ق��ط إن ع ��ان ��ى م ��ن خ �س��ائ��ر عسكرية
أساسية ف��ي مواجهته م� َّ�ع إس��رائ�ي��ل ،وإن
كان وقف إطالق النار مرتبًا بحيث يحرم
الحزب من النصر السياسي أيضًا .وفي
َّ
مرجح لوقف
إط��ار مناقشته لبنود اتفاق َ
تبادل
إط�لاق النار ،ذك��ر الجميل مسألتي
ً
األس ��رى ب�ين إس��رائ�ي��ل وح��زب ال�ل��ه ،وحال
ن�ه��ائ�ي��ًا مل� ��زارع ش�ب�ع��ا .أوض ��ح ال�س�ف�ي��ر أن
إسرائيل لن توافق على وقف إطالق النار إن
ّ
تضمن مكافأة لحزب الله من خالل تبادل
لألسرى ،وانسحابًا من مزارع شبعا.
()...
ّ
 .6ف��ي ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ،ع ��اد ال�ج�م��ي��ل إلى
أه�م�ي��ة اس�ت�خ��دام األزم ��ة ل�ل�ت�ف��اوض حول
ح ��ل م �س �ت��دام ل�ل�م�ش��اك��ل امل �ت �ك��ررة على
الحدود الجنوبية للبنان« .مررنا بذلك في
أع��وام  1949و 1967و 1969م��ع اتفاقية
القاهرة ،وعام  1982وفي األزمة الحالية.

لم تنجح املبادرات السابقة في إيجاد حل.
ال القرار  425وال أي من القرارات األخرى
ك��ان ًم�ف�ي�دًا» .وق ��ال ال�ج�م� ّ�ي��ل إن انتشارًا
ك��ام�لا لجيش ل�ب�ن��ان��ي ق��وي وق ��ادر على
طول الحدود ،هو الحل الحقيقي الوحيد،
وإن الشعب اللبناني سيحتاج ألن يبرهن
ع��ن وح��دة استثنائية ،وال�ت��رك�ي��ز بقصد
ّ
ب �ل��وغ ه ��ذا ال �ه��دف .أض ��اف إن ج ��زءًا من
هذه الوحدة سيتطلب من الشعب اللبناني
واملجتمع ال��دول��ي أن يسمحا ل�ح��زب الله
ول �ل �ط��ائ �ف��ة ال �ش �ي �ع �ي��ة ب� ��أن «ي �ح �ف �ظ��ا ماء
الوجه» من خالل مسار وقف إطالق النار
ومرحلة إعادة اإلعمار« .سيكون تنظيمًا
س�ي��اس�ي��ًا ،وع�ل�ي�ن��ا ال�س�م��اح ب��ذل��ك» ،على
ّ
الجميل ع��ن ح��زب ال�ل��ه« ،لكن
ح��د تعبير
تنظيمهم العسكري يجب أن ينتهي».

ّ
من هو العدو الحقيقي للجميل؟

 .7رغ ��م ك��ل ال�ق�ل��ق ال ��ذي أع ��رب ع�ن��ه إزاء
ّ
الحملة العسكرية لحزب الله ،بدا أن الرئيس
ّ
الجميل يحتفظ بغيظه الحقيقي مليشال
ع ��ون ،زع �ي��م ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر .وفي
محطات عديدة خالل االجتماع ال��ذي دام
ّ
الجميل عون مرارًا
ساعة واح��دة ،وصف
ِّ
ـ»املتهور» و»املريض» و»املجنون» ،وهي
ب
ص�ف��ات ل��م يستخدمها ق��ط ب�ح��ق األمني
ّ
الجميل،
العام لحزب الله حسن نصر الله.
ينّ
الذي عندما كان رئيسًا للجمهورية ،ع

ع ��ون ق ��ائ �دًا ل�ل�ج�ي��ش ورئ �ي �س��ًا لحكومة
مؤقتة – وصفه بأنه «انتهازي سطحي»،
مشيرًا إل��ى أن ع��ون يلتصق باتفاقه مع
حزب الله فقط ألنه راهن على أن سوريا
ّ
سيتصدران األزمة الحالية.
وحزب الله
ّ ّ
ّ
 .8وق� � ��ال ال �ج �م��ي��ل إن ع � ��ون ن ��س ��ق مع
«امل ��وس ��اد» خ�ل�ال ال �ح��رب األه �ل �ي��ة ،وإنه
ي�ض��ع ن�ف�س��ه ف��ي ت�ح��ال��ف م��ع ح ��زب الله
وسوريا اليوم ألنه اعتقد بأنهما ّقدما له
الفرصة األمثل لتحقيق رغبته القديمة في
الرئاسي في قصر بعبدا.
الفوز باملقعد
ّ
في جميع األح��وال ،أك��د الجميل أن الدعم
القوي من عون لحزب الله ُي ّ
خسره سريعًا
ّ
ثقة ن� ّ�واب��ه وجمهور ناخبيه املسيحيني.
ّ
الجميل ،إن لم يبعد عون نفسه
وبحسب
علنًا ومطلقًا ع��ن ح��زب ال�ل��ه ق��ري�ب��ًا ،فإنه
سيكون س��ائ�رًا نحو نهايته السياسية.
وفيما اقترب االجتماع من النهاية ،وجد
ّ
الجميل وقتًا ليرمي على عون آخر سهامه
الجارحة ،قبل أن يعرض للسفير صورة
ّ
(الجميل) م��ع الرئيس األميركي
تجمعه
األسبق رونالد ريغن التقطت عام .1982
ُ
«سمعت أن عون يتعرض لالبتزاز
وق��ال
أعرف إن كانوا يفعلون
ال
السوريني.
من
ّ
ذل ��ك ب�س�ب��ب أم ��ر م��ا وق ��ع ع�ل�ي��ه ع ��ون ،أو
ب�س�ب� ّ�ب أم ��ر ارت �ك �ب��ه ،لكنني أع�ت�ق��د أنهم
يستغلونه .هذا ما يفعله السوريون».
فيلتمان

