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ـية حول العالم

ـاوضات تحت الحصار
ردود
بعد نصف قرن من النضال
رقم البرقية06BEIRUT2578 :
التاريخ 9 :آب 8:06 2006
ّ
امل � ��وض � ��وع :أم �ي��ن ال �ج �م ��ي ��ل يسعى
الس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م �ن� ّ�س �ق��ة إلضعاف
حزب ّالله
م � �ص� ��ن� ��ف م� � � ��ن :ال � �س � �ف � �ي ��ر جيفري
فيلتمان
()...

«يجب أن نكون جزءًا من املطبخ»

ّ .1
عبر الجميل عن انزعاجه من أن الرئيس
ل �ح��ود ل ��م ي �ح �ض��ر ج �ل �س��ة ال �ح �ك��وم��ة في
السابع من آب التي ّ
صوتت باإلجماع على
ن�ش��ر ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ف��ي ال �ج�ن��وب .لقد
ت��رك لحود خ��ارج اللعبة تمامًا ّخ�لال هذا
ّ
تصرفه ،فإنه يجعل
ال�ن��زاع ،وبسبب ع��دم
الرئاسة امل��ارون�ي��ة عديمة التأثير« .علينا
ّ
الجميل،
أن نكون ج��زءًا م��ن املطبخ» ،ق��ال
ّ
وحث على إيجاد وسائل إلخراج لحود من
ّ
قصر بعبدا بعد وقف إلطالق النار .حض
ّ
الجميل على أن نقطة ضعف ل�ح��ود هي
نجله ،إميل إميل ،وهو ّ
متورط في عمليات
فضيحة برنامج
غسل أم ��وال م��ن ضمن
ّ
ال �ن �ف��ط م �ق��اب��ل ال� �غ ��ذاء .إذا ت ��وف ��رت دالئل
ّ
الجميل،
قاطعة بحق إميل إم�ي��ل ،أض��اف
فقد يضطر الوالد ّ
للتنحي.
ّ
الجميل أنه ال يرى آلية دستورية
ّ .2ادعى
ق��اب�ل��ة للتحقيق م��ن أج��ل اس�ت�ب��دال لحود
قبل نهاية واليته في تشرين الثاني .2007
ّ
الجميل أن اجتذاب بري وكتلة
وفيما رأى
أم��ل النيابية إل��ى املعسكر امل�ع��ادي للحود
س �ي� ّ
�ؤم��ن ن �ظ��ري��ًا أك �ث��ري��ة ال�ث�ل�ث�ين الالزمة
إلخراج رئيس الجمهورية – «أنا متأكد من
ّ
الجميل
أن ب��ري ال يحب ل�ح��ود» – يعتقد
أن��ه سيكون من الصعب تحرير ب��ري من
نفوذ ح��زب الله – وبالتالي سوريا – في
ال �ب��رمل��ان« .س�ي�ل�ع��ب ب ��ري ل�ع�ب��ة ح ��زب الله
لبضعة أشهر».

ّ
ّ
«سيد نصر الله ،لقد دمرت بلدك»

 .3في ما يتعلق بكيفية إطالق ٍّ
تحد فعال
ّ
لنيات حزب الله املؤكدة بادعاء النصر بعد
وق��ف إط�ل�اق ا ُل �ن��ار ،ط��رح ال�ج�م� ّ�ي��ل مقاربة
ثنائية األبعاد ت َّ
نسق مسبقًا بني اللبنانيني
وامل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي ،تضعف ح��زب ال�ل��ه في
ال��وق��ت ال ��ذي ت �ق� ّ�وي ف�ي��ه ال �ف��رق��اء اآلخرين
ّ
الجميل
ومؤسسات الحكومة اللبنانية .قال
إن ال� � ��دروز وامل �س �ي �ح �ي�ين س �ي �ك��ون��ون في
ال �ص �ف��وف األول� ��ى ف��ي تحميل ح ��زب الله،

وت�ح��دي�دًا ن�ص��ر ال �ل��ه ،امل�س��ؤول�ي��ة علنًا عن
ج� ّ�ر ل�ب�ن��ان إل��ى أس��اب�ي��ع م��ن ال �ح��رب« .هنا
سنتمكن من ربح املعركة ،بأن نقول« :سيد
ّ
نصر الله ،لقد ّ
الجميل إن
دمرت بلدك» .قال
رئيس الوزراء السنيورة موافق على الخطة،
لكن ليس بإمكانه أن ينطلق علنًا بالنقد
ألن ع�ل�ي��ه ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى وح ��دة الحكومة،
وهو أيضًا ال يريد أن يفاقم التوتر السني
– ال �ش �ي �ع��ي .ط��ال��ب ال �ج �م� ّ�ي��ل أي �ض��ًا بدعم
مستمر من الحكومة األميركية لنشر هذه
الرسالة عبر اإلع�لام وف��ي دع��م حركة 14
آذار وتطوير مؤسسات الحكومة اللبنانية.
ّ
الجميل إن «االستراتيجية اإلعالمية
 .4قال
ّ
املنسقة» التي ستعتمد أساسًا على وسائل
اإلعالم ،ستحارب أيضًا النظرة العربية –
اإلسالمية التي خلقتها بروباغاندا حزب
ال �ل��ه ًع��ن أن ق� ��درة ال �ح��زب ع �ل��ى الصمود
ط��وي�لا ف��ي وج��ه الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي هي
ّ
الجميل إلى أن إسرائيل لم
«انتصار» .لفت
تحشد إال  25ألف جندي ،وهي استنكفت
بوضوح عن القيام باجتياح شاملّ ،
وادعى
أن حزب الله خسر  70في املئة من قدرته

يجب حفظ ماء وجه
قضيتي
الشيعة بحل ّ
األسرى ومزارع شبعا
عون ّنسق مع الموساد
خالل الحرب األهلية وهو
ومتهور
مجنون
ّ
حزب اهلل خسر
 %70من قوته وإسرائيل
لم تستخدم سوى
 25ألف جندي
متورط
إميل إميل لحود
ّ
في عمليات غسل أموال
ضمن فضيحة برنامج
النفط مقابل الغذاء
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ال �ف �ع �ل �ي��ة .امل �ع��اق��ل األس��اس �ي��ة ل �ح��زب الله
– في الجنوب وبعلبك والضاحية الجنوبية
– أصيبت جميعها بأضرار جسيمة« .هذا
لم يكن نصرًا ،بل كان كارثة .نحن نحتاج
إلى عكس النظرة السائدة».

بناء العالقات مع الشيعة املعتدلني

 .5ق � ��ال ال� �ج� �م � ّ�ي ��ل إن � ��ه ل� ��و ن �ج �ح��ت هذه
ّ
االستراتيجية في إضعاف حزب الله ،فإن
األح��زاب الشيعية املعتدلة – بما فيها أمل
ب� ّ�ري – سيكون عليها التقدم مللء الفراغ.
للعمل ع�ل��ى ف�ص��ل بري
ي�خ�ط��ط ال�ج�م� ّ�ي��ل
ّ
عن حزب الله ،وسيجند الشيعة املعتدلني
مل �س��اع��دت��ه ع �ل��ى ذل � ��ك .ق� ��ال ال �ج �م� ّ�ي��ل إنه
سيلتقي بقادة شيعة في وقت متأخر من
األسبوع نفسه ملناقشة بدائل لحزب الله.
إض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،التقى أع�ض��اء ف��ي حزب
ال�ك�ت��ائ��ب ب�ح��رك��ة أم ��ل لتنسيق مساعدة
امل �ه �ج��ري��ن ،وه ��ي آل �ي��ة ي��أم��ل ال �ج �م� ّ�ي��ل أن
شكل توافق
تستمر ورب�م��ا تتبلور على ّ
س�ي��اس��ي .اق�ت��رح أن ذل��ك ق��د ي�م��ث��ل معبرًا
لتقديم مساعدات أميركية للجنوب.

الوضع السياسي املاروني
 .6حني سئل عن رأي��ه بالشائعات القائلة
بأن قائد التيار الوطني الحر ميشال عون
يخسر العديد من ّ
مؤيديه بسبب موقفه
ّ
الداعم لحزب الله ،أسف الجميل ألن العديد
م��ن داع�م��ي ال�ج�ن��رال ع��ون ه��م مناصرون
قدامى لحزب الكتائب انشقوا عن الحزب
خالل سنواته العجاف بني  1989و2005
ّ
الجميل أخيرًا السيطرة على
حني استعاد
الحزب .سيطرت سوريا عمليًا على الحزب
في تلك املرحلة ،واضعة دمية في القيادة
كانت مهمتها الوحيدة القضاء على حزب
ّ
ّ
الجميل
الجميل .يعاني
الكتائب ،بحسب
صعوبات ف��ي اج�ت��ذاب ال�ن��اس م�ج��ددًا إلى
ص�ف��وف ال �ح��زب ،واع �ت��رف ب��أن صناديق
ّ
يصعب القيام بحمالت
الحزب فارغة ،ما
وكسب ّ
املؤيدين .التيار الوطني الحر التابع
لعون والقوات اللبنانية التي يقودها سمير
ّ
الجميل.
جعجع يزخران باملال ،حسب

تعليق
 .7كعضو في الكتلة املسيحية في  14آذار،
ّ
الجميل في التواصل مع الشيعة
إن رغبة
ّ
املعتدلني هي تطور إيجابي وج��زء خالق
م��ن وس��ائ��ل ب�ن��اء التحالفات الطائفية في
لبنان .مرة جديدة ،تقدم شخصية نافذة،
أمني ّ
الجميل هذه املرة ،نبيه بري كشخصية
محورية في السياسة اللبنانية وفي مرحلة
ّ
الجميل
ما بعد وقف إطالق النار .إذا تمكن
تحضير
وباقي أعضاء  14آذار بالفعل من
ً
حركة أمل والشيعة املعتدلني ليكونا بديال
لحزب الله ،مع إط�لاق حملة إعالمية ضد
املغامرات الالمسؤولة لحزب الله والدمار
ال��ذي استدرجته ،فقد تتمكن ه��ذه القوى
من سحب الدعم الشعبي الشيعي لحزب
ال�ل��ه .ال ش��ك ف��ي أن نبيه ب��ري ،وه��و يكره
حزب الله ربما أكثر من أي سياسي لبناني
آخر غير أنه يعتمد على دعمه االنتخابي
في الجنوب ،سيكون سعيدًا بالهرب من
قبضة حزب الله( .انتهى التعليق)
فيلتمان

ً
ّ
نتمنى عليكم ،عمال بأصول الزمالة املهنية ،نشر التعليق اآلتي على ما ورد في
صحيفتكم من أقوال منسوبة ّ
إلي في مسلسل «ويكيليكس»:
ً
املثير بتقاريره واألق��ل إثارة
مع استمرار واستغالل مسلسل «ويكيليكس» ّ
ّ
بـ «حشواته» وتلفيقاته ،وخصوصًا بعناوينه املركبة بنية التخوين ،تستمر
حملة التهويل امل��وج�ه��ة ض��د ك��ل ال��ذي��ن أخ��رج��وا ع��ام « 2006ح��زب ال�ل��ه» من
ورطته ،ولبنان من مأساته ،والجنوب من األتون الذي ُدفع إليه ً
بناء على حساب
يقدر ردّ
خاطئ أقر به السيد حسن نصر الله بنفسه ،عندما اعترف بأنه «لم ّ
فعل العدو الغادر على عملية اختطاف الجنود ًالصهاينة».
ً
ل�ق��د س�ب��ق ل��ي أن نفيت معظم م��ا ينشر ت��أوي�لا أك�ث��ر م�ن��ه ت�ق��وي�لا ومنسوبًا
إل��ى «ويكيليكس» .وال�ي��وم أنفي م�ج��ددًا وعلى نحو قاطع التحريف الفاضح
املستعمل في هذه التقارير عن مرحلة كنا نناضل فيها في حكومة الرئيس
السنيورة لإلتيان بأفضل ق��رار وبأقل األض��رار وف��ي أس��وأ ال�ظ��روف وخارج
الفصل السابع ،ساعني بذلك طبعًا الى تأكيد سيادة لبنان وتثبيتها ووحدة
مؤسساته الشرعية بعد استعادة أرضه املحتلة وتضميد جراحه ،فيما كان
البعض يحاول مذذاك التغطية على مغامراته بمصير البالد وحياة العباد عبر
تخوين اآلخرين ،وال يزال.
وباملناسبة أريد أن أؤكد على اآلتي:
1ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ب�ع��د ن�ص��ف ق��رن م��ن ال�ن�ض��ال ض��د ك��ل امل �ش��اري��ع امل�ش�ب��وه��ة م��ن أحالف
وتقسيم وتفتيت ،وبعد مناصرة العمالقني كمال جنبالط وموسى الصدر،
ومقاومة االجتياح واالح�ت�لال اإلسرائيليني وإس�ق��اط ات�ف��اق  17أي��ار والعمل
ً
إنهاء للحرب
على إعداد الطائف تحت رعاية الرئيس الشهيد رفيق الحريري
األهلية ،وبعد التصدي ملؤامرة التمديد ومسلسل االغتيال واالنقالب الزاحف
من جانب نظام الوصاية وأدواته األمنية ،األمر الذي ّ
عرضني ألكثر من محاولة
اغتيال :األول��ى إسرائيلية في صيف  1982والثانية قيد الكشف في خريف
الناس املعيشية والصحية واالقتصادية
 ،2004وبعد عقود من االهتمام بهموم
واالجتماعية واإلنمائية والتربوية ف��ي ك� ّ�ل امل��راك��ز التي ّ
تبوأتها ،ل��ن أسمح ال
ّ
لسفير من الخارج وال ملهيمن من الداخل بأن يعلمني أصول االلتزام الوطني
والقومي.
2ـــــ إنني جهارة ضد السالح غير الشرعي وال عالقة لذلك بمن يحمله ،حيث
ّ
وزميلي آن��ذاك في الحكومة محمد عبد الحميد
كنت مع الرئيس ميشال املر
بيضون وروجيه ديب في اللجنة التي حلت امليليشيات وجمعت السالح الثقيل،
وأن��ا أفتخر بهذا اإلن�ج��از ،كما أرى ف��ي ه��ذا ال�س�لاح م�ص��درًا للفتنة الداخلية
واستدراجًا للعدوان الخارجي ،ثم إن هذا السالح يقضي بتداعيات وجوده أو
استعماله ،ال فرق ،على آمال شعبنا ،وخصوصًا شبابنا في بناء دولة حديثة
ح��رة ً ديموقراطية عربية مزدهرة تلتزم واجبات لبنان التحريرية والدفاعية
أسوة بأشقائه العرب ال أكثر وال أقل.
3ـــــ إنني ال أفهم هذا اإلصرار على محاوالت االغتيال السياسي التي لم تتوقف
م�ن��ذ م�ح��اول��ة االغ�ت�ي��ال ال�ج�س��دي ت�لازم��ًا م��ع ت��أي�ي��دي امل�ط�ل��ق ـــــ ن�ع��م امل�ط�ل��ق ـــــ
ّ
للمحكمةُ الدولية في سعيها الى كشف الحقيقة ونصرة العدالة .كأن
واملستمر
لاّ
املقصود دائمًا أ تكشف هذه أو تتحقق تلك.
4ـــــ أما  5و 7أيار ففي فمي وأفواه آخرين من رفاقي ماء غزير ،وسأعود الى
هذا املوضوع الحقًا وبالتفصيل .أما في املبدأ ،فال أزال أعتبر ّأي منشأة عامة
ال تخضع ملا يفرضه الدستور والقوانني ،غير شرعية .نعم غير شرعية مهما
طال الزمن حتى إع��ادة استيعابها ،تمامًا كما السالح ،في مؤسسات الدولة
إشرافها.
الرسمية وتحت
ّ
5ـــــ إن الحملة التي ال تمثل «ويكيليكس» إال إحدى حلقاتها وربما األضعف
ّ
اللبنانيني ،بمظهر العداء
واألسخف ،تحاول إظهارنا ،مع زمالء لي والعديد من
املطلق لـ«حزب الله» أو الحذر من الطائفة الشيعية الكريمة .هذا مردود وغير
صحيح .نعم ،السالح زينة الرجال لكن في الوطن الواحد املوحد تحت إمرة
دولته وبتصرف جيشه الباسل وم��ؤازرت��ه .ما نرفضه هو االحتكار الحزبي
لهذا السالح وتوجيهه داخليًا أو االنفراد باستعماله خارجيًا ،بغفلة من الدولة
وتجاوزًا لها.
إن ما نتمناه هو استمرار الطائفة الشيعية اللبنانية العربية املعروفة بوطنيتها
ونزعتها القومية ،طائفة جمهور اإلمام موسى الصدر وخزان اليسار العروبي
ورافد املقاومة الوطنية والحركة الديموقراطية والنقابية ،خارج فخاخ أو أوهام
س�ي�ط��رة ال�ن�ظ��ام ال��واح��د وال �ح��زب ال��واح��د وال�خ�ط��اب ال��واح��د ،ف�ه��ي زي�ن��ة لبنان
برجالها ونسائها وشبابها ،بمثقفيها وطالبها املميزين ،بعمالها ومزارعيها
املناضلني ،وبمغتربيها الناجحني الصامدين.
النائب مروان حمادة

