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«األخبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات األميركـ

حرب تموز مؤامرات ومفـ
ّ
ّ
«خبراء» السفارة :عسكر حزب الله انقلب على سياسييه
السفارة األميركية
كانت خلية نحل طوال حرب
تموز .لم تلتق سياسيًا لبنانيًا إال
سألته عن مزاج الشارع :ما هو
بحزب الله؟ لكن ذلك
رأي الناس ّ
ال يكفي ،إذ خصصت عددًا من
برقياتها لقياس مزاج الجمهور
الشيعي .في ما يأتي ،أبرز هذه
البرقيات
حسن عليق
ط � � ��وال ال � �ح � ��رب اإلس ��رائ � �ي � �ل � �ي ��ة ،حرصت
ال �س �ف��ارة األم �ي��رك �ي��ة ع �ل��ى إب �ق ��اء خطوط
اتصاالتها مفتوحة مع مختلف الجماعات
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان .م��وظ�ف��و السفارة،
وكبيرهم جيفري فيلتمان ،كانوا يجولون
ع �ل��ى م� �ن ��ازل ال �س �ي��اس �ي�ي�ن .ي �س ��أل ��ون عن
امل��واق��ف ،ي�ت�ح� ّ�رون األخ �ب��ار والتحليالت،
ويناقشون ف��ي ال�ع��روض املقترحة لوقف
إطالق النار .وفي كل مكان ،هدفهم واحد:
كيف س� ُ�ي�ه��زم ح��زب ال�ل��ه .وال �ح��زب وحده،
م��ن ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة ،كانت
ال�ص�ل��ة ب�ي�ن��ه وب�ي�ن األم�ي��رك�ي�ين مقطوعة.
ّ
مصرين
ل�ك��ن دب �ل��وم��اس� ّ�ي��ي ع��وك��ر ك��ان��وا
على عدم تركه في الظل.
منذ بداية الحرب ،اختار األميركيون عددًا
من الشخصيات الشيعية ،إضافة إلى بعض
ال��ذي��ن ت��رى أن�ه��م يعرفون أح ��وال الجنوب
وأه �ل��ه ،ل�لإط�لال��ة ع�ل��ى ال �ح��زب ،وملحاولة
ق �ي��اس م ��زاج ال �ش ��ارع امل � ّ
�ؤي ��د ل ��ه ،وخاصة
بني الشيعة .واستندت السفارة إلى هؤالء،
بوصفهم م �ص��ادر اع �ت��اد الدبلوماسيون
األم �ي ��رك �ي ��ون ال� �ت ��واص ��ل م �ع �ه��م ،أو نظرًا
لكونهم «خبراء» في شؤون حزب الله ،على
حد تعبير كاتب برقيات فيلتمان.
ك ��ان ه � ّ�م األم �ي��رك �ي�ي�ن ال �ح �ص��ول ع �ل��ى أي
معلومة عن األوضاع الداخلية لحزب الله،
ص��ة م �ع �ن��وي��ات رج��ال��ه ومسؤوليه،
وخ��ا ً
ف � �ض �ل�ا ع� ��ن رأي ال� �ج� �م� �ه ��ور باملقاومة،
وبالدرجة األولى ،الجمهور الشيعي.
في اليوم التالي الن��دالع الحرب( ،ي��وم 13
تموز  ،2006البرقية رقم ،)06BEIRUT2386
ّ
دبلوماسيي السفارة األميركية
اتصل أحد
بالكاتب ف��ي صحيفة ال�ب�ل��د ،علي األمني.
البرقية تمنح األخير صفة أخرى :إنه ابن
زعيم «الخط الشيعي الثالث ،الشيخ محمد
حسن األمني» .يحاول األمني تحليل أسباب
تنفيذ ح��زب ال�ل��ه لعملية األس��ر .ي�ق��ول إن
ال� �ح ��زب م ��ؤل ��ف م ��ن ج �ن��اح�ي�ن :عسكري/
أم� �ن ��ي ،وس� �ي ��اس ��ي .ال �ج �ن��اح العسكري/
األمني كان يتولى سلطة اتخاذ القرارات
ف��ي ال �ح��زب ،م��ع وج ��ود ع�م��اد مغنية فيه
ك��إح��دى ال�ش�خ�ص�ي��ات امل��رك��زي��ة .ل �ك��ن في
السنوات األخيرة ،وخاصة بعد االنسحاب
السوري من لبنان ،أخذت اهتمامات قسم
ً
منحى سياسيًا،
كبير من أفراد حزب الله
ّ
وك��ان��وا ي ��رون أن ه��ذا ال�ت��وج��ه ي ��ؤدي إلى
تحقيق م�ن��اف��ع ،ك��امل�ش��ارك��ة ف��ي الحكومة
ألول مرة ،على حد قول األمني.
لكن ال�ج�ن��اح العسكري /األم �ن��ي ،يضيف
ال�ص�ح��اف��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي ،أراد إع ��ادة تثبيت
سيطرته .وأخ �ذًا ف��ي االع�ت�ب��ار الحسابات
اإلي ��ران� �ي ��ة وال� ��وض� � َ�ع ف ��ي غ � ��زة ،ق � � ّ�رر هذا
ال �ج �ن��اح ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ة خ�ط��ف الجنديني
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ي� ��وم  12ت� �م ��وز .وف� ��ي هذا

ال �ج �ن��اح ،ي� ّ
�رج��ح األم�ي�ن وج ��ود أشخاص
يشاطرون اإلسرائيليني رغبتهم في نوع
التدمير ال��ذي سيعيد لبنان  20عامًا إلى
الوراء.
ومنذ اليوم األول للحرب ،كان األمني قلقًا
بشأن االحتمالني اللذين ستسفر عنهما
ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ح��رب �ي��ة :ان �ت �ص��ار ح ��زب الله
أو انكساره« .إذا ف��از فمشروع بناء دولة
ل�ب�ن��ان�ي��ة س�ي�ف�ش��ل .وإذا خ �س��ر فسيؤدي
ذلك إلى زيادة التوتر املذهبي في لبنان».
ف��اال �ش �ي �ع��ة ف ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،ب� � ��رأي األم� �ي ��ن ،ال
ينظرون إلى حزب الله كـ»مقاومة» ،وال من
زاوية املواجهة مع إسرائيل ،بل إنهم يرون
ف�ي��ه م��داف�ع��ًا ع��ن م�ص��ال��ح ال�ط��ائ�ف��ة مقابل
الطوائف اللبنانية األخرى.

ّ
حزب الله لم يتضرر

خالل األيام السبعة التالية ،غابت برقيات
«ج ��س ن �ب��ض ال � �ش ��ارع» ،ل�ت�ن�ت�ق��ل ي ��وم 20
ت�م��وز إل��ى فئة «ال �خ �ب��راء» .وع�ل��ى البرقية
ال �ت��ي ت �ح �م��ل ال ��رق ��م  ،06beirut2428حل
ثالثة منهم ضيوفًا ،لالستماع إلى آرائهم
بشأن «استراتيجيات حزب الله وخطواته
املستقبلية» .وه��ؤالء هم الناطق السابق
ب ��اس ��م ال �ي ��ون �ي �ف �ي ��ل ،ت� �ي� �م ��ور غوكسيل،
وال� �ص� �ح ��اف ��ي م �ح �م� ّ�د س� �ل ��ام ،واألستاذ
الجامعي أحمد موصلي.
ي�ق��ول غ��وك�س�ي��ل إن��ه ك��ان ي�ن��اق��ش الوضع

ً
م��ع ع ��دد م��ن «ال �ش �خ �ص �ي��ات األك �ث ��ر ميال
للثقافة ف��ي ح��زب ال �ل��ه» .وه ��ؤالء ،بحسب
م ��ا ت �ن �ق��ل ال �ب��رق �ي��ة ع ��ن غ��وك �س �ي��ل ،يرون
أن ال�ج�ن��اح ال�ع�س�ك��ري ف��ي ح��زب�ه��م «ذهب

رياض األسعد رد
قائال إن
بغضب وشتائم ً
مؤيدين
«الجميع صاروا ّ
لحزب اهلل»
محمد سالم:
ّ
حزب اهلل سيطلب وقف
إطالق النار عندما يقول
له الشيعة إنهم تلقوا ما
يكفي من العقاب

ب �ع �ي �دًا»« .امل �ع �ت��دل��ون» ف��ي ال �ح��زب قلقون
حيال قدرتهم على تفسير أسباب كل هذه
املعاناة .وبعكس كل البؤس ال��ذي يعيش
فيه الشيعة ،يؤكد أص��دق��اء غوكسيل في
ح ��زب ال �ل��ه أن ال �ج �ن��اح ال�ع�س�ك��ري ال يزال
غير ًم�ت�ض� ّ�رر .ال��رأي ذات��ه ينقله موصلي،
ق ��ائ�ل�ا إن ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ح��رب �ي��ة ل ��م تلحق
األذى ب �ح��زب ال �ل��ه« .وإذا ان �ت �ه��ى القتال
ال�ي��وم ،فسيكون ح��زب الله ه��و املنتصر».
أما شعبية الحزب ،فال ت��زال مرتفعة عند
الشيعة ،في مقابل انخفاضها بني السنة
واملسيحيني والدروز.
ه��ذه ال�ط��وائ��ف ال �ث�لاث ال يعيرها الحزب
اهتمامًا ،بحسب الصحافي محمد سالم
الذي يؤكد ملحادثه األميركي أن حزب الله
سيطلب وقفًا إلطالق النار عندما يقول له
الشيعة «إنهم تلقوا ما يكفي من العقاب».

غضب وشتائم
ي��وم  26ت �م��وز ،خ�ت�م��ت ال �ح��رب أسبوعها
الثاني .ومعه ،جولة جديدة من االتصاالت
(« .)06BEIRUT2474السياسي الشيعي
املعتدل ال��ذي خ��اض انتخابات ع��ام 2005
ض ��د ت �ح��ال��ف ح ��زب ال �ل��ه – أم � ��ل» ،رياض
األسعد ،رد بغضب على اتصال دبلوماسي
أم�ي��رك��ي .غضبه ت �ح� ّ�ول إل��ى ش�ت��ائ��م ،قبل
أن يقول للدبلوماسي :الجميع ص��ار مع
حزب الله اآلن.

نصر الله في مهرجان االنتصار (أرشيف ــ بالل جاويش)

نصر اهلل عن «ويكيليكس» :سنحاكم من قتلنا

ت� ّ
�وع��د األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ح��زب ال �ل��ه ،ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر ال �ل��ه ،برفع
دعاوى قضائية ضد الشخصيات السياسية التي كشفت وثائق
ويكيليكس أنها كانت ت�ح� ّ�رض إم��ا على إط��ال��ة أم��د ح� ّ�رب تموز
 ،2006وإم��ا على هزيمة امل�ق��اوم��ة ف��ي تلك ال�ح��رب .وع��ل��ق نصر
الله ،في خطاب ألقاه أول من أمس ،على مضمون الوثائق بالقول
إنها «تبرز حجم الرهانات على الحرب اإلسرائيلية على املقاومة
وحجم اآلم��ال امل�ع�ق��ودة ( )...نحن سننتظر إل��ى نهاية الوثائق،
لنرى ماذا سيظهر في اآلتي من األيام ،ويومها يمكن أن يكون لنا
حديث»ّ .
وقسم نصر الله مضمون الوثائق املنشورة حتى اليوم
إلى قسمني :األول هو ما ينقله السفير األميركي عن أشخاص
«يتضمن تحليلهم وع��واط�ف�ه��م وأم��ان�ي�ه��م ،ف�لا مشكلة ف��ي هذا
القسم» ،مضيفًا« :إذا وقفت ّأي شخصية سياسية لتقول إن هذا
ذلك».
الحديث غير صحيح ً وهو مفترى ،فنحن سنقبل منها ً
وتابع نصر الله قائال إن القسم الثاني ال يتضمن تحليال .ففيه
أن «ف�لان��ًا يطلب م��ن السفير األم�ي��رك��ي أن تحتل إس��رائ�ي��ل بنت
جبيل ،وف�لان� لاّ�ًا يطلب أال تقف ال�ح��رب إال بعد تدمير ح��زب الله،
وفالنًا يطلب أ تتوقف الحرب إال إذا جرى الحصول على شروط
( .»)...وفي رأي األمني العام لحزب الله ،فإن هذا «تحريض .ثمة َمن

يحرض ّ
ّ
عدو لبنان ،الذي هو إسرائيل ،والذي نقول إننا مجمعون
ّ
على أنه ع��دو» .وفي هذا القسم ،رأى نصر الله وجود نوعني من
السياسيني .األول أج��رى م��راج�ع��ة مل��واق�ف��ه ومل �س��اره السياسي،
وأعلن الوقوف إلى جانب املقاومة« ،وثمة قسم آخر ما زال يقول
في العلن ويمارس ما قاله في «ويكيليكس» منذ  .2006هنا ،نحن
نريد تكوين ملف قضائي ( )...وخاصة عندما يأتي شخص يوم
 15تموز ليقول «اضربوهم واقصفوهم» ،هذا يعني أن كل الذين
قتلوا بعد  15تموز مسؤولية قتلهم ف��ي رقبته .سننظر كيف
يتصرف القضاء في هذا امللف».
وأك��د أن ح��زب الله كانت لديه معلومات منذ ع��ام « ،2006لكننا
لم نكشفها )...( ،وأنا وقفت يوم  22أيلول في مهرجان انتصار
حرب تموز وقلت :تعالوا لنضع يدًا بيد لنحمي لبنان ّ
ونعمره .مع
من؟ مع الذين نعلم أنهم تآمروا علينا وشاركوا في قتل نسائنا
وأطفالنا» .واستدرك نصر الله« :لكن اليوم أصبحت هذه األمور
على صفحات الجرائد ،وتشاهدونها في التلفزيونات .ومع ذلك
ن�ح��ن سنتصرف ب�ك��ل ح�ض��اري��ة إزاء ه ��ؤالء األش �خ��اص الذين
ّ
وسنعد ملفًا قضائيًا ،ونتابع املوضوع على
شاركوا في دمائنا،
مستوى القضاء».

ش �ي �ع ��ي م� �ع� �ت ��دل آخ� � � ��ر ،ب �ن �ظ ��ر السفارة
األميركية ،هو إبراهيم شمس الدين .كان
ّ
أك �ث��ر ودًا م ��ن األس� �ع ��د ،ل�ك�ن��ه خ �ل��ص إلى
ال�ن�ت�ي�ج��ة ذات �ه��ا :ت��أي�ي��د ح ��زب ال �ل��ه وسط
ال �ش �ي �ع��ة وص � ��ل إل � ��ى ح ��د غ �ي��ر مسبوق.
وال �ش �ي �ع��ة ي � ��رون أن ن� ��زع س�ل��اح الحزب
سيدفع «اآلخرين» إلى اقتالعهم فردًا فردًا.
أم ��ا ح��دي��ث ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األميركية
عن «ش��رق أوس��ط جديد» ،ف��زاد من غضب
جمهور املقاومة الذي بات يخشى من كون
الواليات املتحدة ستستهدفه في املرحلة
الالحقة.
م � ��رة ج� ��دي� ��دة ،ت �ح �ص��ل ال� �س� �ف ��ارة على
ال �ن �ت �ي �ج��ة ذات� � �ه � ��ا .ج� �م� �ه ��ور ال � �ح� ��زب ال
ي � ��زال م�ل�ت�ص�ق��ًا ب� ��ه .األم � ��ر ذات � ��ه يؤكده
«الصحافي الشيعي» في جريدة النهار،
عباس صباغ« ،الذي يتواصل دائمًا مع
مسؤولني من ح��زب الله» .ب��رأي صباغ،
ح � ��زب ال � �ل ��ه «ل � �ي ��س ح ��زي� �ن ��ًا» للهجوم
اإلس��رائ �ي �ل��ي ال� �ب � ّ�ري ،ألن ذل ��ك «يمنحه
ذريعة لالستمرار بالقتال ،وه��ذه املرة،
أراض لبنانية».
لتحرير
ٍ
في السياق ذاته ،يرى تيمور غوكسيل أن
العملية البرية اإلسرائيلية هي بالضبط،
ما يريده ح��زب الله .وينقل غوكسيل عن
مصادره في الحزب قولهم إنهم يتمنون
أن تبقى إس��رائ�ي��ل لبرهة داخ��ل األراضي
اللبنانية .املصادر ذاتها قالت لغوكسيل
ّ
إن رج ��ال ح��زب ال�ل��ه ال��ذي��ن ص ��دوا التقدم
ّ
اإلس��رائ �ي �ل��ي ف��ي م� ��ارون ال � ��راس ،وكبدوا
اإلسرائيلي خسائر كبيرة ،كانوا
الجيش ً ُ
 17م �ق��ات�ل�ا ،ق �ت��ل م�ن�ه��م س �ب �ع��ة .وهؤالء،
بحسب غوكسيل ومصادره داخل الحزب،
هم من أبناء القرى الحدودية ،وليسوا من
«ال �ق��وات ال�خ��اص��ة» ف��ي امل�ق��اوم��ة ال��ذي��ن ما
زالوا ينتظرون املرحلة الثانية من الحرب
للمشاركة في املعارك.
غ ��وك� �س� �ي ��ل وص� � �ب � ��اغ ح � �ض� ��را أي � �ض� ��ًا في
ب��رق �ي��ة ص � ��ادرة ي� ��وم األول م ��ن آب( ،رقم
 .)06BEIRUT2518ص ��ارا أك �ث��ر ث�ق��ة عند
ال� �ح ��دي ��ث ع ��ن ن� �ظ ��رة ال �ش �ي �ع��ة ،وغيرهم
م��ن امل��واط �ن�ين ،إل ��ى ح ��زب ال �ل��ه كمنتصر.
غوكسيل يعلن مفاجأته بمقابلة لبنانيني
ّ
س��ن��ة ي��دع�م��ون ح ��زب ال �ل��ه وي �ن �ظ��رون إلى
مقاتليه كأبطال.
أما صباغ ،فيؤكد لألميركيني أن معنويات
املقاومني والجمهور الشيعي مرتفعة جدًا.
وبعيدًا عن مزاج الشارع ،يوضح أن تراجع
ع��دد ال �ص��واري��خ ال �ت��ي أط�ل�ق�ه��ا ح��زب الله
من الجنوب على م��دى الساعات الثماني
واألرب �ع�ين ال�ت��ي أعلنت إس��رائ�ي��ل خاللها
ٌ
وقف عملياتها الجوية ،عائد إلى حضور
وزي��ر الخارجية اإليراني منوشهر متكي
إلى لبنان .وبرأيه ،فإن اإليرانيني يريدون
القول إنهم يتحكمون بمجرى األحداث.
أم��ا ال�ن��ائ��ب ع�ل��ي ع �س �ي��ران ،ذل��ك املجهول
ال� ��ذي ي�ص�ع��ب ال �ع �ث��ور ع �ل��ى ل �ب �ن��ان��ي (أو
جنوبي) يعرف وجهه أو صوته ،فتصفه
ال �س �ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة ب��أن��ه (ك �م��ا غوكسيل
وص� ّ�ب��اغ) يملك «ع�ل��ى األق ��ل ،ص�ل�ات غير
�زب ال� �ل ��ه» .ي �ض��رب عسيران
م �ب��اش��رة ب �ح� ً
لألميركيني مثال مدينة ص�ي��دا ،املتعددة
م��ذه �ب �ي��ًا .وب ��رأي ��ه ،ف ��إن ال �س �ن��ة والشيعة
واملسيحيني فيها ي�ب��دون تضامنهم مع
ح��زب الله .ووس��ط الشيعة ،يحافظ حزب
ال�ل��ه على نسبة تأييد مرتفعة ،ال بسبب
ال �ع �ن��ف اإلس��رائ �ي �ل��ي وح� �س ��ب ،ب ��ل ألنهم
ي��رون أن الحملة اإلسرائيلية ل��م تضعف
ح� ��زب ال� �ل ��ه .وع �ن��دم��ا ُس �ئ��ل ع �س �ي��ران عن
اقتراح نشر قوات ًمتعددة الجنسيات في
الجنوب ،أجاب قائال« :هل نسيتم ما جرى
في الثمانينيات؟».

