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ـاوضات تحت الحصار
حمادة :قد تكون هناك حاجة لمزيد من الدمار
رقم البرقية06BEIRUT2540 :
التاريخ 6 :آب 7:27 2006
امل � � � ��وض � � � ��وع :ج � �ن � �ب �ل��اط وحمادة
يناقشان الحل من مرحلتني
ّ
 .1م �ل��خ��ص :ف ��ي ال ��راب ��ع م ��ن آب شارك
مساعد وزيرة الخارجية ولش ،والسفير
وأحد الدبلوماسيني السياسيني العاملني
في السفارة ،في عشاء استضافه مروان
حمادة ،وزي��ر االتصاالت ،وحضره وليد
جنبالط زعيم الطائفة ال� ّ�درزي��ة والحزب
التقدمي االش�ت��راك��ي .ح��ذر جنبالط من
أن م��ا س� ّ�م��اه ق �ل��ة ف�ع��ال�ي��ة إس��رائ �ي��ل في
العمليات البرية وف��ي االس�ت�خ�ب��ارات هي
خطر على إسرائيل وعلى املنطقةّ .
عبر
ح �م��ادة وج�ن�ب�لاط ع��ن ت� ّ
�ردده �م��ا ف��ي ما
يخص خطة ّ
مكونة م��ن ق��راري��ن ملجلس
األمن تهدف إلنهاء القتال .إنهما يعتقدان
أن ح��زب الله سيطلق ال�ن��ار على الجيش
اإلس��رائ �ي �ل��ي إذا ب�ق��ي ف��ي ج �ن��وب لبنان،
ح�ت��ى ل��و ت��م االت �ف��اق ع�ل��ى وق ��ف إلطالق
النار .يعتقدان أيضًا أن من املفيد زيادة
ال �ض �غ��ط ع �ل��ى ج� �ن ��وب ل �ب �ن��ان م ��ن أجل
إرغ ��ام رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان ب��ري وح ��زب الله
على القبول بوقف إلط�لاق ال�ن��ار .أخيرًا،
يعتقدان أنه حتى يكون لبنان أقوى ،يجب
إضعاف عالقته بإيران وسوريا( .انتهى
امللخص)

ثقافة املوت

 .2ع � ّ�ب ��ر ج �ن �ب�ل�اط ع ��ن أس� �ف ��ه م ��ن كون
إس��رائ �ي��ل ،ف��ي ن �ظ��ره ،ف�ش�ل��ت ف��ي تقدير
عمليات ح��زب ال�ل��ه ع�ل��ى األرض .تساءل
ُ
كيف أخذت إسرائيل على حني غرة في 12
تموز .واستنتج أن الطاولة قد انقلبت اليوم
ملصلحة حزب الله ما دامت املنظمة قائمة
ع�ل��ى «ث�ق��اف��ة م� ��وت» .ي��ري��د م�ق��ات�ل��و حزب
ال�ل��ه أن ي�م��وت��وا ش �ه��داء وه��م ل��ن ّ
يترددوا
ف��ي ت�ف�ج�ي��ر أن�ف�س�ه��م ل�ق�ت��ل إسرائيليني.
إض ��اف ��ة إل� ��ى ذل � ��ك ،ث �م��ة ج �ي��ل ج��دي ��د من
الجنود اإلسرائيليني ليس بعزم سابقيه
قد ثبت في
وتصميمهم .إنه يعتقد أن ذلك ّ
االسابيع املاضية من القتال ،وحذر من أنه
سيكون من الخطر على إسرائيل واملنطقة
أن ُيكشف هذا األمر.
ّ
وقف إلطالق النار ،لكن ليس بأي ثمن
ّ .3
عبر حمادة عن قلقه من ق� َ
�رار ْي وقف
إط�ل�اق ال �ن� ً�ار ال �ل��ذي��ن س�ت�ص��دره�م��ا األمم
املتحدة بدال من إصدار قرار واحد يعالج

يجب أن يستمر
الضغط على الشيعة،
عرض وقف
قبل َ
إطالق النار والمال

الحل الوحيد هو
مركز
في هجوم َب ّري ّ
يدمر حزب اهلل أو يلحق
ّ
أذى كبيرًا
به ً

ك��ل امل�خ��اوف دفعة واح ��دةّ .
فسر مساعد
وزي��رة الخارجية ول��ش األم��ر ب��أن��ه نتيجة
تسوية بني الواليات املتحدة والفرنسيني.
بعد م �ش��اورات مكثفة م��ع اإلسرائيليني،
وص��ل األم�ي��رك�ي��ون إل��ى اق�ت�ن��اع م �ف��اده أن
ال مجال أم��ام وقف إلط�لاق النار من دون
إن�ش��اء ق��وة ق��ادرة على حفظ االستقرار،
فيما الفرنسيون يحاججون بأن من غير
املمكن إن�ش��اء ق��وة لحفظ االس�ت�ق��رار من

دون وق��ف إلط�لاق النار .إن حل القرارين
املتتاليني سيوقف العنف ،وه��و أم��ر ّ
مهم
للبنان وللشعب اللبناني .رد جنبالط بأن
لبنان يريد وقفًا إلط�لاق ال�ن��ار ،لكن ليس
بأي ثمن.
 .4ل �ف��ت ال �س �ف �ي��ر إل� ��ى أن رئ �ي��س الوزراء
ال�س�ن�ي��ورة ك ��ان ق��د داف ��ع ع��ن خ�ط��ة لوقف
إط�ل�اق ال�ن��ار م��ن مرحلة واح ��دة ،الف�ت��ًا إلى
الحاجة للزخم .اقترح السنيورة أن تنتشر
القوات املسلحة اللبنانية بعد وقف إطالق
النار .اتفق جنبالط وحمادة على أن مقاربة
السنيورة لن تنجح .من وجهة نظرهما ،فإن
الجيش ال يمكن االع�ت�م��اد عليه بالكامل،
وس�ي�ب�ق��ى ح ��زب ال�ل��ه مسلحًا وخ �ط �رًا في
الجنوب إذا لم تكن هناك قوة دولية.
 .5لكن حمادة وجنبالط كانا متشككني
أيضًا في فكرة املرحلتني .إذا بقي الجيش
االسرائيلي في مكانه مؤقتًا ،فإن حزب الله
سيطلق النار عليه – حتى لو ك��ان قد تم
التوافق على وقف إلطالق النار في القرار
تطبيق القرار
األول .سيلغي ذلك إمكانية ُ
الثاني ،ألنه ما من قوة دولية سترسل إلى
ل�ب�ن��ان م��ا دام ح��زب ال�ل��ه يطلق ال�ن��ار على
الجيش اإلسرائيلي .ساعتها سيحصل ما
يريده حزب الله وسوريا وإيران ،ويستمر
ال� �ق� �ت ��ال .أض� � ��اف ج �ن �ب�ل�اط أن الوسيلة
الوحيدة لتفادي ذلك هي أنّ يقوم الجيش
االسرائيلي بهجوم ّبري مركز ّ
يدمر حزب
الله أو يلحق به أذى كبيرًا .لكن إسرائيل،
قال جنبالط متأففًا ،أظهرت بوضوح أنها
لن تقوم بذلك.
 .6نصح مساعد وزي��رة الخارجية ولش
ب��أن وس�ي�ل��ة أخ ��رى ل�ت�ف��ادي ت�ل��ك النتيجة
ه ��ي ف ��ي ال �ح �ص��ول ع �ل��ى إص� � ��دار سريع
للقرار وقبول سريع به من جانب الحكومة
اللبنانية .ستلقى املسؤولية ساعتها على
إسرائيل لفعل األم��ر ذات��ه وسيكون على
املجتمع الدولي أن ّ
يقدم الجنود لقوة حفظ
االستقرار.

جنبالط :الجنود
اإلسرائيليون ليسوا بقوة
الخطر
أسالفهم ومن ِ
انكشاف هذا الضعف
حمادة :احتالل القرى
سيشكل ضربة لحزب اهلل
محررة
ألن كل القرى كانت ّ
قبل بدء النزاع

ضغط للتأثير في النتيجة
 .7حني سئل حمادة عما إذا كانت الحكومة

اللبنانية ستوافق على القرار ،قال الوزير
إن غالبية الحكومة قد توافق ،لكن سيكون
ع�ل��ى ح ��زب ال �ل��ه أن ي �س��أل إي� ��ران .أضاف
جنبالط إن نصر الله لن يتخذ القرار بدعم
ق ��رار األم ��م امل�ت�ح��دة وح ��ده .س�ي�ك��ون على
«م �ح � ّ�رك» ش�ي�ع��ي أن ي�ض�غ��ط ع�ل��ى نصر
اللهّ .
 .8رش��ح حمادة رئيس املجلس نبيه بري
ليكون هذا «املحرك» الشيعي ،مع التحذير
م��ن أن ه ��ذه االس �ت��رات �ي �ج�ي��ة ق��د ال تنجح
بسبب ن�ف��وذ س��وري��ا وإي ��ران .بالرغم من
ذل ��ك ،ي�ص�ل��ح ب ��ري ل�ل�ق�ي��ام ب ��دور الوسيط
بسبب م��وق�ع��ه ف��ي ال��دول��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .لكن
م��ن أج��ل الضغط على ب��ري ،وتاليًا نصر
الله ،قد تكون هناك حاجة ملزيد من الدمار
واالجتياح للجنوب الشيعي ،إلى أن ًيتمكن
قائد شيعي من القول «يكفي قتاال» .رأى
ح�م��ادة أن اح�ت�لال ال�ق��رى سيكون ضربة
لحزب الله ألن كل القرى كانت ّ
محررة قبل
بدء النزاع.
ُ َ
 .9على بري والجمهور الشيعي أن يقنعا
«ب��االح�ت�ف��اظ بما ب�ق��ي» واالخ�ت�ي��ار ب�ين أن
تكون لهم دولة أو حرب ال تنتهي .أضاف
جنبالط أن ب��ري ي��رى أن ك��ل م��ا ب�ن��اه في
ال�ج�ن��وب ق��د ُد ّم ��ر .واف��ق ح�م��ادة ع�ل��ى هذا
التقويم ،مضيفًا أن الشيعة ضعفاء .كل
ُ
شيعة الجنوب ،باستثناء قريتني ،ه ّجروا.
هناك اشتباكات أسبوعية بني مناصري
امل وحزب الله في أماكن تهجيرهم .يجب
أن يستمر الضغط على الشيعة ،ثم ُيعرض
وق��ف إط�ل�اق ال�ن��ار وامل ��ال إلع ��ادة اإلعمار،
واحتمال إعادة شبعا.
 .10اق� �ت ��رح ج �ن �ب�لاط وح� �م ��ادة أن يقوم
مساعد وزيرة الخارجية ولش بمقاربة ّبري
من خالل مكانته كأرفع زعيم شيعي في
جهاز الدولة .نصحاه بأن يكون صريحًا
معه ف��ي م��ا يتعلق ب�ق��رار امل��رح�ل�ت�ين ،وأن
عليه ب��أن املجتمع ال��دول��ي ال يتوقع
يشير َ
من حكومتي لبنان وإسرائيل دعم القرار،
بل املوافقة عليه بمجرد صدوره.

ِّ
همشوا سوريا وإيران

 .10ح�ي�ن س �ئ��ل ع ��ن ن�ص�ي�ح�ت��ه إلنجاح
القرارين ،أجاب جنبالط «أبقوا السوريني
خ ��ارج ��ًا» .ل�ك�ن��ه أق � ّ�ر ب��أّن��ه ال ي �ع��رف كيف
ي �م �ك��ن ف �ع��ل ذل � ��ك .ح � ��ذر ح� �م ��ادة م ��ن أن
سوريا ستحاول العودة إلى لبنان .برأيه،
من الضروري إغالق الطرقات ّ
املؤدية إلى
سوريا وحمايتها.
 .11ش� ّ�دد مساعد وزي��رة الخارجية ولش
ّ
على أن الهدف األشمل يجب أن يكون تقوية
لبنان .أج��اب جنبالط بأنه يجب إضعاف
سوريا لتقوية لبنان .مدح جنبالط املوقف
املصري والسعودي الساعي لقطع الصالت
بني سوريا وإي��ران .أوصى جنبالط بفتح
ّ
خط مدني لنقل اللبنانيني من لبنان وإليه،
ألن الخطوط عبر س��وري��ا يجب أن تغلق.
�اف إن س��وري��ا ستخسر م��اء وجهها
أض� ُ
إذا اح��ت�ل��ت أراض لبنانية وب�ق�ي��ت مزارع
شبعا غير محررة .سيتساءل الشيعة عن
سبب عدم مساعدة سوريا لحزب الله.
 .12مساعد وزيرة الخارجية ولش موافق
ّ
البرقية.
على هذه
فيلتمان

يوم  14آب 2006
(،)06BEIRUT2620
التقى رئيس الحكومة فؤاد
السنيورة سفراء الدول الدائمة
العضوية في مجلس األمن
الدولي ،للتباحث في خطوات ما
بعد الحرب .وبحسب الوثيقة،
فإن السنيورة أكد للسفراء
أنه منح حزب الله فرصة
«نزع سالحه ذاتيًا اآلن ،أو
بعد االنسحاب اإلسرائيلي،
او تسليم سالحه للجيش
اللبناني» .وأعاد السنيورة
التذكير بقضية مزارع شبعا،
ً
قائال إن الحصول على
وعد بحلها كان سيساعد
على نزع سالح حزب الله.
وقال السنيورة إن حزب الله
سيختفي من الجنوب ،ألنه ال
يمكن أن يكون «في الفراش
ذاته» مع الجيش اللبناني
واليونيفيل.
وعندما أثار السفير األميركي
جيفري فيلتمان موضوع
تعزيز رقابة الحكومة اللبنانية
على املطار واملرافئ ،رد
السنيورة مؤكدًا أنه سيعمل
على تشديد املعايير األمنية
فيها« ،لكنني لن أالحق أشباحًا،
فنسبة  99.9في املئة من
التهريب تتم عبر الحدود البرية
اللبنانية – السورية ألن املهربني
ليسوا أغبياء» ليستخدموا
املطار واملوانئ.
في لقاء مع السفير األميركي
في بيروت يوم  18تموز ،2006
أكد املمثل الشخصي لألمني
العام لألمم املتحدة في لبنان،
غير بيدرسن ،أن الطريقة
الوحيدة التي بإمكان إسرائيل
تدمير الجناح العسكري لحزب
الله بها هي احتالل كامل
األراضي اللبنانية .وبما أن هذا
األمر له أثمان غير محتملة،
يصبح الحل الوحيد أمام
إسرائيل هو التفاهم السياسي
( .)06BEIRUT2415ووافق
بيدرسن على أن حزب الله
يجب أال يكون قادرًا على ادعاء
االنتصار ،إال أن املوظف األممي
أثار تقريرًا نشرته صحيفة
«هآرتس» اإلسرائيلية تقول
فيه إن حزب الله خسر  25في
املئة من قدراته .وسأل بيدرسن
عن الثمن الذي ينبغي أن يدفعه
لبنان لتدمير نسبة مماثلة
إضافية أو نسبة  50في املئة
إضافية« :ما الذي سيبقى من
السنيورة حينذاك؟ وما الذي
سيبقى من لبنان؟».
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