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قضية اليوم

ويكيليكس لبنان والعرب:
األخيرة،
بعد الوثائق الثالث ّالتي
ّ
ّ
نشرتها أمس ،تواصل «األخبار» عرض وثائق ميشال سيسون خالل االستعدادات لالنتخابات النيابية ّ
فكرة وعقب اغتيال القائد العسكري في املقاومة عماد مغنية .إال أن
«ويكيليكس» اللبنانية .وتقدم الوثيقتان املنشورتان اليوم ّ
عن النقاشات التي دارت بني أركان  14آذار والسفيرة األميركية الوثائق التي حصلت عليها «األخبار» ال تقف عند الحدود اللبنانية،

مغنية :الشماتة بحزب اهلل
لغز اغتيال عماد
ّ

ّ
املسؤول
نشط أركان فريق  14آذار والسفارة األميركية لحل ّلغز اغتيال ّ
العسكري السابق في حزب الله ،في العاصمة السورية ،كأنهم محققون
ّ
دوليون
في  14شباط  ،2008صدر عن السفارة األميركية
ف��ي ب �ي��روت ت�ق��ري��ر إل ��ى وزارة ال �خ��ارج �ي��ة عن
ال��وض��ع ف��ي ل�ب�ن��ان ب��ال �ت��زام��ن م��ع إح �ي��اء قوى
 14آذار الذكرى الثالثة الغتيال الرئيس رفيق
ال� �ح ��ري ��ري م� ��ع ت �ش �ي �ي��ع امل � �س� ��ؤول العسكري
(السابق) في حزب الله عماد مغنية.
ّ
رك� ��ز ال �ت �ق��ري��ر ع �ل��ى األح ��ادي ��ث األك �ث��ري��ة حول
مشاركة سوريا في اغتيال مغنية واعتقادهم
أن ��ه ث�م��ن ص�ف�ق��ة ق��د ت�ع�ق��د ق��ري �ب��ًا ،ف�ي�م��ا نقلوا
ع ��ن ض �ب��اط ف ��ي ق� ��وى األم � ��ن ال��داخ �ل ��ي وجود
اختالفات ب�ين الرئيس ال�س� ُ�وري ومستشاريه
وضباط استخباراته ،فيما نقل موقف خاص
ع ��ن ال �ن��ائ��ب غ �س��ان م�خ�ي�ب��ر ال� ��ذي رأى أن من
ال�غ��ري��ب اغ�ت�ي��ال مغنية ب�ع��د خ��روج��ه م��ن أحد
مكاتب االستخبارات السورية.

ّ
ّ
نظريات لبنانية في اغتيال مغنية

ّ
أبرز ما جاء في مقدمة التقرير:
في ظل التوتر الحاصل في لبنان نتيجة األزمة
ّالسياسية املستمرة ،يرى كثير من اللبنانيني
أن ب �ل��ده��م س �ي��دف��ع ث �م��ن م�ق�ت��ل ع �م��اد مغنية.
ّ
وي� �ط ��رح اغ �ت �ي��ال م �غ �ن �ي��ة ،ال � ��ذي ي �ع ��د أيقونة
للمقاومة الشيعية وأكبر اإلرهابيني املطلوبني
م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وإس��رائ �ي��ل ،ال�ك�ث�ي��ر من
األسئلة ح��ول م��ن يريد م��وت مغنية وف��ي هذا
التوقيت وملاذا.
ك �ث��رت ال �ش��ائ �ع��ات وامل ��واق ��ف ف��ي ش ��أن الطرف
امل�س��ؤول ع��ن اغتيال مغنية ،ف� ّ
�وج��ه ح��زب الله
وق��وى املعارضة أصابع االتهام إلى إسرائيل،
ف �ي �م��ا ل ��م ت �س �ت �ب �ع��د ش �خ �ص �ي��ات ف ��ي ق� ��وى 14
آذار ض�ل��وع س��وري��ا ب�ه��ذه العملية .ف��ي جميع
األحوال ،تحدثت إحدى الشائعات عن إمكانية
ض�ل��وع  14آذار ف��ي اغ�ت�ي��ال مغنية ،وث�م��ة قلق
ّ
سيضر بلبنان.
واسع النطاق

ّ
ّ
تعاون أكثري ونصب تذكارية معارضة

ش� ّ�ي��ع ح��زب ال�ل��ه بطله ع�م��اد مغنية بعد ظهر
ي��وم  14ش�ب��اط ف��ي أج ��واء م��اط��رة وح��زي�ن��ة ،إذ
خطب بالحشود الجنائزية كل من األمني العام
لحزب الله حسن نصر الله ووزي��ر الخارجية
اإليراني ،منوشهر متكي.
قبل ساعات من انطالق جنازة مغنية وليس
ب�ع�ي�دًا ع�ن�ه��ا ،اح�ت�ش��دت ق��وى  14آذار املوالية
للحكومة في ساحة الشهداء ملناسبة الذكرى
الغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق
الثالثة
ّ
ال �ح��ري��ري .وم��ث��ل ال�ت�ج� ّ�م��ع ال�ج�م��اه�ي��ري لقوى
 14آذار (ي��راوح ع��دد املحتشدين بني  100ألف
وم �ل �ي��ون م � �ش ��ارك) م �ح��اول��ة إلع� � ��ادة تنشيط
ال �ق��اع��دة األك �ث��ري��ة واس �ت �ع ��ادة زم� ��ام املبادرة
ّ
السياسية ب��وج��ه امل�ع��ارض��ة .ت��وع��د نصر الله
ّ
ب �ـ«ح��رب مفتوحة» م��ع «ال�ص�ه��اي�ن��ة» ،متعهدًا
الحدود
تنفيذ عمليات ض��د إس��رائ�ي��ل خ ��ارج
ّ
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل �ل �ث ��أر م� ��ن م �ق �ت��ل م �غ �ن �ي��ة .ركزت
ال �خ �ط��اب��ات ف ��ي امل �س �ي��رة ال �س �ل �م �ي��ة ل �ق��وى 14
آذار ع�ل��ى ح��اج��ة ل�ب�ن��ان إل��ى «إج �م��اع واتفاق»
وان �ت �خ��اب رئ �ي��س ل�ل�ج�م�ه��وري��ة ف � ��ورًا .ب�ي�ن كل
الخطباء ،وح��ده الزعيم ال��درزي وليد جنبالط
س � ّ�ج ��ل م ��وق �ف ��ًا ص� ��ارم� ��ًا وع �ن �ي �ف��ًا م� ��ن ّ سوريا
وح�ل�ف��ا ّئ�ه��ا ف��ي امل �ع��ارض��ة ،م�ت�ع�ه�دًا أن لبنان
«لن ُيسلم إلى دمشق أو إلى العالم السوري ـــــ
اإليراني األسود».

الشجب الرسمي لـ 14آذار :أكثر من دموع
تماسيح؟
ف��ي  13ش �ب��اط ،اس�ت�ن�ك��ر زع �ي��م  14آذار ،سعد
ال �ح��ري��ري ،اغ �ت �ي��ال م�غ�ن�ي��ة وق� ��دم ت �ع��ازي��ه إلى
األم�ي�ن ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه حسن نصر ال�ل��ه .في
ال �ي��وم ن�ف�س��ه ،خ�ل�ال مقابلة تلفزيونية ل��ه مع
امل��ؤس�س��ة اللبنانية ل�لإرس��ال ،واف��ق الحريري
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من تشييع القائد عماد مغنية في الضاحية (أرشيف)

استنكر سعد الحريري
مغنية وقدم تعازيه
اغتيال
ّ
إلى األمين العام لحزب اهلل
حزب الله في اتهام إسرائيل بالوقوف وراء قتل
مغنية ،غير أنه غمز إلى دور سوري بإشارته
ّ
إل��ى أن األخ �ي��ر اغ�ت�ي��ل ف��ي دم�ش��ق ب��ال�ق��رب من
م ��درس ��ة إي��ران �ي��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ت�س�ي�ط��ر عليها
االستخبارات السورية.
ي ��وم االغ �ت �ي��ال .ت �ح��دث األم�ي�ن ال �ع��ام ل �ق��وى 14
آذار ،ف � ��ارس س �ع �ي��د ،ع ��ن م �ق �ت��ل م�غ�ن�ي��ة كأنه
درس ّ ل �ح��زب ال �ل��ه .ب �م��ا م �ع �ن��اه أن ي �ع��ي حزب
الله أن حاميه وضامنه الوحيدين هما الدولة
اللبنانية وال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ال ت��رس��ان�ت��ه أو
األجهزة السورية.
في الوقت نفسه ،يعتقد الزعيم الدرزي وعضو
 14آذار ،ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،أن إس��رائ�ي��ل ألسباب
واض�ح��ة ،أو س��وري��ا ألس�ب��اب مجهولة ،قضيا
ع �ل��ى م �غ �ن �ي��ة .وف � ��ي ج �م �ي��ع األح � � � ��وال ،وصف
ج �ن �ب�ل�اط ب �ص ��راح ��ة م �ق �ت��ل م �غ �ن �ي��ة بـ«الخبر
الجيد».
ورأى ع ��دد م��ن ال�س�ي��اس�ي�ين األك �ث��ري�ي�ن ،منهم
السفير اللبناني السابق في الواليات املتحدة
األحرار
سيمون ك��رم ورئ ّ�ي��س ح��زب ّالوطنيني
ً
مغنية «هدية
أن سوريا صفت
لاّ
دوري شمعونّ ،
لألميركيني» .إال أن كرم وشمعون أمال أ تكون
الصفقة على حساب لبنان.
أبلغ وزير الداخلية ،حسن السبع ،السفير بأن
مغنيةُ ،
لحسن ال�ح��ظ ،ل��م ُّ يغتل على األراضي
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وإال ل�ك��ان��ت ات �ه �م��ت ق ��وى  14آذار
بالتآمر مع إسرائيل على حزب الله.
ال ي ��زال ال�س�ب��ع م �ت��رددًا ب �ش��أن ه��وي��ة مرتكبي
ال �ج��ري �م��ة ،م�ع�ل�ق��ًا ب��اح �ت �م��ال أن ت �ك��ون رسالة
س��وري��ة إل ��ى ح ��زب ال �ل��ه أو ال ��والي ��ات املتحدة،
أو أن ت � �ك� ��ون ن �ت �ي �ج��ة ان� �ق� �س ��ام داخ � � ��ل حزب
الله.
وأعرب السبع عن قلقه من دفع لبنان الثمن إذا
�والي��ات املتحدة،
كانت الرسالة موجهة إل��ى ال� ّ
األخيرة
�ى
�
ل
�
ع
�أن
ع �ل��ى أن �ه��ا رس ��ال ��ة ت��ذك �ي��ر ب � �
�اّ ً
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع س ��وري ��ا ف ��ي م ��ا ي �خ��ص ك �ّل� من

االنتخابات الرئاسية وحزب الله.
خرجت نظرية أخ��رى م��ن ّطاحونة الشائعات
ف��ي ب �ي ��روت ،أش� ��ارت إل ��ى أن ال �س �ع ّ��ودي�ين وآل
الحريري تعاونوا مع جهاديني سنة سوريني
ل �ت��وج �ي��ه ض��رب��ة إل� ��ى امل �ع��ارض��ة وحليفتيها
سوريا وإيران.
وتستند ه��ذه ال�ف�ك��رة إل��ى االدع� ��اءات السابقة
ّ
ب��أن سعد ال�ح��ري��ري واململكة ال�س�ع��ودي��ة كانا
متورطني بتسليح متشددين سنة ،في جهود
ملواجهة حزب الله.

ّ
ّ
ضباط أمن يتحدثون عن بصمات األسد

أب �ل��غ ض �ب��اط م��ن امل�س�ت��وى امل�ت��وس��ط ف��ي قوى
الداخلي ضباطًا ورسميني في السفارة،
األمن
ّ
اعتقادهم بأن قوات سورية ،خاضعة للرئيس
بشار األس��د ،ق��د تكون مسؤولة ع��ن االغتيال،
في جهد لفرض تسوية في ظل املأزق السياسي
املستمر ،وذلك عبر ّ تخفيف الضعط عن سوريا.
ّ
ًّ
وتكهن الضباط أن يكون لالغتيال وق��ع حاد
على حزب الله ،وهو األمر الذي أدى إلى ارتباك
واسع وانعدام في التماسك.
ويستند الضباط في تقييمهم هذا إلى التوتر
امل � ��زع � ��وم ب �ي�ن األس � � ��د ورئ � �ي� ��س استخباراته
ال �ع �س �ك��ري��ة ،آص� ��ف ش ��وك ��ت ،ن�ت�ي�ج��ة اختالف
ب�يّ�ن زوج �ت��ي ال��رج �ل�ي�ن .وذك� ��ر ال �ض �ب��اط أيضًا
أن األس ��د ب��ات أك �ث��ر اس�ت�ق�لال�ي��ة ب�ع��د تهميش
ع��دد من املستشارين املوثوق بهم سابقًا مثل
شوكت.

ّ
معارضون يشكون في ضلوع إسرائيل

فيما دعم معظم املراقبني في املعارضة اللبنانية
نظرية حزب الله في احتمال أن تكون إسرائيل
مسؤولة ع��ن االغ�ت�ي��ال ،أس� ّ�ر عضو كتلة عون،
النائب غسان مخيبر ،لضباط ومسؤولني في
السفارة أن من الغريب أن يأتي اغتيال مغنية
االستخبارات
ب�ع��د خ��روج��ه م��ن أح ��د م�ك��ات��ب
ّ
ّ
مقتل مغنية يمثل ّ تحديًا
السورية ،مضيفًا أن ّ
ك�ب�ي �رًا ل �ح��زب ال �ل��ه .وع��ل��ق م�خ�ي�ب��ر ب� ��أن األيام
املقبلة ق��د تكشف ع��ن طبيعة «ص�ف�ق��ة» يمكن
التوصل إليها.
ميشيل سيسون
بيروت في  14شباط 2008
املصدر :سفارة بيروت ،التصنيفّ :
سري

