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سياسة
على الغالف

أميركا تحارب حزب الله ...باالحتقان المــ
«يجب ان تعرقل الواليات المتحدة قدرة حزب الله على القيام بعمليات دولية من خالل زيادة الصراع المذهبي الداخلي
في لبنان» .هذا ما ورد حرفيًا في دراسة ضابط في وزارة الدفاع األميركية يعمل اليوم في احد أكبر أجهزة جمع وتحليل
معلومات استخبارية في العالم
عمر نشابة
ج ــاء ف ــي ش ـه ــادة مــديــر االب ـح ــاث في
معهد بروكينغز دنيال بايمن ،أمام
مجلس الشيوخ االميركي يوم  22آذار
املاضي« ،ان الطبيعة املذهبية للحرب
االهـلـيــة ّ الـســوريــة وضـعــت حــزب الله
فــي ص ــف اقـلـيــة ال تتمتع بالشعبية
فــي العالم العربيُ .ي ّ
شهر بنصرالله
وبحزب ّالله اليوم من خالل نعته من
قبل السنة بحزب الشيطان» .وأضاف
فــي خاتمة حديثه «يـجــب ان تشجع
الواليات املتحدة الرياض على اعادة
دعمها ألشخاص ومؤسسات مناوئة
ل ـحــزب ال ـلــه ف ــي ل ـب ـن ــان» .وف ــي ال ـيــوم
نـفـســه ق ــدم مــديــر بــرنــامــج «سـتــايــن»
ل ــاس ـت ـخ ـب ــارات وم ـكــاف ـحــة اإلره ـ ــاب
فــي مـعـهــد واش ـن ـطــن ،مــاثـيــو ليفيت،
ّ
شـهــادتــه أم ــام الـكــونـغــرس رك ــز فيها
على دور دول التعاون الخليجي في
زي ـ ــادة االح ـت ـق ــان املــذه ـبــي م ــن خــال
تصنيفها حزب الله منظمة ارهابية
ومن خالل سياستها تجاه لبنان «في

تزويد األميركيين الحكومة
ومادي لمنع
اللبنانية بدعم مالي
ّ
تكريس شرعيته
الله من
حزب
محليًاّ
ّ
وشعبيته
اطار التوتر املذهبي بني ايران ودول
ال ـخ ـل ـيــج» .وش ــدد لـيـفـيــت ،وه ــو أحــد
مهندسي قانون العقوبات املصرفية
واجـ ـ ــراءات ال ـخــزانــة االمـيــركـيــة بحق
حــزب الـلــه ،على زي ــادة الضغط على
لبنان لعزل الحزب.
أحد القادة في االستخبارات االميركية
كان قد وضع دراسة عام  2008خلصت
الى ان حزب الله سيكون دائمًا الرابح
االول اذا اسـ ـتـ ـه ــدف ــه االمـ ـي ــركـ ـي ــون
وحلفاؤهم بــأي عمل مباشر ،أمــا اذا
اسـتـهــدفــوا شــرعـيــة وجـ ــوده ومــوقـعــه
على نحو غير مباشر ،فيمكن آنــذاك
ت ـس ـج ـيــل ال ــرب ــح االكـ ـب ــر لــام ـيــرك ـيــن
وحلفائهم .ويـبــدو أن هــذه الخالصة
انـتـقـلــت ال ــى الـتـنـفـيــذ مـنــذ ع ــام 2010
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا بـ ـع ــد ب ـ ـ ــدء الـ ـ ـح ـ ــرب فــي
سوريا في السنوات التي تلت ،حيث

استخدام األمم المتحدة وغيرها من المنظمات المحلية غير الحكومية لمنع حزب الله من استقطاب الشباب (هيثم الموسوي)

من هو دوغالس فيليبوني؟
دوغالس فيليبوني هو مندوب وزارة الدفاع االميركية لدى شركة «باالنتير تكنولوجيز»
ّ
الخاصة ،وهي أكبر مصدر لجمع املعلومات االستخبارية في العالم .وكان
االميركية
ُّ
قد كلف قبل ذلك بمهمات استخبارية في باكستان والعراق وافغانستان ،حيث قاد
«عمليات ّ
خاصة للقوات املشتركة» ( .)Joint Special Operations Commandوفي
ّ
عام  2005تولى مهمات استخبارية على الحدود العراقية ـ ـ السورية وكان له دور في
االنتخابات التي جرت في العراق خالل العام نفسه .وجاء في تقرير مشترك وضعته
ثالث شركات للرصد االستخباري (باالنتير تكنولوجيز وبيريكيو تكنولوجيز
وايتش بي غاري فيديرال) عام  2010ان فيليبوني بصفته القيادية «يدير العمليات
ّ
كل مراحلهاّ :
يتعرف على ابرز االرهابيني ويخطط ملهمات قتلهم او
االستخبارية في
القبض عليهم ،وينفذ املهمات بنفسه ،ومن ثم يستثمر املعلومات االستخبارية التي
تمكن من جمعها ليستهدف من خاللها الشبكات االرهابية» .ويضيف التقرير انه عمل
مع هيئات محلية وبعض قادة العشائر في منطقة الرمادي في العراق وساهم في بناء
مدارس ودعم مستشفيات وبعثات املساعدات الطبية.

بلغت ذروة االسـتـهــداف غير املباشر
ل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـت ـم ــوي ــل
ُ
االميركي للجهود التي تبذل من أجل
«منع حزب الله من استقطاب الشباب
ال ـل ـب ـن ــان ــي» (ب ـح ـس ــب اف ـ ـ ــادة الـسـفـيــر
جيفري فيلتمان امام مجلس الشيوخ
االميركي يــوم  8حزيران  ،)2010ومن
خ ــال ال ـح ــرب الـنـفـسـيــة ال ـتــي تشنها
وســائــل اع ــام عــربـيــة ولبنانية بحق
الحزب .ولم يتردد فيلتمان في االعالن
جهارًا أمام مجلس الشيوخ االميركي
ان ال ــوالي ــات املـتـحــدة انـفـقــت أكـثــر من
 500م ـل ـيــون دوالر م ــن خ ــال بــرامــج
ي ــو اس آيـ ــد  USAIDوم ـي ــدل ايـســت
بــارت ـنــرشــب انـيـشـيــاتـيــف  MEPIفي
لبنان لتحقيق ذلك.

استراتيجية من خالل الرياضيات
ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي وض ـ ـع ـ ـهـ ــا ض ــاب ــط
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ف ـ ــي وزارة الـ ــدفـ ــاع
االم ـيــرك ـيــة دوغ ـ ــاس فـيـلـيـبــونــي هي
اطــروحــة جامعية لنيله شـهــادة عليا
ف ــي «ال ـت ـح ـل ـيــل ال ــدف ــاع ــي» (Defense
 ،)Analysisوه ـ ــي بـ ـعـ ـن ــوان« :حـ ــزب

الـلــه :الشبكة ونـظــام الــدعــم ،هــل يمكن
ايقافهم؟» (Hezbollah: The Network
and its Support Systems, Can They
 . ”be Stoppedام ـ ــا ال ـج ــام ـع ــة فـهــي
م ــدرس ــة الـ ـق ــوات ال ـب ـحــريــة االمـيــركـيــة
للدراسات العليا (Naval Postgraduate
 ،)Schoolإحدى اعرق املدارس الحربية
في الواليات املتحدة ،وقد اسست عام
 1909ويرأسها حاليا االميرال رونالد
روت ،ال ـ ـ ــذي ت ــول ــى م ـن ـص ــب امل ـف ـتــش
الـعــام لـقــوات الـبـحــريــة االمـيــركـيــة بني
 2004و .2007وكان الرئيس االميركي
السابق جورج بوش (االب) قد وصف
م ــدرس ــة الـ ـق ــوات ال ـب ـحــريــة االمـيــركـيــة
ّ
«تخرج أفضل
للدراسات العليا بأنها
ض ـبــاط ال ـج ـيــش االم ـي ــرك ــي وأك ـثــرهــم
ً
ذكاء».
فـيـلـيـبــونــي ،الـحــائــز ش ـهــادة جامعية
ف ــي ال ــري ــاض ـي ــات ،اس ـت ـخــدم التحليل
ال ــرقـ ـم ــي فـ ــي ت ـح ــدي ــد اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي مــواجـهــة حــزب
ال ـل ــه م ــن خـ ــال ق ـي ــاس ق ـي ـمــة امل ـنــافــع
او ال ـخ ـس ــائ ــر ال ـت ــي تـجـنـيـهــا االدارة
االمـيــركـيــة عـبــر الـخـطــوات الـتــي تقدم

عـلـيـهــا ف ــي ل ـب ـنــان .وتـعـتـمــد الخلفية
النظرية لهذا التحليل العلمي «نظرية
األل ـ ـعـ ــاب»  GAME THEORYوه ــي
ت ـح ـل ـي ــل ري ـ ــاض ـ ــي ب ـ ـغـ ــرض اإلشـ ـ ـ ــارة
إلــى أفـضــل الـخـيــارات املمكنة التخاذ
قرارات في ظل الظروف املعطاة ،تؤدي
إلى الحصول على النتيجة املرغوبة.
وتـ ـح ــدد الـ ـخـ ـي ــارات بــال ـت ـس ـل ـســل مــن
ّ
االكثرها فائدة الــى األقلها لكل فريق
من خالل الظروف القائمة .وبالتالي،
ح ــدد فيليبوني خ ـيــارات االميركيني
وحلفائهم من االفضل الى األسوأ على
النحو اآلتي:
الخيار االفضل ( 4نقاط) :يتوقف حزب
ال ـلــه ع ــن ال ـق ـيــام بــأع ـمــال ارهــاب ـيــة من
دون ان يستدعي ذلــك تدخال مباشرا
ح ـي ــث ان الـ ـت ــدخ ــات غ ـي ــر امل ـب ــاش ــرة
(نـ ــزع شــرع ـيــة ال ـح ــزب وشـعـبـيـتــه من
دون اص ــاب ــة مــدنـيــن وتــدم ـيــر البنى
التحتية) تؤتي بثمارها.
ال ـخ ـي ــار ال ـث ــان ــي ( 3ن ـ ـقـ ــاط) :يـتــوقــف
حــزب الله عن القيام بأعمال ارهابية
بسبب قيام االميركيني بتدخل مباشر
(تــدمـيــر حــزب الـلــه عسكريًا مــا يــؤدي

