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سياسة

سياسة
على الغالف

مقال

انتفاضة مدير عام شجاع:
كارهو الدولة متوترون من انجاز الحسابات
ع ـنــدمــا ت ـ ــزور امل ــدي ــر ال ـع ــام لـلـمــالـيــة
أالن ب ـي ـفــانــي ،ف ــي مـكـتـبــه ف ــي وزارة
املـ ـ ــال ،وت ـس ــأل ــه ع ـ ّـم ــا فـعـلــه طـيـلــة 19
ّ
عاما قضاها حتى اآلن في منصبه،
سيشير فورا الى عدد من الصناديق
امل ـ ـكـ ــدسـ ــة ف ـ ـ ــوق ب ـع ـض ـه ــا ال ـب ـع ــض،
وي ـح ـمــل ك ــل مـنـهــا اسـ ــم «م ـل ــف» مــا،
وسيجيب عن السؤال بثقة ملحوظة:
الجواب موجود في هذه الصناديق.
هـ ـ ــذه الـ ـصـ ـن ــادي ــق ال ت ـح ـت ــوي فـقــط
الـنـتــائــج ال ـتــي أس ـفــرت عـنـهــا عملية
اعـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـك ــوي ــن ح ـ ـسـ ــابـ ــات الـ ــدولـ ــة
امل ــالـ ـي ــة م ـ ــن ع ـ ــام  1993حـ ـت ــى ع ــام
 ،2017بــل تحتوي ايـضــا تـقــريـرًا من
آالف ال ـص ـف ـحــات ،م ـع ــززًا بــالــوثــائــق
ضــر
وامل ـس ـت ـنــدات وامل ــراس ــات ومـحــا ّ
التحقيقات والـشـهــادات الـتــي توثق
الـتــدخــات فــي عمل االدارة ومنعها
من انجاز ّ
مهمتها في اعــادة تكوين
ّ
ال ـح ـســابــات ،او اج ـبــارهــا عـلــى مــس

انجزت
المهمة المستحيلة ّ
وفعلنا ما كان البعض ربما
يأمل أن نعجز عن فعله
هـ ــذه ال ـح ـس ــاب ــات ب ـطــري ـقــة خــاط ـئــة،
والتالعب بقيودها لطمسها واخفاء
حقيقتها .هذا التقرير سبق أن أحاله
ب ـيـفــانــي م ـنــذ س ـن ــوات ال ــى الـجـهــات
املختصة ،كما أحال ملفات كثيرة الى
الهيئات الرقابية والقضائية املعنية،
ال ـت ــي ح ـق ـقــت ف ــي بـعـضـهــا وأه ـم ـلــت
بعضها اآلخر.
ه ــذه ال ـص ـنــاديــق ه ــي دل ـيــل بيفاني
ع ـل ــى انـ ــه ل ــم ي ـك ــن م ـك ـت ــوف ال ـي ــدي ــن.
وهي دليله على ان محاولة تحميله
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود ح ـس ــاب ــات
مــالـيــة فــي الـسـنــوات الـســابـقــة ليست
اال تـعـبـيـرًا ع ــن الـضـيــق ال ــذي يشعر
به الرئيس السابق فــؤاد السنيورة،
ال ـ ــذي ام ـض ــى اك ـث ــر م ــن  10س ـن ــوات
بني عامي  1992و 2004وزي ـرًا للمال
او وزير دولة للشؤون املالية ،فضال
عن  5سنوات امضاها رئيسا ملجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ــن ع ــام ــي  2005و،2009
جرى فيها انفاق املال العام وجباية
الـ ـض ــرائ ــب مـ ــن دون اي اجـ ـ ـ ــازة مــن
مجلس النواب ،في مخالفة واضحة
للدستور والقوانني واالنظمة.
امـ ــس ،ل ــم يـحـمــل بـيـفــانــي صـنــاديـقــه
الكثيرة الى «نادي الصحافة» ،حيث
عـقــد مــؤت ـم ـرًا صـحــافـيــا ضـمــن «حــق
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التوتر والتجني دليالن على ان لعملنا أهمية كبرى ألنه يدحض مقولة عجز الدولة (مروان طحطح)
ال ــرد الشخصي» على مــا تـنــاولــه به
السنيورة منذ ايام .اال ان ما تحتويه
هذه الصناديق كان حاضرا ّ
بقوة في
ّ
مطالعته الطويلة ،بــل كانت محركًا

الـ 11مليارًا جزء بسيط من الحسابات
اوضح املدير العام للمالية العامة االن بيفاني في مؤتمره الصحافي امس ان ما تم انجازه هو
إعادة تكوين الحسابات املالية ،وكشف األخطاء واملشاكل والعجائب فيها ،واحالتها بحسب
األصول الى السلطات املعنية ،اما مسألة ما سمي « 11مليار دوالر» ،فهي من صالحيات
املجلس النيابي ،وليست سوى جزء بسيط من مسألة الحسابات .أن إقرار املوازنات توقف عام
 ،2006وأدى ذلك إلى إنفاق غير ُم ّ
شرع تخطى الـ 11مليار دوالر.
وقال« :ما زلنا نسمع إصرارا من البعض على منطق التسويات ،على الرغم من ان الحسابات
النهائية أنجزت بالكامل ،اذ يتم الترويج ان الحل يكمن بلجنة تحقيق برملانية ،وكأن االمر
سياسي وليس إداريًا قضائيًا .هذا ليس من شأني لكنه غريب ( )...كما يتم الترويج ان هذا
العمل ال يمكن أن تقوم به سوى شركات املحاسبة الخاصة الدولية ،تعبيرًا عن عدم ثقة بالدولة،
التي يفترض ان من يطرح هذا الحل كان من أركانها ( )...كما يجري تصوير املشكلة انها تقنية
بحت ،أقول لهم ان الشق التقني انتهى ،ولم يعد هناك مكان للتسويات التقنية».

لها .قال بيفاني كالمًا كبيرًا ،يصدر
الول مـ ـ ّـرة ع ــن م ــوظ ــف اداري كـبـيــر،
ض ــد م ــن اس ـمــاهــم «ك ــاره ــي ال ــدول ــة،
خرابًا وأضعفوها
الذين عاثوا فيها ّ
ّ
وهمشوا ادارتها وهشموها» ،والذين
«ال يريدون لنا ان نحتفي بأي انجاز،
بل ال يــريــدون ان ّ
نقدم انجاز عملية
اعادة تكوين حسابات الدولة املالية
على حقيقته ،اي بوصفه املثال الحي
على ان االدارة الـعــامــة املـتـحــررة من
م ـمــارســات بـعــض الـسـيــاسـيــن ،هي
ادارة ّ
فعالة وكفوءة وقادرة على بناء
دولة مؤسسات وقانون».
اضـ ـ ـ ـ ـ ــاف بـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــان ـ ــي« :ش ـ ـ ـهـ ـ ــدنـ ـ ــا ف ــي
االي ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة تـ ـح ـ ّـرك ــا مـمـنـهـجــا
عـلــى جـبـهــات عـ ـ ّـدة لـلـتـشــويــش على
انجازنا والسعي الى تسييسه ،كما
ً
شهدنا فصال جديدًا من فصول قلب
ّ
التهرب
الحقائق وتــزويــرهــا ،بهدف
من املسؤولية ورميها على اآلخرين
جزافًا .وفي هذا االطار ،تأتي محاولة
تحميل املــديــر الـعــام للمالية العامة
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ــن واقـ ـ ـ ــع ال ـح ـس ــاب ــات
املالية املــزري منذ عــام  ،1993وكذلك
املسؤولية عن التسريبات االخيرة».
وقــال« :لست مخوال باعالن النتائج
الـتــي توصلنا اليها ،ولـســت قاضيا

كي ادين احدًا ،ولكنني املك ما يكفي
م ــن االدلـ ـ ــة ع ـلــى ان ـن ــي م ـنــذ تسلمي
مهامي في وزارة املــال في عام 2000
ً
واجهت يوميًا اصرارًا سياسيًا هائال
ل ـع ــدم إن ـج ــاز ال ـح ـســابــات واملــراه ـنــة
على الـتـســويــات» ،مشيرا الــى انــه ما
زال ي ـح ـت ـفــط ب ــ«ن ـص ـي ـح ــة ص ــدي ــق»
ك ــي يـنـســى ام ــر ال ـح ـس ــاب ــات ،وردت ــه
بخط اليد على كتاب رسمي وجهه
ال ـ ــى وزيـ ـ ــر املـ ـ ــال ف ــي احـ ـ ــدى امل ـ ـ ـ ّـرات،
ّ
يتعلق بآلية العمل على الحسابات
وتشكيل فــرق العمل النـجــازهــا« .لم
أن ـ ـ َـس االم ـ ـ ــر» ،قـ ــال ب ـي ـفــانــي« ،وبـ ــات
لــديـنــا اآلن االمـكــانـيــة لــاطــاع على
ح ـســابــات مــال ـيــة صـحـيـحــة ومــدقـقــة
وفـ ــق االص ـ ـ ــول ،وه ـ ــذا م ــا ي ـغ ـيــظ كل
مــن راه ــن عـلــى الـفـشــل وال ـع ـجــز ،فلم
يـ ـج ــد دف ـ ــاع ـ ــا عـ ـن ــه س ـ ـ ــوى ال ـه ـج ــوم
ع ـلــى امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـمــال ـيــة ال ـعــامــة
وتحميله املسؤولية ،على النقيض
تماما من الوقائع» ،التي استعرض
امـثـلــة عـنـهــا ،وأب ــرز ص ــورا عــن واقــع
املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات ال ـث ـب ــوت ـي ــة الـ ـت ــي كــانــت
«مرمية للجرذان والعفن ( )...وكانت
عملية دف ــع لـصـنــدوق مـعـ ّـن تسجل
في حساب يعود الى مؤسسة أخرى
فيحرم واحــد ويعطى اآلخــر ،وكانت

ُ
الهبات تصرف بال حسيب أو رقيب
(ملف الهبات) ،وكانت أوامر الرؤساء
تـخــالــف األصـ ــول وتـخـتــرع املــراسـيــم
الوهمية حيث ال يوجد مرسوم (كما
ُ
فــي ح ــال الـهـبــة األوروب ـ ـيـ ــة) ،وتـفـتــح
ال ـح ـســابــات خ ــارج ح ـســاب الـخــزيـنــة
حيث ال يمكن مراقبتها في مخالفة
ص ــارخ ــة ل ـل ـقــانــون ،وتـعـطــى سلفات
إلى بعض الجهات ثم تبني املحاسبة
ان املـ ـسـ ـتـ ـل ــف ل ـ ــه م ـ ـ ــال م ـ ــع الـ ــدولـ ــة
ول ـيــس الـعـكــس (س ـلــف االت ـص ــاالت)،
وك ــان ــت االن ـظ ـم ــة ت ـس ـمــح بــالـتــاعــب
ال ـ ــدائ ـ ــم (م ـس ـت ـن ــد ت ـغ ـي ـيــر الـ ـقـ ـي ــود)،
والقروض ال تسجل ،وحساب الدين
ينقصه مـلـيــارات الـ ــدوالرات الواقعة
عـ ـل ــى أكـ ـ ـت ـ ــاف األج ـ ـ ـيـ ـ ــال الـ ـص ــاع ــدة،
ُ
وت ــوزع سـنــدات خزينة دون قيدها،
ويــوجــد سلف مــوازنـ ّـة لــم تسدد منذ
الـتـسـعـيـنــات ،وتـمـكــنــا م ــن تحصيل
أمـ ــوال ـ ـهـ ــا ب ـف ـض ــل عـ ـمـ ـلـ ـن ــا ،ل ـ ــم ت ـكــن
ال ـش ـي ـكــات ت ـحـ ّـصــل وقـ ــد حـصـلـنــاهــا
بـعــد م ــرور زم ــن طــويــل ،وق ــد كشفنا
اي ـضــا ح ـ ــواالت ت ــم ت ــزوي ــره ــا بسبب
إم ـكــان ـيــة ال ـت ــاعــب بــاالن ـظ ـمــة وع ــدم
ربطها ببعضها في ذلك الحني ،كما
اكتشفنا فــوائــد عـلــى ال ـق ــروض غير
مسجلة بشكل صحيح وتــم تسديد

«فك شيفرة نصر الله»:
العدو األخطر ...يعرف نقاط ضعفنا
علي حيدر
ق ــرض غـيــر مـقـ ّـر بـقــانــون مــن مجلس
النواب».
وأش ـ ــار بـيـفــانــي ال ــى ان ك ــل مخالفة
ّ
ت ـم ـك ــن مـ ــن تــوث ـي ـق ـهــا اح ــالـ ـه ــا فـ ــورا
ال ــى الـهـيـئــات الــرقــاب ـيــة والـقـضــائـيــة
املعنية ،وبالتالي «ضميرنا مرتاح
الى اقصى الحدود» .وقال ان «املهمة
امل ـس ـت ـح ـي ـلــة انـ ـ ـج ـ ــزت .وق ـ ــد فــرض ـنــا
ت ـص ـح ـي ــح الـ ـقـ ـي ــود واألن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ضــد
إرادة السلطة السياسية غالبا .وها
هـ ــي حـ ـس ــاب ــات املـ ـهـ ـم ــة وحـ ـس ــاب ــات
املـهـمــة ال ـعــامــة وق ـطــوعــات الـحـســاب
باتت جــاهــزة مــع مئات آالف القيود
ال ـص ـح ـي ـحــة وامل ـس ـت ـن ــدات .وح ــددن ــا
م ــوازي ــن ال ــدخ ــول لـلـمــرة االولـ ــى منذ
عـقــود ،وفعلنا مــا كــان البعض ّ
ربما
يأمل أن نعجز عن فعله ( )...لم تنشر
الـحـســابــات بـعــد ،وتسببت بكل هذا
التوتر والتجني .وهذا دليل على ان
عملنا له أهمية كبرى ،ألنــه يدحض
مـقــولــة عـجــز ال ــدول ــة وعـ ــدم إمـكــانـيــة
املحاسبة».
ام ـ ــام ه ـ ــذه ال ــوق ــائ ــع امل ــذهـ ـل ــة ،ح ــدد
بيفاني  3ض ــرورات دفعته الــى عقد
م ــؤتـ ـم ــره الـ ـصـ ـح ــاف ــي .االول ـ ـ ـ ــى« ،اال
ً
ي ـص ـبــح هـ ــذا اإلنـ ـج ــاز ال ـك ـب ـيــر عـمــا
ن ـخ ـج ــل بـ ــه فـ ــي االدارة ،ك ـم ــا يــريــد
ال ـب ـعــض ( )...ف ـمــا ت ــم انـ ـج ــازه عـلــى
صعيد الـحـســابــات يسمح أن تعود
امل ـه ــام ال ــى م ــن سـلـبــت م ـنــه م ــن قبل
مــن خــالــف الـقــوانــن اإلداريـ ــة وأط ــاح
بأسس املؤسسات .ويسمح أن تعود
َ
ال ـخ ـب ــرات ،ال ـتــي َع ـم ــل ال ـب ـعــض على
قـتـلـهــا ل ـضــرب ال ـخــدمــة ال ـعــامــة ،وأن
تـعــود الشفافية حيث لــم يكن هناك
حـســابــات مــالـيــة ،وال أظــن أنــه يوجد
بلد واحــد في العالم عوملت ماليته
بهذا الشكل».
ّامـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،فـ ـه ــي ان
«احـ ــدهـ ــم اس ـت ـه ــدف ـن ــي بــالـشـخـصــي
ً
مـ ـتـ ـس ــائ ــا ه ـ ــل يـ ــوجـ ــد مـ ــديـ ــر ع ـ ــام؟
وت ـ ـح ـ ـ ّـدث ع ُـ ــن مـ ـس ــؤولـ ـي ــات ــي .وع ــن
ض ــرورة أن أس ــأل ،وان ــا طبعًا أرحــب
ب ــال ـس ــؤال .أل ـيــس غــريـبــا ان يحملنا
املسؤولية من حاول إلغاء دور املدير
العام واإلدارة بالكامل ،ليهيمن على
الـ ــوزارة باملحسوبني واملستشارين
والـ ـع ــامـ ـل ــن غـ ـي ــر ال ـن ـظ ــام ـي ــن ()...
ان مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـف ـ ـظـ ــاعـ ــات ج ـ ـ ـ ــاءت فــي
التسعينات قبل تعييني في الوزارة،
وهـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي أعـ ــاقـ ــت الـ ـعـ ـم ــل بـشـكــل
كبير كما يعرف الجميع .وأبشع ما
ي ـك ــون ه ــو أن ي ـت ـهـ ّـرب املـ ـس ــؤول من
مسؤولياته ويتجنى ويعتدي على
الـشــرفــاء ألنــه يظن ان الخطيئة تمر
م ــن دون حـ ـس ــاب .وإن ـ ــي أس ـ ــأل ه ــذا
الذي يتجرأ على مهنيتي :هل طلبت
مني مرة بصفتك رئيسي املباشر أن
أنـجــز الـحـســابــات؟ ام أمــرتـنــي بعدم
االقـ ـت ــراب م ــن ه ــذا امل ـلــف وت ــرك ــه بني
اي ــدي جـمــاعـتــك؟ أل ـسـ ُـت ان ــا املـســؤول
ي ــا سـ ـ ّـيـ ــدي؟ ام انـ ــك اردت ـ ـنـ ــي م ـج ـ ّـرد
بــاش كاتب ومــارســت علي الترهيب
والـتــرغـيــب ،وسألتني بــالـصــراخ عن
سعري؟».
ّاما الضرورة الثالثة ،فهي أن «اإلدارة
واملــؤس ـســات ال يـجــوز أن تبقى بعد
الـيــوم مكسر عصا لكل مــن يــريــد أن
يتنصل من املسؤولية .كفى مقولة أن
اإلدارة فاسدة وانها مسؤولة عن كل
املشاكل .إن اإلدارة ال تفسد إال إذا كان
ٌ
فاسد».
فوقها
وخـتــم بـيـفــانــي« :ان ك ــان ه ــذا الـكــام
ال ت ـق ـب ـلــه ال ـت ــرك ـي ـب ــة ،ف ــأن ــا مـسـتـعــد
ً
مل ـغ ــادرت ـه ــا فـ ـ ــورًا .وان كـ ــان م ـق ـبــوال،
ٌ
فلنعط االص ــاح الــزخــم املطلوب كل
من مكانه».

مـ ــرة ت ـلــو أخـ ـ ــرى ،ي ـخ ـتــرق األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
السيد حسن نصر الله الوعي الجمعي ملجتمع كيان
ال ـعــدو ،ويحضر بـقــوة على ج ــدول اهـتـمــامــات الــرأي
العام اإلسرائيلي .فبعد الدعوات املتكررة التي تؤكد
ض ــرورة اغـتـيــالــه ،والـتـحــذيــر املـتــواصــل مــن مفاعيل
خطاباته التي تتحول «نصف جملة منها إلى عناوين
رئـيـسـيــة ف ــي إس ــرائ ـي ــل» ،عــرضــت ق ّـنــاة «ك ـ ــان» ،في
التلفزيون اإلسرائيلي ،برنامجًا يسلط الضوء على
مــزايــاه القيادية ،ومستوى الخطورة التي تجسدها
قـيــادتــه لـلـمـقــاومــة عـلــى الـكـيــان اإلســرائ ـي ـلــي .الحلقة
ّ
تضمنت مقابالت مع
التي استمرت نحو  50دقيقة
رؤســاء حكومات ورؤس ــاء أركــان سابقني وباحثني
في شؤون االستخبارات وقادة عسكريني ،في مهمة
عنوانها «فك شيفرة نصر الله» ،بدا في ختامها أن
األمــن العام لحزب الله هو من نجح في «فك شيفرة
إسرائيل».
وم ــع أن إس ــرائ ـي ــل ح ــرص ــت ،م ـنــذ م ــا ب ـعــد ع ــدوان
 ،2006عـلــى م ـحــاولــة اح ـت ــواء تــأث ـيــرات نـصــر الـلــه
على املؤسسة واملجتمع في اسرائيل ،إال أنــه ،بعد
مـضــي  12عــامــا ،ال ي ــزال حــاض ـرًا عـلــى ألـسـنــة ألـ ّـد
أعدائه ،الذين َّ
عبروا بأساليب مختلفة عن مستوى
ال ـخ ـطــورة ال ـتــي يشكلها ن ـجــاح ح ــزب ال ـلــه فــي ظل
قيادته ،حتى بات «العدو القاسي» و«التهديد األشد»
ال ــذي ال عــدو مثله يشغل الجمهور فــي إســرائـيــل،
و«حظي باهتمام لدينا لم يحظ به أي زعيم عربي.
نحن اإلسرائيليني نصغي إليه ونصدقه ،وهو يعلم
هذا ويستغله على نحو ممتاز لــزرع الخشية فينا
إلى حد الرعب» .اإلقــرار بعمق معرفة السيد نصر
الـلــه وخـبــرتــه بــإســرائـيــل ،ك ــان األك ـثــر ح ـضــورًا في
البرنامج ،وبتعابير متفاوتة ،على ألسنة املسؤولني
وال ـق ــادة الـعـسـكــريــن وال ـخ ـبــراء واملـعـلـقــن .وه ــو ما
يعكس حقيقة تدركها إسرائيل أكثر من غيرها ،أن
انتصار حزب الله عليها ،رغم ما تتمتع به من قدرات
استراتيجية ودعم دولي وتخاذل عربي ،يحتاج إلى
ك ـفــاءات استثنائية على املستويني االستراتيجي
ّ
والسياسي ال تقل عن الحاجة للقدرات العسكرية
واالستعداد للتضحية.
ولــم يكن بــاإلمـكــان لـهــذه الحلقة أن ت ــؤدي مهمتها
من دون حضور شخصيتني أساسيتني في الهرم
القيادي اإلسرائيلي ،األولى إيهود أوملرت الذي تلقت
إسرائيل هزيمة قاسية فــي ظــل رئاسته الحكومة
خالل حرب  ،2006والثاني إيهود باراك الذي اندحر
جيش االحـتــال من أغلب األراض ــي اللبنانية أثناء
توليه رئاسة الحكومة خالل تحرير عام .2000
ّ
أقر أوملرت بأن «حزب الله ،برئاسة نصر الله ،يعرف
ُ
خف ،بصريح
جيدًا كيفية التعامل مع أعدائه» .ولم ي ِ
العبارة ،مؤكدًا أنه ال يستطيع نفي «إحباط إسرائيل
من فشل الجيش في استهداف قيادة حزب الله أثناء
الحرب ،رغم أنها أرادت ذلك» ،الفتًا إلى «أننا اعتقدنا

ب ــوج ــوده ف ــي م ـكــان م ـعـ ّـن ف ــي مـنـطـقــة الـضــاحـيــة،
والحقيقة أننا لم نجده هناك» .وعن تأثيره املعنوي
والـسـيــاســي ،على ال ــرأي الـعــام اإلســرائـيـلــي ،أوضــح
رئـيــس وزراء ال ـحــرب عـلــى لـبـنــان« ،بنسبة كبيرة،
سقطنا فــي فـخــه اإلع ــام ــي ،كـنــا نـبـ ّـث بشكل حـ ّـي
خ ـط ــاب ــات ن ـصــر ال ـل ــه ك ــأن ــه ت ـقــري ـبــا خ ـط ــاب وزي ــر
خارجية إسرائيل أو وزير األمن أو رئيس الحكومة،
وسمحنا له بزرع الشعور بالشك لدى الكثيرين من
الجمهور اإلسرائيلي».
فــي املـقــابــل ،لــم يـكــن مفاجئًا أن يـصــف إي ـهــود بــاراك
السيد نصر الله بأنه «مــن دون شــك ،يمثل بالنسبة
خبر
إلى إسرائيل نموذجًا آخر من األعداء» وهو الذي ِ
قيادته وإدارتــه للمعركة ضد إسرائيل من موقعه في
مـنــاصــب مـتـعــددة خ ــال فـتــرة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي
لـلـحــزام األم ـنــي ،ب ــدءًا مــن تــولـيــه قـيــادة أرك ــان الجيش
( ،)1995 – 1991ومن ثم تعيينه وزيـرًا في الحكومة
ً
(خــال ع ــدوان عناقيد الغضب) ،وص ــوال إلــى رئاسة
الحكومة .ومن هنا كان وصفه للسيد نصر الله بالقائد
«األصيل» ،وعلى هذه الخلفية أيضًا أتى تحذيره من
«االستخفاف به ،فهو يتمتع بموهبة سياسية جديرة».
ٍّ
ـواز ،أتــى إق ــرار رئيس األرك ــان السابق
على خــط م ـ ٍ
م ــوش ـي ــه ي ـع ـل ــون ب ــوص ــف ن ـص ــر ال ـل ــه ب ــأن ــه «ل ـيــس
شخصًا يعتمد فقط على مستشارين» .ومن موقع
معرفته به كرئيس لالستخبارات العسكرية (1995
–  ،)1998خالل فترة االحتالل للحزام األمني ،لفت
يـعـلــون إل ــى أن ــه «بــالـتــأكـيــد ،عـنــدمــا كـنــا فــي الـحــزام
األمـنــي فهمنا أنــه عــدو يفهمنا أكـثــر مــن اآلخــريــن،
ذك ــي ،ي ـعــرف االس ـت ـغــال إليـجــابـيــاتــه وسلبياتنا،
ويعمل بطريقة تستحق التقدير» .والــافــت أن من
خلفه في منصب رئاسة االستخبارات العسكرية،
«أمان» ،اللواء عاموس مالكا ( ،)2001 – 1998سبق

أن ّ
عبر أيضًا عن نظرته إلــى كـفــاءات السيد نصر
الله بالقول« :أنــا مضطر إلى القول إن الشكل الذي
يدير من خالله تنظيمه يجذبني ،فهو ينطوي على
الدمج بني التفكير االستراتيجي ،والسيطرة الكاملة،
وال ـع ـمــل الـتـكـتـيـكــي ،واس ـت ـغ ــال ال ـعــامــل الـنـفـســي.
إن ــه شـخـصـيــة ت ـجــذب ك ــل رج ــل م ـخــابــرات بشكل
مطلق .أشعر بأنني أفهم مركبات كثيرة لديه ،لكن
تواضعي االستخباري ال يسمح لــي بالقول إنني
أعرفه سابقًا ،وألول وهلة»( .في مقابلة مع يديعوت
أحرونوت.)2001/9/26 /
إلى ذلــك ،تقاطعت أيضًا مواقف القادة العسكريني
والخبراء واملعلقني وآراؤهم ،على عمق معرفة نصر
الله بإسرائيل ،فــرأى رئيس «ســاحــة اإلره ــاب» في
شعبة العمليات ،العقيد رونني كوهني ْأن «ليس هناك
من درس العدو كما هو (نصر الله) درسنا ...ألنك
إذا أردت االنـتـصــار ،فعليك معرفة نـقــاط الضعف
ودراسته من كل الجوانب» .ومن موقع املتخصص،
تابع كــوهــن« :كــل خطاب لــه جمهور  -هــدف ،وكل
جمهور هــدف ،لــه رســالــة ،فهو يقول إلســرائـيــل ما
يـجــب أن يـقــال لـهــا ،وملـقــاتـلـيــه مــا يـجــب ،وللساحة
اللبنانية كــذلــك» .وهــو مــا التقى بــه أيـضــا مــع قائد
الـفـيـلــق الـشـمــالــي ال ـســابــق ال ـل ــواء أيـ ــال ب ــن رؤوب ــن
بوصف السيد نصر الله بأنه «رجل كتاب (مثقف)
ويدرسنا ويعرفنا» .من جهته ،رأى النائب السابق
لقائد الفيلق الشمالي ،تشيكو تامير ،أن «حزب الله
هو من كتب الكثير من أساليب القتال الحديثة».
َّ
هـكــذا بــدت الحلقة الـتــي انـطــوت على إق ــرار ُمفصل
بكفاءة حــزب الله فــي اخـتــراق «العقل اإلسرائيلي»
ومواجهته ،أقرب إلى املرافعة التي تكشف عن مدى
إل ـحــاح إســرائـيــل فــي ب ــذل مساعيها للتخلص من
قائده.
(هيثم الموسوي)

علم
و خبر
تراجع غير مبرر ألسعار السندات
ق ــال عــام ـلــون ف ــي ال ـس ــوق املــال ـيــة إن أس ـع ــار س ـن ــدات ال ـيــوروبــونــدز
انخفضت فــي تـ ــداوالت أم ــس بنحو  2فــي امل ـئــة ،مــن دون أن تكون
هناك أي مبررات سوقية لهذا األمر .وقد ارتفعت أسعار الفائدة على
هذه السندات املتداولة في األسواق الدولية إلى أكثر من  10في املئة
بعدما كانت قد استقرت خالل األسابيع التي تلت تأليف الحكومة
ع ـنــد  9.5ف ــي امل ـئ ــة .وي ــرج ــح أن ي ـك ــون س ـبــب االن ـخ ـف ــاض مــرتـبـطــا
بنتائج زيارات املوفدين األجانب إلى لبنان ،خصوصًا زيارة املوفد
الفرنسي الخاص بتنفيذ بنود مؤتمر «سـيــدر» بيار دوكــان الذي
كانت لديه مالحظات وشكوك بشأن قــدرة الحكومة اللبنانية على
تنفيذ الشروط التي التزمت بها في «سيدر» والتي أقرتها في البيان

الوزاري .كما تبني أن شركة «موديز» أصدرت أمس تقريرًا عن لبنان
يــؤكــد مــا قــالـتــه ســابـقــا فــي تـقــريــرهــا ال ــذي يخفض تصنيف لبنان
بسبب الضعف املالي وتراجع الثقة.

رتيبان إلى التحقيق بتهمة «التسريب»
ُ
استدعي مؤهل فــي جهاز أمــن املـطــار فــي الجيش ومفتش أول في
األمن العام إلى التحقيق لدى الشرطة العسكرية على خلفية تسريب
نشرات ُاألمــن العام في مطار بيروت الدولي .وذكــرت املعلومات أن
ّ
املصورة
املؤهل املستدعى هو نفسه الذي كان قد ظهر في املقاطع
على خلفية الخالف بني عناصر من االستقصاء والجمارك في املطار
منذ نحو شهر.

