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حول العالم

الشح المالي بدأ يظهر..
و”حزب هللا” س ُيمنع من األسلحة!

إنضم إلى أصدقاء الجريدة عبر الفيسبوك
واحصل على آخر األخبار فور حدوثها...إبحث عنا

An-Nour Newspaper

ع ّبر عن رأيك! راسلنا عبر البريد اإللكتروني
editor@an-nournews.com

أفادت صحيفة “العرب” اللندنية ّ
أن “حزب هللا”
ّ
يحضر قواته لمهام أخرى موزعة بين لبنان وسوريا.
ُ
ولفت المراقبين ،بحسب الصحيفة ،الموقف الذي
اتخذه األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس،
والذي دعا فيه الحكومة والجيش اللبنانيين إلى
اتخاذ التدابير الالزمة لمنع “حزب هللا” والجماعات
المسلحة األخرى بالبالد من الحصول على أسلحة
و”بناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة
الدولة”.
وقال غوتيريس“ :إن بناء حزب هللا والجماعات
المسلحة األخرى بلبنان (لم يذكرها) ،قدرات شبه
عسكرية خارج نطاق الدولة يعتبر انتهاكاً لقرار
مجلس األمن الدولي رقم  1559لعام .”2004
وجاء ذلك في التقرير نصف السنوي الخامس
والعشرين الذي قدمه األمين العام ،إلى أعضاء مجلس
األمن بشأن تنفيذ القرار الذي دعا إلى “نزع سالح
الميليشيات اللبنانية”.
ورأى هؤالء المراقبون أن غوتيريس يعبّر عن مزاج
دولي بدأ يميل إلى اعتماد سياسة حازمة ،ال سيما مع
الجماعات التابعة إليران وخاصة “حزب هللا” ،وأن
ما أعلنه األمين العام السيد حسن نصرهللا حول تفكيك
مواقع قواته على الحدود الشرقية اللبنانية المحاذية
لسوريا ،يأتي استباقياً لتطورات قد تشهدها المنطقة
ضد النفوذ اإليراني في سوريا.
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية أن تقرير غوتيريس
يأتي متوافقاً مع الرؤية التي تقارب بها اإلدارة
األميركية برئاسة دونالد ترامب مسألة التعامل مع
الملف اإليراني ،وأن الموقف األممي يعكس تحول
موقف واشنطن إلى سياسة دولية جامعة ،وأنها قد
تأتي لتستكمل تفاهمات حول األمر بين كافة الدول
دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي.
وطالب األمين العام في تقريره “بلدان المنطقة التي
لها عالقات وثيقة مع حزب هللا أن تشجع على تحول
هذه الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي صرف،
وعلى نزع سالحها” .وحذر من مشاركة مواطنين
لبنانيين في النزاع الدائر في سوريا ،وقال إن ذلك

من هو جون عاقوري سفير أميركا القادم في لبنان؟
تستعد السفيرة االميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد
لحزم حقائبها تمهيداً للعودة الى بالدها استناداً الى حركة
مناقالت دبلوماسية تجريها ادارة الرئيس دونالد ترامب،
انسجاماً مع توجهاتها السياسية الجديدة المخالفة ال بل
الناحية في االتجاه المعاكس لتلك التي ارساها سلفه باراك
اوباما ،بعد سنة بالتمام على مصادقة مجلس الشيوخ على
تعيينها في المنصب الدبلوماسي في  17ايار . 2016
وفيما يتوقع ان تبدأ ريتشارد جولة لقاءاتها الوداعية
على الرؤساء والمسؤولين السياسيين ،عُ لم ان
الشخصية المقترحة لتولي المهمة خلفاً للسفيرة الحالية
هي لالميركي ،اللبناني االصل ،جون عاقوري الذي
تفيد المعلومات المستقاة من مصادر دبلوماسية غربية
انه يتمتع بمقومات بالغة االهمية تخوّله متابعة المسيرة
الدبلوماسية االميركية التي تضطلع بدور كبير في
بيروت في هذه المرحلة بالذات.
وتؤكد ان اختيار عاقوري استند الى جانب خبرته
الواسعة في المجال السياسي والدبلوماسي ،والى إلمامه
ّ
ومطلعاً
بدقائق الوضع اللبناني ،كونه لبناني االصل،
على حيثيات وتفاصيل الواقع السياسي وتعقيداته التي
يكاد يصعب على االخرين تفهمها في العمق ،خصوصاً
ان المرحلة المقبلة على لبنان والمنطقة ،وفق المصادر،
توجب الكثير من العناية واالدراك بأحوال لبنان ،استناداً
الى خريطة الطريق الجديدة التي ترسمها دوائر القرار
لمنطقة الشرق االوسط والتي رسمت قمم الرياض الثالث

خطوطها العريضة ،مكرّ سة تحالفا تاريخيا جديدا بين
واشنطن والعالم العربي في مواجهة طهران وسياساتها
التوسعية في المنطقة من خالل تمدد اذرعتها العسكرية
في اكثر من دولة عربية في موازاة الدفع االميركي نحو
انهاء حقبة الصراع العربي -االسرائيلي الجتثاث اسباب
االرهاب في االقليم بكل اشكاله من عمقها.
وتستوجب الخريطة المشار اليها ،بحسب المصادر
الدبلوماسية ،المزيد من االحاطة والرعاية االميركية
للبنان ليجتاز المرحلة التحولية بأقل نسبة من الضرر
وهو المعني مباشرة بشد الخناق االميركي على ايران
من خالل حزب هللا  ،المتوقع ان يشتد تدريجياً مع
صدور قانون العقوبات االميركي الذي تفيد المعلومات
الواردة من واشنطن انه سيطال شخصيات رفيعة في
الحزب بعدما صنفت واشنطن والرياض رئيس المجلس
التنفيذي هاشم صفي الدين على الئحة االرهاب ،وتبدو
العاصمتان عازمتين على استكمال هذا المسار الى
حين حصر الحزب في اطاره اللبناني الضيق سياسياً
وفك ارتباطه العضوي بدولة الولي الفقيه ،موضحة ان
تخصيص لبنان ببند في البيان الختامي لقمة الرياض
وتأكيده دعم الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على جميع
اراضيها ونزع سالح التنظيمات االرهابية “مثل
حزب هللا” وجعل جميع االسلحة تحت االشراف
الشرعي للجيش” ما هو اال الدليل على عزم الدولتين
على “انهاء” الحزب ،وقد حرصتا على تسميته باالسم

من ضمن “التنظيمات االرهابية” .وتبعاً لذلك ،تعتبر
المصادر ان مهمة السفير االميركي الجديد ستكون بالغة
الدقة ان لجهة مواكبة هذه المستجدات بالعين االميركية،
او من زاوية العناية بالوضع اللبناني واالشراف على
ابقائه تحت مظلة االستقرار الدولي عن طريق استمرار
رفد جيشه بالمساعدات العسكرية من ضمن البرنامج
االميركي القائم للغاية لتمكينه من مواجهة االرهاب
بأشكاله كافة ال سيما على الحدود الشرقية ،وما زيارة
قائده العماد جوزيف عون الى واشنطن اخيرا اال لتعزيز
هذا البرنامج.
من هو جون عاقوري؟
 -1من مواليد مدينة ديترويت في والية ميشيغان وهو في
منتصف األربعينات .دخل المعترك السياسي عن عمر
شاب في الحزب الجمهوري وكناشط في الجالية اللبنانية،
وتأثر كثيراً بوالده فؤاد عاقوري الذي كان وما زال لديه
حضور فاعل في الجالية.
 -2سطع نجم عاقوري خالل حملة ترامب ،وكمؤيد بارز
له في والية ميشيغان والتي كان الفوز بها مفتاحاً لدخول
البيت األبيض .وتولى عاقوري ادارة حملة ترامب في
الوالية الشمالية ونظم معظم نشاطاته االنتخابية هناك.
 -3قبل الحملة ،شارك عاقوري في مختلف أنشطة الجالية
وكان يحضر لواشنطن مراراً للمشاركة في احتفاالت
ومناسبات مؤيدة للبنان وداعمة لدور أميركي فاعل فيه
وهو التقى نديم الجميل الصيف الفائت في ميشيغان.

“يشكل خرقا لسياسة النأي بالنفس ،ويمثل أخطاراً
كبيرة على استقرار لبنان وسيادته”.
واعتبرت أوساط سياسية لبنانية مطلعة أن ما أعلنه
نصرهللا والمتعلق بتسليم مواقع حزب هللا على الحدود
ً
تبدال في
اللبنانية السورية إلى الدولة اللبنانية ،يمثل
مهام حزب هللا في الحرب السورية وإعادة تموضع
لقوات الحزب داخل سوريا.
ورأت هذه األوساط أن هدف الحزب عند تدخله كان
حماية النظام السوري من السقوط ،وبالتالي الحرص
على عدم خسارة الحزب لتواصله الجغرافي ما بين
لبنان وإيران .إال أن مهام الحزب الحالية والمقبلة
ستتمحور حول حماية النفوذ اإليراني في سوريا
والذي تستهدفه السياسة األميركية الجديدة.
ّ
وتذكر هذه األوساط باالنتقادات التي وجهها الحزب
ضد األردن متناغماً بذلك مع مواقف طهران ودمشق
في هذا الصدد ،ما يرشحه للعب دور عسكري محتمل
في الجبهة الجنوبية لسوريا.
وقال الخبير العسكري اللبناني العميد الركن المتقاعد
هشام جابر ،إن حديث نصرهللا “بحاجة إلى المزيد من
التفسير” ،لكنه متعلق بالمصالحات التي تمت حول
دمشق.
وتساءل العميد المتقاعد ناجي مالعب “هل يتحضر
حزب هللا إلى تنفيذ مهام جديدة في جنوب سوريا،
أم حانت ساعة تخفيف مهامه في الداخل السوري
وبالتالي العودة إلى لبنان؟”.
وتؤكد مصادر لبنانية مطلعة لصحيفة “العرب” أن
“حزب هللا” يعاني من أزمة نتيجة الضغوط التي
يتعرض لها من قبل المجتمع الدولي ،ال سيما تلك
التي تستهدف شبكاته المالية من قبل وزارة الخزينة
األميركية ،وأن الشح المالي بدأ يظهر علنيا.
وتعتقد مصادر أميركية أن واشنطن التي تسرّ ع من
إرسال شحنات األسلحة للجيش اللبناني ،تع ّول على
مواقف شجاعة صارمة للحكومة اللبنانية ضد تحرك
حزب هللا خارج خطط الحكومة اللبنانية ،ال سيما في
مسألة التدخل في سوريا.
المصدر( :العرب اللندنية)

سياسياً،
-4
تعكس تصريحات
عاقوري وتعلقياته
الفايسبوكية تأييد
قوي منه لسياسة
أميركية أبطش
ضد إيران .ومنذ
انتخاب ترامب،
عاقوري
كتب
على فايسبوك أن
مصير الرئيس السوري بشار األسد بائس ،وذكر بخطف
إيران وعبر حزب هللا رهائن أميركيين في لبنان وحملها
مسؤولية تفجير المارينز.
 -5بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق
الحريري قال عاقوري إن لبنان “فقد قائداً كبيراً  .رفيق
الحريري كان هو لبنان .لقد خسرنا حلمنا .ال تستطيع
أي كلمات أن تفيه حقه” .واضاف“ :رفيق الحريري
ً
قائال“ :نأمل
اسطورة لن تتكرر” .وخاطب الحريري
اآلن أن ترقد بسالم ،وأال يكون دمك قد سُ فك سدى،
ونطلب من هللا أن يحفظ أوالدك وعائلتك من كل شرّ ”.
وأضاف“ :رفيق الحريري كان يسعى الى الديموقراطية
والحرية والسيادة واالستقالل .ولعله ُقتل لهذا السبب”.
ويمكن متابعة أنشطة عاقوري على صفحته في فايسبوك
والتي تحمل تعريف “.”mister mabsout

