6

الملف
على الغالف

األربعاء  27حزيران  2012العدد 1742

دونالد رامسفيلد يكشف أوراقه

مهمة  :1983سالم بين ل
ّ

هو رج��ل كل الفصول األميركية في الشرق
االوسط .دونالد رامسفيلد كان أصغر وزير دفاع
في عهد الرئيس جيرالد فورد وأكبرهم في عهد
جورج والكر بوش .شغل مناصب عدة في االدارة
االميركية ،وفي بداية الثمانينيات ّ،أرسله
الرئيس رونالد ريغان مبعوثًا خاصًا لحل أزمات

الشرق األوس��ط املشتعل .عالقة رامسفيلد
باملنطقة واملسؤولني العرب واإلسرائيليني
ليست حديثة العهد اذًا .لكن رجل كواليس
األزمات ،انتقل عام  ٢٠٠١الى قيادة «الحرب على
اإلرهاب» ،فكان وزير حربي أفغانستان والعراق
ومهندس إشعال الفنت والفوضى في عهد

بوش .بعد خروجه من الحكم ،ها هو رامسفيلد
ّ
السرية
يقرر نشر بعض الوثائق التاريخية
التي ّ
خطت مراحل حساسة من السياسات
الخارجية االميركية التي شارك فيها شخصيًا.
على طريقة «ويكيليكس» ،وتزامنًا مع صدور
ّ
مذكراته عام  ،٢٠١١وضع رامسفيلد مكتبة

الجميل يلوم اإلسرائيليين على انسحابهم من الشوف
ّ
في  ٢١تشرين الثاني  ١٩٨٣التقى
املبعوث األميركي دونالد رامسفيلد
ال ��رئ �ي ��س ال �ل �ب �ن��ان��ي أم �ي��ن ال �ج �م� ّ�ي��ل
ض� �م ��ن ج ��ول� �ت ��ه ع� �ل ��ى امل� �س ��ؤول�ي�ن
ال �ع��رب واالس��رائ�ي�ل�ي�ين .رامسفيلد
ّ
الجميل بأن هناك دعمًا عربيًا
أبلغ
وإسرائيليًا ق��وي��ًا ل��ه ،كما أن هناك
شبه إجماع عربي على أن سوريا
ه��ي امل�ش�ك�ل��ة ،وأن ح�ل��ف ال��والي��ات
املتحدة ــــ إسرائيل أق��وى من حلف
االت � �ح� ��اد ال �س��وف �ي��ات��ي ـ �ـ �ـ �ـ س ��وري ��ا.
امل �ب �ع��وث االم �ي��رك��ي ك�ت��ب مالحظة
ّ
الجميل
على الهامش تقول إن آراء
بدت متأثرة بأجواء زيارته االخيرة
الى اململكة السعودية.
رامسفيلد ّ
ّ
شدد على وجوب تمسك
الحكومة اللبنانية باتفاق  ١٧أي� ّ�ار
ألن «ذل � ��ك ي ��زي ��ده ��ا ق � � ��وة» .وح � ��ذر

ال �ج �م� ّ�ي��ل م ��ن ال �ق �ي��ام ب� ��أي ص�ف�ق��ة
سياسية مع السوريني على حساب
االت�ف��اق ألن «ه��ذا سيكون أس��وأ ما
اللبنانيون».
يقوم ّبه ّ ً
رد أوال ع� �ل ��ى رس ��ائ ��ل
ال� �ج� �م ��ي ��ل
االس��رائ �ي �ل �ي�ين واح �ت �ج��اج �ه��م على
ع��دم ع�ق��ده ل�ق��اءات مباشرة معهم،
ب ��ال� �ق ��ول «إن � �ه� ��م ي �ط �ل �ب��ون م �ن ��ا أن
ن�ع�ط��ي ال�ك�ث�ي��ر وال ي�ه�ب��ون�ن��ا شيئًا
في املقابل» .وتابع« :هم يضغطون
من أجل التطبيع وأنا أريد أن احافظ
ع �ل��ى أوراق اع� �ت� �م ��ادي ال �ع��رب �ي��ة»،
مردفًا أن «امللك فهد بن عبد العزيز
كان صارمًا جدًا حول هذه النقطة
خالل لقائنا االخير».
ّ
الجميل الم االسرائيليني «بمرارة»
ع � �ل ��ى ان� �س� �ح ��اب� �ه ��م م � ��ن ال � �ش ��وف
ووص � ��ف خ �ط��وت �ه��م ب� �ـ «ال �ت �ص��رف

االجرامي الذي ألحق ضررًا كبيرًا به
وبلبنان» .كما اعترض على «تزويد
إسرائيل ال�ق��وات اللبنانية وال��دروز
بالسالح في الوقت نفسه» .الرئيس
ال�ل�ب�ن��ان��ي أب ��دى اس �ت �ع��داده «إلق��ام��ة
استراتيجية مشتركة مع إسرائيل
والواليات املتحدة شرط أن ال يكون
ّ
الجميل
الرئيس أمني

ذلك على حساب عالقاته مع العرب
وخصوصًا مع السعوديني».
وفي الختام شكر السفير األميركي
ف��ي ل�ب�ن��ان ري�ج�ي�ن��ال��د ب��ارت��ول��وم�ي��و،
ق � � ��رار ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ق�ط��ع
ع�لاق��ات�ه��ا م��ع إي� ��ران ال ��ذي سيعلن
بعد يومني.
في لقاء ثان ،وخالل زي��ارة رسمية
ال ��ى واش �ن �ط��ن ف��ي  ٢ك��ان��ون االول
 ١٩٨٣م ��ع وف � ��د ل �ب �ن��ان��ي رس �م��ي،
ّ
الجميل مع وزي��ر الخارجية
ناقش
االم �ي��رك �ي��ة ج� ��ورج ش��ول�ت��ز ال�ن�ق��اط
التي يجب إعالنها للصحافة حول
ّ
الجميل ش��دد على
نتائج ال��زي��ارة.
ض��رورة الحديث على «أن�ن��ا بحثنا
ف� ��ي م� ��وض� ��وع االن � �س � �ح ��اب ��ات م��ن
لبنان وأننا اتخذنا التدابير الالزمة
لتحقيق أه��داف�ن��ا» .لكن شولتز ّ
رد

بالقول إن «جوابنا سيكون كاآلتي:
اتفاق  ١٧أي��ار قد نوقش والرئيس
والواليات املتحدة أكدوا دعمهم له».
ّ
بالقول
الجميل
وهنا قاطع الرئيس
ّ
«إن ال � ��رأي ال �ع ��ام ال�ل�ب �ن��ان��ي ي�ت�ط��ل��ع
ال��ى س�م��اع أن ه�ن��اك ت��داب�ي��ر عملية
اتخذت لتطبيق االتفاق ومن املحرج
ل ��ي أن ي ��ؤت ��ى ع �ل��ى ذك � ��ر االت� �ف ��اق
ف �ق��ط» .وع �ن��دم��ا ل��م ي��واف��ق شولتز
ع�ل��ى م�ط�ل��ب ال �ج �م� ّ�ي��ل ،ق ��ال األخ�ي��ر
«علينا أن ننسى االتفاق ّ
بحد ذاته
ّ
ون ��رك ��ز ع �ل��ى ت�ط�ب�ي�ق��ه» .وه �ن��ا ن� ّ�ب��ه
ّ
الجميل« :يجب أن تنتبه الى
شولتز
كيفية انتقاء كلماتك .فالحديث عن
ن �س �ي��ان االت �ف ��اق ي�ع�ن��ي أن يخسر
لبنان الواليات املتحدة وإسرائيل»،
ّ
الجميل ال��ى التوضيح« :لم
ف�س��ارع
أقصد ذلك أبدًا».

فلتقصف القوات األميركية أكثر!
قائد الجيش اللبناني:
ِ
ف��ي ل �ق��اء ج�م��ع دون��ال��د رامسفيلد
ب �ق��ائ��د ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �ع �م��اد
ّ
إبراهيم طنوس ،بتاريخ  ١١كانون
االول  ،١٩٨٣ل��م ي�ت��ردد األخ�ي��ر في
تقديم جردة لعتاد الجيش اللبناني
وعديده ،مطالبًا بتزويده بكمية أكبر
من السالح «وإال فلتحارب أميركا
ّ
بنفسها ف��ي ل �ب �ن��ان» .ل�ك��ن ط��ن��وس
بدا في حديثه مع رامسفيلد كقائد
ميليشيا مسلحة ي�ن��اش��د قصف
ال� �ق ��وات االم �ي��رك �ي��ة ب �ع��ض امل�ن��اط��ق
اللبنانية املدنية! الجنرال اللبناني
ك�ش��ف أي �ض��ًا ع��ن ت��أس�ي��س كتيبة
خ��اص��ة ل�ل�م�ن��اط��ق ال �ج �ن��وب �ي��ة ال�ت��ي
تحتلها ال �ق��وات االس��رائ �ي �ل �ي��ة وأن��ه
«ينتظر موافقة الجيش االسرائيلي
عليها».

رام�س�ف�ي�ل��د س ��أل ط �ن��وس ع��ن أداء
ط ��ائ ��رات «ه ��وك ��ر ه��ان �ت��ر» ف�ط�م��أن��ه
ال �ج �ن��رال ب��أن�ه��ا «أب �ل��ت ب�ل�اء حسنًا
في معركة س��وق الغرب .وحتى لو
افتقدت ال��ى دق��ة التصويب اال أنها
كانت جيدة في الضربات املدفعية
والصاروخية».
«ه� � ��ي ح� � ��رب ت �خ��ري �ب �ي��ة ال ت�ظ�ه��ر
فيها س��وري��ا بشكل م�ب��اش��ر ،لكن
م�ج�م��وع��ات ع ��دة ت�ع�م��ل لصالحها
ف��ي ل �ب �ن��ان وه ��ي م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر
الفلسطينية ،وشيعة البقاع والحزب
ّ
التقدمي االشتراكي» ،شرح طنوس
لرامسفيلد.
ق��ائ��د ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي أث �ن��ى على
ق �ص��ف ال� �ق ��وات االم �ي��رك �ي��ة ملنطقة
الشوف أخيرًا وقال إن «تأثيره كان

العماد إبراهيم طنوس

ك�ب�ي�رًا ،إذ أن ج�ن�ب�لاط ب��ات خائفًا
ح�ت��ى امل ��وت وال �س��وري��ون يصفون
ّ
ال��وض��ع ب��ال�خ�ط�ي��ر» .ط��ن��وس ش��رح
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ج�ي��ش ال�ح��ال�ي��ة في

ال� � ّ
�رد ع�ل��ى ق�ص��ف ب �ي��روت وذل ��ك بـ
«ق �ص��ف ق ��رى م�ع� ّ�ي�ن��ة ف��ي ال�ج�ب��ل».
وع�ن��دم��ا أب ��دى األم�ي��رك�ي��ون قلقهم
م��ن ق�ص��ف ال�ج�ي��ش أم��اك��ن مدنية،
ّ
قال طنوس إن «هدفنا ليس قصف
ّ
امل��دن �ي�ين ل�ك��ن ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى ص��ن��اع
القرار» .الجنرال اللبناني ّ
توجه الى
رامسفيلد بالقول «يجب أن تستمر
الواليات املتحدة في أعمالها العدائية
في لبنان بغية بث القلق في نفوس
السوريني واملعارضة اللبنانية».
رامسفيلد س��أل ع��ن الكتيبة التي
ّ
ت�ش��ك��ل ف��ي م�ن��اط��ق ج �ن��وب األول ��ي
ال�خ��اض�ع��ة ل�لاح�ت�لال االس��رائ�ي�ل��ي،
ّ
ف �ش��رح ط��ن��وس ت�ف��اص�ي�ل�ه��ا ولكنه
أش��ار ال��ى أن «ردة الفعل الشعبية
ّ ّ
ورد طنوس
عليها كانت كارثية».

سبب ال��رف��ض الشعبي لها ال��ى ما
ق��ال��ه ال�ن��ائ��ب اللبناني إدم ��ون رزق،
وه��و أح��د امل �ش��ارك�ين ف��ي تأسيس
ّ
ستطبق اتفاق
الفرقة ،بأن «الكتيبة
 17أي��ار م��ع إس��رائ �ي��ل» .وت��اب��ع « ال
يمكن أن نظهر ب��أن�ن��ا ن�ت�ع��ام��ل مع
الجيش االسرائيلي ،يجب أن يبدو
الجيش كأنه مؤسسة وطنية» .قائد
الجيش أكد لرامسفيلد أن «الكتيبة
الخاصة بالجنوب ستكون جاهزة
خالل شهر واح��د اذا واف��ق الجيش
االسرائيلي على ًذلك».
ّ
طنوس ختم قائال إن جيشه «يقاتل
ميليشا االش �ت��راك��ي وأم ��ل ح��ال�ي��ًا،
لكن املسيحيني خائفون ّكثيرًا لذا ال
ُ
يبدو مناسبًا اآلن أن ت َحل ميليشيا
القوات اللبنانية».

